
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

Múltunk, hagyományaink 
megőrzése mellett idegen-
forgalmi funkciót is szánunk 
a jövendő tájháznak.

21. oldal

Szeretettel várunk 
mindenkit a hétvégi 

Almavirág Fesztiválra!
Schrick István Rácalmás 

polgármestere
Bodnár Sándor 

a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Mozgalmas hetek 
következnek

Rácalmáson számos esemény történt az elmúlt he-
tekben, ám az elkövetkező időszak még ennél is moz-
galmas lesz. A Jankovich-hét és az első osztályosok be-
íratása után május 2-án kezdődik az óvodai beiratkozás.

 
Ünnepeltük a Cimbora Klub jubileumát, a költé-

szet napját, ám a kulturális és közösségi programsoro-
zat még hatványozottabban folytatódik: az Almavirág 
Fesztivál, településünk nagy tavaszi eseménye ezen a 
hétvégén lesz. 

Aztán a TeSzedd akció keretében a civilek, az intéz-
mények és az egyházközségek is akciókat szerveznek 
április 30-ra. 

Anyák napjával azonos napon, május elsején a Ma-
jális a következő nagy rendezvény, amelyre az önkor-
mányzat vezetői, a helyi intézmények és a civil szerve-
zetek szeretettel várják a résztvevőket.

Támogatás 
a civil 
szervezeteknek

Rácalmás önkormány-
zata idén is jelentős keret-
összeget, 22 millió forintot 
áldoz költségvetéséből a be-
jegyzett helyi civil szerve-
zetek támogatására, pályá-
zat útján.

A beérkezett igények 
alapján a képviselő-testü-
let döntött, és a polgármes-
ter már alá is írta a támo-
gatási szerződéseket, hogy 
az egyesületek minél előbb 
hozzájuthassanak a műkö-
désükhöz, programjaikhoz 
szükséges összeghez.

(A támogatások mérté-
kéről a 2. oldalon olvashat-
nak.) 

A közelgő anyák napja alkal-
mából szeretettel köszöntöm a 
rácalmási édesanyákat, kisma-
mákat, nagymamákat! 

Schrick István 
polgármester

2016. április XXIII. évfolyam 4. szám
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Avar és kerti hulladék égetésének szabályai
Tájékoztatom a helyi la-

kosokat és a rácalmási in-
gatlan tulajdonosokat, hogy 
a kerti hulladék égetésére 
vonatkozó szabályok meg-
változtak a 4 /2014. (III. 
31.) önkormányzati rendelet 
8. §-a alapján: 

Avar és kerti hulladék 
megsemmisítése elsősorban 
helyben történő komposz-
tálással történhet. Égetés-
sel csak a nem komposztál-
ható (nem lebomló), illetve 
a komposztálásra alkalmat-
lan (pl. vírusos, baktériumos, 
gombás vagy egyéb fertő-
zött) avar és kerti hulladék 
ártalmatlanítható.

A lakosság egészségének 
és a környezet tisztaságának 
védelme érdekében a nem 
komposztálható, illetve a 
komposztálásra alkalmatlan 
avar és kerti hulladék ége-
tése február, március, április, 
szeptember, október és no-

vember hónap első csütörtö-
kén és péntekén végezhető 
el. A fenti időponttól eltér-

ni csak kedvezőtlen időjárá-
si viszonyok esetén (pl.: eső,   
szél, köd stb.) lehet és a fenti 

időpontot követő hét csü-
törtökén és péntekén lehet 
csak égetni. 

Kivételt képeznek a hiva-
talok, egészségügyi intézmé-
nyek, gyermekintézmények, 
kulturális intézmények, nyi-
tott sportlétesítmények, a 
temető és az önkormányzat 
fenntartásában lévő terüle-
tek 300 méteres környezet-
ében az intézmények műkö-
dési ideje alatt. 

Az égetést 14- 22 óra kö-
zötti időszakban lehet vé-
gezni. 

(5) Égetni csak száraz 
kerti hulladékot lehet. A 
füstképződés csökkentése 
érdekében az avart és a kerti 
hulladékot előzetesen szik-
kasztani , szárítani kell, és az 
eltüzelés csak folyamatosan 
kis adagokban történhet. 

 dr . Györe Andrea 
 jegyző 

Legközelebb MÁR CSAK 
ŐSSZEL tüzelhetik el a kerti 

hulladékot!!!
A jogszabály alapján készült helyi rendelet szerint 

az utolsó tavaszi hulladékégetési időpont április 7-én 
és 8-án volt. Legközelebb már csak az ősszel, szep-
temberben lesz lehetőség a kertben eltüzelni a hulla-
dékot! Az időpontok a következők:

szeptember 01., 02-án
október 06., 07-én
november 03., 04-én
Kérjük tartsák be a helyi rendelet előírásait, és a 

nyáron mellőzzék a tűzgyújtást az ingatlanukon!

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.
8.00 órától 17.00 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 beilleszke-

dési - tanulási - magatartási zavarának megállapításá-
ról szóló szakértői/szakvélemény

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozat.

Támogatás a civil 
szervezeteknek

A képviselő-testület múlt hónap végén elbírálta a bejegy-
zett helyi civil szervezetek által benyújtott támogatási pá-
lyázatokat, hogy az egyesületek minél előbb megkaphassák 
a pénzt, amely segíti tevékenységüket, céljaik megvalósítását. 
(Mint ismeretes, a művelődési ház égisze alatt működő klu-
bok, egyesületek a művelődési ház pénzügyi keretéből része-
sülnek támogatásban, a testület döntési hatáskörébe csak a 
bejegyzettek tartoznak.)

Az önkormányzati rendelet értelmében a benyújtott pá-
lyázatokat a Kulturális, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi 
Bizottság is véleményezte. 

Idén is több mint 22 millió forintot kaptak a helyi civilek 
az önkormányzattól, az alábbi felosztásban: 
Rácalmási „Sirály” Horgász Egyesület  500 000 Ft
Rácalmási Napsugár Asszonykórus Egyesület  200 000 Ft
Szent György Polgárőr Egyesület  2 000 000 Ft
Rácalmás Városvédő és Szépítő Egyesület 10 000 000 Ft
Rácalmás Sport Egyesület 8 500.000 Ft
Rácalmási Szerb Hagyományőrző Egyesület  820.000 Ft
Összesen:  22.020.000 Ft
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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:

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!

Javítás, később 
aszfaltozás

Az alsó Duna-parton ki-
kátyúsodott a mart aszfal-
tos út, amit az önkormány-
zat most megjavíttat. Ez a 
helyreállítás átmeneti meg-
oldásként szolgál, ugyanis 
még az idén – az engedélye-
zési eljárást követően – asz-
faltozással véglegesítik az út 
burkolatát. Az idő ugyan-
is bebizonyította az elmúlt 
években, hogy a mart aszfal-
tos technológia nem megfe-
lelő az áradásoknak kitett fo-
lyó menti területen. 
Készülhet 
a görpálya

A képviselő-testület dön-
tött a leendő sportcsarnok 
mellett készülő görpálya kivi-
telezőjéről. Mint ismeretes, a 
pálya alapja már a múlt évben 
elkészült, az eszközökkel fel-
szerelése jelenti a feladatot je-
lenleg. Schrick István polgár-
mester aláírta a szerződést a 
most kiválasztott kivitelező-
vel, így hamarosan kezdőd-
hetnek a munkák. A tervek 
szerint június végére készül el 
a görpálya, amit már nagyon 
várnak a fiatalok.
Ravatalozó

A rácalmási köztemető 
új ravatalozójának építését 
készíti elő a képviselő-tes-
tület. A kivitelezői verse-
nyeztetés folyamatban van 
a közbeszerzési törvénynek 
megfelelően. A kivitelező ki-
választásáról májusban dönt 
a képviselő-testület. Az el-
képzelések szerint a ravata-
lozó még idén elkészül.

Folytatódnak 
az útépítések

Az önkormányzat folytatja ebben az évben is az utak helyreállítá-
sát a településen, az előzetes ütemezés szerint. A soron következő 
Nárcisz köz vízelvezetésének megoldásán, az utca aszfaltozásán 
dolgozik jelenleg a kivitelező. Ezzel egy időben hasonló munkála-
toknak lehetünk tanúi a Petőfi utcában

Fogadóórák
Rácalmás képviselőtestü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát. 

Időpont: 2016. május 4.
 Németh Miklósné
Helyszín: Polgármesteri hi-

vatal, a fogadóórák minden al-
kalommal 15-17 óráig tartanak. 
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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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Rácalmási Városvédők hírei
Turistacsalogató gyalogtúra

Április első szombatján a Decathlon Sportáruház turis-
tacsalogató gyalogtúra-napot szervezett a Mátrába. Az ese-
ményre a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület Nordic 
Walking Klubja negyvennyolc fős autóbuszt rendelt, mely 
teljesen meg is telt. A szervezési feladatokat Terekiné Ren-
des Éva intézte. Idén a Sástó 13 km nevű túratávot teljesí-
tették a rácalmási résztvevők, ami egy könnyű táv volt csalá-

doknak, kirándulni vágyóknak. A túra Mátrafüredről indult, 
a szintemelkedés 420 méteres volt, az előirányzott szintidő 
pedig hat óra. Az igazán sportos élmény során a túrázók, 
akik közt volt fiatal és idősebb is, sőt még egy kutyus is, 
a Rákóczi-forrást, Sástót, Lajosházát és a Kozmáry-kiltátót 
érintették. A túra része volt a Mátra Teljesítménytúrázója 
mozgalomnak.

A geocaching játék része
A rácalmási púpos moz-

dony is az országos geoca-
ching játék rész lett. A geo-
caching lényege, hogy egy jól 
lezárt ládikát egy vállalkozó 
kedvű játékos elrejt egy álta-
la kiszemelt, felfedezésre ér-
demesnek ítélt helyen, és egy 
erre alkalmas GPS készülék-
kel a megfelelő módon rög-
zíti a rejtekhely (ez a „cache”) 

pontos koordinátáit. Ezeket 
az adatokat feltöltik az in-
ternetre, majd más játéko-
sok letöltik azokat GPS ké-
szülékükre, és megkeresik a 
rejtekhelyet. A március 31-
én kihelyezett műanyag lá-
dát a kincskeresés örömeként 
eddig huszonketten találták 
meg. Biztatunk mindenkit, 
különösen a helyieket, hogy 

ők is találják meg a geoládát 
és egy apró kis ajándékkal 
népszerűsítsék városunkat, 

vasútállomásunkat! Részle-
tek az www.geocaching.hu 
oldalon.

Kannavirágokat ültettek az egyesület tagja a vasútállomáson. Virágültetés volt a cél, de végül földkupac-elhordás és kőrakás-meg-
szüntetés is lett belőle. Az erős szél ellenére jókedvvel dolgoztak, ültettek, locsoltak. A megjelent tagoknak és Gyöngyösi Lászlónak és 
feleségének ezúton is köszöni az egyesület a munkájukat, segítségükkel folyamatosan változik és szépül a park
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Szemétszedési akció! 
Csatlakozzanak 

hozzánk!
Az idei évben most először négynapos lesz a Te-

Szedd akció. A Városvédők április 30-án, szombaton 
akcióznak, ezzel kapcsolódnak a Let’s Clan Up Eu-
rope! (Tisztítsuk meg Európát!) nemzetközi szemét-
gyűjtési akcióhoz. 

Hazánk aktivitását mi sem mutatja jobban, mint-
hogy a résztvevők számának tekintetében 2014-ben 
egyedül teljesítettük az európai uniós elvárást 4 évre 
előre. 2015-ben pedig Magyarország adta a helyszí-
nek és önkéntesek több mint felét az összeurópai 
kezdeményezésnek. 

Találkozzunk április 30-án, 
és tisztítsuk meg 
együtt közvetlen 

lakókörnyezetünket!

Tavaszi munkák

A városvédők kora tavasszal Rácalmás több közterületén tisztították meg a virágágyásokat, metszették meg a rózsákat. A szemerkélő 
eső ellenére sokan dolgoztak, mintegy negyven fő tett-vett, szépítette a közösségi tereket

Lopják a virágokat!
Sajnálatos hírt kell kö-

zölnünk, mivel többen jelez-
ték a városvédő tagok közül, 
hogy viráglopás történt. Vi-
rágok tűntek el családi há-

zak kapu előtti kiskertjeiből. 
Volt, amelyiket tövestől ástak 
ki, volt, amelyiket kaspós-
tól vittek el. A tulajdonosok 
ezúton is szeretnék jelezni, 

hogy ők szívesen adnak min-
denkinek friss hajtásokat, 
az érdeklődő(k) nyugodtan 
csöngessenek be a kapun. De 
ne lopják el a növényeket!

A városvédők híreit 
összeállította:
Tóth Szilvia
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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 elnye-
résére külön-külön, de együtt is lehet pályázni.

A 2016. évi versenykiírásunkban idén is lehető-
séget 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 ér-
demes az értékelésre. Így a „szerénységből” szemet 
gyönyörködtető virágoskerteket, ízléses előkerteket 
és harmonikus környezetet gondozó rácalmási lako-
sok nem fognak kimaradni a versenyből. Bátorítjuk 
Önöket, hogy jelöljék szomszédjukat vagy barátju-
kat, hisz ezzel a gesztussal örömöt és elismerést is 
szereznek nekik.

2015-ben harmincöten jelentkeztek a „Szép Por-
ta”, hetvenöten a „Virágos Rácalmás” versenyre, 
mindkét kategóriára pedig huszonnyolcan jelent-
keztek. A tavaly novemberen megtartott értékelési 
ünnepségen nyolcvankilenc díjazottnak, köztük hét 
szép porta tulajdonosnak tudtunk gratulálni és át-
nyújtani a díjakat.

A pályázás feltételei:
A „Virágos Rácalmás” I. II. III. helyezés elérésé-

nek 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 virágo-
sítás 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 rende-
zettségére is. Itt tehát a kerítésen belüli rend és szép-
ség, és ennek az utcafronttal való összhangja számít.

Jelentkezés:
A versenyekre a jelentkezési lapokon 2016. április 

30-ig lehet nevezni. 
Jelentkezni lehet interneten a Városvédők hon-

lapján közzétett Jelentkezési lap kitöltésével, illet-
ve a Rácalmás újságban elhelyezett Jelentkezési lap 
egyesületünkhöz történő eljuttatásával. Ezt szemé-
lyesen - nyitvatartási időben (szerdánként 8-10 és 
17-18 óra között) - az egyesületünk irodájában ad-
hatják le a régi városháza épületében, vagy a bejá-
ratánál található postaládába is elhelyezhetik. A 
jelentkezési lap honlapunkról is letölthető és így ter-
mészetesen jelentkezésüket e-mailen is eljuttathat-
ják az info@ racalmasivarosvedok.hu címre.

Értékelés:
A jelentkezettek névsorát összesítjük és az érté-

kelő csoportoknak átadjuk, hogy önálló munkáju-
kat május hónaptól indítani tudják. Májustól szept-
emberig három darab háromfős csapat – 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 saját-
ságosan kialakított és rendben tartott környezetü-
ket, melyre büszkék is lehetnek, ezért bízunk abban, 
hogy a hagyományosan meghirdetett versenyünk-
höz egyre többen csatlakoznak. Szeretettel 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)
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Kedves Rácalmásiak
Az elmúlt időkben Rácalmás kiemelkedő személyeiről, hónapról–hó-
napra a RÁCALMÁS újságban olvashattunk az Emlékezzünk régiekre 
cikksorozatban. Március 15-én pedig jelentősen kibővített formában, 
könyv alakban is megjelent a rácalmásiakról szóló könyv. A kutató-
munka során sok történetre és eseményre bukkantunk, melyek a 
könyvbe nem kerültek be, viszont érdekesek, néha izgalmasak. Közel 
hozza hozzánk azokat, akik múltunkat alakították. Úgy gondolom, 
hogy ezeket a történeteket és történéseket megosztom olvasóimmal, 
azokkal, akik még jobban szeretnék megismerni azokat az embere-
ket, akik Rácalmás történetét alakították, de azoknak is írom, akik az 
eddigieket nem olvasták, nem érdekelték a hosszabb leírások. A kö-
vetkező történetekben egy-egy jellemző részletet ismerhetünk meg 
múltunkból és ez talán kedvet ad a könyv olvasására is. Az alábbiak-
ban Paczona Istvánról olvashatunk egy sztorit, mely jól mutatja szilaj 
természetét.

Paczona nyulászik
Lits Gyula írása nyomán: 

Pesti Hírlap 1910
Paczona Pista Rácalmás-

ról és Tóth Pali Paksról egy 
alsó ausztriai városkában voltak 
szálláson. Gyakorlat közben 
észrevették, hogy sok nyúl van 
a határban, szenvedelmes vadá-
szok lévén, maguk mellé vettek 
nyolc-tíz huszárt, meghajtatták 
a határt s derűre-borura puf-
fogtatták a nyulakat, mikor is 
lélekszakadva rohan ki utánuk 
a polgármester, és nagy szak-
ramentírozás között áldja a két 
tisztet és el akarja tőlük a nyu-
lakat kobozni. 

Hát Pista - szól Tóth Pali, 
- tűrjük mi, hogy magyar hu-
szártisztekkel ilyen hangon be-
széljen ez a sváb paraszt? - Azt 
Isten úgyse nem tűrjük - fele-
li Paczona- majd megtanítjuk 
emberségre a svábot. 

Azzal intett a huszároknak, 
ezek lekapták a polgármestert 
s a két tiszt olyan olvasatlan ti-
zenkettőt vágatott rája, hogy a 
földet harapta kínjában.

Nagy patália lett a dologból. 
A városkában formális zendü-
lés tört ki a huszárok ellen. Pél-

dás elégtételt követeltek a pol-
gármesterük megbotozásáért. 
A két tiszt vizsgálat alá került, s 
már-már úgy fordult a dolguk, 
hogy alighanem rangvesztés 
lesz a nyulászás vége. Paczona 
levelet irt haza az apjának, hogy 
használja ki a megyei nagyurak-
kal való ismeretségét.

Az öreg Paczona, tipikus, 
tagbaszakadt táblabíró alak volt, 
széles vállakkal, Kossuth szakál-
lal. Nagy mondásairól volt hí-
res az öreg. Bejárt szorgalma-
san a megyegyűlésre, Mindenki 
szerette, mert jóízű ember volt. 
Megszeppent az öreg a levél-
re. Fölkereste Szőgyény-Marich 
Lászlót, a főispánt, Cziráky Já-
nos grófot, Fiath Ferenc bárót, 
kik az időben nagytekintélyű, 
Bécsben is befolyásos férfiak vol-
tak, s kérte, hogy tegyenek szót a 
Pista-fiú mellett. Megígérték, de 
azt tanácsolták az öregnek, hogy 
jó volna, ha személyesen is föl-
menne Bécsbe, s kegyelmet kér-
ne a császártól a fia számára. 

Szót fogadott. Fölhúzta Kar-
neol-gombos atilláját, fölrán-
totta ezüst sarkantyús kordován 
csizmáját, fejébe nyomta aszt-

rakán kucsmáját, s megindult 
Bécsbe.

Az audiencia, a bécsi út tör-
ténetét az öreg később sokszor 
és sokaknak ekként beszélte el:- 
Megérkeztem Bécsbe. A Ma-
gyar Királyvendéglőbe szálltam, 
magyar ember hova is szállna 
ott máshová? Délfelé, fölballag-
tam a Burgba. Ott már vártak, 
tudtak ki vagyok, s mi járatban 
jövök. Azonnal bejelentettek a 
felségnek, mire megnyílt a szár-
nyas ajtó s én a császár előtt ál-
lottam. Mélyen meghajtva ma-
gam, így szólottam: „Furchten 
Sie nicht Maj estet, ich bin ein 
lojaler Ungar - Paczona von 
Racalmas.

Erre ő felsége hozzám lé-
pett, átvette az instanciámat s 
így szólott magyarul: „Bizony a 
Pista fia nagy bolondságot kö-
vetett el, hogy a polgármestert 

megvágatta, no, de majd eliga-
zíttatom a dolgot, a gyereket 
megbüntetjük, de nem veszti el a 
sarzsiját, menjen csak nyugodtan 
haza öregem.” Erre kicsordultak 
a könnyeim és lelkesülve kiáltot-
tam - életem és vérem a császá-
romé! Ő felsége erre magyarosan 
megrázta a kezemet s én elérzé-
kenyedve tántorogtam ki a fo-
gadó-teremből. Mikor a fényes 
udvari népség között végigha-

ladtam, hallottam, hogy azt sut-
togták: ez ám a híres Paczona 
hadnagy apja Rácalmásról!

A vasút Magyarország felé 
csak este indul, mondok, kisé-
tálok egyet a Práterbe. Amint 
ott mendegélek, hát látom ám, 
hogy a város felől egy hatlovas 
aranyozott hintó közeledik fe-
lém. Hátul ült benne a császár, 
mellette a császárné, elől a csá-
szári gyerekek, a Rudolf, meg 
a Gizella. Egészen a hintó kö-
zelében ballagtam, mikor oda-
értek, süvegemet levéve, mé-
lyen meghajtottam magamat. 
A császár odanézett, megis-
mert s kezével intve így kiáltott 
felém:”Szervusz Paczona von 
Racalmas!”

Persze, hahotával fogadtuk 
az öregúr meséjét, de ő indig-
nálódva vágta oda, hogy ma-
gyar nemes ember létére hazud-
ni nem szokott, a ki nem hiszi, 
kérdezze meg magát a császárt, 
majd megmondja az, hogy szó-
ról-szóra úgy történt a dolog. 
Természetesen szálló ige lett a 
vármegyében a „Szervusz Pa-
czona von Racalmas!”

Az audienciának csakugyan 
jó eredménye volt.

A két hadnagyot pár hónap-
ra bezárták, aztán elrakták őket 
Galíciába. Paczona kapitány-
ságig vitte, ő volt Boszniában 
a szomorú hőse a magláji ka-
tasztrófának. Hadi vizsgálat alá 
került, őt okozták a katasztró-
fáért s megfosztották állásától, 
rangjától. 

Hazajött Rácalmásra, meg-
házasodott és kitűnő dinnyét 
termesztett. Most már, apa és 
fiú, mindketten a rácalmási te-
metőben várják az örök világos-
ságot. Az öreg hihetőleg abban 
a reményben, hogy a mennyor-
szág kapujában is azzal fogad-
ják majd: ,,Szervusz Paczona 
von Racalmas!”

Szalai Árpád

Paczona István
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

A költészet napja
A Napfény Nyugdíjasklub idén is megünnepelte a költé-

szet napját. Csaknem százan gyűltek össze közös versmon-
dásra, a rácalmásiakkal és a társklubokból érkezett vendé-
gekkel együtt. A jelenlévők a Jankovich iskola diákjainak 
szavalata után Bodó Ivánné Marika klubvezetőtől hallgat-
hattak meg egy rövid megemlékezést József Attiláról. Ez 
után sorban következtek a szebbnél szebb versek, a rendez-
vény zárásaként Németh Miklósné alpolgármester köszön-
tője hangzott el.

Szilágyi Irén

Megszépült a művelődési ház 
környéke

A nyugdíjasklub tagjai idén is elvégezték szokásos tava-
szi önkéntes munkájukat az intézmény környékén. Kapál-
tak, metszettek, kitakarították a virágágyásokat. Köszönjük 
a segítségüket!
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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
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Cimbora Ki, mit tud? gála
 2016 március 5-én, 

(szombaton) délután 3 óra-
kor „Ki, mit tud?” gálával, 
ünnepeltük a Rácalmási 
Cimbora klub 3 éves szüle-
tésnapját a Könyvtár és Mű-
velődési házban.

 Mindenki azzal lépett 
fel, amiben a legjobban érez-
te magát. Több kategóriá-
ban is szerepeltek a cimbo-
rák, (vers, mese, ének ,zene, 
bűvészmutatvány) volt aki 
egyénileg, voltak akik együtt 
léptek fel. Ebből az alkalom-
ból ünneplőbe öltöztették a 
lelküket is. Sok szülő, nagy-
szülő is örömmel jött el, kí-
sérte el gyermekét, hogy 
közösen ünnepelhessenek. 
Senki sem maradt ajándék 
nélkül, a csillogó érmekből 
(arany, ezüst, bronz) min-
denkinek jutott. Az aranyér-
mesek még ajándékkönyvet 
is választhattak.

Kezdésként a gyerekek 
Janikovszky Éva: Kire ütött 
ez a gyerek című könyvéből 
egy részletet mutattak be 
nagy sikert aratva vele.

Majd következtek az 
egyéni illetve a csoportos 
előadások. A zsűrinek nem 
volt könnyű feladata, ez-
úton is köszönjük munká-
jukat, Szilágyi Irénnek és 
Dualovszky-Kovácsné Sán-
ta Ágnesnek. Aranyérme-
sek: Nyári Bianka, Szabó 
Noel, Rékasi Nóra - Rékasi 
Szilárd (vers), Pletser Laura 
Lotti (ének), ezüstérmesek: 
Turcsányi Fruzsina - Ran-
ga Petra, Rékasi Szilárd (bű-
vészkedés), Mák Luca, Blau 
Kata (hangszer), Ranga Pet-
ra (ének), bronzérmesek: 
Kovács Andrea, Krizsán Ba-
lázs, Osvai Réka (vers). Gra-
tulálunk!

2013 februárjában ala-
kult a klub, ez alatt a há-
rom év alatt sok-sok emlék 
gyűlt a tarsolyuknkban, kö-
zös élményekben részesül-
tünk, más cimborákkal, az 

ország más városában élők-
kel az együtt kirándultunk 
a Magyar televízióban, Me-
semúzeumban, Budavár Pa-
lotában stb. Nagy élmény 

nyújtott a kedvenc írók-
kal, költőkkel (Lackfi Já-
nos, Kiss Ottó, Erdős Virág, 
Bosnyák Viktória, Adamik 
Zsolt, Boldizsár Ildikó, Kál-
nay Adél) a személyes talál-
kozás, beszélgetés, a műveik 
megismerése. Beneveztünk 
a Cimborák Országos Iro-
dalmi Versenyére is, ami sok 
kortárs íróval és műveivel is-
mertette meg a gyerekeket. 
Különböző rendezvényen 
szerepeltünk, örömmel vál-
laltuk Rácalmáson, Duna-
újvárosban, az ország külön-
böző Cimbora klubjaiban is 
pl. Törökszentmilóson, Ér-
den is. Az önkormányzat se-

gítségével tudtuk megvaló-
sítani színes programjainkat, 
támogatásuk nélkül nem si-
került volna, köszönjük!

Az születésnapunkat tel-
jessé tette az a sok segítség, 
amelyet a támogatóktól, lel-
kes pedagógusoktól és hoz-
zátartozóktól kaptunk, Kü-
lön köszönjük a hatalmas 
tortát Pomóthy Attilának és 
a szép virágokat az Ági Vi-
rágboltnak. A negyedik év-
ben is sok színes program 
várja a régi és a csatlakozni 
vágyó új cimborákat is!

Törökné Antal Mária
Cimbora klub vezető 

és a cimborák

A klubunk születésnapja alkalmából a cimborák virágágyását is közösen rendbe raktuk

A következő cim-
bora-találkozót április 
30-án tartjuk, ami attól 
lesz különleges, hogy el-
készült a „Cimbora-fa”, 
és az ünnepélyes avatá-
sára ezen a foglalkozá-
son kerül sor.

Minden régi és új 
cimborát, érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Törökné Antal 
Márta



Rácalmás 13

A Művelődési Ház és Könyvtár klubjai, csoportjai

REMÉNY KLUB
Vezetője: Nógrádi Sándor
Minden hónap 2. kedd
16.00-18.00

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

HÖLGYFITNESS
Vezetője: Czakóné F. 
Zsuzsanna
Kedd 19.00-20.00
Csütörtök 19.00-20.00

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)

APPLE COUNTRY 
KLUB

Vezetője: Szalai Gabriella
Szerda: 18.00-20.00

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

CIKK-CAKK 
FOLTVARRÓ KÖR

Vezetője: Polákovicsné 
Pálinkás Márta
Minden hónap 2. és 4. 
szombat 15.00-18.00

„RINGATÓ” 
ZENÉS FOGLALKOZÁS 

KISBABÁSOKNAK
Vezetője: Veréb Judit
Minden hónap első kedd 
10.00-11.00

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

NÉMET KLUB
Vezetője: Hoffmann Mária
Péntek: 15.00-19.00

KÉPZŐMŰVÉSZETI 
SZAKKÖR

Vezetője: Nógrádi Katalin
Szerda: 17.00-19.00

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

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: 16.30-19.30

NAPFÉNY
NYUGDÍJASKLUB

Vezetője: Bodó Ivánné
Csütörtök: 16.00
(kéthetente)

SZENT GYÖRGY POL-
GÁRŐR EGYESÜLET

Vezetője: Bartal Zoltán
Minden hónap utolsó pén-
tek 19.00-21.00

MOZGÁSSÉRÜLT 
EGYESÜLET 
RÁCALMÁSI 
CSOPORTJA

Vezetője: Pauer Gézáné
Minden hónap utolsó szer-
da 15.00-16.00
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Bűncselekménymentesen
Március havi híreinket is a 

már megszokott módon kezd-
jük: „településünkön a lakosság 
sérelmére elkövetett bűncselek-
mény nem történt” az előző hó-
napban sem.

Tavaly benyújtott pályáza-
tunk értékelését kaptuk kézhez 
márciusban, ugyanis 2,3 millió 
forintos pályázatot nyújtottunk 
be fejlesztésre a Belügyminisz-
tériumhoz, ahol kérésünk jo-
gosultságát elismerték, de az 
elnyert támogatást folyósítani 
nem tudják – forráshiány mi-
att várólistára helyeztek ben-
nünket. Ettől függetlenül ön-
kormányzatunk és a lakosság 
jóvoltából, valamint a tavalyi 
jó gazdálkodásunk eredménye-
ként rendelkezésre áll munkánk 
anyagi fedezete. Önkormány-
zati pályázatunk alapján 2 mil-
lió forintot szavazott meg váro-
sunk testülete költségeink egy 
részének fedezetére, kiadásaink 
további finanszírozásában a la-
kók postai csekkes befizetése 
és adó 1 %-a van nagy segítsé-
günkre.

Egyesületünk, a helyi kör-
zeti megbízottakkal együtt 
májusban újra megtartja az is-
kolásaink között népszerű ke-
rékpáros versenyt és KRESZ- 
vetélkedőt, ahol közlekedéssel 
kapcsolatos ajándékokkal ju-
talmazzuk a kiválóan szereplő-
ket. A verseny fő célja, felhívni 
fiataljaink figyelmét a helyes és 
biztonságos közlekedésre. Az 
idei verseny szlogenje „NEM 
CSAK LÁTNI, LÁTSZANI 
IS KELL!” Ez fontos a felnőtt 
kerékpárosainknak is, hiszen az 

esetek 90 százalékában kivilágí-
tatlanul és a sötétbe rejtőzköd-
ve, láthatósági felszerelések nél-
kül indulnak bringájukkal útra. 
Az elmúlt időszakhoz hason-
lóan továbbra is számíthatnak 
autós társaink is sűrű ellenőrzé-
sekre a település útjain.

Köszönetet szeretnénk mon-
dani mindazoknak, akik adójuk 
1 % -át eddig is egyesületünk 
részére utalták, ezzel elősegítve 
közbiztonságunk fenntartását, 
de továbbra is kérjük mindazo-
kat, akiknek még esedékes adó-
juknak odaítélése: rendelkezzen 
egyesületünk javára,ezzel hoz-
zájárulva településünk jó köz-
biztonságához. Köszönjük!

Márciusban feladataink 
közé tartozott a március 15-ei 
rendezvény biztosítása is, egye-
sületünk 14 taggal vett rész az 
eseményen, munkájukat Fried-
rich Ferenc körzeti megbízott 
koordinálta. Rendkívüli ese-
mény nem történt.

Hamarosan újabb feladat 
várja tagjainkat, a kétnapos Al-
mavirág Fesztivál, amelyen a 
biztonságos forgalom biztosítá-
sa és az esti, éjszakai járőrözés 
lesz a feladatunk. Figyelnünk 
kell a magukra hagyott lakóhá-
zakra, ebben nagy létszámmal 
segítségünkre lesznek az Ado-
nyi Rendőrőrs és a Dunaújvá-
rosi Rendőrkapitányság tagjai.

Továbbra is várjuk a büntet-
len előéletű személyek jelentke-
zését, akik munkájukkal segíte-
ni kívánnak településünk jónak 
mondható közbiztonságának 
fenntartásában.

Segíts, hogy segíthessünk!
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!

OVIBÁL LESZ!
„Érezzük jól magunkat!” 

2016. június 18-án  intézményünk kerti 
partit szervez 19 órai kezdettel! 

Nincs belépő- csak jó hangulat!!!
Az idei évben rendhagyó módon , hálából, amiért a szülők sok 

munkával segítették intézményünket az elmúl években, az építke-
zés alatt türelemmel viselték a sokszor nem kellemes körülménye-
ket. Megértőek és segítőkészek voltak, hogy zökkenőmentes legyen 
az intézményünk működése.

A jó hangulathoz Vida Sanyi gondoskodik a zenéről, az étel , ital, 
sütemény „batyus” jelleggel, a hagyományokhoz híven!

Szeretettel várunk minden táncolni, szórakozni vágyó szülőt, 
baráti társaságot! Előzetes feliratkozás az óvó néniknél.

Jelentkezési határidő június 10-e a szervezési feladatok miatt.
Pálinkás Tiborné
intézményvezető

Értesítés a bölcsőde zárva tartásáról
Értesítjük a kedves szülőket, hogy bölcsődénk 2016. ápri-

lis 21-én, a bölcsődék napján zárva tart. 

EBOLTÁS
Tisztelt Kutyatulajdonosok!

A 164/2008 FVM rendelet értelmében „az állattartó köteles 
minden 3 hónapnál idősebb ebet veszettség ellen, saját költsé-
gén beoltatni 

– a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül,
– az első oltást követően 6 hónapon belül,
– ezt követően évenként.” 
2013. január 1-től kötelező minden 4 hónaposnál idősebb 

kutya mikrochip (transponder) általi egyedi megjelölése a 
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján.

Csak a mikrochippel megjelölt eb oltható 
(helyszínen mikrochip behelyezés megoldható)

A kötelezettség teljesítésének megkönnyítése érdekében 
idén is megszervezzük az ebek kedvezményes árú  oltását.

Helye: Rácalmás Márkus I. utca, állatorvosi rendelő!
Időpontja: 2016. május 10. (kedd) 8-10, 15-18 óráig
Pótoltás időpontja:  
2016. május 24. (kedd) 15-18 óráig. 

Az oltás térítési díja:  3.500 Ft 
+ a féreghajtó tabletta:   200 Ft/tbl/10kg
+ sorszámozott oltási könyv   300 Ft/db 

Könyvpótlás díja   600 Ft/db!
Nem oltható: 

– 3 hónaposnál fiatalabb,
– lázas, beteg állat,
– Mikrochippel nem rendelkező eb. 

Mikrochip beültetésre időpontot az alábbi számon kérhet 
vagy a helyszínen is megoldható (ára 5.000 Ft)

További információk: dr. Beregszászi Anikó állator-
vos 06/20/377-7842 Rácalmás Város Polgármesteri Hivatal 
25/517-863
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Kisbiológusok találkozója
Ebben a tanévben 24. al-

kalommal rendezte meg a 
Dunaújvárosi Széchenyi Ist-
ván Gimnázium és Kollégi-
um a Kisbiológusok találko-
zóját 2016. március 19-én 
szombaton.

A diákkonferencián a ta-
nulók különböző témakö-
rökben szakértő zsűri, fel-
készítő tanárok, szülők és 
versenytársaik előtt mond-
hatták el 10 perces előadá-
saikat, amelyekkel kapcso-
latosan megfigyeléseket, 
kutatásokat végeztek. A 
zsűri értékelésének szem-
pontjai voltak a témavá-
lasztás, a szemléltetés és az 
előadásmód, külön kiemel-
ve a saját kutatási eredmé-
nyeket.

Iskolánkat két tanu-
ló képviselte, nagyon szép 
eredménnyel.

Szabadon választott té-
makörben (zsűritagok Tóth 
László, a polgármesteri hi-
vatal környezetvédelmi fő-
tanácsosa, Barócsainé Takács 
Mónika a gimnázium ifjúsá-
gi védőnője és Pécsi Csilla a 
gimnázium kémia, matema-
tika és fizika szakos közép-
iskolai tanára) Szendrey Kit-
ti (7.a) a kamaszkori rossz 
szokásokról készített elő-
adásával különdíjas lett. Vad 
Zsombor (7.a) a kerti avar 
és hulladék égetésének kör-
nyezeti és élettani hatásairól 
szóló előadásával I. helye-
zést ért el. Felkészítő taná-
ruk: Vadné Tóth Flóra

Tankerületi kémiaverseny
Ebben a tanévben is a du-

naújvárosi Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola adott otthont 
a hagyományosan megren-
dezésre kerülő tankerületi 
kémiaversenynek. 

Iskolánk diákjai is meg-
mérették magukat a verse-
nyen, ahol a tankerület 10 
iskolájának 19 tanulója ver-
sengett egymással.

A nyolcadikosokat Kovács 
Cintia (8.a), a hetedikeseket 
Vad Zsombor (7.a) képvisel-
ték igazán szép sikerrel. 

Cintia, ahogy azt már tőle 
megszokhattuk, szép ered-
ményt ért el: a 8. évfolyamo-
sok versenyében a II. helye-
zést érte el. 

Felkészítő tanáruk: Vadné 
Tóth Flóra

Oklevéleső Mezőfalván
Március 17-én Mező fal-

ván vettünk részt a Petőfi 
Sándor Általános Iskola ál-
tal meghirdetett helyesírási 
versenyen.

Hatodik évfolyamosok 
számára rendezték, egy há-
rom fős csapat nevezhetett 
iskolánként. Az ötödikes 
tananyagból kellett felké-
szülni, így hangtani, jelen-
téstani, szóalaktani és a ma-
gyar helyesírás alapelvei 
témakörben kellett tájéko-
zottnak lenni.

 A 6. b osztályból Fodor 
Gréta, Vincze-Hajnal Blanka 
és Wiedermann Csenge alko-
tott egy csapatot.

A tankerületből 8 csapat 
nevezett, a rendező isko-
la versenyen kívül indult 9. 
csapatként.

A verseny első felében 
minden gyereknek meg 
kellett oldani egy 10 fel-
adatból álló feladatlapot. 
A gyerekek egyéni pontjait 
összeadták, s ez a pontszám 
alkotta a csapat összpontjá-
nak egyik felét. A verseny 
második része szóbeli volt, 
interaktív táblánál kellett 

közösen betűrendbe sorol-
ni igen sok és hasonló szót, 
majd J-s és Ly-es szavakba 
pótolni a megfelelő betűt. 
Számított a megoldásra fel-
használt idő is, ezért érde-
mes volt gyorsan, s persze 
jól dönteni.

Kétféleképpen értékelték 
a gyerekek teljesítményét: 
csapat és egyéni eredmények 
születtek. 

A csapatversenyben a 
szépen csillogó 2. helyezést 
nyertük, bennünket a 

Széchenyi István Gimná-
zium csapata előzött meg, a 
3. hely az abai iskoláé lett.

 Az egyéni rangsornál az 
írásbeli feladatlap teljesít-
ménye számított. A 24 gye-
rek közül Vincze-Hajnal 
Blanka 3. legjobbként kapott 
oklevelet.

Egy jó hangulatú, ered-
ményes délutánról térhet-
tünk haza.

 Köszönjük Blanka anyu-
kájának, Hajnal Andreának, 
hogy segítette az utaztatá-
sunkat.

Panyi Erika
felkészítő tanár
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Ifjú életmentők versenye…
Április hatodikán, szer-

dán, negyvenötödik alka-
lommal 15 csapat rész-
vételével rendezte meg a 
Vöröskereszt elsősegély-
nyújtó versenyét.

Komoly médiaérdeklő-
déssel övezve a dunaújváro-
si Dózsa mozi előtti téren, 
15 állomáshelyen elméleti 
és gyakorlati feladatok meg-
oldásával, életszerűen imi-
tált szituációs gyakorlato-
tok megoldásával, baleseti 

helyzetek elhárításával kel-
lett megküzdeni a résztvevő 
gyerekeknek.

Büszkeséggel és bizako-
dással tölthet el bennünket, 
hogy a Jankovichot képvise-
lő ötödikesekből álló kis csa-
patunk Dobos Dorka, Kupsza 
Noémi, Sztojka Aliz, Parlar 
Denizhan, Vámi Gréta, Veres 
Szabolcs – kiválóan helytáll-
tak a jóval idősebb verseny-
társak között. Gratulálunk!

Márta István

Gödöllőn jártunk!
Büszkén számolhatok 

be arról, hogy tanulóink 
idén egész csapattal beju-
tottak az országos mezei 
diákolimpia döntőjébe. A 
körzeti versenyt Adonyban 
fölényesen nyerték, a me-
gyein sérülés miatt máso-
dik lett a csapat, így is ki-
harcolva a döntőbe jutást. 
Az országost a szokásos he-
lyen, április ötödikén, Gö-
döllőn, a reptéren rendez-
ték. Az időjárás kegyes volt 
hozzájuk, hiszen gyönyörű, 
kicsit szeles, de napsütéses 
idő volt. Minden megyé-
ből két csapat jutott tovább 
és az egyéni versenyzők-
kel együtt 250-en indultak 

a IV. korcsoportban. Rá-
calmás a középmezőnyben 
26-dik ként végzett. Ismét 
csak négyen tudtak rajthoz 
állni. Mindegyiküknek vé-
gig kellett futnia, hiszen ha 
valaki kiesik, nem értékel-
hető a csapat teljesítménye, 
kizárják őket. Ez fel sem 
merült. Diákjaink, akik is-
kolánk jó hírnevét tovább 
öregbítették: Horváth Be-
nedek 8.b, Kele Benjamin 
8.a, Nagy Gábor Bence 7.b, 
és Nagy János 8.b. 

Gratulálok szép telje-
sítményükhöz és további 
sportsikereket kívánok!

 Kiss Józsefné, 
Zsuzsa néni 

Tankerületi rajzverseny
A „Szárnyaló természet” című tankerületi rajzversenyen, 

amelyet a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola rende-
zett, ismét remekeltek iskolánk tanulói. A több mint 400 al-
kotás közül ezúttal 3 felső tagozatos diákunk munkája lett 
díjazott. Gratulálunk Baji Lujza, Kovács Amanda és Mess 
Anna rajzos sikeréhez!

Baji Lujza Kovács Amanda

A víz világnapja
A Magyar Hidrológiai 

Társaság dunaújvárosi képvi-
selőinek jelenlétében kiállítás 
nyílt március 22-én iskolánk-
ban a víz világnapja alkalmá-
ból. Az immár hagyomá-
nyosnak mondható kiállítást 
iskolánk igazgatóhelyettese, 
Márta István nyitotta meg. 
Kedves történeteket mesélt 
arról, miként találkozik a 
kisgyermek az éltető vízzel. 
Énekkarunk csodálatos dal-
lamokkal tette még emléke-
zetesebbé a délelőttöt.

A rajzverseny győztesei-
nek Németh Miklósné adta át 
a díjakat, valamint beszélt a 
víz védelmének jelentőségé-
ről. 

Az óvodások közül díja-
zott lett Poszpisil Luca, Lé-

nárt Dominik, Tomaj Léna, a 
Cica és a Maci csoport közös 
alkotása.

Az első osztályosok közül 
jutalomban részesült Kecskés 
Kevin, Azari Léna, Riczkó 
Réka és Polgár Petra. 

Másodikos díjazottak 
Braun Szonja, Garda Sára, 
Pinthoffer Bence és Somogyi 
Örs. 

A harmadikosok közül 
Mészáros Gabriella, Kosz-
ti Levente és Poór Panna raj-
zát, míg a negyedikesek kö-
zül Budai Kamilla, Mák Luca 
és Tóth Viktória (Csipi) raj-
zát díjazta a zsűri. Különdí-
jat kapott Csiszár Laura az 
alkalomra készített kerámia 
alkotásáért.

Pál Péterné
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A Rácalmási Református 
Egyházközség hírei

A hónap bibliai idézete: Áldjad én lelkem az Urat, és el ne 
feledkezzél semmi jótéteményéről. (103. zsoltár)

Istentisztelet minden vasárnap 10.30-kor a református-
evangélikus templomban

Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet május 15-én, vasárnap 
10.30 órakor

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

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

TeSzedd Akció! 
Református közösségünk ön-

kéntes szemétszedést szervez a Rá-
calmást Kulccsal összekötő út men-
tén. 

Az árokba hajigált hulladékot 
gyűjtjük össze április 30-án, szombaton. 

9 órakor a Rácalmás táblától indulunk. Bárki csatlakoz-
hat hozzánk! 

Bővebb információk a honlapunkon és facebook oldalun-
kon!

Kovács Enikő
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Kondor Károly Gyula

Duna-parti hajnal
Keleten az égbolt derengeni kezd,
Az ébredő Dunán hajnali nesz.
Hajókűrt hangja messziről hangzik,
Távolban egy uszály közeleg.

Pislákoló fényű hajólámpa
Esthajnalcsillag a félhomályban,
A vízen úszó többi hajónak
Már messziről jelez.

Horgász a parti kőhányáson,
Várja a fényt, hogy jobban lásson.
Horgát bedobja, mint annyiszor már,
Bizakodva nagy fogásra vár.

Ébred a Duna! Csobban a víz!
Rabol a csuka és süllő megint.
Cikázó kis halak a víz felszínen,
Az első napsugárral megjött a fény.

Ragyogó tükör a Duna vize,
Gyengén fodrozik a közepébe.
Fölötte vijjogó sirály pár,
Egymást kergetve a vízre száll.

A parton ülve, szemem a tájon széttekint,
Rezdül a bot vége, kapás van megint!
De nem törődöm én most a hallal,
megigézett e szép Duna-parti hajnal.

Alsósok sikerei a tanulmányi versenyeken 
Az idei év több verseny-

nyel indult az alsós diákok 
számára.

Februárban a Gárdonyi 
Géza Általános Iskolában 
rendezett helyesíró verse-
nyen szerzett tanítványunk 
Pór Panna 3. b osztályos ta-
nuló 2. helyezést.

Március közepén Me-
zőfalván vettünk részt a Be-
tűzgető anyanyelvi verse-
nyen. Iskolánkat két tanuló 
képviselte. A délután fo-
lyamán nyelvi feladatlapot 
töltöttek ki, majd szóbeli 
megmérettetésben is részt 
vettek. Mindketten nagyon 
jól szerepeltek. 

Pór Panna 3. b osztá-
lyos tanuló I. helyezést ért 
el, míg Krizsán Balázs 4. b 

osztályos tanulónknak a III. 
helyezést sikerült megsze-
reznie. 

Egy héttel később Elő-
szállásra utaztunk egy ma-
tematika versenyre. A 

rácalmási csapat 2 harmadi-
kos és 2 negyedikes tanuló-
ból állt. A versenyen nume-
rikus számolásban és logikai 
gondolkodást igénylő fel-
adatok megoldásában mér-
ték össze erejüket. Szorgos 
munkájuk meghozta gyü-
mölcsét, az első helyezéssel 
térhettek haza.

Csapatunk tagjai: Os-
vai Gergő, Poszpischil Lő-
rinc, Mészáros Bálint és 
Szabó Noel.

Minden kisgyerek telje-
sítményéhez gratulálunk! 

Köszönjük a felkészí-
tő kollégák munkáját, és a 
Poszpischil család segítségét 
tanulóink utaztatásában.

Kürtösiné Fáczán 
Andrea

Húsvéti játszóház
A Jankovich Miklós Általános Is-

kola és Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény hagyományos húsvéti 
játszóházát 2016. március 22-én dél-
után tartottuk. Az ügyes kezű gyer-
mekek iskolánk zsibongójában gyü-
lekeztek, majd három tanteremben 
kilenc féle húsvéti meglepetéssel vár-
tuk őket.

Készíthettek diákjaink nyuszis 
könyvjelzőt, báránykát, papírtojást, 
pillangót, virágos kulcstartót és hajba 

valót, varrhattak madárkát filc anyag-
ból, festhettek gipszfigurákat, márvá-
nyos tojást és berzselt tojást is.

Jó hangulatban telt el az a né-
hány óra és sok-sok kedves meg-
lepetéssel gazdagodva távozhattak 
tanulóink. 

Köszönöm a 20 pedagógus kollé-
gának a játszóház előkészítésében és 
lebonyolításában nyújtott munkáju-
kat! 

Wernerné Galkovics Rita
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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2016. május 

20-án, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2016. május 9-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat 
legkésőbb május 9-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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!

Kiss Eszter 2016. 04. 07., Rácalmás, Nap utca
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 

információjuk.

Kis
anyakönyv

Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 

25/517-850 

  Jegyző 
25/517-866

  Polgármester 
25/517-855 

  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864

  Pénzügyi iroda: 
25/517-861 

  Építésügyi iroda: 
25/517-856 

  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852

Jankovich kúria 
25/440-020

Iskola: 
25/440-023

Óvoda és Bölcsőde: 
25/517-840

Családsegítő Szolgálat 
25/440-440

Gyermekjóléti Szolgálat: 
25/440-018

Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038

Művelődési ház és könyvtár: 25/440-456

Körzeti megbízott: 
30/621-0959 

Polgárőrség: 
30/621-0962

Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/898-028

 dr. Árgyelán Sára 20/341-3839

Gyermekorvos: dr. Földi Ágnes 20/413-1556

Fogorvos: dr. Jáky Ágota 30/648-5481

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

Cserkész hírek
Mozgalmas és változatos 

programokkal telt el első tava-
szi hónapunk. A kereszténység 
legnagyobb ünnepére készül-
tünk a Rácalmási Passióval, a 
nagypénteki keresztúttal, ado-
mánygyűjtéssel. A csapat ap-
raja-nagyja ott volt az idén is 
a passió szereplői között. Fia-
taljaink már fontosabb szere-
peket is kaptak a történetben. 
Cserkésztestvéreink Nemes-
vámosról külön busszal érkez-
tek az előadásra, de Adonyból, 
Kálozról, Alapról is jöttek szép 
számmal. Húsvét hétfőn a bát-
rabb legényekkel meglátogattuk 
a hervadozó cserkészlányokat. 
Verseinkkel jókedvet, üvegcsé-
inkkel illatfelhőt vittünk nekik.

A Szentmihályi-erdőben 
hóvirágot és ibolyát kutattunk, 
a Bakonyban medvehagymára 
vadásztunk, a Mátrába is elju-
tottunk teljesítménytúrázni jó 
páran.

 A képzésen őrsvezetőjelölt-
jeink jól teljesítettek a tábor-
kapu próbán. Még egy képzési 
hétvége és jöhet a kemény, de 
felejthetetlen nyári tábor! Si-
keresen befejeztem a csapat-
parancsnoki vezetőképzőt. Az 
itt szerzett ismeretek segíthet-
nek egy nagyobb létszámú csa-
pat megszervezésében, vezetés-
ében.

A sok vidámságba szomorú-
ság is vegyült. Búcsúztunk egy 
remek embertől, édesapától, 
példaképtől. Munkája, önzet-
lensége, egyenessége mindenki 
számára követendő lehet! Ve-
lünk volt táborban, kirándulá-
sokon, munkákban és a passió-
ban is. Nyugodj békében Lehel! 
Büszkék vagyunk rá, hogy ve-
lünk és mellettünk voltál!

Áprilisban még kétszer tú-
rázni megyünk. Májusban ma-
jálissal kezdünk, szervezzük 
a nyári táborokat, folytatjuk a 
vezetőképzőt, akadályversenyt 
rendezünk a szigetben. Székes-
fehérváron portyázunk három 
napot. 

Indulnak (kissé megkésve) 
az Erzsébet-program pályáza-
tai gyerekeknek. Tavaly már 90 
rácalmási és környékbeli fiatalt 
vittünk Zánkára a „Cserkészen 
az életre” táborba. Megismer-
tetjük a szülőkkel és a gyere-
kekkel a lehetőséget, segítünk 
a pályázatok megírásában fel-
töltésében. A nyáron megszer-
vezzük az utazást (jegyvásárlás, 
plusz kocsi a szerelvényhez, kí-
sérők, csomagszállítás), a tábor-
ban megoldjuk a regisztrációt és 
a beosztást. Csapatunk képzett, 
tapasztalt vezetői is részt vesz-
nek a tábor munkájában.

Blau Sándor

Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 

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

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

Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető
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Egyelőre az állagmegóvás a célunk

Rácalmás tájháza
Rácalmás városa méreté-

hez, és ahhoz képest, hogy a 
lösz fal csúszása romba dön-
tötte szinte az egész egyko-
ri faluközpontot, rendkívül 
gazdag építészeti örökséggel 
rendelkezik. A szerb temp-
lom, a temetői Jankovich ká-
polna, a római katolikus plé-
bánia százötven-kétszáz éve 
áll a helyén, és csak sajnál-
ni tudjuk, hogy a Szentkú-
ti-kápolna és a szigeti Fé-
szek áldozatul esett annak 
idején a nemtörődöm rom-
bolásnak. A tizenegy haj-
dani kúriából kilencet ma is 
láthatunk. A Bay, Hattyuf-
fy, Wetzel családok egykori 
otthona magántulajdonban 
van, de a többi kúriát sike-
rült megvásárolnia önkor-
mányzatunknak, és korunk 
igényeinek megfelelő átala-
kításokkal, új funkciókban 
szolgálják közösségünket. 
Óvoda, iskola, művelődési 
ház, polgármesteri hivatal, 
turisztikai központ találha-
tó bennük. A partfal csúszás 
áldozatául vált a római ka-
tolikus templom, községhá-
za, a tűzoltó szertár, a zsidó 
imaház, az orvosi rendelő, a 
posta, számtalan vendéglő, 
bolt és iparos ház, de segí-
ti felidézni az egykori falu-
központ báját a régi gyógy-
szertár, a Reményi bolt és a 
Dóri ház.

A Kis utcán (mai Kiss 
Ernő út) éltek nádtetős vá-
lyogházaikban a földműve-
sek és a halászok. Ezekből 

az épületekből sem sok ma-
radt fenn mára, és azok is el-
vesztették már eredeti meg-
jelenésüket. 

Ezért nagy öröm szá-
munkra, hogy szinte az utol-
só autentikus házakat sike-
rült megvásárolnunk tájház 
kialakítása céljából. Gyö-
nyörű, vert falú, nádtetős 
házikók az Alszegen, idil-
likus környezetben. Egye-
lőre csak az állagmegóvás a 
célunk, de a későbbiek so-
rán szeretnénk korabeli, hi-
teles berendezéssel felidézni 
a régi idők embereinek élet-
módját és a látnivalók be-
mutatása mellett változatos 
programokkal, lángos sü-
téssel, játszóházzal fokoz-
ni az idelátogatók élménye-
it. Múltunk, hagyományaink 
megőrzése mellett idegen-
forgalmi funkciót is szánunk 
a jövendő tájháznak. 

Városunk már most is 
kedvelt turisztikai célpont, 
köszönhetően országos hírű 
rendezvényeinek, páratlan 
természeti adottságainak és 
igényes, rendezett telepü-
lésképének. Ám ha azt sze-
retnénk, hogy az ideláto-
gató turista hosszabb időt 
is szívesen töltsön nálunk, 
több látnivalóról, szórako-
zási lehetőségről kell gon-
doskodnunk. Egy szépen 
berendezett régi parasztház, 
ínycsiklandó ételkóstolóval 
vonzó úti célja lehet egy ófa-
lusi sétának.

Németh Miklósné

Vállalkozói hírek
Tisztelt Vállalkozótársak, Rácalmásiak, Barátaim!
Az elmúlt hónapban a Vállalkozók Rácalmásért Egyesület 

életében két fontos esemény történt. Megtartottuk éves köz-
gyűlésünket, valamint az első Rácalmási Vállalkozók Napját.

A közgyűlésen értékeltük az elmúlt év munkáját. 
Az egyesület négy klubnapot rendezett tavaly, ezeken az 

érvényben lévő pályázatokról, a hulladékgazdálkodás szabá-
lyairól, a különböző marketing-lehetőségekről és a banki új-
donságokról kaphattak részletes tájékoztatást a tagjaink.

Elhelyeztük az egyesület zászlaját a Helytörténeti Mú-
zeumban. 

Egyesületünk, vezetőségünk és tagjaink számára fontos a 
rászoruló gyerekek és családok támogatása. Ezért 150 ezer 
forinttal járultunk hozzá a gyerekek táboroztatásához, vala-
mint karácsonykor hét családot ajándékoztunk meg élelmi-
szercsomaggal. 

Továbbfejlesztettük egyesületünk honlapját, amely Rácal-
más város honlapjának kezdő oldalán ajánlottként elérhe-
tő. Felhívom a rácalmásiak figyelmét arra, hogy a honlapon 
minden helyi cég, vállalkozó megtalálható!

Az imént felsoroltakat is tartalmazza a beszámoló, ame-
lyet elfogadott a VRE közgyűlése, majd a tervekről volt szó. 

Régi vágyunk vált valóra azzal, hogy 2016. március 19-én 
megrendeztük az első Rácalmási Vállalkozók Napját. Cé-
lunk ezzel kettős volt: szerettünk volna a helyi vállalkozók-
nak kedvezni ezzel a bemutatkozási és ismeretszerzési le-
hetőséggel, valamint teret adni az érdeklődőknek, lakóknak 
arra, hogy személyesen is megismerhessék a rácalmási vál-
lalkozókat, kereskedőket, termelőiket. A résztvevőktől, a lá-
togatóktól sok pozitív visszajelzést kaptunk. 

Egyesületünk nevében köszönöm mindazok munkáját, 
akik a rendezvény sikerében segítettek. Külön köszönöm 
Schrick István polgármester úr és Zsigmond László főépí-
tész úr együttműködését, akik a sportcsarnok bemutatására 
lehetőséget adtak, és aktív közreműködésükkel hozzájárul-
tak a Vállalkozók Napja sikeréhez. Köszönöm a Jankovich-
kúria dolgozóinak és vezetőjüknek, Bodnár Edinának a se-
gítséget.

Terveink szerint idén is további klubrendezvényekkel sze-
retnénk elősegíteni tagjaink minél szélesebb körű tájékozó-
dását, információkhoz jutását. A vezetőség az aktualitások, 
változások, igények alapján állítja majd össze a témaköröket. 
Valamint folytatni szeretnénk a rászorulók támogatása prog-
ramunkat is. 

A közgyűlés elfogadta ezeket a 2016-os terveket.
Egyesületünk működésének idei mottója: 
„A fejlődés, az előrelépés mindig a célirányos cselekvés 

eredménye.”
 Szabó András

Vállalkozók Rácalmásért 
Egyesület elnöke

Egyesületünk marhapörkölttel és sörrel várja 
sátrában a rácalmásiakat, Rácalmás vállalkozóit 
a Majálison, május elsején!
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Rácalmás   Sportegyesület

Az Európa-bajnokság ifi CU ezüstérmese a rácalmási Füle László 
Gábor

Terem Európa-bajnokságon 
szerepeltek a rácalmási íjászok

A FEHOVA idején a HUNGEXPO területén HDH-
IAA 3D Terem Európa-bajnokságot szervezett a Magyar 
Íjász Szövetség. A Rácalmás Sportegyesület Vajk Íjászszak-
osztályát hét versenyző képviselte a nemzetközi megméret-
tetésen, melyen a termek befogadó képessége miatt 143 fő 
indulhatott. 

A rácalmási íjászok nagyon jól szerepeltek, ahogy ezt az 
elért eredmények is bizonyítják.

Női TR-LB Tóthné Szarvas Andrea V.hely
Férfi TR-LB Tóth Csaba VII.hely
  Tóth Balázs X.hely
Veterán PB-HB Füle László V.hely
Férfi HU  Márta Róbert XIX.hely
Veterán HU Márta István III.hely
Ifi CU  Füle László Gábor II.hely
A tavaszi versenyidény megkezdésével a szakosztály ver-

senyzői megkezdték a felkészülést a nyáron Sopron-Ágfal-
ván megrendezésre kerülő HDH-IAA 3D világbajnokságra.

Gratulálunk az elért eredményekhez és jó felkészülést kí-
vánunk!

Márta István (jobbról) Európa-bajnoki bronzérmes

 A Rácalmás Sportegyesület 

közgyűlést tart
április 27-én 17 órakor

a rácalmási művelődési házban.

 Napirendi pontok:

q tisztújítás

q 2015 éves beszámoló

q 2016 éves terv

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

Alapozó tábor

Kétszer egyhetes vízi alapozó táborban vesznek részt serdülő vá-
logatott kenusaink. A képen, Vízi Gábor edző társaságában, Bucsi 
Bence, Nagy Ivo Máté és Bucsi Bálint
 Bölcskei Ferenc szakosztályvezető
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Megkezdődött a tavaszi idény 
2016.április 9-én a Tápiószentmártoni Kincsem Parkban 

rendezték meg 3D GP sorozat évadnyitó versenyét. Ezzel 
hivatalosan is elkezdődött a 2016-os szabadtéri íjászidény. 
A Rácalmás Sportegyesület Vajk Íjászszakosztályának spor-
tolói szép eredménnyel zárták a versenyt!

Eredményeik:
Czigler Panna kadet lány TR-RB 1.hely
Steiner Petra serdülő lány TR-RB 1.hely
Plósz Gergely serdülő fiú PB-HB 1.hely
Pomóthy Panna serdülő lány TR-RB 2.hely
Márta István veterán férfi HU 2.hely
Tóth Csaba felnőtt férfi TR-RB 3.hely
Tóth Balázs felnőtt férfi TR-RB 5.hely
Pomóthyné Kondás Szilvia felnőtt nő TR-RB 9.hely
Fentős Tímea felnőtt nő TR-RB 11.hely
Czigler Zoltán felnőtt férfi TR-RB 22.hely
 Gratulálunk!

Kérjük, támogassa 
adója 1 %-ával

a „Sirály” Horgász Egyesületet!

Adószám: 
19822798-1-07
Segítségét köszönjük!

Tavaszi nagytakarítás
A Rácalmási Sirály Hor-

gász Egyesület április 3-án 
rendezte meg a Duna-parti 
tavaszi nagytakarítást. Idén a 
horgász versenypálya szebbé 
tétele volt a cél. Szép, napos 
időben mintegy 40 önkéntes 
gondolta úgy, hogy tesz en-
nek a Duna-parti területnek 
a szépségéért. 

A feladat szemétszedés, fák 
gallyazása valamint az aljnö-
vényzet kaszálása volt. Öröm-
teli, hogy a legkevesebb fel-

adatot a szemétszedés adta. 
Egyre inkább tudatosul a vá-
roslakókban, hogy a Duna-
part nem szemétlerakó hely. 
A 2 órásra tervezett munka 
során a 20-as lépcsőtől az 50-
esig tettük rendbe a partot. 

A takarítást követően 
pörköltet fogyaszthattak a 
résztvevők.

A szervezők nevében 
köszönöm mindenkinek a 
munkáját!

Bucsi Tamás

IN MEMORIAM

SZEKERES ISTVÁN 
(1943-2016)

Ismét búcsúznunk kell kö-
zösségünk egyik aktív, meg-
határozó tagjától, és újfent 
ránk tör a kétely, hogy vál-
tozatlan marad-e a világ fo-
lyása, ha valaki örökre távo-
zik belőle. Szekeres István a 
Rácalmás újság szerkesztő-
bizottságának tagjaként, vá-
rosvédőként, a kizárólagos 
önkormányzati tulajdonú 
Ráctherm Hévízhasznosí-
tó Kft felügyelő bizottságá-
nak tagjaként tevékenykedett 
városunkban. A magáénak 
érezte településünket, és azok 
közé tartozott, akik nem elé-
gednek meg azzal, hogy ké-
nyelmesen éljenek itt. Ő ten-
ni is akart Rácalmásért.

1943. augusztus 12-én 
született Mezőkövesden. Az 
általános iskolát Vértesa-
csán végezte, a dunaújváro-
si Kohóipari Technikumban 
érettségizett, majd a mis-
kolci nehézipari Műsza-
ki Egyetem gépészmérnö-
ki karán szerzett diplomát. 
Első munkahelye a Dunai 
Vasmű volt, ahol műveze-
tőként kezdett, majd szak-
mai tudása és lelkiismeretes 
munkája révén a hideghen-

germű gyárrészleg vezető-
je lett. 1985-től a Qualitest 
Minőségügyi Kft-nél töltött 
be különböző vezetői tiszt-
ségeket, majd létrehozta és 
sikerre vitte a saját minőség-
biztosítási cégét, a Ferrcert 
Kft-t. Haláláig nem vonult 
teljesen vissza, segítette fiait 
a cég irányításában.

Széles látókörű, nagy tu-
dású, megfontolt ember volt, 
aki segítőkészségével, bölcs 
humorával, jó meglátásaival 
és gazdag tapasztalataival 
hasznára volt városunknak. 
Hiányát nemcsak rajong-
va szeretett családja érzi, de 
mi is tapasztaljuk. Nem fe-
lejtjük el, hogy köztünk élt, 
tisztelgünk emléke előtt.

Újra próbál a RÁJÁTSZIK!
A sikeres márciusi műsorunk után, újra belevetettük ma-

gunkat a próbák özönébe, és a szövegtanulás örömeinél tar-
tunk. Az idei nyári szezonra egy komikával készülünk Hu-
nyadi Sándor – Júliusi éjszaka című művét visszük színre. 
Amit ígérhetünk: humor minden mennyiségben.

Az előadás időpontjáról természetesen későbbi számban 
értesítjük a nagyérdeműt. 

Reiter Judit

Apróhirdetés
Rácalmás belterületén, hétvégi telekként használt 848 
négyzetméteres építési telek eladó. Közművek a telken 
belül, vezetékes TV és telefonhálózat kiépítve. Tel:06-30-
262-7013.




