
Már a Facebookon 
is elérhetőek vagyunk!

www.facebook.com/racalmas

A Rácalmás 
Televízió adása 

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

TARTALOM

Passiójáték hozta el húsvét 
hangulatát

9. oldal

Vállalkozók napja volt a kú-
riában

22. oldal

Kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánok Rácalmás lakóinak!

Schrick István
polgármester

ALMAVIRÁG FESZTIVÁL 
2016. április 23-24.

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület vár 
mindenkit szeretettel tavaszi nagyrendezvényére, az Al-
mavirág Fesztiválra április 23-24-én!

A rendezvénysorozat ezúttal is a tavasz, az egészség, 
a sport és a család jegyében kínál különböző látványos 
és érdekes programot a gyerekeknek és a felnőtteknek 
egyaránt a Jankovich-kúriában! 

A színpadi programokat nem soroljuk, hiszen bőséges 
a kínálat, és a plakátokat megtalálják lapunk 12. oldalán. 
Elöljáróban annyit: a szombat esti sztárvendég a Honey-
beast, a vasárnapi pedig Gáspár Laci, a Margaret Island 
és a Hooligans. A kísérő programokból (amelyeket a 13. 
olalon találják részletesen) néhány kiemelés: borkósto-
ló, almás sütemények versenye, alternatív gyógymódok, 
gyalogtúra, kerékpáros almatúra, egészséges táplálkozás, 
együtt a család játék, Schobert Norbert életmód előadá-
sa... és még sorolhatnám. 

Jöjjenek el! Várjuk Önöket!
Bodnár Sándor

Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

MÁRCIUS 15. 
Délelőtt koszorúzással, 

majd színvonalas, egész dél-
utánt kitöltő, ünnepi prog-
rammal emlékeztünk az 
1848-49-es forradalmárok-
ra, helyi hősökre. (6-7. oldal)

Dr. Molnár Krisztián, a megyei 
közgyűlés elnöke mondott ün-
nepi beszédet

2016. március XXIII. évfolyam 3. szám
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Szelektív hulla-
dékgyűjtés

Rácalmás területén ebben 
az évben is lehetőség van arra, 
hogy a lakók szelektív módon, 
zsákokba gyűjtsék a műanyag 
palackokat, papír, valamint fém 
hulladékokat. Éljenek ezzel a 
lehetőséggel, amely környeze-
tünk megóvása szempontjából 
is nagy jelentőséggel bír.

A szelektív hulladékszállítás 
időpontjai 2016-ban:

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

Az üveget 
külön!

Az üveg hulladék begyűj-
tése céljából külön szelektív 
szigeteket alakítottak ki Rá-
calmáson. 

Szelektív üveggyűjtő szi-
getek a következő helyeken 
találhatók:

– A Tóth Árpád utca ele-
jén, a főutcai kereszteződés 
után

– Az Adonyi úton a foci-
pályánál

– a Kossuth Lajos utcá-
ban a régi Dudás kocsmánál

Kérjük, a gyűjtőbe KI-
ZÁRÓLAG ÜVEGET 
dobjanak, a PET-palackot, 
papírt és egyéb hulladékot 
ne tegyék bele, mert azt zsá-
kokban kell gyűjteni. Kö-
szönjük!

Általános iskolai beíratás!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény értelmében Magyarországon 
minden gyermek köteles az intézményes ne-
velés-oktatásban részt venni, tankötelezett-
ségét teljesíteni. 

A tankötelessé váló, azaz 2010. augusz-
tus 31-ig született gyermekét a szülő köteles 
beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tar-
tózkodási helye szerint illetékes vagy a vá-
lasztott iskola első évfolyamára. 

A 2016/2017. tanévre történő általános 
iskolai beiratkozásokra az alábbi időpontok-
ban kerül sor Rácalmáson is:

2016. április 14-én (csütörtökön) 
8 órától 19 óráig

2016. április 15-én (pénteken) 
8 órától 19 óráig.

A tankötelezettség megkezdésének felté-
tele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges 
fejlettségének megléte, annak igazolása. Az 
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az 
óvoda igazolja. 

Az általános iskola köteles felvenni azt a 
tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az ál-
talános iskola körzetében lakik. 

A kötelező felvételt biztosító iskolák felvé-
teli és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó in-
tézmény működési körzeteit a Fejér Megyei 
Kormányhivatal 2016. február 25-én a hon-
lapján nyilvánosságra hozta, erről értesítette a 
megye valamennyi általános iskolájának igaz-
gatóját, a települési önkormányzatokat. 

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyer-
mek nevére kiállított személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt, to-
vábbá az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
ség elérését tanúsító igazolást. 

A felvételről első fokon az iskola igazga-
tója dönt a rendeletben foglalt eljárásrend 
szerint.

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő 
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hi-
vatkozva nyújthat be fellebbezési kérelmet 
a kézhezvételtől számított 15 napon belül. 
Az eljárást megindító kérelmet az elutasí-
tó döntést hozó iskolához kell benyújtani a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
illetékes tankerületi igazgatójának címezve, 
illetve ha nem állami fenntartású az intéz-
mény, akkor annak a fenntartójához kell cí-
mezni. A fenntartó a benyújtott kérelmet a 
beérkezéstől számított 30 napon belül köte-
les elbírálni. 

A fenti rendelkezések szerinti körzet-
meghatározás nem érinti a szülő szabad is-
kolaválasztáshoz való jogát.

Amennyiben a választott iskola a gyer-
mek felvételét elutasító döntést hoz (a fel-
lebbezést követően is), a szülő a gyermekét 
a döntés jogerőre emelkedését követő öt na-
pon belül köteles beíratni a kötelező felvételt 
biztosító iskola első évfolyamára.

Kérem a kedves szülőket, hogy a jelzett 
napokon tegyenek eleget gyermekük általá-
nos iskolai beíratási kötelezettségüknek.

dr. Simon László
kormánymegbízott

Júniusra 
elkészül 
a görpálya

A képviselőtestü-
let még március hónap-
ba dönt a görpálya esz-
közeinek kivitelezőjéről, 
kiválasztja a meghirde-
tett pályázat győztesét a 
jelentkezők közül.

Az eszközök legyár-
tása és helyszíni szere-
lése várhatóan két hóna-
pot vesz igénybe. 

Átadás várhatóan jú-
niusban lesz!

Laborminta: 
továbbra is helyben

A kórházi labort műkdötető cég a költségekre hivatakoz-
va már nem tudja vállalni a helyszínen levett minták beszál-
lítását, ezért a szolgáltatás megszüntetését fontolgatta. 

Rácalmás képviselő-testülete úgy döntött, hogy a rácal-
másiakat ne érje hátrány és bosszúság, átvállalja a szállítási 
költségeket, így a beteg embereknek nem kell utazniuk és a 
zsúfolt laborban sorban állniuk, továbbra is helyben veszik 
le tőlük a mintát. 

Vis maior igény
A Pincesoron lévő út- és 

pincebeszakadás helyszínét 
az önkormányzat feltáratta, 
majd a Belügyminisztérium 
szakértői a helyszínen győ-
ződtek meg a közműveket is 
veszélyeztető partomlás sú-

lyosságáról, jegyzőkönyvez-
ték a látottakat.

Az önkormányzat pedig 
benyújtotta vis maior igé-
nyét a kárelhárításra, a ke-
letkezett lyuk eltömedéke-
lésére. 
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Fogadóórák
Rácalmás képviselőtes-

tületének tagjai minden 
hónap első szerdáján tarta-
nak fogadóórát. 

Időpont:
2016. április 6.
 Nagyné Berzai Márta
Helyszín: Polgármesteri hi-

vatal, a fogadóórák minden al-
kalommal 15-17 óráig tarta-
nak. Mód van arra, hogy a fenti 
képviselői alkalmakra külön is 
konkrét időpontot kérjenek – eb-
ben az esetben nem kell várakoz-
niuk, hanem akkor kerülnek sor-
ra, amikorra az időpontot kérték 
Az időpontot Rácalmás jegyző-
jével dr. Györe Andreával egyez-
tethetik a 25/517-866-os tele-
fonszámon.

Avar és kerti hulladék égetésének szabályai
Tájékoztatom a helyi lako-

sokat és a rácalmási ingatlan 
tulajdonosokat, hogy a kerti 
hulladék égetésére vonatkozó 
szabályok megváltoztak a 4 
/2014. (III. 31.) önkormány-
zati rendelet 8. §-a alapján: 

Avar és kerti hulladék 
megsemmisítése elsősorban 

helyben történő komposz-
tálással történhet. Égetéssel 
csak a nem komposztálható 
(nem lebomló), illetve a kom-
posztálásra alkalmatlan (pl. 
vírusos, baktériumos, gombás 
vagy egyéb fertőzött) avar és 
kerti hulladék ártalmatlanít-
ható.

A lakosság egészségének és 
a környezet tisztaságának vé-
delme érdekében a nem kom-
posztálható, illetve a kom-
posztálásra alkalmatlan avar 
és kerti hulladék égetése feb-
ruár, március, április, szept-
ember, október és novem-
ber hónap első csütörtökén 
és péntekén végezhető el. A 
fenti időponttól eltérni csak 
kedvezőtlen időjárási viszo-
nyok esetén (pl.: eső, szél, 
köd stb.) lehet és a fenti idő-
pontot követő hét csütörtö-
kén és péntekén lehet csak 
égetni. 

Kivételt képeznek a hiva-
talok, egészségügyi intézmé-

nyek, gyermekintézmények, 
kulturális intézmények, nyitott 
sportlétesítmények, a temető 
és az önkormányzat fenntartá-
sában lévő területek 300 méte-
res környezetében az intézmé-
nyek működési ideje alatt. 

Az égetést 14- 22 óra kö-
zötti időszakban lehet végezni. 

(5) Égetni csak száraz ker-
ti hulladékot lehet. A füstkép-
ződés csökkentése érdekében 
az avart és a kerti hulladékot 
előzetesen szikkasztani, szárí-
tani kell, és az eltüzelés csak 
folyamatosan kis adagokban 
történhet. 

 dr . Györe Andrea 
 jegyző 

Hulladékégetési időpontok 
március 03, 04-én, április 07, 08-án
szeptember 01, 02-án, október 06, 07-én
november 03, 04-én

(Kedvezőtlen időjárás esetén a következő 
hét csütörtök és péntek!)

Az égetést 14 - 22 óra közötti időszakban 
lehet végezni!

Lépcső: nem kell kerülniük!

Épült és mostanra elkészült a Baboskertet a Jankovich-kúriával összekötő lépcső. A képviselő-tes-
tület rendelte meg a munkálatokat, és a gyalogosoknak kedvezett ezzel a beruházással. Az új lép-
csőn ugyanis egyszerűen és gyorsan közelíthetik meg a baboskertiek a kúriát. Rendezvények idején 
például nem kell kerülniük egy kilométert, hogy lejussanak a Duna-partra, hanem ezen a rövidebb 
úton, kényelmesen legyalogolhatnak

Civil pályázat: 
rendelet 
és  támogatás

A képviselőtestület elfogadta 
a civil szervezetek 2016. évi ön-
kormányzati támogatásáról szó-
ló rendeletet, és várhatóan még 
március hónapban dönt a be-
adott pályázatok elbírálásáról is. 

A települési vezetők szem 
előtt tartják, hogy a helyi civil 
közösségek minél előbb hozzá-
juthassanak az idei évi támoga-
tási keretükhöz.
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Milyen lesz a sportcsarnokunk?
Az önkormányzat idén 

szeretné elkezdeni a sport-
csarnok építését, a létesít-
ményt a Béla köz felől – a 
művelődési ház parkolója 
mellett – lehet megközelí-
teni, és a Tolsztoj utcán ke-
resztül lehet elhagyni. A há-
rom funkciója közül az egyik 
az iskolai testnevelési órák 
megtartása lesz: egyszerre 
három osztály tornázhat ott, 
hat öltöző biztosítja a szük-
séges hátteret. A kézilab-
dapálya méretű és kifutókkal 
ellátott küzdőtér szintjét az 
alagsorba tervezték, viszont 

az előtérből lesz megköze-
líthető. A kétszáz férőhelyes 
lelátó galéria és az öltözők is 
az előtérből nyílnak, így a di-
ákok már váltócipőben, átöl-
tözve léphetnek be a pályára. 
Hátul kis tornaterem (10x20 
méteres) is lesz, külön bejá-
rattal, hogy edzések, vagy 
más kisebb program miatt 
ne kelljen az egész épületet 
kinyitni. Ezen a hátsó ajtón 
keresztül lehet majd kimen-
ni a csarnokból a külső pá-
lyákhoz. Az edzőteremhez a 
lelátó alatti részen külön öl-
tözők tartoznak majd, plusz 

a sportcsarnoknak ezen a ré-
szén található a szertár és a 
külső szertár, a műhely, az el-
sősegély szoba. Az impozáns 
csarnok hátsó, Barina patak 
felőli részéhez terveztek két 
szabadtéri pályát, közülük 
egyik, a görpálya alapja már 
elkészült. A szabadtéri pá-
lyák alatt rézsűt alakítanak 
ki egészen a patak partjáig, 
növényekkel beültetett par-
kos részt hoznak ott létre, 
ahol akár kocogni is lehet 
majd.

A rácalmási sportcsar-
noknak a tornaórákon kí-
vül még két fontos funkciót 
kell betöltenie. A sportkörök 
mérkőzéseinek, edzéseinek, 
valamint sportrendezvé-
nyeknek szolgál helyszínéül. 
A települési rendezvényeket 
- például iskolai tanévnyi-
tót, bálokat - is rendezhet-
nek ott. Rendezvény esetén 
összesen 900 ember befoga-
dására lesz alkalmas, ennek 
megfelelően alakítják ki a 
menekülési utakat is.

A sportcsarnok bejárati homlokzata

A sportcsarnok hátsó része, a külső pályákkal

Az új ravatalozó tervei 
A kegyeleti szempont-

ból méltatlan ravatalozó 
helyett újat szeretne épít-
tetni Rácalmás önkormány-
zata. Az elkészült tervek-
kel – amelyeket Zsigmond 
László főépítész mutatta be 
a közmeghallgatáson is – a 
püspökség és a helyi plébá-
nos is egyetértett. 

A 30 méter hosszú épü-
letnek a templomtól körül-
belül 60 méterre találtak 
megfelelő helyet a temető-
ben, tengelyét a sírkert kö-
zépső bejárata felé tájolták. 
A lélekharang-toronnyal el-
látott építmény főbejáratán 
át megközelíthető ravatalo-

zóhoz 120 négyzetméteres 
fedett előtér és további 200 
négyzetméteres – szertartá-
sokra is alkalmas – burkolt 
tér tartozik majd, amelyet 
négy hársfával szegélyeznek. 
A sportpálya felől lesz a hát-
só, úgynevezett gazdasági 
bejárata az épületnek, amely 
a vizesblokkhoz, a tárolóhe-
lyiséghez és a kegyeleti hű-
tőkhöz vezet.

A szükséges eljárások le-
folytatása után elkezdőd-
nek a ravatalozó kivitelezési 
munkálatai, mert az önkor-
mányzat vezetői szeretnék, 
ha idén átadásra kerülne az 
új épület.A ravatalozó látványterve
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Védett temetőrészek és sírhelyek 
a rácalmási katolikus temetőben

Temetőnk egyedi megje-
lenését a Jankovich kápolná-
nak, a gesztenye sorral nyi-
tó Pajzs síremléknek, a Bay 
kriptának, a magyar hősi 
emlékműnek, a templom-
nak és érdekes domborza-
ti viszonyainak köszönheti. 
Szépsége mellett felbecsül-
hetetlen a történelmi jelen-
tősége is, hiszen az egyes 
temetőrészek (különösen a 
kápolna körüli terület) máig 
őrzik eredeti kialakításukat, 
a parcellák, sírhelyek ko-
rabeli kiosztását, a régi sír-
emlékeket, településünk ki-
magasló alakjainak emlékét. 
Mindezek alapján, valamint 
kora révén történeti teme-
tőnek tekinthető, kegyele-
ti funkciója mellett védendő 
történelmi értéket képvisel.

A régészeti kutatások 
alapján tudjuk, hogy Rácal-
más területén a bronzkor-
ban, a kelta, római, longo-
bárd, avar, gót időszakban, 
és a honfoglalás korában is 
voltak temetők. A keresz-
ténység felvétele után ha-
zánkban is a katolikus val-
lás szabályai határozták meg 
a temetkezés rendjét, mely 
szerint az elhunyt egyházi 
vezetőket, uralkodókat, föl-
desurakat a templomépület-
ben helyezték el, a köznép a 
templom körül fekvő temp-
lomkertben, más néven cin-
teremben temette el halot-
tait. Tudjuk, hogy Szigetfő 
településnek volt temploma, 
valószínűleg a szentkúti ká-
polna környékén, de az épü-
letnek, és az azt körülvevő 
temetőnek nem ismerjük a 
helyét. A templomok körü-
li temetők a 16-18. század 
folyamán, a népességnöve-
kedés, valamint a gyakori 
járványok következtében, a 
végleg beteltek. Az egymás-
ra temetkezések és a sírboly-

gatások komoly fertőzésve-
szélyt jelentettek a lakosság 
számára, ezért Mária Terézia 
1777-ben királyi rendelettel 
tiltotta meg a templomok 
kertjében való temetke-
zést. A temetőket a telepü-
lések szélére költöztették, a 
templomkertben álló temp-
lom központi szerepét egy 
magányos feszület, a teme-
tő keresztje, illetve a kápol-
na vette át. A településeken 
a nemzetiségi hovatartozás-
nak és felekezeteknek meg-
felelően több temetőt alakí-
tottak ki. Ebben az időben 
alakult ki a katolikus, a szerb 
és valamivel később a zsidó 
temető is a jelenlegi helyén. 
A kápolna környékén lévő 
síremlékek arról tanúskod-
nak, hogy az 1700-as évek 
végén már ide temetkeztek 
birtokos nemes családok a 
máig is álló műemlék feszü-
let környékére. A Jankovich 
család kápolnát építtetett, 
melynek kriptájába 1859 óta 
temetkeznek a család tagjai. 

A hamarosan felépülő ra-
vatalozó, és a kiépített utak 
számának növelése méltó 
körülményeket teremt majd 
a szertartások lebonyolításá-
hoz. A parkosítás, növény-
telepítés célja a békés, meg-

nyugvást sugárzó környezet 
biztosítása, mely kellemes 
sétára invitál, fokozza a te-
rület ökológiai szerepét, de 
mindezekkel egyenértékű 
feladat múltunk emlékeinek 
védelme is. 

Egyedi történeti és kép-
zőművészeti értéket képvi-
selő épületünk, illetve sírem-
lékünk a Jankovich kápolna, 
a Bay kripta, a Pajzs család 
síremléke, és a második vi-
lágháború során hősi halált 
halt magyar katonák és ci-
vil áldozatok emlékműve. 
Meg akarjuk őrizni a régi 
sírköveket, védeni kívánjuk 
a nemzetünk településünk 
történetében kiemelkedő 
szerepet játszó személyek 
sírhelyeit, és ehhez a mun-
kához kérjük a lakosság se-
gítségét. 

Javaslat tehető olyan leg-
alább 30 éve elhunyt sze-
mély temetési helyének vé-
dettségére, aki:

 � Városunk jelentős vá-
rostörténeti közéleti 
személyisége volt

 � Rácalmás város veze-
tésében kiemelkedő 
szerepet töltött be

 � Kritikus történelmi 
helyzetben példamuta-
tó helytállást tanúsított

 � A város díszpolgára 
volt

 � Kiemelkedő tudomá-
nyos, sport, vagy mű-
vészeti teljesítménnyel 
járult hozzá városunk 
hírnevének öregbítésé-
hez

 � Településünk római ka-
tolikus plébánosa volt

A síremlék védelme je-
lenti: 

a) A sírhely megváltás-
sal történő fenntartását (élő 
hozzátartozók esetén a csa-
lád jogosult megváltani a 
sírt, a családtagok újabb te-
metési lehetőségének fenn-
tartásával)

b) A sírhely megváltás 
nélküli fenntartását, és gon-
dozását az elhunytak hozzá-
tartozóinak hiányában. 

Az önkormányzat jó 
szándéka mellett a helyi ci-
vil társadalom összefogá-
sa jelenthet esélyt történe-
ti temetőnk megóvására. 
Gyakorta látom, és nagyra 
becsülöm azoknak az em-
bereknek a munkáját, akik 
önzetlenül gondozzák a tá-
voli rokonok, néhai szom-
szédok, barátok, vagy más 
általuk tisztelt, szeretett is-
merősük sírját, mely itt élő 
hozzátartozók hiányában az 
enyészetté válna. Köszönet 
illeti őket.

Várjuk javaslataikat, ötle-
teiket, és a temetővel kapcso-
latos régi emlékeket, fotókat, 
dokumentumokat. Kölcsey 
Ferencet idézve, „Minden 
nemzet, mely elmúlt kora 
emlékezetét semmivé teszi, 
vagy semmivé lenni hagyja, 
saját nemzeti életét gyilkol-
ja meg, s akármi más kezdő-
dik ezentúl, az a régi többé 
nem lészen. Az időtől fogva 
eltűnt a nemzet.”

 Németh Miklósné

A Pajzs család síremléke a temetőben
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A forradalmárokra emlékeztünk
A városvédők által szer-

vezett délelőtti megemlé-
kezés után a forradalmi lel-
kületű rácalmási nemes, 
Márkus István kúriájának 
termei adtak otthont Rácal-
más települési szintű márci-
us tizenötödikei rendezvény-
sorozatának, amely az egész 
délutánt kitöltötte, és igazán 
különleges programokat kí-
nált: Rácz-almási kávéházzal 
és játszóházzal fogadták az 
érdeklődőket, valamint kor-
hű ruhában nosztalgia fotó-
zásra volt lehetőség. Aki részt 
vett Szalai Árpád könyvének 
bemutatóján, az az író-olvasó 
találkozó közben megcsodál-
hatta a terem szélén felállított 
vitrinekben az ékszerkiállítás 
különleges darabjait.

 A megmelékezés része-
ként tisztelegtünk a hősök 
előtt Petőfi Sándor szobrá-
nál, ahol a Jankovich iskolá-
sok műsora után dr. Molnár 
Krisztián, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke mondott 
ünnepi beszédet. Elmondta: 
„1848-49 nem egy marok-
nyi, fiatal forradalmár harca 
volt, hanem egy nemzeté, a 
fővárosé, a megyéké, a sza-
bad királyi városoké, mező-
városoké, falvaké, tanyáké! A 
forradalom eszméi, a nemzet 
követelései épp úgy fellelke-
sítették a vidék népét is, mint 

a főváros polgárait, sőt, talán 
még jobban is, legfeljebb a 
hangsúlyt érezték másképp. 
A népfelkelők mindenütt 
lelkesen és eredményesen 
erősítették, támogatták a re-
guláris csapatokat. A törté-
nelem nagy pillanataiban a 
lelkiismeret parancsa egybe-
esik a kor parancsával. Már-
cius ifjai és idősebbjei lelki-
ismeretük szavára megtették 
azt, amiről azt gondolták, 
hogy a kor parancsa. Meg 
akartak felelni annak az esz-
ménynek, amelyet lelkükben 
őriztek. Nekünk sincs más 
teendőnk, mint megfelelni a 
kor parancsának.”

Az ünnepi beszéd után a 
város polgármestere, Schrick 
István, valamint alpolgár-
mesterei Kukucska Gyula és 
Németh Miklósné helyezte 
el a megemlékezés virágait, 
koszorúit. A rácalmási vál-
lakozók egyesületének kép-
viselői is tiszteletüket fejez-
ték ki. 

A koszorúzást teleházas 
előadás követte, a rácalmási 
játékszínkör, avagy a Ráját-
szik csapat helyi ihletésű da-
rabjával. A korábban meg-
koszorúzott hazafi, Márkus 
István életének egy részét 
felölelő előadás nagy sikert 
aratott.

Kedves Rácalmásiak!
Sokadszorra írok köszönetet és remélem még rengeteg-

szer fogok is, magam és a RÁJÁTSZIK nevében. Elsősor-
ban szeretnénk megköszönni a csapat nevében a rengeteg 
támogatást: mind a település vezetőségétől, mind a művelő-
dési ház dolgozóitól, de elsősorban önöktől, akik ott ülnek 
a sorok között és ránk kíváncsiak. Nehéz szavakba önteni 
minden darab után az érzéseinket, hiszen igazából mi belül-
ről látjuk a folyamatot és mint a vak a botjára támaszkodva 
mi az önök visszajelzésére, visszajelzésében kapaszkodva tu-
dunk tovább haladni.

Márkus István életének kicsiny darabkáját színre vinni fe-
lelős feladat volt! Egyrészt, nemzeti hős volt, ki ráadásul ott-
honát adta a mi kis darabunknak., másrészt felelősség volt 
hitelesen, az ünnephez méltóan emlékezni, ellenben szem 
előtt szerettük volna tartani a szórakoztatást is, amire úgy-
mond megalakulásunkkor felesküdtünk- úgy érezzük sike-
rült. Felemelő és büszke érzés volt a tapsviharban önök előtt 
állni és nézni, a néhol meghatottságtól könnyes szemeket, jól 
eső érzés volt a néha fel-fel kuncogó hangokat hallani. Kö-
szönjük megtisztelő figyelmüket és köszönjük, hogy egy ily 
nemes ünnepi program megkoronázása lehettünk. Tovább-
ra is munkába vetjük magunkat, hogy ne mindig csak a szo-
morkás időben találkozhassunk.

Üdvözlettel és köszönettel, a Rácalmási Játék Színkör csa-
pata nevében: Baji Krisztiánné (Reiter Judit)
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Könyvbemutató tette még különlegesebbé...
A március tizenötödikei 

program részeként ismer-
hették meg az érdeklődők 
Szalai Árpád Emlékezzünk 
a régiekre című, most meg-
jelent könyvét. Szilágyi Irén 
művelődési ház vezető kér-

déseire válaszolva a szerző 
számos érdekes és különle-
ges történetet osztott meg 
az érdeklődőkkel. 

A könyv az önkormány-
zat támogatásával jelent 
meg.

A helyi hősök előtt is tisztelegtünk
Rácalmás az utóbbi évek 

hagyományaihoz híven idén 
is egész napos, a város több 
pontját is érintő ünnepi 
megemlékezéssel tisztelgett 
az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc 168. évfor-
dulója alkalmából. Délelőtt 
a Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület vezetői és 
tagjai gyűltek össze a teme-
tő kápolnájánál, ahol a helyi 
vonatkozású nemzeti hősö-
ket, nevezetesen Schvanfel-
der-Hattyufy Kristóf, Már-
kus István, Rode Nepomunki 
János nyughelyére helyez-

tek koszorút, Bodnár Sándor 
ünnepi beszédét követően. A 
megemlékezést a Jankovich 
Miklós Általános iskola di-
ákjainak szavalata, valamint 
a helyi asszonykórus énekes 
kísérete színesítette. 

Az egyesület vezetősége 
köszöni a közreműködést a 
Napsugár Asszonykórusnak, 
a Jankovich Miklós Általá-
nos Iskola diákjainak, Pu-
kánszky Áronnak, Kocsis-
Kibédi Lilinek és Tamási 
Ádámnak, valamint az ösz-
szes megjelentnek!

Baji Krisztiánné
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A szeretet bizonyítéka a szenvedés

Nagyböjt és Húsvét kapcsolata
Unokaöcséimmel utaz-

tam egy alkalommal autóban. 
Még kicsik voltak. Az egyik 
előre akart ülni a vezető mel-
letti ülésbe, az „anyósülésbe”. 
Ezek után a másik is. Elkezd-
tek versengeni egymással. Ta-
lán nem is tudták, milyen ve-
szélyekkel járhat egy olyan 
ülésben ülni, amit a németek 
nem véletlenül hívnak halál-
ülésnek „Todessitz”-nek.

Ugyanígy versengtek az 
apostolok is. Kié legyen az 
első hely? Jézus Jeruzsálem-
be történő bevonulása előtt - 
ahol szenvedni fog, keresztre 
feszítik és meghal -, az evan-
gélisták leírtak egy történetet 
az apostolok versengéséről. 
Jakab és János apostol Jézus 
elé járult és azt kérte, hadd 
üljenek Jézus országában az 
első helyekre, hadd legyenek 
ők Jézus helyettesei. Ahogy 
a gyerekek, úgy az apostolok 
sem fogták fel, mennyire ko-
moly dolgot, mennyire veszé-
lyes dolgot kérnek.

Jézus - mint ahogy máskor 
- most sem árul zsákbamacs-
kát. Elmondja, mi vár arra, 
aki a mellette lévő helyre pá-
lyázik: ki fogja inni a kelyhet, 
azaz a Biblia nyelvén: szen-
vedni fog. Aki tehát uralkod-
ni akar, annak szenvednie is 
kell. Az uralom ugyanis nem 
más, mint tanúságtétel. Tanú-
ságtétel arról, akitől a hatal-
mat kaptuk. S mivel minden 
hatalom Istentől ered - ahogy 
Szent Pál apostol a Rómaiak-
nak írt levelében írja (vö. Róm 
13,1), úgy a hatalom gyakor-
lásával Istenről kell tanúságot 
tennie annak, aki arra vágyik. 
A tanúságtétel Istenről azon-
ban küzdelemmel, szenvedés-
sel jár, mert Istenről tanúságot 
tenni annyit jelent, mint úgy 
szeretni, ahogy Isten teszi ve-
lünk: szeretni minden körül-
mény között. Szeretetünkkel 
azonban kiszolgáltatjuk ma-
gunkat, és sebezhetővé vá-

lunk. Éppen ezért akár ön-
szántunkból vállalkozunk erre 
a helyre, akár a történelem, a 
sors, a Gondviselés titokzatos 
akarata adja életünkben ezt 
a helyet, a kérdés mindig el-
hangzik: „Tudjátok-e vállalni 
azt, amit kértek? Tudtok-e ta-
núságot tenni rólam? Tudtok-
e értem szenvedni, küzdeni?”

Vannak helyzetek, amikor 
gondolkodás nélkül rávágjuk: 
„Hogyne tudnánk!”. A nagy 
öröm közepette, amikor a ke-
resztelőnél a feltett kérdésre: 
„Vallásosan neveled-e a gyer-
meked?” - azonnal válaszol-
ják a szülők: „Igen”. Vagy a 
házasságkötésnél: „Ígérsz-
e örök hűséget? Elfogadod-
e a másikat jóban-rosszban? 
Neveled-e a gyermekeidet?” 
- olyan magától értetődő a 
kimondott igen, mert a bol-
dogság perceiben könnyű 
igent mondani. Az Úr azon-
ban lehetőséget ad, hogy bi-
zonyítsuk, valóban hűségesek 
akarunk-e lenni az adott szó-
hoz? Megadja a lehetőséget, 
hogy bizonyítsuk, akkor is ki-
tartunk-e mellette, ha az nem 
okoz felette nagy örömet? 
Meglátjuk-e az értéket csele-
kedeteinkben, vállalásainkban 
akkor is, ha azokat nem köny-
nyű teljesíteni? 

Nehéz tapasztalat, hogy 
Jézus mellett lenni olykor ve-
szélyt jelenthet az embernek, 
ugyanakkor érdekes kettős-
ség, hogy ez az üdvösség biz-
tos útja, mert „aki mindvégig 
kitart, az üdvözül” - mond-
ja Máté evangéliuma (vö. Mt 
10,22).

A világtörténelem folya-
mán rendkívül sokszor meg-
adatott a keresztényeknek, 
hogy tanúságot tegyenek Is-
tenbe vetett hitükről. De mit 
jelent tanúságot tenni Isten-
ről? - kérdezhetnénk. Azt, 
hogy a másik embert akkor 
is szeretem, ha nem érdemli 
meg, ha esetleg még az éle-

temet is fenyegeti. Ekkor vi-
szont feltehetnénk a kérdést, 
hogy miért szeressem azt, aki 
nekem kárt okoz, veszélyt je-
lent? Azért, mert nem a má-
sik ember az ellenség, hanem 
a sátán, a békétlenség angyala 
az, aki az embereket szembe-
fordítja egymással. Lélekben 
az a felnőtt, akit nem befo-
lyásolnak mások tettei, aki a 
nehéz körülmények között is 
ember tud maradni. A XX. 
század különösen sok pél-
dát nyújt számunkra a hősies 
szeretetgyakorlásról, amelyek 
részletesen is dokumentálva 
lettek.

Viktor Emmanuel Frankl a 
pszichoterápia harmadik bé-
csi iskolájának, a logoterápi-
ának az alapítója megrendítő 
módon számol be a koncent-
rációs táborban eltöltött fog-
ságáról a Mégis mondj igent 
az életre című könyvében. 
Egyik rabtartójával folytatott 
beszélgetése során megértet-
te, milyen szerencsétlen élet-
körülmények közül került ide 
az, aki most a „foglyok ura”. 
Barátságos, megértő hang-
vételével teljesen megszelídí-
tette azt, aki maga sem tudta, 
miért kell a foglyokkal em-
bertelenül bánni.

Ugyanebben a fogolytá-
borban szenvedett vértanú-
ságot Szent Maximilian Kol-
be ferences szerzetes, aki egy 
szökött rab miatti tizedelés 
során kiválasztott és halálra 
ítélt édesapa helyett felaján-
lotta a saját életét.

Magyar példát említve Lé-
nárd Ödön piarista paptanár 
neve merülhet fel, aki 18 évi 
fogság után szabadult egy 
koncepciós perben hamis vá-
dakkal történő elítélés után. A 
szigorú fogságban töltött időt 
saját bevallása szerint semmi-
re sem cserélné el.

Ugyancsak kiemelkedő 
példa Oloffson Placid ben-
cés szerzetes élete, aki az Élet 

és imádság című könyvében 
szokatlanul könnyed stílus-
ban számol be a gulágon el-
töltött tíz éves rabságáról és 
ellenségszeretetéről: „…meg-
bocsátottunk rabtartóinknak, 
mert ők is rabok voltak. Aki 
nem tudott kiengesztelődni 
velük, az nem tért vissza Ma-
gyarországra, mert lelkének 
halála, a harag a testét is el-
pusztította”.

Az ő vallomásaikból meg-
tudjuk, hogy mit jelent hősies 
fokon gyakorolni az erénye-
ket, vagyis szeretni a másik 
- akár ellenséges - embert 
is. Életpéldájukon megértjük 
Szent Pál apostol szavait: „az 
Istent szeretőknek minden a 
javukra válik” (Róm 8,28).

A XX. század embertelen-
ségében Isten győzedelmes-
kedett ezeken a hallható vagy 
burkolózásba bújt (vér)tanú-
kon keresztül. De nemcsak 
ők lehetnek tanúk, nemcsak 
ők lehetnek szentek, hanem 
mindazok, akik a háttérben 
szenvedtek, akik a lélek fáj-
dalmát viselték, vagy a leg-
egyszerűbb módon próbálták 
megélni a Szentírás szava-
it. Erre példa az a jelenség, 
hogy a világháború alatt bon-
takoztak a legkomolyabb lel-
kiségi mozgalmak - Focolare, 
Taiz? -, amelyek a mai napig 
a leghitelesebb tanúságtételt 
folytatják, mivel ökumeni-
kus jellegükkel nemcsak fe-
lekezetközi, hanem vallásközi 
párbeszédet is folytatnak.

Hasonló szellemiséget ta-
nít Lisieux-i Szent Teréz A 
szeretet kis útja néven ismert-
té vált tanításával. A szeretet 
a hétköznapok apró, idegőrlő 
szenvedéseinek elviselésében 
áll. Ennek legmagasabb foka, 
amikor a jogos követeléseink-
ről is lemondunk a másik ja-
vára.

Számtalan példát lehetne 
még felhozni, amelyeken ke-
resztül Jézus érthetővé teszi 
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az őt követőknek: „a szenve-
dés elkerülhetetlen, nem tud-
juk sem önként vállalni, sem 
elkerülni, mert jön”. De nem 
díjért, nem jutalomért, ha-
nem az istenszeretet és a hit 
belső logikája okán. Jézusnál 
nem a múlt számít, nem az 
számít, hogy egyszer mit tet-
tem, hanem a teljes jövő felál-
dozása, hogy mit vagyok haj-
landó ismeretlenül is a kezébe 
adni. Ekkor értjük meg, hogy 
nem szabad lefokoznunk a 
kereszténységet csak szép ér-
zelmekre, hanem a keresztre 
nézve jut eszünkbe a megvál-
tásunk ára, ahogy Szent Pál 
apostol fogalmaz a kolosszei 
hívekhez írt levelében: „örö-
mest szenvedek, és testemben 
kiegészítem azt, ami hiány-
zik Krisztus szenvedéseiből, 
testének, az egyháznak javá-
ra, amelynek én a szolgája let-
tem” (Kol 1,24). Talán nem 
volt elég Krisztus keresztál-
dozata? Dehogynem, de a vi-
lágnak szüksége van újabb és 
újabb tanúkra, újabb és újabb 
bizonyítékokra, újabb és 
újabb szenvedésekre. Ahogy 
a szerelmes is újból és új-
ból megkérdezi szerelmétől, 
hogy szereti-e még? Ugyan-
így a világ is igényli a keresz-
tények tanúságtételét. Időn-
ként megelégszik a tettekkel, 
időnként viszont az élet fel-
áldozását követeli, mert sen-
kinek sincs nagyobb szeretete 
annál, mint aki életét adja fe-
lebarátaiért, ahogy ezt egy ős-
keresztény mondás is igazolja: 
„Semen est sanguis Christia-
norum” - „A keresztények vére 
magvetés.” A szenvedés tehát 
mindig utólag nyer értelmet, 
és ekkor nyugszunk meg az 
Úr szavában:

„A kehelyből, amelyből én 
iszom, inni fogtok ugyan, és 
a keresztséggel, amellyel én 
megkeresztelkedem, ti is meg 
fogtok keresztelkedni. De azt 
megadni, hogy a jobbomon 
vagy a balomon ki üljön, az 
nem az én dolgom. Az azoké 
lesz, akiknek készítették.”

(Márk evangéliuma 10,39)
Szemere János

Rácalmási Passió
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Katolikus hírek
Jézus, feltámadásod vilá-

gosság a népeknek, fény az 
embereknek! Hadd legyen 
életem is fény a sötétségben: 
szeressek ott, ahol gyűlölnek, 
megbocsássak, ahol sérteget-
nek, összekössek, ahol szaka-
dás van, reményt ébresszek, 
ahol elkeserednek, vigasz le-
gyek, ahol szenvednek, örö-
met vigyek, ahol szomorúak. 
Uram, add, hogy fény legyek 
a sötétségben! Ámen.

(Alexandriai Szent Cirill 
imája)

A böjti időben a kari-
tász, tartós élelmiszer ado-
mánygyűjtést szervezett. 
Közösségünk tíz új jelmez 
elkészítetésével támogatta 
a passiójátékot. Az egyház-
tanács egyhangúan döntött 
a ravatalozó megépítéséhez 
szükséges földterület díj-
mentes használatba adásá-
ról. Az ünnep után buszos 
zarándoklat indul Krakkóba.

A nagyböjt utolsó hete 
virágvasárnaptól húsvét va-
sárnapig a nagyhét. A nagy-

hét eseményei egyházközsé-
günkben:

- március 20. (virágvasár-
nap) 15h Rácalmási Passió

- március 24. (nagycsü-
törtök) 17:30 szentmise

- március 25. (nagypén-
tek) 17:30 szentmise; 20:30 
keresztút (Rácalmási hídfő-
től Kulcsra)

- március 26. (nagyszom-
bat) 18:30 húsvéti vigília

- március 27-28. (húsvét) 
11 óra ünnepi szentmisék

„Te is indulj csendesen! 
Adj oda mindent! Az ön-
zetlen munkát keresd, a 
szolgáló szeretet legyen az 
útitársad. Az emberek min-
dennapi gondját oldva, tár-
sa leszel a világot tovább te-
remtő Istennek. Mindegy, 
hogy hol kezded, csak sze-
ress nagylelkűen. A szívek és 
vesék vizsgálója látja tetteid.

Indulj el, csak szeress ön-
zetlenül, s a szeretet min-
denre megtanít.” (Csaba test-
vér)

Feltámadt Jézus!

Szent Miklós Cserkészcsapat
Az elmúlt egy hónapunk 

a passiójátékról szólt. A csa-
pat apraja-nagyja részt vett 
a próbákon és az előadáson. 
A húsvéti ünnepekre készü-
lünk 25-én (nagypéntek) este 
20:30-kor induló keresztút-
tal is. Rácalmásról a híd előtt 
lévő lélekharangtól indulunk 
Kulcsra a Duna-parton. Hét-
főn a fiúkkal közös locsolást 
tervezünk elkövetni. 

A hónap többi része ke-
vésbé látványosan telt. Meg-
kezdődött az őrsvezetőképző 
három jelöltünkkel. A kép-
zési hétvégén kívül őrsveze-
tő-őrsvezetőjelölt találkozót 
is tartottunk. Sikeresen be-
fejeztem a csapatparancs-
noki vezetőképzést. MCSZ-
SZ kerületi küldöttgyűlésen 
vettünk részt. Megtartottuk 
szokásos hóvirág-túránkat a 
Szentmihályi erdőtől a Po-
mothy cukrászdáig. A túl-
élőknek tortaszelet, vagy 
jégkrém volt a jutalma.

A szünet utolsó napján 
a Bakonyba megyünk ki-
rándulni Kisgyón -Burok-
völgy -Kisgyón útvonalon - 
medvehagymára vadászunk. 
Március végéig rendbe tesz-
szük virágágyásunkat és a 
6-os úti kereszt környékét is. 

Indulnak az Erzsébet-
program pályázatai gye-
rekeknek. Tavaly már 90 
Rácalmási és környékbe-
li fiatalt vittünk Zánkára a 
„Cserkészen az életre” tábor-
ba. Megismertetjük a szülők-
kel és a gyerekekkel a lehető-
séget, segítünk a pályázatok 
megírásában feltöltésében. 
A nyáron megszervezzük 
az utazást (jegyvásárlás, 
plusz kocsi a szerelvény-
hez, kísérők, csomagszállí-
tás), a táborban megoldjuk 
a regisztrációt és a beosztást. 
Csapatunk képzett, tapasz-
talt vezetői is részt vesznek 
a tábor munkájában.

Blau Sándor

Praktikák húsvétra
Így lesz tökéletes 
a húsvéti sonka

A húsvéti menü igen gaz-
dag és sokszínű, de lényeg 
mégiscsak a sonkán van: mi-
lyen a füstölése,mennyi rajta 
a zsír, lehet-e szeletelni, vagy 
a penge érintésére atomjaira 
hullik? Adunk néhány tip-
pet, hogy az ünnepi menü 
sztárja a lehető legjobban si-
kerüljön!

Ha már megvásároltuk, 
a nyers füstölt sonkát előző 
este annyi hideg vízben kell 
áztatni, ami ellepi, hogy tá-
vozzon belőle a fölösleges só. 
Másnap friss vízbe tedd oda 
főni, ízlés szerint adhatsz 
hozzá 3-4 gerezd fokhagy-
mát, 8-10 szem borsot és 1 
babérlevelet.

Ma már egyre többen in-
kább füstölt sertéstarját, – 
combot vagy – csülköt tesz-
nek az ünnepi asztalra. A 
tarját vagy a kötözött sonkát 
elég, ha 1-2 órán át áztat-
juk vízben, ezután (akár fok-
hagymával ízesítve) kezdjük 
el főzni. A sonkát tálalásig 
hagyjuk a főzőlében, a raj-
ta lévő madzagot csak köz-
vetlenül fogyasztás előtt ve-
gyük le.

5 Aranyszabály a főzéshez
A zsíros réteg megóvja a 

sonkát a kiszáradástól, ezért 
azt ne szedjük le róla!

Mindig akkora fazékban 
főzzük meg, amelyben telje-
sen ellepi a víz!

Ne tegyük kuktába, mert 
abban hamar kifő belőle a 
zsír, és rostjai rágóssá válnak!

Főzési ideje a nyers son-
ka súlyától is függ, lehet 4-5 
óra is. Akkor kész, ha a bele-
szúrt villa már könnyen ki-
csúszik, illetve a csontja ki-
húzható belőle!

A levében hagyjuk kihűl-
ni, mert melegen nem lehet 
szépen (a rostokra merőle-
gesen) szeletelni, ráadásul a 
kifőtt nedvességtartalmának 
egy részét ilyenkor újra ma-
gába szívja, így nem szárad 
ki olyan könnyen.

Hidegen, melegen
Felszeletelve, a vele főtt 

keménytojással, tormával, 
mustárral, friss retekkel vagy 
újhagymával is fogyasztha-
tó. A szeleteléskor a leeső 
sonkadarabkákból készíthe-
tünk például sonkakrémet 
vagy felhasználhatjuk son-
kás tészta alapanyagaként, 
de saláta gazdagítására is.

Mire jó a sonkalé?
Főzőleve kiváló alap bab-

leveshez, lencsefőzelékhez, 
töltött káposztához vagy íz-
lés szerint csuszatészta főzé-
séhez, ezért érdemes elten-
ni. A sonkalét felhasználásig 
a fagyasztóba is berakhatod.
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AZ ALMAVIRÁG FESZTIVÁL 
EGYÉB PROGRAMJAI

SZOMBAT (április 23.)
10-13 óra  Egészségügyi szűrések (A résztvevők 2 db 2 napos ingyenes belépőt kapnak.)
 BOTKÓSTOLÓ – Idősebbek is elkezdhetik – Nordic Walking oktatás
10-16 óra Alternatív gyógymódok bemutatója
10-13 óra Különleges almás sütemények és Almás piték versenye 

(Nevezni a sütik leadásával lehet - a nevezők 2 db 2 napos belépőt kapnak!)
15 óra SCHOBERT NORBERT életmód előadása

VASÁRNAP (április 24.)
10 óra  Gyalogtúra indul a Kúria bejáratától
10 óra „Együtt a család!” játékos interaktív családi vetélkedő
10-17 óra Egészséges táplálkozási és szépség tanácsadás
11-15 óra Almahámozó és almaszeletelő versenyek
10 óra KERÉKPÁROS Almatúra indul a Kúria hátsó bejáratától
14 óra Aszfaltkép készítés gyerekeknek
14 óra  GENERÁCIÓK ONLINE – Tari Annamária pszichológus előadása, 

kedvezményes könyvvásárlás és dedikálás 

KIÁLLÍTÁSOK április 19-től! 
„AMORF” - Simon Tamás grafikus kiállítása 

 „TESTÜNK A CSODA” interaktív játékos kiállítás

Állandó kiállításaink – Helytörténeti, halászati- és Afrika kiállítás
Dechatlon sporteszközök és játékok bemutatója
Kézműves foglalkozás és játszóház
Sólyomsimogatás
Kisvonat és vidámpark
Kerékpár kölcsönzés
Sült és töltött alma variációk, almás finomságok, gasztrokalandozás

A szűréseken és versenyeken résztvevők 
további értékes ajándékokat nyerhetnek!

Bővebb információk: www.racalmasivarosvedok.hu, facebook.com/AlmavirágFesztivál, 

A rendezvény területére élő állatot behozni tilos!
Dohányozni csak a kijelölt területen szabad!

A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 

Belépődíj: 
szombaton 13 órától 1000 Ft/nap/fő

vasárnap 10 órától 1000 Ft/nap/fő
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2016-ben is folytatódik a „Virágos 
Rácalmás” és „Szép Porta” verseny

Az évek óta meghirdetett, 
városunkat szépítő mozgal-
mat szeretnénk 2016. évben 
is meghirdetni. A „Virágos 
Rácalmás” és „Szép Porta” 
címek elnyerésére külön-kü-
lön, de együtt is lehet pá-
lyázni.

A 2016. évi versenykiírá-
sunkban idén is lehetőséget 
adunk városunk minden 
lakójának arra, hogy saját 
magán kívül akár szom-
szédját vagy ismerősét is 
benevezheti a versenybe, 
amennyiben úgy ítéli meg, 
hogy utcafrontja, udvara 
vagy kertje alkalmas és ér-
demes az értékelésre. Így 
a „szerénységből” szemet 
gyönyörködtető virágos-
kerteket, ízléses előkerte-
ket és harmonikus környe-
zetet gondozó rácalmási 
lakosok nem fognak kima-
radni a versenyből. Báto-
rítjuk önöket, hogy jelöljék 
szomszédjukat vagy barát-
jukat, hisz ezzel a gesztus-
sal örömöt és elismerést is 
szereznek nekik.

2015-ben harmincöten 
jelentkeztek a „Szép Porta”, 
hetvenöten a „Virágos Rá-
calmás” versenyre, mindkét 
kategóriára pedig huszony-
nyolcan jelentkeztek. A ta-
valy novemberen megtar-
tott értékelési ünnepségen 
nyolcvankilenc díjazottnak, 

köztük hét szép porta tulaj-
donosnak tudtunk gratulálni 
és átnyújtani a díjakat.

A pályázás feltételei:
A „Virágos Rácalmás” I. 

II. III. helyezés elérésének 
feltétele, hogy az utcafront 
folyamatosan szép, gondo-
zott, virágos legyen tavasztól 
őszig, amíg az időjárás en-
gedi. Ebben a kategóriában 
a kerítésen kívüli, inkább a 
sokféle és igényesen ültetett 
virágosítás a fő szempont.

A „Szép Porta” cím elnye-
réséhez nem lesz elég csak az 
udvar és a kert mutatós lát-

ványa, szükséges lesz az utca 
látképének előzőekben em-
lített rendezettségére is. Itt 
tehát a kerítésen belüli rend 
és szépség, és ennek az utca-
fronttal való összhangja szá-
mít.

Jelentkezés:
A versenyekre a jelent-

kezési lapokon 2016. április 
30-ig lehet nevezni. 

Jelentkezni lehet interne-
ten a Városvédők honlapján 
közzétett Jelentkezési lap 
kitöltésével, illetve a Rácal-
más újságban elhelyezett Je-
lentkezési lap egyesületünk-
höz történő eljuttatásával. 
Ezt személyesen - nyitva-
tartási időben (szerdánként 
8-10 és 17-18 óra között) - 
az egyesületünk irodájában 
adhatják le a régi városháza 
épületében, vagy a bejáratá-
nál található postaládába is 
elhelyezhetik. A jelentkezé-
si lap honlapunkról is letölt-
hető és így természetesen 
jelentkezésüket e-mailen is 
eljuttathatják az info@racal-
masivarosvedok.hu címre.

Értékelés:
A jelentkezettek névso-

rát összesítjük és az értékelő 
csoportoknak átadjuk, hogy 
önálló munkájukat május 
hónaptól indítani tudják. 
Májustól szeptemberig há-
rom darab háromfős csapat 
– mindegyik külön -külön, 
adott időpontban – értéke-
li mindkét versenykategória 
látványát. Fényképek készí-
tésével dokumentálják a lá-
tottakat, azok összhatását, 
ami meg is fog jelenni hon-
lapunkon, illetve az újság-
ban. Eredményhirdetés vár-
hatóan ősszel, október illetve 
november lesz, a pontos idő-
pontot jelezni fogjuk.

Tudjuk, hogy Rácalmás 
lakosai szeretik a sajátságo-
san kialakított és rendben 
tartott környezetüket, mely-
re büszkék is lehetnek, ezért 
bízunk abban, hogy a ha-
gyományosan meghirdetett 
versenyünkhöz egyre töb-
ben csatlakoznak. Szeretet-
tel várjuk a nevezéseket.

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület

SZÉP PORTA*  VIRÁGOS RÁCALMÁS*

    

név

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



Rácalmás 15

Tisztelt Szülők, tisztelt Adózók! 
Az elmúlt évtől a Jankovich Miklós Általános Iskola oktatáson kívüli programjainak (ünnepek, évfordu-

lók, kirándulások, versenyek, stb) anyagi támogatását a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület látja el. 
Ezért kérjük önöket, hogy adójuk 1%-ával 2016-ban is támogassák Egyesületünket, hogy gyermekeiknek a 
kötelező oktatáson túl minél több élményt nyújthasson a Jankovich Miklós Általános Iskola. 

Adószámunk: 18486496-1-07
Köszönjük bizalmukat!

Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Nyugdíjas búcsúztató
Február 26-án délután óvodánkban a régi kollégákkal, 

munkatársakkal együtt elbúcsúztattuk két nyugdíjba vonult 
dolgozónkat.

Schillinger Ferencné Marika óvó nénit, aki 40 éven át be-
szélni, rajzolni tanította a kicsiket, több nemzedéken át volt 
a gyermekek „Marika nénije”.

Marika a pedagógus szolgálati emlékérmet vehette át 
munkája elismeréséül.

Gál Zoltánné Terike dajka néni is nyugdíjba vonult. 25 
éve volt sok kis gyermek segítője, vigasztalója, hogy a min-
den napok nehézségeit szebbé és boldogabbá tegye a rá bí-
zott kisgyermekek részére.

Köszönjük mindkettejüknek a több évtizedes odaadó 
munkáját, jó egészséget kívánunk a nyugdíjas évekre.

Az elmúlt időszakban a Cica csoportos kisgyermekek korcsolyaok-
tatáson vettek részt, Palkó Dorka vezetésével. A gyermekek öröm-
mel tanulták meg az alapvető lépéseket, szereztek jártasságot a 
jégen való közlekedésben. Köszönjük a sok-sok szülői segítséget!

Óvodai beíratás!
Felhívjuk a kedves szülők, gondviselők figyelmét arra, 

hogy 2015. szeptember 1-től az óvodakötelezettség meg-
kezdődik abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
gyermek betölti a harmadik életévét.

A Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsődében az óvodai 
beíratás időpontja:

2016. május 2-6. 8 órától 17 óráig.
Az óvodai beíratáshoz szükséges okmányok:

 � a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 � a gyermek lakcímkártyája
 � a gyermek TAJ kártyája
 � a gyermek oltási kiskönyve
 � a gyermek személyi igazolványa
 � a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványa

 � orvosi igazolás: „Egészséges, közösségbe mehet!”
 � a gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve 
beilleszkedési - tanulási - magatartási zavarának 
megállapításáról szóló szakértői/szakvélemény

 � rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről 
határozat.

A víz világnapja
A „Víz világnapja” alkalmából az elmúlt évekhez hason-

lóan rajzversenyt hirdetett a Magyar Hidrológiai Társaság.
Ebből az alkalomból óvodánk minden csoportja készített 

ötletesebbnél ötletesebb pályaműveket, amiket az iskolában 
lehet megtekintetni. 

Eredményhirdetés március 22-én, lapunk megjelenésével 
azonos időben lesz. 

Továbbképzés 
volt óvodánkban

Óvodánkban február 19-én délután kistérségi továbbkép-
zésre került sor. Intézményünk dolgozóinak a környező tele-
pülésekről érkezett óvó néniknek érdekes és tanulságos elő-
adásban volt részünk.

 Gergely Ildikó az ELTE Tanító és Óvóképző Karának 
Testnevelési Tanszékének a mestertanára „Játékos minden-
napos testnevelés” címmel tartott bemutató foglalkozást a 
jelenlévőknek. 

Az egész délutánt betöltő intenzív foglalkozáson sok ér-
dekes feladatot oldottak meg az óvó nénik, és sok jó ötlet-
tel gazdagodtak, amit a minden napokban munkájuk során 
felhasználnak.

Köszönjük Gergely Ildikónak ezt a délutánt.
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Nem volt bűncselekmény
Információink szerint a múlt 

hónapban ismételten nem tör-
tén a lakosság sérelmére elkö-
vetett bűncselekmény telepü-
lésünkön. Továbbra is tartjuk a 
jónak mondható közbiztonságú 
település jelszót, ugyanakkor el-
mondhatjuk: a szomszédos kö-
zségben elfogtunk egy betörésre 
„szakosodott” bűnözőt. A kulcsi 
és a rácalmási körzeti megbí-
zottak többnapos munkájának 
eredményeként polgárőreinkkel 
tetten érték a bűnözőt a zárt-
kerti házak fosztogatása köz-
ben.

Jövő hónaptól ismételten a 
kerékpárosok számíthatnak el-
lenőrzésre. A rendőrség által 
megkezdett tavaszi nagy köz-
lekedési razia részeként el-
lenőrizni fogják a kerékpárok 
felszereltségét, és ha nagy hi-
ányosságokat találnak, akkor a 
tulajdonost bírsággal is sújthat-
ja az ellenőrző rendőr. Figyel-
meztetünk minden rácalmási 
kerékpárost, hogy bringájának 
főbb biztonsági berendezése-
it, illetve azok meglétét ellen-
őrizze, és ha szükséges, gondos-
kodjon a javításról, pótlásról. De 
mint már tudott, autós társaink 
is ilyen, vagy ennél szigorúbb el-
lenőrzésre számíthatnak, ezért 
figyelmeztetünk minden érin-
tettet a KRESZ szabályainak 
betartására.

Tagjaink továbbra is teljesí-
tik szolgálataikat a gyalogátke-
lőhelyeknél a reggeli, a délutáni, 

az esti és az éjszakai órákban is. 
Továbbra is figyelmet fordítunk 
a csellengő diákokra, és közterü-
leteink rendjének megóvására.

Egyesületünk elhatározása 
szerint toborozza az ifi polgár-
őr fiatalokat, ezért itt is kérünk 
minden olyan 14 . életévét be-
töltött fiatalt, aki szeretne részt 
venni munkánkban (és szülei 
hozzájárulnak ehhez) jelent-
kezzen egyesületünk vezetősé-
génél, vagy a 06/30-6210-963 
-as telefon számon Vizi István 
elnökségi tagnál. Részletesebb 
információt személyesen tu-
dunk adni.

De egyesületünk várja azo-
kat a bűntetlen előéletű szemé-
lyeket is, akik szeretnének részt 
venni településünk közbizton-
ságának megtartásában és javí-
tásában.

Ismételten szeretnénk meg-
köszönni városunk lakóinak a 
SZEM-mozgalomban való ak-
tív részvételüket, amellyel nagy-
ban segítik egyesületünk és a 
rendőrség munkáját.

De feladataink elvégzéséhez 
megfelelő anyagi támogatásra is 
szükségünk van! Ezért adtunk 
be pályázatot városunk önkor-
mányzatához, és ezért kérünk 
Rácalmás minden lakóját, aki 
úgy gondolja, hogy munkánkra 
szükségünk van, adója 1%-ával 
támogassa egyesületünket, mert 
így gyermekeink, szüleink és 
saját magunk biztonságos hét-
köznapjaihoz járulnak hozzá. 
Köszönjük! Segíts, hogy segít-
hessünk! 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 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!

Tavaszi gyalogtúra 
a Mátrában

2016. április 2-án, szom-
baton a Mátrában turista-
csalogató gyalogtúra napot 
szervez a Decathlon Sport-
áruház. 

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület Nordic 
Walking Klubja 48 szemé-
lyes autóbuszt indít a ren-
dezvényre és várja minden 
gyalogolni vágyó csatlakozá-
sát. A túra részletei az inter-
neten itt olvashatók: http://
decathlonajanlatok.hu/mat-
raturanap. Az idén a Sástó 
13 km nevű túratávot telje-
sítjük.

Indulás 2016. április 2-án, 
szombaton 6,30 órakor a 
régi városháza elől Mátrafü-
redre. Érkezés várhatóan 19 
óra körül. 

Érdeklődni és jelentkez-
ni Terekiné Rendes Évánál 
a (20) 912 52 63-as tele-
fonszámon vagy a terekine.
eva65@gmail.com e-mail 
címen lehet. A buszköltség 
2.500 forint/fő, melyet befi-
zetni a rácalmási művelődési 
házban nyitvatartási időben, 
valamint Terekiné Rendes 
Évánál telefonos egyeztetést 
követően lehet.

A híd Európába közalapítvány
pályázati felhívás 2016. I.

A HÍD EURÓPÁBA KÖZALAPÍTVÁNY az alapítói 
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében anyagi támogatás 
elnyerésére pályázatot hirdet rácalmási magánszemélyek, 
csoportok, szervezetek számára.

A kuratórium a következő javasolt témakörökben várja a 
pályázatokat:

 � Külföldi partnerekkel, településekkel, testvérvárossal 
való kapcsolatok ápolása, építése (pl. gyermekcsopor-
tok csereutaztatása, testvértelepülésekkel közös kul-
turális és sportrendezvények szervezése). 

 � Nemzetiségi, kulturális, művészeti csoportok létre-
hozása, működtetése ( pl. néptánc, zenekar, színjátszó 
csoport, alkotó tábor, rajzverseny). 

 � Nyelvoktatás, idegen kultúrák megismerése, megis-
mertetése (nyelvi szakkörök, nyelvi táborok, verse-
nyek).

 � Rácalmási nemzetiségi csoportok hagyományápoló 
tevékenysége. 

 � A település kulturális, hagyományteremtő tevékeny-
ségek.

 � A település hírnevét öregbítő sport, kulturális, vala-
mint nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó rendezvé-
nyek szervezése.

A pályázatnak tartalmaznia kell a tevékenység, esemény 
rövid leírását, célját, a kért támogatás formáját, a költségve-
tését, az érintett személyek számát. A pályázatok benyújtá-
sához kérjük kitölteni a Polgármesteri Hivatal titkárságán 
átvehető pályázati adatlapot, ami a pályázatok kötelező ele-
meiről is tájékoztatást ad.

A pályázatokat, a kitöltött pályázati adatlappal együtt, 
HÍD EURÓPÁBA megjelöléssel a rácalmási Polgármesteri 
hivatalba kérjük eljuttatni.

A közalapítvány kuratóriuma a beérkezett pályázatokat 
negyedévenként értékeli, a nyertes pályázókat értesíti, a pá-
lyázatok eredményét a Rácalmás újságban teszi közzé.
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Felsős farsang
Február 5-én, pénteken az 

ötödik évfolyam rendezésében 
került sor iskolánkban a felsős 
farsangra. Sokan gyűltünk össze 
a Rita néni és a hetedikesek ál-
tal bálteremmé változtatott tor-
nateremben: tanárok, diákok, 
szülők, nagyszülők, barátok, is-
merősök. Mind kíváncsian vár-
tuk az immár hagyománnyá 
vált nyitótáncot, a keringőt. Az 
idén is igazi báli hangulatot va-
rázsoltak a nyolcadikosok, akik 
Kissné Zsuzsa néni vezetésével, 
egy gyönyörű táncot mutattak 
be. Elérzékenyülten nézték a 
hozzátartozók a báli ruhákban 
táncoló kész hölgyekké vált lá-
nyokat és elegáns fiúkat.

Minden osztály színvonalas 
produkcióval készült. A sort az 
ötödikesek nyitották: A Karib-
tenger kalózait láthattuk a Szel-
lemhajó legénységével küzdeni 
az 5.a előadásában, majd az 5. 
b-s Macskák és kutyák adtak 
elő egy táncos jelenetet. A he-
tedikesek folytatták a sort, Fló-
ra néni karvezető irányításával 
tanúi lehettünk egy Gospel-kó-
rus megszületésének iskolánk-
ban. A 7. a osztály minden tagja 
részt vett a produkcióban, igazi 
élmény volt látni őket a külön 

erre az alkalomra készített jel-
mezekben. Ezután a 7.b muta-
tott be nekünk egy rendhagyó 
testnevelés órát Zita néni ve-
zényletével. A 6. a előadásában 
a Minionok bemutatóját élvez-
hettük, Pálné Judit néni is Mi-
nionnak öltözve táncolt velük. 
A 6. b osztály diákjai nagyon 
ötletes vödrös-dobverős tán-
cot mutattak be, melynek végé-
re - a fellépő gyerekek számára 
is meglepetésként - Vanda néni 
ugrott be rózsaszínű parókában 
táncolni. Mindannyiunk örö-
mére páran vállalták az egyéni 
beöltözést is, ők a hatodikosok 
után vonultak fel.A 8. a osztá-
lyosok nagy sikerű koreográfi-
át mutattak be Kriszti nénivel 
és Laci bácsival az élen: inter-
galaktikus ügynököknek öltöz-
tek, a „Men in Black”című film 
zenéjére táncoltak, a produkció 
végére vastaps kísérettel. A 8.a 
osztályosok fekete-fehér táncot 
adtak elő egy népszerű kortárs 
sláger zenéjére. A műsort a he-
tedikesek jazzbalett-bemutató-
ja zárta.

A zsűri elnöke, Németh 
Miklósné Pötyi néni hangsú-
lyozta, hogy nehéz volt a dön-
tés, mert rengeteg munka rej-

lett a produkciókban, így a zsűri 
megosztott díjakat adott: a szü-
lőknek köszönhetően minden 
osztályt tortával jutalmaztak. 
A Szülői Munkaközösség pe-
dig minden tanulónak ajándé-
kozott egy tábla csokit. 

A produkciók után a torna-
teremben igazi diszkó-hangu-
latot teremtett Garda Pityu bá, 
egészen 21 óráig folyt a mulat-
ság.

Köszönet illeti a rengeteg 
befektetett munkáértmindazo-
kat, akik nélkül ez a rendezvény 
nem jöhetett volna létre: az ép-
pen csak felső tagozatba lépett 
ötödik évfolyamos tanulókat 
és szülőket, akik kiválóan helyt 
álltak a rendezői szerepben; se-
gítettek a büfében, ruhatárban, 
tombolánál, pakolásnál. Köszö-
net jár a diákoknak is az előké-
születekben nyújtott segítségért, 

a szülőknek a szendvicsalap-
anyagokért, tombolatárgy-ado-
mányokért, tortákért, sütemé-
nyekért, üdítőkért. Németh 
Miklósné Pötyi néninek a zsűri 
elnöki szerepének vállalásáért, 
Garda Pityu bá-nak a diszkó-
ért, Pinthoffer Antalnak a szó-
dáért. Szintén köszönet a helyi 
vállalkozásoknaka felajánlott 
tombolatárgy-adományokért, 
az egyszerűség kedvéért ABC 
sorrendben felsorolva őket; 
az Írószerboltnak, a Pomóthy 
Áruháznak, a SPARnak és a 
Vasboltnak. A Szent György 
Polgárőr Egyesületnek a hely-
szín biztosításáért. Végeze-
tül köszönet a kollégáknak és 
osztályfőnököknek és az iskola 
dolgozóinak, akik szintén sokat 
tettek a bál sikeréért.

A farsang felvételét a Rácal-
más TV-ben nézhetik meg.

Itt a farsang, áll a bál..
2016. február 12-én volt 

az általános iskola alsó tago-
zatának vidám tél búcsúzta-
tó bálja. A téli ünnepkör leg-
zajosabb ünnepén a gonosz 
szellemeket akarták elűzni 
alakoskodással és lármával 
már a középkor óta. Később 
tél temetésével és a kikelet 
várásával is összekapcsolták. 
Iskolánkban is hagyomány a 
farsangi mulatság megren-
dezése. Az idén a 3.évfolyam 
szervezte a vidám forgatagot. 

A délutánt a drámaszakkö-
rösök vidám táncbemutatója 
nyitotta meg, majd a jelme-
zesek felvonulása követte. A 
zsűrinek nehéz dolga volt a 
sok ötletes jelmez láttán. Az 
Iskolai Szülői Szervezet tá-
mogatásának köszönhetően 
azonban senki sem maradt 
jutalom nélkül. A büfében is 
gazdag kínálattal találkoz-
tak a jelenlévők, köszönhe-
tően az anyukák sütőtudo-
mányának. Természetesen 
a játékos programok domi-
náltak a délután folyamán az 

apró édességekért. Reméljük 
kellően lármásak voltunk és 
hamarosan a tavasz is bekö-
szönt. 

Szeretnénk megköszön-
ni a szülők odaadó munká-
ját, az Iskolai Szülői Szerve-
zet támogatását, a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egye-
sület anyagi támogatását, 
a Szent György Polgárőr 
Egyesület segítségét, a kol-
légák támogatását a szerve-
ző osztályok nevében Vigh 
Zsuzsanna, Baráth Józsefné 
osztályfőnökök.
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Ismét szép sikerek informatikából
Iskolánk idén is részt vett 

a hagyományosnak számító 
Word-Excel-Internet tan-
kerületi informatika verse-
nyen a Dózsa György Általá-
nos Iskola Szilágyi Erzsébet 
Általános Iskolai Egység-
ében. Ezt a versenyt 7-8. 
osztályosok számára szer-
vezik, ők adhatnak számot 
tudásukról. Az internetes 
keresés, a szövegszerkeszté-
si ismeretek és a táblázatke-
zelés használata szükséges a 
komplex feladatsor megol-

dásához a rendelkezésre álló 
hatvan perc alatt. 

A Rácalmási Jankovich 
Miklós Általános Iskola és 
AMI versenyzői voltak idén 
e rangos megmérettetésen:

Vad Zsombor 7.a, és Hor-
váth Benedek 8.b osztályos 
tanulók. 

Mindketten az előkelő 
harmadik helyezést érték el, 
ezzel is öregbítették iskolánk 
jó hírét.

Gratulálunk nekik!
Wernerné 

Galkovics Rita

Fejér megye legjobbjai 
között

Előző cikkemben még 
csak arról az örömhírről 
számolhattam be, hogy is-
kolánk nyolcadik osztályos 
tanulója Kovács Cintia be-
jutott a Varga Tamás Ma-
tematika Verseny harma-
dik fordulójába, az országos 
döntőbe. Ma már az előz-
ményről, a megyei forduló 
eredményéről is értesültünk 
a www.mategye.hu oldalon.

 A megemelt pontszám 
miatt Fejér megyéből csak 
27 versenyző jutott be a má-
sodik fordulóba. Egy na-
gyon rangos versenyben a 
nyolcosztályos székesfe-
hérvári gimnazisták között, 
mindössze egy ponttal lema-
radva a második helyről Ko-
vács Cintia a megyei III. he-
lyezést érte el. Ezzel a szép 
eredménnyel a Rácalmási 
Jankovich Miklós Általános 
Iskola és AMI tanulójaként 
a nyolcadik osztályosok I. 
kategóriájában bejutott a 3. 
fordulóba, az országos dön-
tőbe. 

Az országos döntőt feb-
ruár 23-án rendezték meg, és 
Cintia ott is ügyesen oldotta 
meg a feladatokat. A döntő 
eredményéről, majd március 
24-én olvashatunk a mate-
gye.hu oldalon. Nagyon iz-

galmas és eredményes ma-
tematikaversenyzésben volt 
részünk, tovább öregbítve 
iskolánk hírnevét.

2016. február 19-én az 
Országos Zrínyi Ilona Ma-
tematika Verseny megyei 
döntőjén is részt vettünk.

Iskolánkból 14, matema-
tikát szerető kisdiák neve-
zett a versenyre. Másodi-
kostól nyolcadikosig a saját 
korcsoportjukban mérettet-
hették meg tudásukat, sze-
rezhettek tapasztalatot. Ez 
a verseny tesztes stílusú, 25 
illetve nagyobbaknál 30 fel-
adatot kellet megoldani 
másfél óra alatt. Az eredmé-
nyeket szintén a www.mate-
gye.hu oldalon olvashatjuk. 
Iskolánk legeredményesebb 
versenyzője Kovács Cintia, 
gratulálunk. 

Nagyon jól mutatkoztak 
be a második osztályosok. 
Mivel öten versenyeztek, így 
az iskolák közötti csapatver-
senyben is értékelték őket. 
Harminckét rangsorolt is-
kola között a 15. helyezést 
érték el. Érdemes folytatni a 
matekozást, ők a jövő után-
pótlásai.

Vargáné 
Moldován Katalin

Kérjük, támogassa 
adója 1 %-ával

a „Sirály” Horgász Egyesületet!

Adószám: 
19822798-1-07
Segítségét köszönjük!

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

Kondor Károly Gyula:

Öreghalász búcsúja a Dunától
Egy emberöltőn át járta a Dunát,
véle a néhány munkatárs.
A Kapitány ő volt, ki irányított,
s vezette a csónakot és a halászatot.
Ismerte a Dunán ezt a szakaszt,
hol évtizedeken át ritkította
az elszaporodott halakat.
A folyó két oldalán fűzfabokrok,
vízre hajló nyárfák,
jól őrizték az elrejtett varsát.
De igazi élményt a hálóhúzás adott,
ha néhány nagyobb hal bambán beleúszott.

Magányos csónak úszik a vizen,
Rajta egy múlton merengő ember áll,
halkan duruzsol a csónakmotor, őszi eső szitál,
a víz nagy cseppekben hull a bokrok alá.
Mintha könnyeznének a part menti fák,
hogy nyugdíjba vonul
és búcsúzik a tájtól az öreghalász.
Elszálltak az évek, mint ősszel a fecskepár,
de szép emléket őriz ez a Dunatáj.
(Rácalmás 2015)

Kondor Károly Gyula ezzel a versével szeretné kifejezni kö-
szönetét az illetékes főhalásznak azért a sok szép élményért, ami-
ben része lehetett néha egy ilyen halászaton, ahol a táj szépségét 
is megcsodálhatta.
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Siker a XXIII. Kortárs KI-MIT-TUD - on
A Napsugár Asszonykó-

rus 2013 óta rendszeres részt 
vevője a Székesfehérváron 
megrendezett Nyugdíjas 
Kortárs Ki-Mit-Tud?-nak. 
Idén negyedik alkalommal 
léptünk fel a rendezvényen 
február 27-én, szombaton. 
A rendezvény népszerűségét 
mutatja, hogy három napon 
mutatják be a nyugdíjasok 
különböző kategóriákban, 
mire is képesek még ebben a 
korban. A jelentkezők vers- 
és prózamondásban, szó-
lóének, kórusének, tánc és 
dráma illetve egyéb kategó-
riában mutatták be produk-
cióikat.

A Napsugár Asszonykó-
rus két kategóriában is ne-
vezett, kórus illetve vers-
mondásra. Lendvai Józsefné 
Kányádi Sándor: Az én mi-
atyánkom című versét adta 
elő, amelyet a zsűri emlék-
lappal jutalmazott.

Az asszonykórus kis lét-
számban, de annál nagyobb 
sikerrel szerepelt a megmé-
rettetésen. A csángó nép-

dalokból összeállított csok-
rot Kneifel Imre értékelte. A 
székesfehérvári Kodály Zol-
tán Általános Iskola, Gim-
názium és AMI igazgatója, 
aki ének-zene tanár és kar-
nagy nagy elismeréssel be-
szélt a kórus által bemutatott 
dalcsokorról. Jól felépített, 

természetes, tiszta énekhan-
gon előadott produkciót hal-
hatott a közönség. 

A Napsugár Asszonykó-
rus teljesítményét kategória 
díjasként, oklevéllel jutal-
mazta.

A kórus továbbra is várja 
azok jelentkezését, akik sze-

retnek énekelni és szívesen 
osztoznának sikereinkben.

Próbák időpontja: min-
den héten szerda délután 
16.00-17.00 óra között.

Helyszín: Művelődési Ház 
és Könyvtár, Rácalmás, Szi-
getfő u. 31.   Igmándi Zita

karnagy

Gyöngyékszerek kiállítása
Március 8-án igazi nőnapi kuriózummal kedveskedett a helyieknek a 

művelődési ház: csodálatos gyöngyékszerekből nyílt kiállítás, tizenkét kiál-
lító alkotó részvételével. 

A különleges tárlatot Nagyné Berzai Márta önkormányzati képviselő 
ajánlotta a látogatók figyelmébe. Jó hír az ékszerrajongóknak, hogy a kiállí-
tott egyedi darabok megvásárolhatók. 

A tárlat március 31-ig látogatható.  Szilágyi Irén
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Emlékezzünk régiekre
A fenti címmel megjelent Szalai Árpád új kötete, amely-

ben Rácalmáshoz kötődő személyiségek, családok élettörté-
netéről, nevezetes eseményekről és még számos érdekesség-
ről olvashatnak. 

A könyv bemutatója kisvárosunk március 15-én tartott 
megemlékezésén volt (mint arról külön is beszámoltunk.)

A könyv megvásárolható a polgármesteri hivatalban, a 
művelődési házban és a Jankovich-kúria ajándékboltjában. 

Az Emlékezzünk a régiekre könyv ára keményfedeles bo-
rítóval 2500 Ft, puhafedeles borítóval 2000 Ft.
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Vállalkozók napja
Színvonalas Vállalkozók 

napja rendezvényen vonul-
tatta fel a Vállalkozók Rá-
calmásért Egyesület a helyi 
repertoárját március 19-én 
a kúriában. A résztvevőket 
Schrick István polgármes-
ter és Szabó András egyesü-
leti elnök köszöntötte, majd 
a sportcsarnok terveit ismer-
hették meg az érdeklődők 
Zsigmond László főépítész 

prezentálásában. A szakma-
beliek a számlázó progra-
mok 2016-os változásairól 
hallhattak előadást. Érdekes 
volt Gazdag Mami (Vida 
Ágnes) előadása arról, ho-
gyan lehet sikeres vállalko-
zást felépíteni több gyerme-
kes anyaként. Az elektromos 
autózás iránt érdeklődőknek 
tesztvezetésre is volt lehető-
ségük, bemutatkoztak a he-

lyi kistermelők is, sztárven-
dégként pedig Szalay Balázs 

Dakar-versenyzővel, vállal-
kozóval találkozhattunk

Éves összefoglaló a rácalmási sakkozásról

Még mindig a fiatalok
Nagyon könnyű dol-

gom beszámolni arról, hogy 
a rácalmási sakkozás merre 
tart, hogyan teljesít.

Minden csütörtökön 17-
20-ig tartunk edzéseket a 
művelődési házban. Ez a heti 
2-3 óra a sakkozás alapjainak 
megtanulásához, a kezdő lé-
pések elsajátításához elégnek 
bizonyultak, de most már kis 
sakkozóinknak több edzési 
lehetőségre volna szükség.

Kezdtük az évet egy házi 
versennyel, melynek célja a 
sakk diákolimpiára történő 
kvalifikáció volt. 

A diákolimpia megyei 
döntőjében várakozáson fe-
lül teljesítettek csapataink. 
Az alsós fiú csapatunk har-
madik, felsős leány csapatunk 
negyedik helyen végzett.

Örömmel fogadhatjuk, 
hogy már a februári iskolai 
farsang álarcosai között ki-
rályokat, királynőket, futókat 
és huszárokat zártak maguk 
közé a bástyák, a pórok elő-
retolt serege mögé bújva.

Minden évben Rácalmás 
ad először helyet a Fejér-
megyei körverseny kereté-
ben megrendezett korosztá-
lyos sakk-verseny sorozatnak. 
Ezen a versenyen több mint 
száz versenyző vett részt. 

Nem volt idő lazsálásra 
jött a majális, amelyre „big 
sakk táblát” készítettünk és 
„big sakkfigurákkal ked-

veskedtünk a látogatóknak. 
Nagy siker volt. A rácalmási 
felnőtt, sakkozni szeretők 
csodálattal nézték schnell 
partijainkat, maguk játszmá-
ját szüneteltetve.

Vége a sulinak, jöhetnek a 
táborok. 

Megtörtént az, ami ed-
dig Rácalmás történetében 
nem fordult elő, az első sakk-
tábor. Kezdete 2015. június 
15. A Rácalmási Művelődé-
si Ház adott otthont kilenc 
kis sakkozónak. Nem csak 
sakkoztunk, pingpong, cso-
csó, kapura rúgás, foci is tar-
kította mindennapjainkat. 
A Pomóthy étteremnek kö-

szönhettük az élelmezésün-
ket. A befizetett részvételi 
díjakból a gyerkőcök semmi-
ben nem szenvedtek hiányt. 
Minden nap fogyaszthattak 
gyümölcsöt is. A zárónapon 
díjátadásokra, (érmet a helye-
zésekért, oklevelet a részvé-
telért,) a sakktábor sakkver-
senyének díjátadójára is sor 
került. Itt már is sütemény, 
torta is fogyasztásra került.

Vendégségben voltunk 
a Királysakk SE. sakktábo-
rában, ahol egy egész na-
pot töltöttünk el és még egy 
versenyen is részt vettünk a 
dunaújvárosi sakkozók kö-
rében.

A megyei körverseny min-
den fordulójában képviseltük 
Rácalmást. Versenyeztünk 
Móron,Székesfehérváron, 

Nagylókon, Martonvásáron, 
Adonyban, Dunaújvárosban.

A megyei rapid verseny-
re öt rácalmási iskolás neve-
zett, – közülük hárman ér-
tékszámmal rendelkezők – és 
szereztünk pontokat. 

Én magam elszántam 
arra, hogy egy magasabb 
szintű oktatás, sakktanítás 
megvalósulása érdekében el-
végzek egy oktató tanfolya-
mot. Elképesztően sok olyan 
módszert hallottam, ame-
lyet feltétlenül hasznosítani 
igyekszem a sakk tanítás fo-
lyamatában. Ezt sikerült tel-
jesítenem és a Magyar Sakk-
világ Oklevelét vehettem át.

A tanfolyam végén aján-
lásokat kaptunk tankönyvek, 
munkafüzetek használatára. 
Ennek folyamodványaként 
beszerzésre került ajánlott 
sakkirodalmi munkák be-
szerzésére.

Járt nálunk is a sakk Mi-
kulás és ott a Rácalmás Kará-
csonya rendezvényen is kép-
viseltettük is elkápráztattuk a 
terembe látogatókat.

Házi versenyek sokaságát 
rendeztük meg. Ezek nagyon 
hasznosak, mert növelik a 
versenyszellemet, motiválja 
kis sakkozóinkat, győzelem-
re inspirálja őket, de megta-
nulják azt is, hogy el lehet vi-
selni a vereséget, amelyekből 
csak tanulni szabad.

Rácalmás városa a lehe-
tőségihez mérten anyagi tá-
mogatásával biztosítja mind-
azon feltételeket, amelyek a 
színvonalas sakkoktatáshoz 
szükségesek. 

Köszönettel tartozunk a sakkozó gyerekek szüleinek, hi-
szen az ő támogatásuk feltétlen szükséges gyermekeiknek a sak-
kozáson keresztül megvalósuló személyiség fejlődéséhez.

A motiváció, azaz a késztetés fontosabb az ifjú emberek szak-
mai kiemelkedésében, mint a született adottságok. Nem véletlen 
a sakkban attól függően, hogy a szülők mennyi áldozatot hoznak 
gyermekük ilyen irányú fejlődéséért, és hogy milyen nagy a csa-
lád. A siker egyik forrása maga a siker. Minden kiugró teljesít-
mény fokozza a gyermek késztetését, azaz munkakedvét. 

Lehet másképp is értékelni, de én előrelépést látok. A város 
lakosságának létszámát tekintve a gyerekek sakkoktatásában való 
részvétele nem rossz, de fontos az, hogy magasabb szintű tájé-
koztatással, sakk tanulásában rejlő képesség, személyiségfejlődést 
segítő hatásait felfogva, megértve egyre több szülő irányítsa, tá-
mogassa gyermeke modern kori felfogású fejlődését!

Tarrash mondta: „ egy kicsit mindenkit sajnálok, aki nem is-
meri a sakkot”

Kondás László 
A sakkozás oktatásának, 

hasznosságának elkötelezett híve
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Duguláselhárítás 
Bontás nélkül!

06 30-9616-456

FAGOR felültöltős, jó állapotú mosógép eladó. Érd.: 06-30-
465-9048

q
Rácalmáson a Márkus István út 7. szám alatt 1 szobás össz-
komfortos családi ház telekkel eladó. Az épület kívül és belül 
felújítást igényel. Az ingatlan vételára: 5.500.000,-Ft. Érdek-
lődni: 70/284-0970

Apróhirdetés

Az elmúlt télen ismét nagy pusztítást végeztek a rácalmási Duna-
ágban a hódok  Bölcskei Ferenc

Rácalmáson is Vianni!
A legjobb háztartási 

– vegyi áru kínálattal és – 
árakon szeretettel várjuk Rácalmás, Kulcs 

és a térség lakosságát a Kulcsi út 9.sz. alatt!
Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 7:30-17, 

 Szombat-vasárnap: 8-12

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

Megváltozott munkaképességűeknek:

Változások 
az ügyfélfogadásban

A Fejér Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztálya ezúton is tájékoztat-
ja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Főosztály rehabilitációs 
ellátási és szakértői feladatokat ellátó szervezeti egysé-
ge ügyfélfogadásának rendje és helyszíne - a megválto-
zott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos 
ügyekben - 2016. február 29. napjától megváltozik.

Az ügyfélfogadás új helyszíne: 
8000 Székesfehérvár, Távírda u. 4. 

Az ügyfélfogadás rendje: 
hétfői és szerdai napokon, 8:00-tól 16:00 óráig. Ked-

den, csütörtökön és pénteken az ügyfélfogadás szünetel. 

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy az ügyfél-
fogadás helyszínének és rendjének megváltozásával egy-
idejűleg telefonos elérhetőségünk is változik. Telefonszá-
munk: 22/572-081. 

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a meg-
változott munkaképességű személyek ellátásai iránti ké-
relmeket a Távírda utcai ügyfélszolgálat mellett benyújt-
hatják a kormányablakokban is.

Fejér Megyei Kormányhivatal Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási Főosztálya

Duna-parti takarítás
A Sirály Horgász Egyesület

önkéntes munkát szervez
a Duna -parton (horgász versenypályán) 

április 3-án (vasárnap) 
10 órától 12 óráig.

Feladat: gallyazás, szemétszedés,
Gyülekező a hídnál.

Minden civil szervezetet 
és lakót szeretettel várunk!

Lépcsőtulajdonosok megjelenésére feltétlenül számítunk!
Aki teheti hozzon magával szerszámot (fűrész, fűkasza, 

balta, ágvágó olló stb.)

A munkát követően 
a horgászegyesület egy tál meleg ételre 

hívja a segítőket a helyszínen.
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Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 

25/517-850 

  Jegyző 
25/517-866

  Polgármester 
25/517-855 

  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864

  Pénzügyi iroda: 
25/517-861 

  Építésügyi iroda: 
25/517-856 

  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852

Jankovich kúria 
25/440-020

Iskola: 
25/440-023

Óvoda és Bölcsőde: 
25/517-840

Családsegítő Szolgálat 
25/440-440

Gyermekjóléti Szolgálat: 
25/440-018

Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038

Művelődési ház és könyvtár: 25/440-456

Körzeti megbízott: 
30/621-0959 

Polgárőrség: 
30/621-0962

Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/898-028

 dr. Árgyelán Sára 20/341-3839

Gyermekorvos: dr. Földi Ágnes 20/413-1556

Fogorvos: dr. Jáky Ágota 30/648-5481

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: 06-30-408-6180

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2016. április 

22-én, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2016. április 11-én, hétfőn. Kérjük, hirdetései-

ket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghí-
vóikat legkésőbb április 11-ig juttassák el a szerkesztőbizott-
ságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

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!

Szabó Léna, 2016. 02. 21., Vasvirág utca
Lészeg Adrienn, 2016. 02. 28., Tolsztoj utca
Juhász Dorka, 2016. 03. 06. Rácalmás, Fő utca

Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 
információjuk.

Kis
anyakönyv

Tavaszi munkák
A vízi- és szabadidő szakosztály tagjai és a szülők rész-

vételével, elvégezték az ilyenkor szokásos tavaszi munkákat, 
festettek és metszették a fákat. A résztvevőknek köszönjük 
a munkájukat, s megint egy kicsit szebb lett a Duna-part.

 Továbbá: versenyzőink 3 napos úszó és futó táborban vet-
tek részt Tiszakécskén. Napi kettő három edzéssel zárták le 
a téli alapozást.

Bölcskei Ferenc


