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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.

Gyermeknapra 
várjuk a családokat, 
Rácalmás legifjabb 
lakóit!

Különleges programok-
kal kedveskedünk idén is a 
gyermekeknek, hiszen má-
jus utolsó vasárnapján őket 
ünnepeljük, köszöntjük. 

A rácalmási Gyermeknap 
a Jankovich-kúriában lesz 
2016. május 29-én, vasárnap 
14 órától. Várunk mindenkit 
nagy szeretettel!

Schrick István 
polgármester

Szépen fehérlenek a kerítések a rácalmási vasútállomáson! A 
városvédő egyesület által folyamatosan gondozott, parkosí-
tott terület és a vasúttörténeti park igazán gyönyörű. Érdemes 
oda kilátogatni, megnézni!

Németországi partnervárosunk, Dransfeld delegációja látogatott el Rácalmásra a pünkösdi ünnepek alkalmából múlt hét végén. 
Ugyanis idén 25 éves a partnerkapcsolat! A baráti küldöttséget Mathias Eiles polgármester vezette. Önkormányzatunk vezetői a vendé-
gekkel közösen áttekintették a települések közötti kapcsolat elmúlt 25 évének tapasztalatait, és tárgyaltak a folytatásról, az együtt-
működés további lehetőségeiről

Dransfeld küldöttsége látogatott Rácalmásra

Huszonöt éves a partnerkapcsolat
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TeSzedd! akció 
Rácalmáson

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület 2016-
ban is csatlakozott az orszá-
gos TeSzedd mozgalomhoz. 
Felhívásukra április 30-án 
fél kilenckor 28-an gyűltek 
össze a régi önkormányzati 
épületnél (egyesületi tagok 
és civilek egyaránt) és a hi-
vatalos procedúra (jelenléti 
ív aláírása, tájékoztató meg-
hallgatása) után kesztyűk-
kel, zsákokkal, ivóvízzel és 
müzli szelettel felszerelkez-
ve indultak útnak a csapa-
tok. Három útvonalat jártak 
be a résztvevők. Az első csa-
pat – csatlakozva a kulcsi Te-
Szedd! csapathoz – a Kulcsi 
út két oldalán futó árkot 

tisztította meg a szeméttől. 
A második csoport Ófalu 
felé vette az irányt és a víz-
tisztító teleptől a Nagysziget 
hídjáig gyűjtötte a szemetet 
a kerékpárút mellett. Egy 
harmadik csapat pedig a Ve-
nyimi utat és annak környé-
két vette célba. Leginkább 
eldobál műanyag flakonokat, 
palackokat illetve üveget ta-
láltak, de akadt a horogra sö-
rösdoboz és dísztárcsa is. 

A körülbelül harminc 
zsák szemetet a Jankovich-
kúria területére gyűjtöttük 
össze, az akció szervezői in-
nen szállították el. 

Városvédő és Szépítő 
Egyesület

Nem lesz 
lomtalanítás!

A hulladékgazdálkodási törvény szerint változtatta 
meg a szolgáltató, Dunanett Kft. a lomtalanítás rendsze-
rét. Évente egyszeri, ingyenes szervezett akciót ne bizto-
sít a lakosság részére. 

Éppen ezért 
NEM LESZ TAVASZI 

LOMTALANÍTÁS 
Rácalmás területén sem. 

A törvény ugyanis a háztól 
elszállításra helyezi a hangsúlyt. 

A lakónak arra van lehetősége, hogy évente egy alka-
lommal, ingyenesen elszállíttassa az ingatlanáról lomo-
kat a szolgáltatóval! A háztól történő ingyenes lomta-
lanítást a Dunanett Kft. ügyfélszolgálatán kell kérni, és 
időpont-egyeztetésre is ott van lehetőség! 

Éljenek ezzel a lehetőséggel, és kérjék a Dunanettől 
a háztól történő, évente egyszeri alkalommal INGYE-
NES lomtalanítást!

Függetlenül a szolgáltatónak biztosított törvényi le-
hetőségtől az önkormányzat őszre tervezi lomtalanítási 
akciónak a megszervezését!

Rácalmás Város Polgármesteri Hivatala

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!

Jankovics Luna, 2016. 04. 25., Kiss E. u.
Kadocsa Bejke, 2016. 04. 29., Rácalmás, Hold u.
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 

információjuk.

Kis
anyakönyv
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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:

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-palac-
kot, papírt és egyéb hul-
ladékot ne tegyék bele, 
mert azt zsákokban kell 
gyűjteni. Köszönjük!

Fogadóórák
Rácalmás képviselőtestü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát. 

Időpont: 2016. június 1.
dr. Varga Szabó Lajos
Helyszín: Polgármesteri hi-

vatal, a fogadóórák minden al-
kalommal 15-17 óráig tartanak. 

Három utcában 
folytatódnak 
az útépítések

A Kamilla, a Pacsirata és 
a Balassi utcában folytat-
ja útépítési és vízelvezetési 
programját Rácalmás ön-
kormányzata. A saját for-
rásból megvalósuló beruhá-
zások a lakók kényelmes és 
biztonságos közlekedését, 
a csapadékvíz-mentesítést 
szolgálják. 

Aszfaltos lesz 
a Páskom 
utca is

Az alsó Duna-part, a Pás-
kom utca rendkívül rossz ál-
lapotba került, nagyon kiká-
tyúsodott az elmúlt években. 
Az önkormányzat ezért dön-
tött úgy, hogy aszfalt burko-
lattal véglegesíti az utat. Az 
eddigi mart aszfalt burko-
lat nem bizonyult megfele-
lő technológiának az árvíz-
nek kitett területen, emiatt 
határozta el a képviselőtes-
tület, hogy új technológiát 
alkalmazva állíttatja helyre 
az utat. Az aszfaltozásra az 
engedélyek beszerzését kö-
vetően kerül sor. 

Árvízvédelmi 
zsilip készül

Az önkormányzat meg-
kezdte a Duna-parton az 
árvízvédelmi zsilip kiépíté-
sét, hogy a levonuló, illetve 
pangó vizek mielőbbi levo-
nulását lehetővé tegye ez-
zel a műtárggyal. Az utóbbi 
években egyre többször ön-
tött ki a kis Duna, és hetekig 
pangott a víz a Dúzlok dűlő-
ben, ami veszélyezteti a par-
tot, szúnyogok százezreinek 
jelent szaporodási táptalajt. 
Ezeket a káros jelenségeket 
szeretnék az önkormány-
zat vezetői elkerülni a zsilip 
megépítésével.

Kezdődik a ravatalozó 
építése!

Még május hónapban megkezdődik a temetői ravatalozó építése. 
Négy pályázó jelentkezett az önkormányzat közbeszerzési felhí-
vására, közülük választott győztest a képviselőtestület legutóbbi 
ülésén. Településünk új ravatalozója várhatóan őszre készül el, 
halottak napja környékére tervezik az átadását.

Az önkormányzat 
felújíttatja a kikötőt

A Duna-parti vízisport-
telephez tartozó úszó kikö-
tő karbantartását megren-
delte az önkormányzat. A 
karbantartás-helyreállítás 
nélkül nem kapja meg a ki-

kötő újra az üzemeltetési en-
gedélyt.

Az objektumot rendsze-
resen használók türelmét 
kérjük a munkálatok elvégé-
sének a befejezéséig.
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Almavirág Fesztivál
Az időjárás szeszélye 

folytán végül egynapos lett 
az idei Almavirág Fesztivál 
is. A szombati nap nagyon 
sikeres volt, ám a vasárna-
pi programokat a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egye-
sület elnöke kénytelen volt 
lemondani az eső és a viha-
ros szél miatt.

Az egyesület idén először 
kétnaposra tervezte a fesz-
tivált, hogy minél több lá-
togatónak, helybélinek ked-
vezzen a tavaszünneppel. A 
Tökfesztivállal ellentétben a 
hangsúly ezúttal elsősorban 
a helyieken van/volt kezde-
tektől fogva, mert a város-
védők vezetősége ezzel a ta-
vaszünneppel viszonozza a 
rácalmásaiknak a páratlan 
összefogást, önkéntes mun-
kát, segítséget, támogatást, 
amely jellemző sajátossága 
kisvárosunknak!

– Tavaszi fesztiválunk 
programjait alapvetően az 
egészség jegyében szer-
vezzük, a célunk az, hogy a 
résztvevők figyelmét felkelt-
sük az egészséges életmód, a 
mozgás, a helyes táplálko-
zás iránt. Az idei programok 
is ezt a tematikát tükrözték 
vissza. Szerencsére szomba-
ton az időjárás is kegyes volt 
hozzánk, egészen kora dél-
utánig ragyogó napsütés volt, 

sütkérezni lehetett a Janko-
vich-kúria egész területén, 
ahol az Almavirág Fesziti-
vál zajlott. Délután négy-
kor kaptunk egy nagy esőt, 
de szerencsére nem mosott 
el bennünket. Az esi prog-
ramokat meg tudtuk tartani, 
néha-néha ugyan csöpögött 
még, de a jó hangulat mellett 
úgy tűnt, ez senki sem zavart 
– kezdte a tapasztalatok ösz-
szegzését Bodnár Sándor, a 
városvédők elnöke. Majd a 
következőkkel folytatta:

– Az egészség jegyében 
zajló programok közül ki-
emelt jelentőségűek szűrő-
programjaink. Helyi házior-
vosainkon, illetve a Remény 
Klub tagjain kívül, a dunaúj-
városi Szent Pantaleon Kór-
ház doktorai is a segítsé-
günkre voltak: vérnyomás-, 

vércukorszint, koleszterin-
szint mérés zajlott, megál-
lapították a testzsír indexet, 
urológusok prostata rákszű-
rést, a bőrgyógyászok me-
lanoma rákszűrést végeztek, 
illetve tájékoztatót tartottak, 
pulmonológusaink pedig 
úgynevezett COPD-szű-
résre invitálták az érdeklő-

dőket. A Generali Biztosító 
pályázatának köszönhető-
en – amelyen indultunk és 
nyertünk egy szűrőbuszt – 
az idén két helyszínen tud-
tuk a szűréseket biztosíta-
ni, a szokásos helyen túl, 
egy jól felszerelt szűrőbusz-
ban is szép számmal fogad-
tuk a lakosságot. A nagy ér-
deklődésre egészen biztosan 
hatással volt csalogató fel-
ajánlásunk is: akik legalább 
négyféle szűrésen részt vet-
tek, kétnapos díjtalan be-
lépőt kaptak a fesztiválra. 
Kígyózó sorok voltak mind-
két helyszínünkön. A Nor-
dic Walking Klub botkós-
tolóján bárki kipróbálhatta 
ezeket a remek eszközöket, 
megismerhette azok előnye-
it. Akik pedig netán kedvet 
kaptak a bemutató kapcsán 

Hagyományos almás piték 
verseny helyezettjei

Különleges almás sütemények 
verseny helyezettjei
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a kiránduláshoz, rövid túrán 
is részt vehettek. A kóstol-
tatásba a DECHATLON 
is bekapcsolódott, a kültéri 
sporteszközök bemutatójá-
ra nagyon sokan voltak kí-
váncsiak. A 10-13 óra kö-
zötti programok keretében a 
fesztivál látogatói az alterna-
tív gyógymódokkal is meg-
ismerkedhettek A kéz, váll, 
hát és nyak kimozgatása so-
kak számára vonzó „prog-
ram” volt, és a csakra-harmo-
nizálás is sokak érdeklődését 
felkeltette.

A délelőtti események-
hez még egy kerékpáros Al-
matúra is hozzátartozott, és 
természetesen idén is sokan 
neveztek az Almás sütemé-
nyek versenyére. A zsűri – 
melynek most is tagja volt 
Bereczki Zoltán, színmű-
vész – nagyon elégedett volt 
a „mezőnnyel”, finomabb-
nál, finomabb és igazán lát-
ványos „művek” születtek.

Délután és este jól ismert, 
nézőcsalogató előadók for-
dultak meg a kúriában, illet-
ve annak színpadán. Délután 
Norbi, azaz Schobert Nor-
bert életmód előadását hall-
gathatták meg az érdeklő-
dők, a nagyszínpadon pedig 
– helyi csoportjaink fellépé-
sét követően - többek között 
Bereczki Zoltán műsora, az 
ABBA Show, este pedig a 
Honeybeast szórakoztatta 
a nagyérdeműt. A tér telje-
sen megtelt, a látvány már a 
nagy fesztiválok hangulatát 
idézte.

Simon Tamás grafikus 
műveit Rozsnyai Sándor fes-

tőművész ajánlotta a nagyér-
demű figyelmébe, „Testünk 
a csoda” címmel pedig kü-
lönleges tárlat mutatta be az 
emberi test felépítését.

A szervezők, a városvédők 
bázisa a gasztronómiai épü-
letben volt, ahol Pálvölgyi 
Tamás mestercukrász köz-
reműködött az almás csodák 
elkészítésében, Erős István 
mesterszakács pedig az ét-

kekről gondoskodott, mel-
lettük a városvédő asszonyok 
sütöttek.

Egy-egy fesztiválon na-
ponta több mint hetven 
önkéntes dolgozik, hozzá-
juk csatlakoznak a Rudas, 
a Dunaferr, a Bánki diák-
jai közösségi szolgálat ke-
retében. 

Hihetetlenül erős az ösz-
szefogás Rácalmáson, 
amelyről dr. Galambos Dé-

nes országgyűlési képviselő 
is elismeréssel szólt a fesz-
tivált megnyitó beszédében 
szombaton délben. Schrick 
István polgármester is azt 
mondta: elég körülnézni a 
fesztiválon, látja az ember a 
csodát, a városvédő önkénte-
sek keze nyomát, akik évről 
évre többen vannak, és önte-
vékeny munkájuknak maga 
a rendezvény a legjobb rek-
lámja. 
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Almavirág Fesztivál – képekben!
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Rácalmásiak majálisa
Idén is kellemes hangu-

latban telt Rácalmáson a 
majális, amihez hozzájárult, 
hogy szerencsésen alakult az 
időjárás is. 

Az iskolások futóversenyé-
vel és a futballmérkőzések-
kel megkezdett pro  gramot a 
színpadon zum  babemutató, 
a művelődési ház jazzbalett 
csoportjainak fellépése, majd 
az Apple Country Club line-
dance bemutatója követte. 

A sátraknál mindenütt 
finom ebéd készült, az ön-
kormányzati képviselők fel-

ajánlásának jóvoltából pe-
dig halászlét is kóstolhattak 
a vendégek. 

Délután Kis Grófo szó-
rakoztatta a szépszámú kö-
zönséget, majd az E.V.M. 
zenekar rockkoncertje zárta 
a programot. 

A nap folyamán sport-
programokon, családi vetél-
kedőkön is részt vehettek a 
majális látogatói, de sokan 
kipróbálták a szabadtéri óri-
ássakkot és a kézműves ját-
szóházat is.

Szilágyi Irén
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Majális Kupa 2016.
Az idei Majális Kupa kis-

pályás focitornára 11 csapat 
jelentkezett előzetesen, eb-
ből egy a helyszínen jelez-
te, hogy nem rendelkezik 
az elégséges minimum lét-
számmal ezért visszalépett a 
versenyből. A mérkőzések 9 
órától 14 óráig tartottak.

Csapatok:
Harangláb
Iramszarvasok
Sereghajtók
Alien 0501
African Stars
RSE Ifi
RSE Felnőtt
Anyaszomorítók
River Plate
Fröccsöntők
Két 5 csapatos csoport-

ban folytak a körmérkőzé-
sek, melyekből az első ket-
tő jutott tovább a rájátszásra.

Végső sorrend: 
1. African Stars
2. Iramszarvasok
3. RSE felnőtt
4. RSE ifi
Szinte valamennyi díj 

Rácalmási kezekbe került, 
hiszen a végső győztes csa-
patban több afrikai fiatal is 
erősíti a helyi felnőtt csa-
patot, a második helyezett 
a Rácalmási Iramszarvasok 
gárdája, míg a harmadik, ne-
gyedik helyezettek a Sport-
egyesület sportolói.

15 órától utánpótlás fo-
cifesztivált rendeztünk az 
Adony és a Rácalmás U-7-es 
és U-9-es csapatainak rész-
vételével.

Az eredményeket rögzí-
tettük, de mivel mindkét te-
lepülés több csapatot is in-
dított végső győztest nem 
hirdettünk. Minden részt-
vevő tárgyjutalmat kapott a 
részvételért egy „Világ leg-
jobb focistája” egyedi bögrét. 
Az utánpótlás torna végén 
megvendégeltük a játékoso-
kat és kísérőiket egy szücsi-
gulyással.

Az első négy csapat tagjai a Majállis Kupán

Az utánpótlás torna díjátadása

A 2016-os majális futóverseny eredményei 
I. korcsoport leány: 1. Garda Sára 2.a fiú: 1. Nagy Roland 2.a
  2. Wágner Luca 2. a  2. Fridrich Noel 2.b
  3. Gacsályi Enikő 1.b  3. Andó-Albert Milán 2.a

II. korcsoport leány: 1. Palczer Kitti 4.a fiú: 1. Kis-Szabó Áron 4.b
  2. Kovács Andrea 4.b  2. Fridrich Levente 4. b
  3. Bognár Zsófia 3.a  3. Horváth Patrik 3.b

III. korcsoport  leány: 1. Horváth Laura 6.b fiú: 1. Bartók Norman 6.b
  2. Szabó Angelika 5.a  2. Pohl Milán 6.a
  3. Fodor Gréta 6.b  3. Czakó Olivér 5.a

IV. korcsoport  leány: 1. Steiner Petra 8.a fiú: 1. Horváth Benedek 8.b
  2. Plozner Szimonetta 7.b  2. Bucsi Dániel 7.a
  3. Váradi Anna 8.a  3. Kele Benjámin 8.a

A futóverseny 1-2 osztályos lány 
győztese, Garda Sári a díjátadáson
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Virágosítottuk Rácalmást
A Rácalmási Városvédő 

és Szépítő Egyesület 2016-
ban is folytatja virágosítá-
si programját. Május 18-án 
érkezik az évelő és egynyá-
ri virágok következő szállít-
mánya, (2.300 tő virág), amit 
a virágágyak gondozói a hét 
folyamán fognak kiültetni az 
ágyásokba. 

A tavalyi évben ültetett 
évelő növények túlnyomó 
többsége mára már szé-
pen megerősödött, meg-
bokrosodott és virágba bo-
rult. Reméljük, hogy az idei 
szállítmánnyal ugyanilyen 
eredményeket tudunk el-
érni.

A 2015. évi Virágos Ma-
gyarországért mozgalom-
ban Rácalmás városa 500 db 
évelő növényt nyert, ezek: 
100 db törpe tűztövis, 20 db 
medvetalp, 80 db kasvirág, 
100 db tűzeső, 100 db szar-
kaláb és 100 db levendula. 
A levendula a Milleniumi 
tónál lévő virágágyásba és 
a Jankovich-kúriába került 
elültetésre. A szarkalábat a 
nyugdíjasaink a művelődé-
si házhoz vezető út mentén 
ültették el, a kasvirág, med-
vetalp és tűzeső a közössé-
gi térhez (Cserkészek) és 

a szalagágyásokba (Nordic 
Walking és Vajk Ijász Szak-
osztály) kerültek kiültetés-
re. A tűztövist a Jankovich-
kúriához vezető út mentén 
tervezzük elültetni, május 
végén várhatóan erre is sor 
kerül.

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület

A városvédő egyeület virágültető csapata munka után... (a civil 
szervezetek virágosítási akcióiról további képek az egyesület 
facebook oldalán)
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Varrjunk a szabadban!
Piknik varrás 2016

Június 18-án, szombaton 9-13-ig a rácalmási művelődé-
si házban közös piknik varrást szervez a Cikkcakk Foltvar-
ró Klub.

A  ,,Varrjunk a szabadban”  mozgalom amerikai mintára 
2010-ben indult hódító útjára Európában. Célja, hogy a fo-
telekből felállva, a jó levegőn másokkal közösen alkotva hó-
doljanak szenvedélyüknek a kézimunkázni szerető emberek, 
minden év júniusának harmadik szombatján.  Nálunk hato-
dik alkalommal kerül megrendezésre ez az esemény.

Ha kedvet érzel, csatlakozz hozzánk, és tölts egy jó han-
gulatú délelőttöt a rácalmási foltvarrók társaságában.

Részvételi szándékodat az előkészületek miatt kérjük, jú-
nius 10-ig jelezd a 440-456, vagy a 06 30/6280910 telefon-
számon.

Szeretettel vár minden érdeklődőt a Cikkcakk Foltvar-
ró Klub!
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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: Baji Krisztiánné
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



Rácalmás12

A táborokra általában a tanév végéig lehet je-
lentkezni. Bővebb felvilágosítás a szervezőknél a 
megadott telefonszámokon. A hátrányos helyzetű 
rácalmási gyermekek számára az önkormányzat ál-
tal finanszírozott tábort szervez a gyermekjóléti szol-
gálat. Az országosan meghirdetett Erzsébet-táborra 

a cserészek koordinálták a rácalmási gyermekek je-
lentkezését, minden férőhely betelt. Ugyancsak be-
telt már a Sirály Horgászegyesület által szervezett 
horgásztábor, a Rácalmás SE vízisport szakosztály 
kajak-kenu tábora pedig az idén az úszómű felújítá-
sa miatt nem fogad külsős gyerekeket.
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Egyszer volt, hol nem volt… 

NÉPI  JÁTÉKTÁBOR 
a Művelődési Házban 

2016. július 25-29. 

  
6-14 éves gyerekeket várunk, napi 3x étkezés, változatos programok 

(pl.drámajátékok, népi és kreatív kézműveskedés, 
aszfaltrajzverseny, népmesemozi) 

A tábor díja: 13 000 Ft/hét 

Információ és jelentkezés június 17-ig: 25/440-456, 
racmuvhaz@racalmas.hu 

ROBINSON KALANDTÁBOR 
a Művelődési Házban 

2016. július 18-22. 

 

 

6-14 éves gyerekeket várunk, napi 3x étkezés, izgalmas 
programok  

(pl.természetismereti kirándulások,kézműveskedés, 
aszfaltrajzverseny,állatmegfigyelés,számháború) 

A tábor díja: 13 000 Ft/hét 

Információ és jelentkezés június 17-ig: 25/440-456, 
racmuvhaz@racalmas.hu 

A Német Nyelvklub látogatása Császártöltésen
Császártöltés Bács-Kiskun 

megyében található mintegy 
2.100 főt számláló település, 
ahol a sváb közösség nagy lel-
kesedéssel ápolja ősei gazdag 
hagyományát. A helyiek ked-
ves meghívásának eleget téve 
a rácalmási Német Nyelvklub 
tagjai 2016. május 1. napján 
baráti látogatást tettek Csá-
szártöltésen, ahol az önkor-
mányzat szervezésében fel-
elevenítették a májusfa állítás 
hagyományát. Nagy meg-
tiszteltetésként a Rácalmási 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat nevében Pál Péter 
és a Német Nyelvklub nevé-
ben Hoffmann Mária is fel-
köthette színes szalagját a he-
lyiek impozáns májusfájára. 
A baráti szeretettel fogadott 
vendégek megtekinthették a 
település nevezetességeit, pl. a 
Képes Házat, ahol a régi fa-
lak között bemutatják a XX. 
században élt császártölté-

siek életét. Gazdag gyűjte-
ményt tartalmaz a Falumú-
zeum, nagy élményt nyújt a 
Szálas Béla kilátóról való kör-
betekintés, ízletesek a borok a 
löszfalban meghúzódó boros-
pincékben.

A május elseje alkalmá-
ból szervezett kulturális ün-
nepségen bemutatták tánc és 
ének tudásukat a császártöl-
tési óvodások, az általános 

iskolások, a felnőtt kórus és 
a lelkes amatőr táncegyüttes 
tagjai. Egy cseppnyi kedves-
séget a rácalmásiak is vittek: 
német nyelven tavaszi témá-
jú dalokat adtak elő a helyi-
eknek ajándékul. 

A tágas tornacsarno-
kot ízlésesen berendezték a 
vendéglátók fogadóterem-
nek, és a mintegy százhúsz 
fős vendégseregüknek íz-

letes ebédet szolgáltak fel.  
A rácalmási Német Nyelv-
klub tagjainak nagy örö-
mére szolgál, hogy immár 
Császártöltés település sváb 
hagyományokat ápoló lakó-
ival is baráti kapcsolatot si-
kerül ápolni minden résztve-
vőnek kellemes élményeket 
szerezve. Ezúton is nagy kö-
szönet a helyiek szíves ven-
déglátásáért!
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Óvodai sakkverseny
Az idei tanévben Kon-

dás László sakkmester ve-
zetésével óvodás gyerme-
keink megismerkedtek e 
szép, gondolkodást, odafi-
gyelést igénylő sportággal. 
Sok kisgyermek elsajátítot-
ta az alapokat és nagy kedv-
vel játszanak nap mint nap 
a csoportokban. Bajnoksá-

got hirdetünk a sakkozni 
tudó és szerető kisgyerme-
kek részére 2016. május 20-
án pénteken 9 - 12 óráig az 
óvodában, melyre biztosan 
sok kisgyermek jelentkezik. 
A nap lezárásaként díjakat, 
jutalmakat kapnak a játékos 
versenyen részt vevő kisgyer-
mekek.

Ballagás 
Ismételten eltelt egy 

év! Az idei évben 2016. 
május 27-én 17 órakor 
tartjuk óvodánkban a bal-
lagást, amelyen 36 kis-
gyermek búcsúzik intéz-
ményünktől. 

Elmondhatjuk, hogy 
egyik szemünk sír, a másik 
nevet. Az itt töltött évek 
alatt a játék volt, ami kitöl-
tötte az idő nagy részét, de 
most ezt felváltja a tanulás. 

Reméljük, hogy sok 
szép emlékkel gazdagod-
va ballagnak el tőlünk. 
Kívánunk nekik a továb-
biakban jó tanulást, és ha 
idejük engedi szeretettel 
várjuk vissza őket.

Intézményünket nyolc fő képviselte az idei TeSzedd! akcióban. A Kulcs-Rácalmás közötti útszakasz mel-
letti árkokat tisztítottuk meg. A legfiatalabb résztvevő Kazi Levente volt, aki komoly segítség volt a 
csapat számára. Köszönjük a segítséget! Fontos lenne tudatosítani mindenkiben a NE DOBD EL! akciót

 Anyák napja
Május első hete óvodánk-

ban az édesanyákról, nagy-
mamákról szólt. E szép és 
bensőséges ünnepen a kis-
gyermekek nagy készülődés 
után izgalommal és nagy-
nagy szeretettel köszöntöt-

ték az édesanyákat és nagy-
mamákat, akik könnyekig 
meghatódva vették át a vi-
rágokat és ölelték magukhoz 
gyermeküket. A Maci és a 
Katica csoport látható a ké-
peken.
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Bölcsődei beíratás
Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy bölcső-

dénkbe a beiratkozás folyamatos. 

A 2016-2017-es évre szóló 
létszám lezárásának határideje: 

2016. május 31. 
Kérjük, hogy aki szeptembertől szeretné igénybe ven-

ni a bölcsődei ellátást az május 31-ig jelentkezzen. 

Az idei évben a vándorkupát a Lampert család vihette haza a ma-
jálison megrendezésre került családi sportversenyről. Gratulálunk 
a fiúknak, Olivérnek és Adriánnak, akik hősiesen helytálltak!

Minden tavasszal nyitott héten biztosítunk betekintési lehető-
séget csoportjaink mindennapjaiba szülők, érdeklődök részére. 
A cica csoportban zenével, dalos játékokkal várták a vendégeket

Támogatással
Füléné Perusza Katalin 

tanárnővel folyamatos a kap-
csolattartásunk az iskolában 
folyó oktatáson kívüli prog-
ramok finanszírozása tekin-
tetében. Az önkormányzati 
pályázaton nyert keretből a 
szükséges összegeket igény 
szerint biztosítjuk az isko-
la számára. Ebben az év-
ben az alábbi programok-
hoz tudtunk anyagi forrást 

nyújtani: farsang, szépkiej-
tési verseny, iskolanyitogató, 
Jankovich-hét rendezvényei: 
szavalóverseny, rajzverseny, 
kosárderbi, Bóna-vetélkedő, 
területi környezetismereti 
verseny, ötödikesavató, diák-
igazgató-választás, kék-sár-
ga akadályverseny és fordí-
tott nap.

Városvédő és Szépítő 
Egyesület

A Jankovich-hét programjait is támogatta a városvédő egyesület

Az idei volt az első alkalom, hogy a Vállalkozók Rácalmásért 
Egyesület saját sátrába várta beszélgetésre, marhapörköltre a 
tagokat, vállalkozókat, érdeklődőket a majálison. Sokan megtisz-
teltek bennünket jelenlétükkel, amit ezúton is köszönök, köszö-
nünk:  Szabó András egyesületi elnök

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

Vállalkozók a majálison



Rácalmás16

A múzeumgyarapító Jankovich Miklós
Jankovich Miklós mecénásról és műgyűjtőről már szám-

talan érdekes írás jelent meg e lap hasábjain. Jómagam most 
csak egy apró érdekességet szeretnék megosztani a  művelő-
déstörténet iránt érdeklődő olvasóval.

Jankovich grófról kevés ábrázolás, portré maradt fenn. 
A legismertebb és legszebb alkotás  Pesky József arcképfestő 
festménye, mely A Nemzeti  Múzeum mecénása címet viseli.

Pesky József: A Nemzeti Múzeum 
mecénása

A másik gyakran felhasznált,publikált műalkotás Ehren-
reich Sándor rézmetszete. Ehrenreich Sándor Ádám réz-
metsző korának szívesen foglalkoztatott iparművésze volt. 
(Elkészítette többek között V. Ferdinánd, Barkóczy Ferenc 
prímás, báró Wesselényi Miklós, Ürményi József országbíró 
és még sok más előkelőség arcképét.)

Ehrenreich Sándor rézmetszete

A harmadik közismert por-
té alkotója a szerb származású 
Perlaszka Domokos grafikus.

Ezeken a képeken – lévén 
hogy portrék – mindig egye-
dül látható a mecénás gróf.

Perlaszka Domokos grafikus 
metszete 1834-ből

Néhány héttel ezelőtt egy képzőművészeti albumban egy 
Than Mór festményen akadt meg a szemem, melyet ismer-
tem ugyan, de csak most néztem meg alaposabban. A ha-
talmas falfestmény eredetije a Nemzeti Múzeum díszlép-
csőházának falán található, s a Nemzeti Múzeum alapítóit 
ábrázolja. 

A kép közepén látható Ferenc császár öccse, a múze-
um létrehozásánál bábáskodó József nádor. Tőle balra áll - 
Aranygyapjas rendi díszruhájában- az alapítónak tekintett 
Széchényi Ferenc. Ami igazán felkeltette az érdeklődésemet, 
hogy a kép jobb oldalán - az egri érsek mögött - látható egy 
kopaszodó, bajuszos férfiú, állógalléros, ünnepi dolmányban, 
ismerős arcvonásokkal…

Egy a Nemzeti Múzeumnál dolgozó muzeológus barátom 
megerősítette gyanúmat: a képen valóban a „mi Jankovich 
Miklósunk” látható.

A kép tartalmi értékét számomra az adja, hogy Miklós 
gróf igazán reprezentatív társaságban látható, a kor megha-
tározó politikus férfiúinak társaságában.

 A magyar országgyűlés 1836-ban a Nemzeti Múzeum 
számára százötvenezer forintért vásárolta fel az ún. első Jan-
kovich-gyűjteményt. A pazar kollekció – többek között - 63 
ezer kötetnyi könyvet, 1400 kódexet és 4000 oklevelet foglalt 
magába. E kulturális gyűjtemény korszakos jelentőségével az 
értő kortársak még tisztában voltak.

Than Mór fríze is hűen reprezentálja, 
hogy Jankovich Miklós a saját korában 
egy ismert és elismert közéleti ember, és 
donátor volt, akit mára kissé méltatlanul 
felejtett el mind a szakmai, mind a laikus 
közvélemény.

Iskolánk, a névadónk tiszteletére min-
den évben megrendezett iskola-héttel 
adózik a nagyhírű honfi, és tudósember 
előtt.

Baksa László

Than Mór freskója: A Magyar Nemzeti 
Múzeum alapítása (1873-76)
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

A Paizs család- ifj. Paizs 
Gyula és felesége, valamint 
két gyermekük, András és 
Gyula- Újgalamboson éltek. 
A II. Világháború végét is itt 
élték át és részesei voltak az 
itteni harcoknak, Újgalam-
bos szétbombázásának és 
pusztulásának. András fiú 
részletesen leírta emlékeit.

Paizs András: Emlékeim 
Újgalambos pusztulásáról

1945. január 17-18. Iszo-
nyú csaták zaja, tömegek vo-
nulása, majd mind vadabb, 
rendezetlen visszavonulás. 
A Székesfehérvár felől jövő 
járművek beleütköznek a 
Pentele felől menekülőkbe, 
német áttörés. Este iszonyú 
tűzijáték: a németek délről, 
az oroszok északról lőnek, 
közrefogva Pentelét. 

Másnap keltenek: azon-
nal német tolmács kell. Az 
országúton három tank. 
„Merre az út Almásra? Utol 
akarjuk érni az oroszokat.” 
Hogy szétlőjék Almást is? 
Hogyisne! Eljátszom, hogy 
nem értem a térképüket, vé-
gül rájuk hagyom: menjenek 
a tó felé. Egyik tank arra 
megy, mi túszul maradunk, 
amíg visszatér. Körülöttünk 
hemzseg a puszta népe, a ha-
vas tájban világít a sok szín. 
Meg is lát bennünket két 
rata és fordul felénk. Futunk 
az első ház felé. Ezt találja el 
a bomba. Recsegés, jajgatás, 
porfelhőben dől rám a fal és 
a tető. 

Kúsznék előre, de az ólak 
között golyók lángjai lob-
bannak. Api remegve üvölt 
értünk. A fal mentén felé 
futok. A sarkon felnézek. Az 
egyik gép két csövével gép-
puskázva ránk fordul. Utólag 
tudom meg szerencsénket: a 
bombája úgy 10 m-re tőlünk 
kettétört. Az emberek vére-
sen futottak előttem, a ház-

ból szörnyű jajgatás hang-
zik- de a repülők elmennek. 
Házunk ablaka, ajtaja kitört. 
Mindenem fáj, hüvejkújjam 
átlőve, combomban és tér-
dem hajlatában szilánk, tes-
tem véres cafat. Többen se-
gíteni próbálnak. 

Gyuszi - lehúzatlan csiz-
máján át - bicskával szedi ki 
szilánkjait s itt marad a ko-
csit intézni. A visszafordult 
németeket Api ráveszi, hogy 
vigyenek magukkal. Feldob-
nak a tűzforró motorházra. 
A vasútállomásnál hat-nyolc 
tank. Megállítanak: dobd le 
a civileket. Újabb rata táma-
dás.

Gyuszi igás kocsival utol-
ér. A Kaczkó lány haldok-
lik rajta, gerincét találták el. 
Mellé fektetnek. Vigaszta-
lom, jajgatok, lőnek, jajga-
tás. Végre Dr. Piry műtőasz-
talán fekszem. Iszonyatos 
dörrenés: bomba robban az 
udvaron. Lovaink üvöltve-
nyerítve vágtatnak el az ab-
lak előtt, egyikük eldől. A 
második bombánál elájulok. 
Arra nyitom ki a szemem, 
hogy fázom. Ablakok sehol, 
ember sehol, mindenhol fal- 
és üvegtörmelék. Parádés 
kocsisunk bújik elő egy bú-
tor mögül, később- Istennek 
hála- a többiek is. A krump-
lis pincébe visznek, ott már 
tömeg van. Végre nyugalom, 
kötözés, a többieket is ellátja 
Piry doktor úgy-ahogy. Ha-
zavisznek. 

Ablaktalan házunkban 
nem sokáig bírjuk. A tavak 
melletti, magányos házacs-
kában Halasi áztatós gaz-
da fogad be. Két kis szoba, 
konyha. Hárman háziak és 
három német katona, jövő- 
menő magyarok, oroszok, 
németek. Német tiszt jön: 
elhurcolja meglógott embe-
reit, a kis szőkét is, kb. 17 
éves. Kint sortűz.

Halasi néni hajnaltól 
gondoz mindannyiunkat. 
Nyugalmas csendben éne-
kel, dalai erőt adnak. Api 
egyik nap felzavarja Gyuszit 
a pusztába, a főkönyveket le-
hozni. Sötétedésig nem jön 
vissza. Végre leírhatatlan ál-
lapotban esik be. A fehér hó-
ban észrevették a mozgását. 
Trágyadomb mögé bújt, de 
az is sötét, órákon keresztül 
azt is lőtték katyusával. A 
trágya mentette meg. 

A puszta legnagyobb épü-
lete a magtár volt, mellette a 
kazánházzal. Itt építtetett 
ki nyáron Api egy kamrát, 
ahová a mi és mások értékei 
kerültek. Utána befalazták, 
körberakták a plafonig ken-
derbálákkal. Feltörték, vala-
ki megtalálta a rejteket is és 
kezdődött a zabrálás a har-
cok között. Ám egyszer csak 
bombát kapott, s a több va-
gonnyi kender lobogva égett. 
benne három orosz kiskato-
na. A következő orosz cso-
port megtalálta holttestüket 
és ezt írta ki nagy betűkkel 
a falra: „Itt pusztították el a 
magyarok három testvérete-
ket. Álljatok bosszút.”

Ráveszem Garbacz Feri 
dolgozónkat, hogy egy meg-
maradt kocsival-lóval vigyen 
be Pentelére, Piry doktor-

hoz. Nehezen áll rá. Lefelé 
hajtva a Tóth utcán, elkap-
nak az oroszok „málenkij 
robotra”, lovunkat-kocsin-
kat elzabrálva.

Fegyveres kísér, sorban 
a helybeliekkel. Bíztatom 
Garbaczot, hogyan léphet-
nénk le, de ő dühöngve ma-
rad. A töltésen behajtanak a 
szigetre, a Nagy-Duna part-
ján a tűz körül gyülekezők 
közé állítanak. Ennek fele 
sem tréfa, ezek képesek a 
jégre hajtani minket! Szök-
jünk- ám Garbacz hajthatat-
lan s az őr rám ordított. Oda 
sasszézok a tömegben az őr 
felé. Itt felénk hajt két orosz 
néhány magyart, irányuk 
mintha kifelé vezetne? Ami-
kor mellénk érnek, egy ug-
rással beugrok ebbe a sorba. 
Kísérőim nevetnek, végül a 
vita ellenére sem adnak visz-
sza eddigi őreimnek. Ami-
kor kiérünk a Fő utcára én 
már utolsó vagyok és véletle-
nül lecsúszok a bokrok közé, 
legurulva a mély árokba. A 
menet tovább megy, én meg 
haza mászok a kertek alatt.

Egyik nap Gyuszi szerez 
egy fiút, két ökörrel. Sze-
kérre raknak, hogy meg-
próbáljunk bejutni Sárközi 
doktorhoz. A Venyimi úton 
megyünk. Messze fenn az 
égen két gép. Veszélytelenek, 
hisz csak oroszok lehetnek, 
saját területük fölött vannak. 
Azért lekászálódunk. S ek-
kor az egyik gép lefordul és 
felénk indul. Bőgve, szembe 
velünk, akkor….járni nem 
tudtam, mégis vagy 25 mé-
ternyire, az út túloldalán, ha-
salva térek magamhoz. Bo-
tom elveszett, vagy kétszer 
elhasaltam a sáros kátyúk-
ban. Sebeim fájnak, nem bí-
rok felállni... Azóta tudom 
mi a félelem.” 

Szalai Árpád

Paizs Gyula
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Olvasási 
verseny 
Adonyban

Az idén is az Ado-
nyi Szent István Általá-
nos Iskola megszervezte 
a Bálint Ágnes olvasási 
versenyt. A verseny dön-
tőjébe előzetes feladatok 
megoldásával lehetett 
bejutni, a gyerekeknek el 
kellett olvasniuk Bálint 
Ágnes: A repülő dívány 
című ifjúsági regényét. A 
döntőbe jutott csapatok-
nak külön kihívást jelen-
tett, hogy el kellett ké-
szíteniük a regény egyik 
vicces állat szereplőjét 
Móricot, a szarkát.

Iskolánkból összesen 
négy csapat jutott be a 
döntőbe (2.a osztálynak 
kettő, a 3.b és a 4.b osz-
tálynak egy-egy csapata). 
A gyerekek a verseny ide-
je alatt Bálint Ágnes lá-
nyainak a társaságát él-
vezhették. A csapatok 
versengését a kísérő pe-
dagógusok és szülők is 
végigizgulhatták. Szép 
eredményeket értünk 
el a 2.a osztályosok Kis 
kobakok csapata 2. he-
lyezést (Braun Szon-
ja, Wagner Luca, Garda 
Sára, Hingyi Nelli) és a 
3.b osztályosok Gitá-
ros csapata pedig 3. he-
lyezést ért el(Poór Pan-
na, Osvai Gergő, Kovács 
Máté, Székely Zsombor). 
Mindkét csapatnak és 
felkészítő pedagógusok-
nak is gratulálunk. Külön 
szeretnénk megköszön-
ni azoknak a szülőknek a 
segítségét, akik gyerekek 
utaztatásához hozzájá-
rultak.

„Csak tiszta forrásból”
Idén tizenhatodik alka-

lommal „Csak tiszta for-
rásból” címmel rendeztek 
hagyományőrző tankerüle-
ti népdaléneklési versenyt 
Pusztaszabolcson, április 15-
én. Bartók Béla születésének 
135. évfordulója tiszteletére 
tartott versenyre négy kor-
csoportban várták a tehetsé-
ges énekeseket. A megmé-
rettetésen, szóló énekben, a 
3-4. évfolyamos korcsoport-
ban iskolánkat Pletser Lau-
ra Lotti 4.a és Ranga Petra 
4.b osztályos tanulónk kép-
viselte. A versenyzőknek két 
Bartók gyűjtésű népdalt kel-
lett előadniuk, amelyből az 
egyik kötelezően bemuta-
tandó volt, 3-4. osztályban 

az „A malomnak nincsen 
köve…” kezdetű népdal. Az 
eredményhirdetésre ugyan 
sokat kellett várni, de meg-
érte, mert szép eredménnyel 

tértünk haza. Ranga Petra 
3., Pletser Lotti 2. helyezést 
ért el.

Igmándi Zita
felkészítő tanár

Tavaszi sikerek
Az elmúlt hónapban is-

mét sok versenyen vettek 
részt az alsósok. 

Április 11-én a költészet 
napján Mezőfalvára utaz-
tunk szavalóversenyre. Isko-
lánkat négy tanuló képviselte. 
Garda Sára 2.a, Mák Zsom-
bor 2.a, Pesei Karolina 4. a. 

Szabó Noel 4. b osztályos ta-
nuló a harmadik helyen vég-
zett szép versmondásával.

A hónap végén a baracsi 
szép olvasó és írók versenyén 
vettünk részt, mely a ver-
senyszezon utolsó program-
ja volt. Megkezdett sikerszé-
riánk itt is folytatódott. A 

népes mezőnyben minden 
tanítványunk eredményesen 
szerepelt, újabb dicsőséget 
szerezve ezzel iskolánknak.

A szépírók versenyében 
Pesei Karolina 4. a osztályos 
és Azari Léna 1. b osztályos 
tanulónk arany minősítést, 
Somogyi Örs 2.a osztályos 
és Szabó Klaudia 3. b osztá-
lyos tanulónk ezüst minősí-
tést szerzett.

Az olvasók közül is min-
den kisdiák a dobogósok kö-
zött szerepelt.

Gurics Anna 3. a osztá-
lyos tanuló első, Mészáros 
Bence 2. b osztályos tanuló, 
Saskői Janka 4. b osztályos 
tanuló második, és Szilágyi 
Tamás 1. a osztályos tanuló 
harmadik helyen végzett.

Teljesítményükhöz gra-
tulálunk, büszkék vagyunk 
rájuk! Kürtösiné F. Andrea
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Tankerületi verseny
Sok éve hagyomány isko-

lánkban, hogy a Jankovich-hét 
keretében környezetismeret 
versenyt rendezünk a környék-
beli települések 4. osztályos ta-
nulói számára. Az idei vetél-
kedőnk „Az éltető víz” címet 
kapta.

A gyerekek előzetes felada-
tok megoldásával készültek a 
megmérettetésre. A döntő nap-
jára ötletes és kreatív tablókat 
készítettek az általuk kiválasz-
tott folyóról, vagy tóról, ezek-
ből egy kis kiállítást rögtönöz-
tünk. A vetélkedő első részében 
a háromtagú csapatok egy fel-
adatsor kitöltésével bizonyítot-
ták tantárgyi tudásukat, majd 

a második részben vidám, játé-
kos feladatok következtek. Vil-
lámkérdések, képkirakó, közös 
éneklés váltotta egymást. A há-
romtagú zsűri, Vadné Tóth Fló-
ra, Fürediné Kolláth Éva és Pus-
kás Ferencné értékes pontokkal 
jutalmazta a csapatok munká-
ját. A feladatok megoldása után 
uzsonnával vendégeltük meg a 
résztvevőket. Eredményhirde-
téskor a felkészítők és a ver-
senyzők egyaránt ajándékot 
kaptak. Köszönjük Gyalus Bog-
lárkának, hogy kézműves szap-
panokkal tudtuk meglepni ven-
dégeinket! Köszönjük továbbá 
Pusztai Ildikónak, Oskolásné 
Áginak, Kupszáné Verának, Tó-

thné Katikának, hogy segítettek 
a büfé finomságainak elkészíté-
sében!

Az izgalmas versengésben 
1. helyezett a mezőfalvi iskola 
H2O, 2. helyezett a dunaújvá-
rosi Móricz iskola Zenélő ví-
zimanók, 3. helyezett a puszta-
szabolcsi iskola Szavanna nevű 
csapata lett. Saját csapataink - a 
sportszerűség így kívánja - ver-

senyen kívül indultak, pontszá-
maikat tekintve nagyon szépen 
szerepeltek.

Versenyünk színvonalas 
megszervezéséhez és lebonyo-
lításához a Rácalmási Városvé-
dő és Szépítő Egyesület anyagi 
támogatást nyújtott, köszönjük 
a segítséget! Minden résztvevő-
nek gratulálunk!

Szabó Tiborné

Polgárőr hírek
Tisztel városlakók! Lassan 

már okafogyott lesz minden havi 
bejelentkezésünk, hiszen ebben 
a hónapban is csak azt tudjuk 
elmondani, hogy településün-
kön a lakosság sérelmére elköve-
tett bűncselekmény nem történt. 
Köszönhetően az egyesületi ta-
gok és a körzeti megbízottak 
szoros együttműködésének, va-
lamint a lakosság figyelmessé-
gének, a SZEM-mozgalomnak. 
Rácalmás önkormányzatunknak 
is köszönettel tartozunk, amiért 
a ránk bízott feladatok ellátásá-
hoz megfelelő anyagi hátteret 
biztosít!

De sajnálatos esemény is 
történt az egyesületünkben: 
két fővel csökkent tagságunk 
létszáma, mert egyik tagunk 
munkájánál fogva nem tudja 
továbbra is vállalni a szolgálato-
kat, a másik tagunk pedig elköl-
tözött településünkről. Eddigi 
munkájukat egyesületünk veze-
tőség köszöni, és elismerését fe-
jezi ki az eddigi aktivitásukért. 
Továbbra is hívjuk soraink-
ba mindazokat, akik nemcsak 
szeretik a jó közbiztonságot, 
hanem tevőlegesen is részt kí-
vánnak venni a fenntartásában! 
„Nem elég a jóra vágyni” (Váci 

Mihály), tenni és tenni kell érte, 
így gondoljuk ezt mi is és vár-
juk azokat, akik megértették hí-
vószavunkat! Ahhoz, hogy saját 
értékeinket, vagyonunkat, gyer-
mekeink, szüleink és saját ma-
gunk testi épségét megvédjük 
össze kell fogni. Egyre inkább 
önerőből kell megteremteni, 
hogy mindennapjaink felhőt-
lenül telhessenek. Rácalmáson 
természetesnek tűnik, hogy la-
kótársaink telefonon értesítik 
a polgárőrt, mert természete-
sen az Rácalmáson van, termé-
szetes, hogy az éjszaki órák-
ban látni kívánják a polgárőrt 
és természetes, hogy felelőségre 
is vonják az egyesületet! Hang-
súlyozni kívánjuk, polgárőr-
társaink a szolgálatban töltött 
idejüket a családjuktól veszik 
el, szabadidejüket áldozzák fel, 
hogy Rácalmáson jónak mond-
ható közbiztonság legyen, és 
gyermekünk biztonságosan 
menjen át minden reggel a gya-
logátkelőhelyen a iskolába.

Ez szerintünk jócselekedet, 
és nem hisszük, hogy települé-
sünkön csak harminc embernek 
fontos az, hogy felemelt fejjel 
mehessen végig az utcán, mert 
jót cselekedett.

Tehát továbbra is várjuk 
mindazon büntetlen előéletű 
személyeket sorainkba, akik ten-
ni szeretnének Rácalmás köz-
biztonságáért!

Tagjaink továbbra is vég-
zik vállalt feladatukat. Az is-
kolai szünet közeledtével egye-
sületünk a tavalyihoz hasonló 
módon megrendezi az iskolai ke-
rékpáros ügyességi és KRESZ-
vetélkedőt, amelynek résztvevői 
között értékes ajándékokat osz-
tunk ki. Ezzel szeretnénk hoz-
zájárulni a nyári balesetmentes 
vakációhoz. Körzeti megbízott-
jainkkal előadásokat tartunk a 
vizek veszélyeiről, mivel aktuá-
lis a közelünkben húzódó Duna 
és a szünidei strandolás miatt 

is. Rendőreink a közelmúltban 
tartottak előadást a felső tago-
zatos osztályok részére az áldo-
zattá válásról, és írásainkban is 
figyelmeztetünk minden lakost 
a rá leselkedő veszélyekről. De 
továbbra is hangoztatjuk, hogy 
értékeinkre magunk is vigyáz-
zunk! Gondolok a közterüle-
ten hagyott gépjárművekre, az 
abban hagyott értékekre. De a 
felsorolásból nem maradhat-
nak ki a nyitott kertkapuk és a 
jó idő miatt nyitott ajtók, abla-
kok, mert ezzekkel szabad utat 
adunk az erre figyelő rossz em-
berek számára. Továbbra is tart-
sák szemmel szomszédaik és a 
köz értékeit, és amennyiben 
bajt látnak kialakulóban, ér-
tesítsék egyesületünk tagjait, 
vagy a 112 -es rendőrségi se-
gély hívó számot, amely ingye-
nes és olyan mobil telefonról is 
hívható, amelyen már nincs ele-
gendő összeg.

Köszönjük mindazoknak, 
akik adójuk 1 %-val részünkre 
rendelkeztek, mert ezzel hozzá-
járultak Rácalmás jónak mond-
ható közbiztonságához.

Reméljük, a fenti gondola-
tokkal is hozzájárultunk bizton-
ságos hétköznapjaikhoz.

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



Rácalmás20

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

Református hírek
A hónap bibliai idézete: Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok 

a Szentlélek, és tanúim lesztek. (ApCsel 1, 8)

Istentisztelet minden vasárnap 10.30-kor a református-
evangélikus templomban

Elbúcsúzom!
Közel öt évvel ezelőtt egy he-

lyi riporter azt kérdezte tőlem, 
hogy miért jön egy magamfajta 
lelkésznő erre a településre. 

Ma a legtöbben azt kérdezik 
tőlem: „Miért mész el? Nem ér-
zed itt jól magad?” Jól éreztem 
magam, élveztem az itt töltött 
éveket, a feladatokat, a közös-
ségépítést. Hálás vagyok Isten-
nek, hogy megengedte, Kulcson és Rácalmáson szolgáljam 
Őt. Megszerettem az itt élőket, gyermekeket, felnőtteket, a 
reformátusokat és nem reformátusokat egyaránt. Jóindula-
tot és együttműködési készséget tapasztaltam a települések 
és az intézmények vezetői, munkatársai részéről, elfogadást 
az itt lakóktól. 

Köszönöm mindezt! Szeretettel fogok visszagondolni 
Kulcsra és Rácalmásra és a jó hírét viszem, akárhová vezet 
is az utam.

Kovács Enikő 
református lelkész

Karitász hírek
Továbbra is nagy a forga-

lom a Római Katolikus Ka-
ritásznál a katolikus körben. 
Minden szombaton 10-12h 
között várjuk az adományo-
zókat és a rászorulókat. Nagy 
választékunk van felnőtt és 
gyerekruhákból egyaránt! 

Továbbra is várunk ruha 
adományokat, bútorokat. 
Nagy szükség lenne tartós 
élelmiszer–adományokra, 
hasznát vennék gázpalack-
nak is.

Köszönettel fogadnánk, 
ha valaki vállalná a rendsze-
res fűkaszálást a karitásznál!

Cserkészek
Lezárultak az Erzsé-

bet-program pályázatai. A 
program által támogatott, 
a Magyar Cserkészszövet-
ség szervezésében megren-
dezésre kerülő „Cserké-
szen az életre” táborokba az 
idén 110-120 többségében 
Rácalmási fiatal jut el köz-
reműködésünkkel. A zán-
kai tábor nagy népszerűség-
nek örvend immár ötödik 
éve, mind a gyerekek, mind 
a szülők körében. Egy hét 
alatt elfogytak a helyek, 
ahogy előzetesen jeleztük is 
mindenki felé.

Rácalmáson és Kulcson 
is részt vettünk a majálison. 
Finom falatokkal, játékokkal 
vártuk vendégeinket. Cser-
kész kvíz volt felnőtteknek 
és gyerekeknek egyaránt, 

anyák napi ajándékokat is 
lehetett készíteni.

A pünkösdi ünnepeket 
együtt tölti a csapat Szé-

kesfehérváron. Túrázunk a 
Vértesben és a sóstói tan-
ösvényen, bejárjuk a várost, 

készülünk a próbákra, ott le-
szünk az egyházmegyei na-
pon, mindezt sok játékkal, 
érdekes feladattal, ismere-
tekkel fűszerezve éljük meg.

Május 28-án akadályver-
senyt tartunk a szigetben. 
Az egyes állomásokon szá-
mot adnak cserkészeink, je-
löltjeink tudásukról magyar-
ság- és vallási ismereteikből, 
tábori építményekből, első-
segélyből, tájékozódásból. 
Piknikezünk és hadijátékok-
ra is sort kerítünk.

Nyári csapattáborunkat 
augusztus végére tervezzük. 
Betyáros buli lesz a bugaci 
pusztán! Teret adunk a ró-
mai katolikus hittantábor-
nak is, ha lesz érdeklődő.

Blau Sándor 
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Rácalmás   Sportegyesület

3D verseny Rácalmáson
A Rácalmás Sportegye-

sület Vajk Íjász Szakosztá-
lya 2016. április 30-án ren-
dezte meg szokásos tavaszi 
3D versenyét. A kellemes 
időjárás, a gyönyörű környe-
zet és a remek versenypálya 
139 versenyzőt vonzott Rá-
calmásra.

Eredmények:
gyermek lány TR-RB: 

Pomóthy Dalma 2.
serdülő lány TR-RB:
Steiner Petra 1.
 Pomóthy Panna 2.
női TR-RB: 
Tóthné Szarvas Andrea 2.
Czigler Panna 3.

serdülő fiú TR-RB : 
Pesei Krisztián 1.
serdülő fiú PB-HB:
Plósz Gergely 1.
veterán férfi HU:
Márta István 2.
A Vajkosok nem csak a 

munkában, de az utánpótlás 
nevelésében is kiveszik a ré-
szüket, büszkék vagyunk fia-
tal versenyzőinkre!

Köszönjük minden segí-
tőnknek és sporttársunknak 
a munkáját és vendégeink-
nek hogy megtiszteltek ben-
nünket jelenlétükkel!

 Az RSE Vajk Íjász 
Szakosztály vezetősége

Megkezdődött a tavaszi 
idény az íjászoknál

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!

Táboroztak a kajakosok

A rácalmási kajakosok ötnapos táborban vettek részt Sukorón má-
jus 9-től, 13-ig kilenc egyesület kajakosai társaságában. A képen 
Bölcskei Ferenc szakosztályvezető, valamint Nagy János, Bucsi 
Blanka, Horváth Laura, Nagy Gábor Bence, Bucsi Dániel, Bancs Bo-
tond, Pahocsa Kristóf és Poszpisil Bálint a táborban

Bölcskei Ferenc
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Sakk: országos eredmények!
A februári lapszámban 

azzal a mondattal fejeztem 
be írásomat, hogy „Remélem 
ez a kis történetünk folyta-
tódik! Ígérem tájékoztatom 
önöket”.

Ha emlékeznek, arról ír-
tam, hogy nagy az esélye an-
nak, hogy a rácalmási iskola 
felsős fiú csapata részt vehet 
az Országos Sakkcsapat Di-
ákolimpián. A diákolimpia 
szervező bizottsága elfogad-
ta kérelmünket és elindulha-
tott csapatunk. A szervezés-
sel kapcsolatos megbeszélés 
sorozatok után versenyzőink 
és szüleik izgalommal vár-
ták az eseményeket. A ver-
seny két napos volt. Ápri-
lis 22-i érkezés, regisztráció, 
beköltözés a szálláshelyekre, 
kis városnézés, vacsora gya-
nánt egy kis pizzázással telt. 
Megismerhették a csapatok 
a szombati első forduló sor-
solásából az ellenfelek csa-
patait. Csapatvezető lévén 
(kineveztem magam), en-
gedjék meg, hogy a későb-
biekben „mi csapatunk”-ról 
írjak!

 Kb. 500 versenyző, 117 
csapat vett részt a Szombat-
helyi Kereskedelmi Szak-
középiskola épületének tor-
na csarnokában. Ebben a 
csoportban , a III-as fiúban 
30 csapat indult. Szerintem 
nagyon jól előkészített ver-
seny volt. Pl. a szálláshe-
lyek szobára, létszámra el 
lettek osztva, hogy a csapa-
tok egymás melletti helyisé-
gekben kaptak szállást, ezzel 
lehetőséget teremteve arra, 
hogy a gyerekek még este is 
a szobákban hódolhassanak 
szeretett játékuknak, elem-
zéseknek. Mi a Brenner Já-
nosról elnevezett kollégium 
ódon épületében kaptunk 
szállást. Mondjuk azt, hogy 
megfelelt, túl nem fogom di-
csérni. Az épület éppen fel-
újítás alatt áll, de ez minket 
nem zavart.

Szombaton ébredés, reg-
geli, indulás. A szervezők 
gondoskodtak arról is, mi-
vel legtöbben a „Brenner-
ben” szálltak meg, hogy egy 
buszt indítottak a kolesz 
elől. Nyolc fordulós volt a 
verseny, három szombat dél-
előtt, kettő délután és az 
utolsó három vasárnap dél-
előtt zajlott le. Minden csa-
pat megtalálta a játékterét. 
A szervező bizottság elnö-
ke megnyitója után elját-
szották a magyar himnuszt. 
A csapatok nevezett játéko-
sai a csapatvezetők instruk-
cióinak megfelelően elfog-
lalták helyüket a tábláknál. 
A partik megkezdése után a 
csapatvezetőkön kívül min-
denkinek el kellett hagyni a 
játéktermet, a sakk ugyanis 
nem „látványsportág”! 

Az első fordulóban a Bp-i 
SZILÁGYI E. Gimnázium 
volt az ellenfelünk. Tába sor-
rendben, Hegedűs Dominik, 
Hegedűs Luca, Tancsa Tomi 
és Molnár Kiara ült asztal-
hoz. Domi hozta a kötele-
zőt, élője alapján papírforma 
volt, Luca pontjai alapján 
nyerhetett is volna, partne-
re kivédekezte, így ez a par-
ti „X” lett, Tancsa Tomi egy 
„0”ás ellen simán nyert, Ki-
ara azonban veszített. Első-
re nem rossz a 2 ?-1 1/2 ide . 
Így egy jobb sorsolásunk lett, 
nagyarányú győzelem esetén 
nehezebb ellenfelek követ-
kezhettek volna. 

A második fordulót az 
ebesi Arany J. Ált isk.csapa-
ta ellen játszottuk. Dominik 

egy erős ellenfél ellen veszí-
tett, Luca hozta kötelezőt, 
Tancsa Tomi simán nyert és 
4. táblán most Krizsán Ba-
lázs jól játszva nyert, 3-1 ide!

A harmadik fordulóban 
egy pécsi csapat ellen ját-
szottunk, akik később mo-
göttünk a 8. helyen végez-
tek. itt éreztem azt, hogy 
legalább egy döntetlen iga-
zságosabb lett volna. A 2,5-
1,5 vereség után megint egy 
könnyebb ellenfél követke-
zett az „élőkből” megítélve. 
Marcali Mikszáth úti iskola 
csapatot 4-0- ra vertük. 

Na kellett ez nekünk! Jött 
az 5. körben a Bp-i Fazekas 
Gimnázium. Élő átlaguk 
alapján sokat nem remélhet-
tünk, de mintha előre felad-
tuk volna, 4-0 oda! „Dobogó 
ugrott.” 

6. kör vasárnap reggel. Az 
ellenfél nem rossz, egy pász-
tói iskola csapata a Zsig-
mond Király Általános Isko-
la. Dominik jól játszik, nyer, 
Luca döntetlent játszik, To-
mika hozza, a jó formáját si-
mán nyer, Kiara is figyelme-
sen játszik és nyer. 3,5-1,5 
ide. Visszatértek a dobogós 
remények?! Melyik csapatot 
kapjuk 7. körben, mert ez 
most nem mindegy. Remél-
jük, hogy nem dunaújvárosi 
Széchenyi legyen az.

Hetedik fordulóban a 
nyíregyházi Apáczai Cs.J. ált 
iskola csapatát kapjuk, örül-
hetünk. Dominik hamar le-
győzi 1615-ös ellenfelét, vi-
szont Luca „csak” remizik 
1400- as ellen. Tomi nem 

hazudtolja meg jó formáját, 
gond nélkül győz. Balázs-
ra mérges lettem, mert já-
tékidejéből szinte semmit 
el nem használva „ledarál-
ja” ellenfelét. Ilyet nem sza-
bad, mert a nagy rohanásba 
becsúszik egy könnyelmű 
hiba és veszíthet bárki. 3,5-
1,5 ide. Nagy az öröm, még 
akár dobogós reményeink is 
lehetnek, de az ellenfél bár-
ki is legyen az nagyon erős 
lesz. A BAZ- megyei Ede-
lény Szent Miklós GKt. ált 
iskola az ellenfelünk. Élő át-
laguk nagyon erős és az él-
mezőnyben vannak ők is ter-
mészetesen. Sajnos 3:1 nem 
ide!

Csak az első tíz helyezett 
csapat eredménye a táblázat-
ban olvasható.

Az egyéni eredményeket 
tekintve, Dominik 8 parti-
ból 5-öt nyert, Luca 3,5-et, 
Tomi 6,5-et !, Balázs 5-ből 
2, Kiara 3-ból 2 pontot sze-
reztek. 

A Rácalmás Jankovich 
Miklós Általános Iskola csa-
pata dicséretet érdemel! 

Köszönöm nektek gye-
rekek! Köszönet illeti azo-
kat a szülőket is, akik időt 
és anyagiakat nem kímélve 
mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy gyermeke-
ik megszeretett játékában 
gyorsan fejlődjenek. Rácal-
máson is adottak a feltéte-
lek, csak több edzéslehető-
ségre volna szükség. 

A Rácalmási Manóvár 
Óvoda felkarolta azt a kez-
deményezésemet, hogy is-
mertessük meg már a nagy-
csoportosokkal a sakkozást. 
A sakkozást a gyerekek na-
gyon kedvezően fogadták 
és rá tudták beszélni szüle-
iket, hogy szeretnék ha to-
vább folytathatnák ennek a 
csodálatos játéknak a meg-
tanulását. 

Kondás László



GYERMEKNAP 
MÁJUS 29. VASÁRNAP 

JANKOVICH-KÚRIA 

14 óra: Holló Együttes: Vándormuzsikusok – zenés műsor 

15 óra: Művelődési Ház jazzbalett csoportjai 

Cimbora Klub irodalmi összeállítása 

Manóvár Óvoda óvodásainak műsora 

16,30 óra: Hókirálynő Meseszínpad: Mátyás király tréfái 
 

A rendezvény ideje alatt ingyenes: kézműves játszóház, arcfestés, ugrálóvár, 
hajfonás, pónilovaglás, szabadtéri logikai, ügyességi és népi játékok. 

 

 

Szeretettel várja a családokat Rácalmás Város Önkormányzata! 


