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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.

Ne tüzeljenek! 
Elszállítják a 
zöldhulladékot!

Az önkormányzat helyi 
rendelete értelmében a nyá-
ri hónapokban TILOS tűz-
gyújtással megszabadulni a 
kerti hulladékoktól!

Kérjük, a nem komposz-
tálható zöldhulladékokat 
gyűjtsék össze szelektíven a 
Dunanett Kft. által kifeje-
zetten erre a célra rendsze-
resített (lebomló) zsákok-
ban, mert a szolgáltató havi 
rendszerességgel elszállítja 
ezeket településünkről.

A részletek felől tájékozód-
jon lapunk 3. oldalán! 

TARTALOM

20 éves a Violin művészeti 
iskola. 5. oldal

A városvédő egyesület tag-
jai egynyári és évelő virágo-
kat ültettek. 6. oldal

Véget ért a tanév, elballag-
tak az óvodásaink és az álta-
lános iskolásaink. 8. oldal

Köszöntjük a pedagógusokat 
és a köztisztviselőket!

A pedagógusnap alkalmával utólag is szeretet-
tel köszöntöm Rácalmás óvodapedagógusait, tanító-
it, tanárait, intézményi dolgozóit, akik remek szakmai 
munkát végeznek, tanítják, nevelik gyermekeinket, 
unokáinkat! További sikereket, eredményes munkát, 
a nyárra pedig jó pihenést kívánok mindannyiuknak!

Közeleg július elseje, a köztisztviselők napja! A 
polgármesteri hivatalban dolgozó kiváló szakemberek 
nagyon sokat tesznek önkormányzatunk eredményes 
működéséért, településünk lakóiért, Rácalmásért. Ez-
úton is köszönöm a munkájukat!

Schrick István
polgármester

Rácalmás önkormányzata idén is színvonalas programokkal várta a gyermekeket, családokat május 
utolsó vasárnapján a Jankovich-kúriában. Együtt ünnepeltük a gyermeknapot: a résztvevők nagyon 
jól érezték magukat
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A KÖZTISZTVISELŐK NAPJA
A köztisztviselők nap-

ja minden év július 1-jén 
megtartott ünnepnap Ma-
gyarországon. 1992-ben 
ezen a napon lépett életbe a 
köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény, ennek emlékére négy 
évvel később, 1996-ban a 
Magyar Köztisztviselők és 
Közalkalmazottak Szak-
szervezete kezdeményezte, 
hogy Magyarország terüle-
tén július 1-jén ünnepna-
pot tartsanak. Az ünnepet 

1997-ben tartották meg 
első alkalommal. 2001-ben 
munkaszüneti nappá nyil-
vánították.

Ezért Rácalmás polgár-
mesteri hivatalában szünetel 
az ügyfélfogadás 2016. július 
1-jén, pénteken.

A következő ügyfélfo-
gadási nap, július 4., hétfő, 
amikor a megszokott rend-
szer szerint várjuk a rácal-
másiakat a városházán.

Dr. Györe Andrea
jegyző

MOLNÁR SÁNDORNÉ 
(Sárközi Julianna) 1937-2016

Szólt a telefon, és tudtam, 
éreztem, azt fogom halla-
ni, amit nem akarok, hogy 
nem vagy már. Nem tudok 
pontosan, szépen fogalmaz-
ni, ahogy tanítottál, mert 
nem lelem meg magamban 
az ehhez szükséges tárgyila-
gosságot. 

Egyike voltál azoknak, 
akik miatt a tanári pályát 
választottam. 1960-ban ke-
rültél a rácalmási általános 
iskolába, ahol magyart és 
történelmet tanítottál. Min-
dig odafigyeltünk az órái-
don, mert érdekes dolgokat 
hallottunk tőled, megsze-
rettetted a tantárgyaidat. 
Következetességed, világos 
követelményrendszered ki-
számíthatóvá tette az érté-
kelésünket, éreztük, hogy 
érdemes tanulnunk. 

1974-től nyugdíjba vonu-
lásodig, 1992-ig igazgatóhe-
lyettesként dolgoztál. Szak-
mai tudásod, az a különös 
gondosság, amivel a mun-
kádat végezted, a fáradha-
tatlanságod, segítőkészséged 
kiemelkedő vezetői képes-
séggel párosult. 

A tanári szoba oldott 
hangulata elsősorban a te 
emberségednek, humorod-
nak volt köszönhető. Mé-
lyenszántó, jóízű beszélge-

tések folytak irodalomról, 
színházról. Hiteles mérték 
voltál, a becsületben, a mű-
veltségben, az emberi tartás-
ban. 

Soha nem hagytad, hogy 
a hivatásod háttérbe szorít-
sa szeretett családodat, jó ér-
zékkel össze tudtad hangolni 
életed mindkét fontos terü-
letét. Életed utolsó évtizede-
it bearanyozta, hogy közelről 
szemlélhetted unokáid fejlő-
dését, sikeres életpályájukat. 
Szerető család, jó barátok 
vettek körül, akik támaszt 
nyújtottak a nehéz betegség-
gel való küzdelmedben. 

Utad most véget ért, de 
nem hal meg az ember, amíg 
emlékeznek rá, és Téged őr-
zünk a szívünkben. 

Németh Miklósné

IN MEMORIAM

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2016. július 

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

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

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

A postások kérik!
A posta dolgozói kéréssel fordulnak Rácalmás lakóihoz!
 Nagyon elszaporodtak a vad méhek, darazsak az utób-

bi időben, és gyakran előfordul, hogy a postaládába fész-
kelik be magukat! Ez pedig nagyon veszélyes lehet! Meg-
csípik a postást, amikor felnyitja a láda tetejét, és bedobja a 
küldeményt! Egy-egy ilyen csípés súlyos allergiás reakciót 
is okozhat az arra érzékeny embereknél!

Ezért kérik a postásaink, hogy rendszeresen ellenőriz-
zék a postaládájukat, és szükség esetén irtsák a darazsakat, 
vad méheket! Köszönjük! A posta dolgozói
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Szelektív 
hulladékgyűjtés

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:

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 képviselő-testü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát. 

2016. július 6.
Pálinkás Tiborné

Helyszín: Polgármesteri hi-
vatal, a fogadóórák minden al-
kalommal 15-17 óráig tartanak. 

Elkezdődött a ravatalozó építése
A képviselő-testület ko-

rábbi döntése értelmében a 
kivitelezéssel megbízott cég 
elkezdte a ravatalozó építé-
sét a rácalmási köztemető-
ben. 

Az önkormányzat saját 
költségvetési forrásból való-
sítja meg a beruházást, hogy 
méltó kegyeleti körülmé-
nyeket teremtsen. A ravata-
lozó átadása az ősszel vár-
ható.

Útépítések 
Önkormányzati beruhá-

zásban elkészült az alsó Du-
na-parti út felújítása. Ha 
az építési engedélyek őszig 
meglesznek, akkor még idén 
aszfaltos burkolatot kap az 
út. 

Folytatódik a belterületi 
utak vízelvezetéssel egybe-
kötött aszfaltozása is telepü-
lésünkön. Ezúttal a Pacsirta 
utca, a Kamilla köz valamint 
a Balassi Bálint utca van so-
ron. A Pacsirta utcában dolgozik a kivitelező

Nem lesz lomtalanítás!
A hulladékgazdálkodási törvény szerint változtatta meg a szolgáltató, Dunanett Kft. 

a lomtalanítás rendszerét. Évente egyszeri, ingyenes szervezett akciót ne biztosít a la-
kosság részére. 

Éppen ezért 
NINCS MOST LOMTALANÍTÁS 

Rácalmás területén sem. 
A törvény ugyanis a háztól 

elszállításra helyezi a hangsúlyt. 
A lakónak arra van lehetősége, hogy évente egy alkalommal, ingyenesen elszállíttas-

sa az ingatlanáról lomokat a szolgáltatóval! A háztól történő ingyenes lomtalanítást 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 egy-
szeri alkalommal INGYENES lomtalanítást!

Függetlenül a szolgáltatónak biztosított törvényi lehetőségtől az önkormányzat őszre 
tervezi lomtalanítási akciónak a megszervezését!

Rácalmás Város Polgármesteri Hivatala
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Gyermekek népesítették 
be a kúriát

Nézőként és szereplőként 
is aktívak voltak a gyerekek 
a Jankovich-kúriában rende-
zett idei rácalmási gyerekna-
pon.

Talán a népi játékok arat-
ták a legnagyobb sikert, igaz, 
az egyszerű, mégis furfangos 
készségek némelyikével bi-
zonyára nem először talál-
kozott az ifjú közönség. 

A mostani (is) egy olyan 
helyi gyereknap volt, ame-
lyen a gyermekek és unokák 
nemzedékei nem csak, sőt: 
nem elsősorban nézőként 
vettek részt. Bár a Holló 
együttes Vándormuzsikusok 
című zenés darabja egyér-
telműen nézőtéri szájtátás-
ra, kacagásra és izgalomra 
adott lehetőséget – ezután 
számos olyan produkció kö-
vetkezett a színpadon, ame-
lyeknek nem csak önfeledt 
nézői, hanem tevékeny és 

ügyes főszereplői is voltak a 
rácalmási gyerekek.

Így például a művelődési 
ház dzsesszbalett-csoportjai 
bármely fesztiválon megállták 
volna helyüket bemutatóik-
kal. Csakúgy, mint a könyvtár 
Cimbora klubjának irodalmi 
összeállítása, vagy a Manó-
vár Óvoda csemetéinek kissé 
elfogódott, de nagy átéléssel 
előadott műsora.

A délutáni rekkenő hő-
ségben is sok nézőt vonzott 
a Hókirálynő Meseszínpad 
vidám előadása, amelyben a 
Mátyás királynak tulajdoní-
tott jó szándékú, igaz, a kö-
zépkori hangulatnak meg-
felelően néhol kissé vaskos 
tréfákat jelenítették meg. S 
persze volt kézműves játszó-
ház, ugrálóvár, lovaglás, arc-
festés is! Vagyis minden, ami 
az aprónép kedvére való... 
(Forrás: DH)
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Húszéves a Violin művészetoktatás
Violin-találkozóra gyűl-

tek össze a művészetoktatási 
intézmény tanárai és diákjai 
június 4-én Rácalmáson

Schrick István polgár-
mester elismerő szavakkal 
köszöntötte a Violin Alap-
fokú Művészetoktatási In-
tézmény alapítóját, igaz-
gatóját Puskásné Radnó 
Ágnest, tanártársait és a nö-
vendékeket a találkozón. 
Mint mondta: húsz évvel 
ezelőtt az iskola felismerve 
a lehetőségeket első fecske-
ként bontott szárnyat az ál-
lami oktatás mellett.

– Kezdetben Rácalmá-
son, majd további két tele-
pülésen, Adonyban és Pusz-
taszabolcson indítottuk be 
a képzést zeneművészeti és 
táncművészeti ágon, nép-
tánc és modern tánc cso-
porttal. Rácalmáson fú-
vószenekart és mazsorett 
csoportot is alakítottunk és 
a néptáncosokkal Drans-
feldben is jártunk. Vállaltunk 
a térségben fellépéseket is és 
hamar híre ment tevékeny-
ségünknek. Bővítettük a vá-
lasztható művészeti ágak és 
tanszakok számát – mond-
ta el Puskásné Radnó Ágnes 
igazgató a találkozón.

Megtudtuk továbbá: Rá-
calmáson jelenleg a zenemű-
vészeti ág működik, zongora, 
gitár és fafúvós tanszakokkal. 
Húsz év alatt több növendé-
kük választotta továbbta-

nulásként a zenei pályát, és 
évek óta Kiváló Akkreditált 
Tehetségpontként is mű-
ködnek.

Oktatási helyszínt a 
Jankovich iskolában kaptak, 
és a jó együttműködés ke-
retében színesítik az intéz-

mény és a kisváros kulturális 
programjait.

Évek óta közel 800 fős 
gyermek és 30 fős tanári kar-
ral dolgoznak, mára 7 tele-
pülésen működnek 14 telep-
helyen.

Diákjaik számos regio-
nális, országos és nemzet-
közi verseny helyezettjei, 
több növendékük művésze-
ti pályát választott tovább-
tanulásként, vagy életpályá-
ul. Kimagasló eredménnyel 
dolgozik a dunaújvárosi 
néptánc, társastánc tanszak, 

a pusztaszabolcsi drámások, 
a sárbogárdi zenészek és a 
dunavecsei képzősök is szép 
eredményeket tudnak fel-
mutatni.

Nyaranta táborokat szer-
vez a Violin tanárai irányí-
tásával.

Tavaly jó lehetőséget 
adott egy pályázat is arra, 
hogy a közösségek még job-
ban összekovácsolódjanak a 
balatoni táborok, lovasokta-
tás, szabadidős tevékenysé-
gek, sportprogramok által.

– Azt kívánnám magunk-
nak a következő esztendők-
re, hogy iskolánk kapcso-
lata a gyermekek szüleivel 
ugyanolyan jó legyen mint 
eddig, az önkormányza-
ti vezetők továbbra is segít-
sék életünket, és a jövőben 
is olyan megértéssel talál-

kozzunk a művelődési házak 
és iskolák vezetőivel miként 
ezt máig érezzük. Akkor mi 
is teljes nyugalommal tudjuk 
folytatni munkánkat az ed-
dig megszokott színvonalon, 
és szeretetünkkel, kimagas-
ló szakmai munkával viszo-
nozzuk e bizalmat gyerme-
keink fejlődése érdekében 
– tette hozzá Puskásné Rad-
nó Ágnes.

A Violin évek óta Rácal-
máson tartja a térségi zenei 
gáláját. A mostani, jubileu-
mi rendezvényen a legtehet-
ségesebb helyi, sárbogárdi, 
pusztaszabolcsi, és dunave-
csei egyéni hangszeres (fu-
rulya, fuvola, trombita, zon-
gora, szintetizátor, gitár) és 
kamarazenei produkciók 
voltak műsoron.

Schrick István megnyitó 
beszéde előtt Vári Péterné 
és gyermekei harmonika és 
fagott trióval nyitották meg 
a gálát. A végén az igazga-
tó köszöntötte a kollégákat 
a 20 éves jubileum alkalmá-
ból a képzőművészeti ágak 
tanulói és tanárai által ké-
szített emlékplakettel, okle-
véllel. Név szerint a Rácal-
máson tanító Igmándi Zita, 
Pásztor Magdolna, Sztipán 
Orsolya, Fenyves Márk, to-
vábbá Cegelnyik Jelena, Gö-
rög Katalin, Hujberné Király 
Beáta oktatói tevékenységét 
köszönték meg.

(Forrás: DH)
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Rácalmási Városvédők hírei
Egynyári és évelő virágok ültetése

Közösségi tér és a szalagágyak újonnan ültetett virágai és a vasútállomás virágládái (kis képen)

A városvédők egynyári és 
évelő virágokat rendeltek a 
város szépítésére. Május 25-
én gyönyörű virágok érkeztek, 
összesen 2.500 darab. A kiül-
tetésükre aznap és az azt köve-
tő napokban került sor, termé-
szetesen a szükséges gazolás, 
elszáradt levelek kiszedése 
után. A kiültetett virágfajták 
a következők voltak: évelő 
margaréta, tűzeső, gólyaorr, 
menyecskeszem, évelő szeg-
fű, fáklyaliliom, árnyékliliom, 
napvirág, begónia és vinca. A 
tervezéskor figyelembe vették, 
hogy a tavaly rendelt virágok 
mennyire terebélyesedtek ki 
, illetve hogy mennyi vészel-
te át a telet. Szükséges volt 
olyan növények beszerzése is, 
amelyek az árnyékot bírják. 
A virágok az alábbi helyek-
re kerültek: szalagágyásokba 
(Cikk-cakk Foltvarró Klub, 
Gardáné Anikó és Szloboda 
Katalin, református gyüle-

kezet, Nordic Walking Klub, 
VAJK íjász szakosztály,) a 
közösségi térhez ( Jankovich 
M. Ált Isk. 7.b osztálya, 
rácalmási cserkész csapat, 
nyugdíjasklub), Tóth Á./Fő 
út kereszteződés virágágyá-
sába ( Jankovich M. Ált Isk. 
Füléné Perusza Katalin ta-
nárnő osztálya), az üdvözlő 
táblához (Gyöngyösi László, 
Bodnárné Gabi), a vasútál-
lomásra (Veres János és neje, 
Gyöngyösi László és neje), 
a Salamon szoborhoz (Kiss 
család), a régi önkormányza-
ti épülete mellé, a temetőbe 
az egyesület által gondozott 
sírokhoz (Oskolás Ferencné, 
Bor Imréné) és a Martinász 
ABC-nál lévő körforgóhoz 
(Molnár József ). 

A vasútállomásra idén a 
megújult épület ablakaiba 
virágládák is kerültek, begó-
niával beültetve.

Tóth Szilvia

Virágos Rácalmásért mozgalom
Virágos Rácalmás versenyre ez évben negyvenhét la-

kos adott le jelentkezést, a Szép Portára pedig harminc 
jelentkezés érkezett. Három értékelő csapat három alka-
lommal (május vége, július és október) egymástól füg-
getlenül egy tízes skálán értékel. Az így kialakult átla-
gok adják majd a verseny végeredményét. Az értékelők 
folyamatosan járják a nevezett udvarokat, előkerteket. 
Aki szeretné az értékelést segíteni azzal, hogy virágairól, 
azok pompájáról a legjobb időszakban és fényviszony-
ban fényképet készít, az maximum három darab, a vá-
rosvédők e-mail címére (info@racalmasivarosvedok.hu) 
beküldött fényképpel bátran megteheti.
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A városvédők elnökségi tagjai minden hónap elején rendszeresen üléseznek

Városvédő enökségi ülés
Június 6-án elnökségi ülést 

tartott az egyesület. A napiren-
di pontok a következők voltak: 
Tökfesztivál előkészületek, Vi-
rágos Rácalmásért program, 
virágosítás, tagdíj-fizetések 
rendezése és a várpalotai or-
szágos találkozó. 

A elnökségi tagok közös ja-
vaslata volt további sörpadok 
beszerzése a Tökfesztivál előtt, 
a Tökfesztivál programjának a 
Magyar Turizmus kiadványá-
ban való szerepeltetése és a ta-
gok és tagdíjak aktualizálása ez 
év végéig. 

A Tökfesztivál program-
jának szervezése gőzerővel 
folyik, Baji Krisztiánné Re-
iter Judit, Udvari Péter és az 
elnökség tagjai energiát nem 

kímélve dolgoznak a műsor-
szervezésen. A program még 
nem végleges, de a fellépők 
közt fog szerepelni a Marga-

ret Island, Geszti Péter zene-
kara, a Desperado, a Kozmix, 
Farkasházy Réka, a Mesevilág 
Bohócok, és még sokan mások. 

A városvédők taglétszáma 
a hivatalos taglista szerint 
223 fő, azonban a valóságban 
mintegy 100-110 főt tesz ki az 
aktív és rendszeresen tagdíjat 
fizető tagok száma. Ezért van 
szükség a taglétszám aktuali-
zálására. 

A Virágos Magyarországért 
mozgalomban kapott tűztövi-
sek nagy része a vasútállomás 
parkjában lévő rézsűben lesz 
elültetve. 

A Város- és Faluvédők Szö-
vetségének országos szakmai 
konferenciája idén Várpalotán 
lesz augusztus 4-6 között. 

A Jankovich Miklós Általá-
nos Iskolának eddig 1,3 millió 
forintot adott át az egyesület 
oktatáson kívüli programokra 
(például a tankerületi kör-
nyezetismereti verseny, Jan-
kovich-hét programsorozat, 
játszóház, hátrányos helyzetű 
gyerekek napja), a tanév végi 
osztálykirándulásokra és a nyá-
ri táborokra. 

A városvédők nyári prog-
ramokat is terveznek az egye-
sület tagjai számára, ezek: vár-
hatóan július végén a második 
családi nap megszervezése a 
művelődési ház udvarában, 
illetve egy rövidebb, egynapos 
gyalogtúrás kirándulás június 
végén.

Tóth Szilvia

Egyéni 
támogatás

Az egyesületet egy 
magánszemély huszonöt 
ezer forinttal támogatta. 
Az összeg átutalással ér-
kezett május hónapban. 
A támogató nem kíván-
ta a nevét megjelentetni, 
de a városvédők ezúton 
is köszönik az önzetlen 
anyagi felajánlást.

Kiscsoportos tökgazolás
Az egyesületünk által elve-

tett sütőtök és dísztök magok 
szépen kikeltek, de természete-
sen a gaz is ugyanezt a fejlődést 
produkálta.

Ezért június 8-án délután 
négy órára gazolást hirdettünk 
Szeibertné Piroskához, akinek 
a kertjében a tökveteményünk 
található.

Sajnos a meghirdetett ran-
devúra csak öten jöttünk ösz-
sze, ezért az alábbi taktikát al-
kalmaztuk:

1. Eldobjuk a kapákat, mert 
most nem lehet hasznukat ven-
ni.

2. Megkeressük az első né-
hány haszonnövényt.

3. Megállapítjuk, hogy hol 
vannak a vetemény sorok.

4. A sorokat követve feltár-
juk a kikelt tököt, azaz körülötte 
kitépjük a gazt.

5. Arra a következtetésre ju-
tottunk, hogy ezt a programot 
egy héten belül kibővített lét-
számmal meg kell ismételni.

A munka elején kicsit ta-
nácstalanul és kétségbeesve 
néztünk végig a kerten, mert a 
tök és a gaz egyforma magassá-
gú volt, első ránézésre egy szem 
tököt sem láttunk. 

Aztán nagy üdvrivalgások 
közepette sorra bukkantunk rá 
a tökökre. Fellelkesedtünk és 
belelendültünk. Ahogy meg-

szokta a szemünk a jellegzetes 
levélformát, már könnyebb volt 
a keresés és a kialakult sorok is 
sokat segítettek a „kincskeresés-
ben”. Hol itt, hol ott harsant egy 
vidám kurjantás: Itt is van egy! 
A sütőtökkel lassabban halad-
tunk (mert azzal kezdtünk és 
azok a növények még nem vol-
tak túl izmosak), de a kissé na-
gyobb növésű dísztökkel már 

könnyebben és gyorsabban vé-
geztünk. 

Azt megállapítottuk, hogy 
szinte valamennyi tökünk ki-
kelt és az eddigi időjárás is ked-
vezett a növények fejlődésének, 
reméljük olyan szép termésük 
lesz, mint ahogy az a képeken 
is látható.

Öten két órát tököltünk így. 
A következő héten még 

egyszer el kell jönnünk, akkor 
már könnyebb dolgunk lesz, 
mert nem kell keresgetnünk, 
csak gazmentesíteni. Reméljük, 
hogy akkor többen részt tudnak 
venni, így hamarabb végzünk.

Bodnárné Surányi 
Gabriella
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Ballagás és gyermeknap 
Minden év májusa nem csak a tavasz, a megújulás, hanem 

az évzárók, ballagások hónapja is. Ebben az évben intézmé-
nyünkben május 27-én tartottuk a ballagást, ahol 36 kis-
gyermek búcsúzott az óvodától. Délelőtt a csoportoktól, az 
óvónéniktől, dajkáktól, konyhás nénitől, az intézmény dol-
gozóitól búcsúztak. Minden csoport egy kis műsorral, aján-
dékkal búcsúzott tőlük, majd felkerült a zászlóra a szalag, 
amin az iskolába menő gyermekek neve szerepel. 

A délelőtti búcsúzás után következett a gyermeknapi 
meglepetés, 9 órától ugrálóvár várta a gyermekeket. Jó han-
gulat, zene, palacsintaevés és játék után elfáradva, szép élmé-
nyekkel teli napot töltöttünk együtt. 

Czimora Dóra kedves kolléganőnk az iskolába menő 
gyermekekkel egyidőben elbúcsúzott óvodánktól. A bes-
nyői óvodában folytatja pályáját. Szomorú szívvel fogadták a 
gyermekek, hogy Dóri néni elmegy, de ígéretet kaptunk tőle, 
hogy néha meglátogat bennünket. Jó egészséget, sok sikert, 
kitartást kívánunk munkájához.

Úszásoktatáson a Nyuszi csoport
A Dunaferr SE úszó 

szakosztályának szerve-
zésében a Nyuszi csopor-
tos gyerekek két héten ke-
resztül színvonalas, játékos 
vízhez szoktatáson, úszás-
oktatáson vettek részt. A 
gyerekek megbarátkozhat-
tak a vízzel, az alapvető gya-
korlatokkal és az intenzív 
tanfolyam végén mindnyá-
jan boldogan vetették ma-
gukat a habok közé.

Köszönjük szépen 
 Berzlánovits Évának hogy 
segített nekünk, lehetővé 
tette részvételünket.
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Idén Budakeszire 
kirándultunk a gyerekekkel

Minden évben egy közös kirándulást szervez az óvoda a 
gyermekek részére. Ebben az évben május 19-én a Budake-
szi Vadasparkban jártunk. A legtöbb kisgyermeknek az első 
nagy kirándulás volt ez a szülei nélkül. Már az indulás nagy 
élmény volt, hiszen három autóbusszal indultunk útnak. A 
képek tanúsítják, hogy minden kisgyermek remekül érez-
te magát, sok látnivaló és séta után egy fagyizással zártuk a 
napot. 

Ajándék a dransfeldi 
barátoktól

A Manóvár Óvoda és Bölcsőde Dranszfeld város delegá-
ciójától könyvvásárlási utalványt kapott ajándékba.

Mesekönyveket, dalos könyveket, CD-ket vásároltunk 
rajta.

Köszönjük az ajándékot, hasznosítjuk a jövőben.

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

Díjazták 
a településszépítőinket

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület nordic wal-
king klubja díjazásban részesült a közelmúltban a „Virá-
gos Rácalmásért” mozgalomban végzett település-szépítési 
munkájáért. A díjként kapott vásárlási utalványból két fa-
csemetét vásároltak, amelyet a közelmúltban a Rácalmás SE 
vízisporttelepén ültettek el. Amint a két kis körtefa termőre 
fordul, a vízisportos gyerekek élvezhetik majd a finom gyü-
mölcsöket.
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei
Tisztelt lakótársaink 

mostani írásunkban is a már 
lassan megszokott szlogen-
nel tudjuk kezdeni havi be-
számolónkat, amely úgy 
szól, hogy a lakosság sérel-
mére elkövetett bűncselek-
mény településünkön nem 
történt! Azonban történt 
egy közlekedési baleset a Fő 
út és a 6-os főközlekedési 
út kereszteződésében, ezért 
a főutat több órára lezárták 
és a forgalmat a városunkon 
kellett átvezetni és biztosí-
tani. Tagjaink három fővel 
vettek rész a közlekedés irá-
nyításában, hogy a forgalom 
zökkenőmentes legyen. 

Egyesületünk tagjai, vala-
mint Rácalmás és Kulcs kör-
zeti megbízottjai, Friedrich 
Ferenc és Friedrich Tamás, 
továbbá a rácalmási család-
segítő szolgálat dolgozói se-
gítségével ismételten meg-
tartottuk az általános iskola 
alsó tagozatosainak a kerék-
páros ügyességi és KRESZ 
versenyt, amelyen közel 
hatvan kisiskolás vett részt. 
A győzteseknek egyesüle-
tünk támogatásával aján-
déktárgyakat ajánlottunk 
fel, de minden résztvevő ki-
sebb ajándékban részesült. 
Reméljük, anyagi helyze-
tünk a jövőben is lehetővé 
tesz majd, hogy rendezzünk 
ilyen és ehhez hasonló ver-
senyeket, oktatásokat, mivel 
ezzel jelentősen hozzájáru-
lunk a balesetmentes kerék-
pározáshoz. Az idén is jelen 
voltunk az iskolások év végi 
rendezvényeinél, több fővel 
biztosítottuk a programok 
biztonságos lebonyolítását.

A beköszöntő jó idő nem 
csak gyermekeink számá-
ra tartogat meglepetéseket. 
Felhívjuk felnőtt társaink fi-
gyelmét is arra, hogy a nyári 
vakációk ideje alatt is legye-
nek figyelmesek, figyeljenek 
értéktárgyaikra a strandolás 
közben, ne hagyják gépjár-

művükben az iratokat, ér-
téktárgyakat, valamint a 
zsebeikre is legyenek figyel-
mesek. Amennyiben kirán-
dulni mennek, olyan he-
lyen helyezzék el értékeiket, 
pénzünket, hogy a tolvajlás-
ra szakosodott emberek ne 
férjenek hozzá. Ajánlatos a 
pénzt több helyen tartani, 

nem egyben, mert ha még-
is megtörténik a baj, akkor a 
pénzüknek csak esetlegesen 
egy része vándorol illegá-
lis zsebekbe. De figyeljenek 
a strandokon is értékeikre, 
főleg a gépkocsi kulcsát ne 
hagyják őrizetlenül. Nya-
ralás ideje alatt is bízzanak 
meg valakit, hogy figyeljen 
lakásukra, értékeikre. A jól 
bevált SZEM-mozgalom 
sokat segíthet, de ne felejt-
kezzenek el a zárt kertka-
pukról és a zárt ajtókról sem, 
mert a nyár hevében sokszor 
felelőtlenül hagyják nyitva 
ajtót, ablakot és ezt kihasz-
nálva a besurranó tolvajok 
megfoszthatják értékeiktől. 

Egyesületünk májusban 
részt vett a Fejér Megyei 
Polgárőr Egyesület köz-
gyűlésén, ahol munkánkat 
Cseh István megyei elnök 
értékelte, és Hosszú Mi-

hály titkárunk tevékenysé-
gének elismeréseként ki-
tüntető oklevelet vehetett 
át. Múlt hónapban tartot-
ta a dunaújvárosi rendőrség 
megbízott parancsnoka éves 
beszámolóját, amelyben ki-
emelte településünk jó köz-
biztonságát, elmondta a 
2015-ös évben egyetlen egy 
a lakosság sérelmére elköve-
tett bűncselekmény történt 
Rácalmáson, hozzáfűzte, 
hogy ez nem csak a kistér-
ségben, de a megyében is ki-
emelkedő tendencia. Továb-
bá értékelte a polgárőrség és 
a rendőrség együttműködé-
sét, és megköszönte a tavalyi 
évi munkánkat.

Azért, hogy Rácalmás 
ezen a téren is tartani tudja 
kiemelkedő szintjét, tovább-
ra is szükségünk van olyan 
személyekre, akik nemcsak 
szívesen olvassák és tapasz-
talják elért eredményeinket, 
hanem hozzá is szeretné-
nek járulni ennek megva-
lósításához. Továbbra is vá-
runk minden rácalmásit, 
lehet nyugdíjas is, aki magá-
énak érzi mindennapos jó-
nak mondható közbiztonsá-
gunkat.

Segíts, hogy segíthes-
sünk!

Vizi István
elnökségi tag

A Rácalmási 
Szent György 
Polgárőrség 

telefonszámai:  
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

 Titkár: 
06-30/621-1193 
Gazdasági vezető: 
06-30/621-3806 

Körzeti megbízottak: 
Friedrich Ferenc
06-30/621-0959

Benke Dániel 
06-20/3308-899

Hosszú Mihály elismerő oklevélben részesült

A legifjabb polgárőrünk, 
Zétény
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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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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Találkoztak a cimborák
Megtartottuk a nyári szünet előtti cimbora foglalkozást, 

felkészültünk a budapesti kirándulásra, mely a Cimbora Ala-
pítvány támogatásával jött létre. A nyári olvasmányok ajánlá-
sa után pedig  megtartottuk a várva várt „CIMBORA VÁ-
SÁRT”. Természetesen itt csak a jutalmul kapott cimbora 
dinárral és tallérral fizethettek! mi mást vásárolhattak a cim-
borák, mint könyveket!

Szeptemberben újra találkozunk!
Törökné Antal Mária

Dr. Buda László volt 
a vendégünk

Személyes hangvételű, érdekes kérdéseket felvető, el-
gondolkodásra késztető előadást tartott Dr. Buda Lász-
ló pszichiáter, pszichoterapeuta május 19-én a rácalmási 
Művelődési Házban. Ingyenes ismeretterjesztő sorozatunk 
ősszel folytatódik.
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Új könyvek 
a könyvtárban

Vége az iskolának, itt a vakáció, a szabadság időszaka. 
Gyermek és felnőtt olvasóink is számos remek könyvet ta-
lálhatnak a könyvtárban könnyed nyári olvasnivalónak. A 
képeken új beszerzésű könyveink egy részét láthatják kedv-
csinálóként, de természetesen még rengeteg kölcsönözhető 
könyv várja az olvasókat a könyvtárban. 

A nyári zárva tartás előtti utolsó kölcsönzés nap július 30. 
szombat. 

A szünet idejére kikölcsönzött könyvek visszahozási ha-
tárideje: augusztus 30. kedd. 

Kérjük, ne feledkezzenek meg a kölcsönzési határidő be-
tartásáról, hogy ne érje önöket kellemetlen meglepetés a ké-
sedelmi díj összegével kapcsolatban, ami 10 Ft/könyv/nap és 
20 Ft/folyóirat/nap.

Kellemes nyári könyvélményeket kívánunk mindenkinek!

Nyári zárva tartás
Augusztus 1-től négy héten 

át szabadságolások és a szükséges 
karbantartási munkálatok elvégzése 

miatt zárva lesz a Rácalmási 
Művelődési Ház és Könyvtár. 

Ez idő alatt csak az augusztus 20-ai műsorban fellépő 
csoportok (asszonykórus, néptáncosok) számára biztosítunk 
próbalehetőséget. 

Nyitás: augusztus 30., kedd. 
Ezt követően újra szeretettel várjuk látogatóinkat prog-

ramjainkra, rendezvényeinkre, valamint várunk minden régi 
és új klubot, csoportot az összejöveteleikkel kapcsolatos igé-
nyek egyeztetésére. 

Kellemes nyaralást, jó pihenést kíván mindenkinek a ház 
kollektívája!





Rácalmás 15

Megkezdődött az esküvői szezon
A Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisz-

tikai központ az elmúlt időszak során számos 
családi, céges és egyéb rendezvénynek – gye-
reknap - biztosított helyszínt. Május hónap-

ban megkezdődött az esküvői szezon, így már 
a hónap végére több szertartás és lakodalom 
zajlott le a kúria parkjában és épületeiben. 
Szerencsések vagyunk, mivel a nyár folyamán 
már szinte minden hétvégén szertartások és 
lakodalmak lesznek nálunk, az egyéb céges és 
családi rendezvények, valamint iskolás, óvo-
dás és felnőtt csoportok számára biztosított 
programlehetőségeink mellett.  Elmondhat-
juk, hogy rengeteg pár választotta a kúria által 

biztosított szolgáltatásokat, amelyeket nem 
csak a kedvező feltételeknek, hanem a gyö-
nyörű környezetnek is köszönhetünk.  Már a 
jövő évre vonatkozóan is sok pár vette fel ve-
lünk a kapcsolatot és kért tájékoztatást a szer-
tartásokra, valamint a lakodalmakra vonat-
kozóan.  A jó időnek köszönhetően iskolás 
csoportok látogattak el hozzánk és töltöttek 
el nálunk felejthetetlen órákat, vidám pillana-
tokat. Kirándultunk a tanösvényen, kézműve-
sedtünk és megtekintettük az állandó kiállí-

tásaink közül, a gyerekek által kimondottan 
közkedvelt Afrika, valamint Halászati kiállí-
tást is. A nyári időszakban felpezsdül a kúria 
élete, hiszen folyamatosan zajlanak rendezvé-
nyeink és érkeznek az iskolákból, óvodákból, 
valamint egyéb csoportoktól a megkeresések 
az általunk biztosított szolgáltatások (túrázás 
a tanösvényen, kézműves foglalkozások, terü-
letbérlés, stb.) igénybevételére vonatkozóan. 
Bízunk abban, hogy az elkövetkezendő idő-
szak is hasonlóan mozgalmasan fog alakulni, 
és sokan ellátogatnak hozzánk. 

Jankovich-kúria dolgozói

JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- ÉS TURISZTIKAI 
KÖZPONT
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Az informatikai 
eszközpark fejlődése 

Nagy utat tettünk meg 1988 
óta, amikor még Commodore 
+4-es számítógépeken, néhány 
érdeklődő tanulóval számítás-
technika szakköröztünk. 

1997-ben az önkormány-
zattal közösen 10 fős számító-
gép által vezérelt nyelvi labor 
pályázatot nyertünk. Tíz év 
szakkörözés után 1998 szept-
emberében az általános isko-
lai oktatás tantervébe is beépí-
tették az informatikaoktatást. 
Ugyancsak önkormányzati be-
ruházással, a nyelvi labor ter-
met 12 fős multimédiás in-
formatika szaktanteremmé 
fejlesztettük, amelyet folyama-
tosan korszerűsítettünk a pá-
lyázati lehetőségek szerint.

 A tehetséges és érdeklődő 
tanulók számára később is meg-
maradt a szakköri lehetőség. A 
Dunaújvárosi Bánki Donát 
Szakközépiskola által nyolcadik 
osztályosoknak szervezett in-
formatika versenyen már 1997-
ben harmadik helyezettek vol-
tunk. A későbbi időszakban is 
az első három helyezés közül 
valamelyik a mi iskolánké volt.

Szaktantermünket a 
rácalmási felnőttek számára is 
hasznosítottuk. Az élet szin-
te minden területén szükséges-
sé vált a számítógép használata. 
Esti tanfolyam keretében, kol-
légáim, óvónők, gyógyszertára-
sok, és a közszféra más alkal-
mazottai gyűjthettek alapvető 
számítógép használati ismere-
teket.

A számítástechnika rend-
kívül gyors fejlődése újabb és 
újabb számítógépeket, progra-
mokat igényelt. 

Az igazi áttörést, a mai 
korszerű technikai szín-
vonalunkat a „TIOP-
1.1.1-12/1-2012-0001 és a 

TIOP1.1.1A-15/1-2015-0001 
Intézményi informatikai inf-
rastruktúra fejlesztése pályázat” 
megnyerése és megvalósulása 
eredményezte.

Hét tanterem van érintő fe-
lületű 77” képátlójú digitális 
táblával, tantermi notebookkal, 
nagyteljesítményű projektorral, 
korszerű hangrendszerrel fel-
szerelve. 

Összesen 12 db tantermi no-
tebookkal (tanári), 16 db tanu-
lói notebookkal (15 tanulóira+1 
tanári vezérgépre nyelvi labor 
keretprogrammal telepítve), és 
10 db tanulói tablettel gyara-
podtunk. 2016-ban az informa-
tika tanterem teljes számítógép 
parkját 20 db új tanulói gép-
re cseréltük, Windows7 operá-
ciós rendszerrel és Office 2013 
programokkal. A mai admi-
nisztrációs követelmények, a ma 
diákja szükségessé tette ezeket a 
technikai feltételeket.

Mindez lehetőség a szemlél-
tetés számára, de az eszközök 
tartalommal való feltöltésével, 
az órákra való komoly, időigé-
nyes felkészülésekkel, lelkes ta-
náraink teszik pedagógiailag 
hasznossá. Tanterem cserével 
megfelelő szervezéssel minden-
ki használhatja a modern tech-
nika vívmányait. Diákjaink na-
gyon örülnek neki, és büszkék a 
jól felszerelt iskolánkra. Ők már 
az okos telefonok bűvöleté ben 
élnek, mi ezt az oktatás, az ön-
álló tantárgyi bemutatók készí-
tése irányában igyekszünk ka-
matoztatni. 

Vigyázunk a ránk bízott esz-
közökre, és reméljük, hogy isko-
lánk továbbra is lépést tarthat a 
fejlődéssel. Köszönjük minden-
kinek, aki eddig ezt lehetővé 
tette.

Vargáné Moldován Katalin 

Ismét szép sikerek 
matematikából

A Dunaújvárosi Vasvá-
ri Pál Általános Iskola im-
már 23. alkalommal rendezte 
meg április közepén az EUK-
LIDÉSZI MATEMATIKA 
VERSENYT. E tankerületi 
versengésen iskolánk hat ta-
nulója vett részt és két diá-
kunk dobogós helyezést ért el.

Az ötödik osztályosok kö-
zött 2. lett Veres Szabolcs 5.b 
osztályos tanulónk (felkészí-
tő tanára: Wernerné Galko-
vics Rita), a hetedikesek kö-

zül pedig 3. lett Vad Zsombor 
7.a osztályos diákunk (felké-
szítő tanára: Vargáné Moldo-
ván Katalin).

A tanulóink szorgalmas, 
kitartó munkájának ezúttal 
is meglett az eredménye, re-
mélhetőleg hasonlóan szép 
sikereket érnek majd el a kö-
vetkező tanévben is!

Szép teljesítményükhöz 
ezúton is gratulálunk!

Wernerné 
Galkovics Rita

Sikeres volt 
a papírgyűjtés

Sikeresen lezajlott is-
kolánk tavaszi papírgyűj-
tése. Bár a tavaszi gyűjté-
sen mindig kevesebb papír 
gyűlik össze, mint az őszin, 
de így is elégedettek lehe-
tünk. Több mint 8 tonna 
hulladékpapírt gyűjtöttek 
össze a segítőkész szülők 
és gyermekeik.

A gyűjtési eredmények 
a következőképpen ala-
kultak. Az alsós osztályok 
között az 4.a osztály lett 
az első, (1526 kg) őket kö-

vette, szorosan a 4. b (1414 
kg) és 3. helyen végzett a 
2. b osztály. (560 kg)

Felsőben a 7. a osztály 
volt a legeredményesebb 
(830 kg), második lett az 5. 
a csapata (735 kg). „Dobo-
gós”  lett még az 5. b osz-
tály (476 kg).

 Itt szeretnék még egy-
szer köszönetet mondani a 
8. a és 8. b osztály lelkes di-
ákjainak, akik segítettek a 
papír mérésében, elpakolá-
sában. Baksa László
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,,SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG”
2015/16- ban 167 színházbérletes gyerek járt rendszeresen a Bartók színházban

Ebben a tanévben tanulóink 
fele váltott bérletet, így három-
szor eljuthattak a tanévben szín-
házi előadásra.

Alsós diákjaink megtekint-
hették a Hepp!!!, Az elvará-
zsolt testvérek és a Lúdas Ma-
tyi című darabokat. Varázsoltak 
olyan cirkuszt a gyerekek elé, 
ahol 3 mutatványos segítségé-
vel a mindennapok nehézségeit 
attrakciókká változtatták: gyors 
felöltözés reggel, nehéz iskola-
táskával és a sötétségtől való fé-
lelemmel küzdés, hogyan kell 
egyhelyben ülni, barátkozni. 
Mesét láthattak az anyai szere-
tetről, áldozatvállalásról, a gyer-
mekek kíváncsiságáról és az 
önállóság utáni vágyáról.

Felső tagozatosaink bérle-
te tartalmazta a Backtage című 
táncjátékot, amely segítségével 
bepillanthattak a táncszínházi 
előadás kulissza titkaiba. 

Másodikként a békéscsa-
bai Jókai Színház előadásában 
Móricz klasszikusát, a Légy jó 
mindhalálig című regényét a ze-
nés színház népszerű musical 
műfajában hallhattuk. Ez a cso-
dálatos előadás a 8. osztályosok-
nak a regény feldolgozása, majd 
az 1960-ban Ranódy László 
rendezésében készült filmvál-
tozat megtekintése után követ-
kezett. Olyan nagy sikere volt a 
színházi változatnak, hogy bér-
leten kívüli előadásra is váltot-
tunk jegyet, s a nyolcadikosok 
többsége láthatta. Felejthetetlen 
Pósalaky úr szerepében Vikidál 
Gyula hangja. 

A harmadik előadás igen kü-
lönleges volt. Litera-túra címmel 
egy rendhagyó irodalom-órán 
vehettünk részt. Kalandtúrát 
tehettünk klasszikus és kortárs 
költők versei között. A rendező 
nagyon jó pedagógiai érzékkel 
fűzte össze a 25 irodalmi alko-
tást egy kerek, egész történetté. 
A gyerekek ritkán szeretik azt, 
ami kötelező. Eddig fel sem me-
rült bennük, hogy a költőknek, 

íróknak is egy- egy kötelező is-
kolai olvasmányuk megírása sem 
volt egyszerű annak idején. Lá-
zár Ervin Berzsiánja szerepelt 
a darabban egy ember nagysá-
gú bábként, s tőle megtudhat-
tuk, hogy az alkotás nem megy 
megrendelésre, az írók, költők 
is kerülhetnek alkotói válság-
ba. Sokat tanulhattak a darabból 
a gyerekek, hogy az igazi bará-
tok milyen sokat segíthetnek, ha 
bajban vagyunk. A szónak és a 
szeretetnek, humornak varázse-
reje van. 

Bérleten kívül is látogattunk 
előadásokat. Decemberben a 
Sportcsarnokban Lázár Ervin 
Bogármese című meséjét néz-
tük meg. 

A felsősökkel legalább egy-
szer havonta színházlátogatást 

tettünk. A következő darabo-
kat láttuk: Anconai szerelme-
sek, Rómeó és Júlia, Mirandoli-
na, Chicago

A tanév során kétszer Buda-
pestre is eljutottunk az Operett-
színházba. Május elején a teát-
rum egyik legsikeresebb darabját, 
a Rómeó és Júliát láthattuk. A 
világirodalom legromantiku-
sabb, s egyben legtragikusabb al-
kotásán egy másodpercnyi időre 
sem unatkoztunk. Azt sem tud-
tuk, mire figyeljünk, hiszen le-
nyűgöző volt minden: színészek 
játéka, hangja, tánca, a modern 
színpadtechnika, s nem utolsó 
megemlíteni az általános embe-
ri érzések kavalkádját: gyűlölet, 
szerelem, félreértés, szabadság. 
A legendás szerelem története 
bennünket, nézőket nem egy-

szerű befogadóvá tett, hanem az 
élmény részesévé.

Május végén Tamási Áron 
Ördögölő Józsiás című 1952-
ben írt mesejátékát hallhattuk 
Tolcsvay László zenéjével. A 
magyar népzene legszebb motí-
vumai vegyültek a ma oly nép-
szerű világzene elemeivel. Tün-
dérek, ördögök, lovagok, király 
és királylány játéka varázsolt el 
mindannyiunkat, Feltöltődve, 
csupa pozitív élménnyel gazda-
godva tértünk haza.

Annyira elvarázsolt minden-
kit a két előadás és a gyönyörű 
színház, hogy a következő tan-
évre bérletet is váltottunk.

Színházba járni fontos, már 
kisgyermekkorban kell kezdeni 
az ismerkedést ezzel a különle-
ges világgal. Feladata, hogy se-
gítsen definiálni önmagunkat, 
lehetőségeinket, mindezt persze 
kérdések feltevésével, s nem elő-
recsomagolt válaszokkal. Nem a 
felszín harsánysága kell, hogy le-
kösse a nézőt, hanem a gondolat.
Igaz, hogy változtak a formák, 
kifejezési eszközök, mivel más 
tempójú lett az élet. Az alap-
kérdés persze mindig ugyanaz, a 
felszín viszont nem. 

Köszönöm a szülőknek, hogy 
ők is fontosnak vélték a színház-
művészet személyiségformá-
ló erejét, s váltottak gyermekük 
számára bérletet, jegyet az idei 
tanévben.

Kolléganőimnek is köszö-
nöm, hogy az előadásokra elkí-
sérték a gyerekeket, hiszen 104 
alsós kisdiákhoz bizony szük-
ség volt alkalmanként 8 kísérő-
tanárra.

Remélem, jövőre is sok szín-
házbaráttal találkozhatom, s ve-
lünk tart, hogy újabb élmények 
részesévé válhassunk, hiszen 
,,Színház az egész világ, és szí-
nész benne minden férfi és nő: 
fellép és lelép: s mindenkit sok 
szerep vár életében.” / Shake-
speare /  Panyi Erika

színházszervező
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Angliában jártunk
Az idei tanévben lehető-

ségünk nyílt arra, hogy ked-
vezményesen, kiscsoport-
ban tanulóink eljuthassanak 
Angliába. Uticélunk Brug-
ge-London-Párizs volt. 15 
fős csapatunk 13 tanulóból 
és két kísérő pedagógusból 
állt.

Május 28-án szombaton 
indultunk, vasárnap Brug-
ge városával ismerkedtünk 
meg. A belga kisváros a mai 
napig megőrizte középkori 
jellegét. Hattyúival, az abla-
kokban, kirakatokban, épü-
leteken található csipkéivel 
igazi kis ékszerdoboznak 
számít. 

Hétfőn megérkeztünk 
Angliába. Első állomásunk 
Hastings volt, ahol elláto-
gattunk a csempészek bar-
langjába. Itt egy interaktív 
bemutatón keresztül tud-
hattuk meg, hogy a csempé-
szek miket, milyen módon 
csempésztek a szigetország-
ba vagy a kontinensre a kon-
tinentális zárlat idején vagy 
annak utána.

Innen a Seven Sisters 
Country Parkba vettük az 
irányt, ahol közelebbről ta-
nulmányozhattuk a Dover-
ben is látható fehér sziklákat. 
A hétfői napra volt még egy 
programunk, Brighton. A 
tengerparti kisvárosban ellá-
togattunk a keleti hangulat-
ban és stílusban épült királyi 

pavilonba. A város nagyon 
közkedvelt üdülő központ 
már a XVIII. század óta. 
Este találkoztunk szállásadó 
„családainkkal”, ugyanis a 
gyerekek családoknál voltak 
elhelyezve. Így lehetőségük 
nyílt arra, hogy a kalandos 
napok után az elsajátított 
nyelvtudásukat tovább csi-
szolgathassák.

Másnap a zuhogó esőben 
indultunk városnéző túrára. 
A kedvezőtlen időjárás mi-
att rákényszerültünk, hogy 
megcseréljük a programokat. 
A délelőttöt a Természettu-
dományi Múzeumban töl-
töttük, a délutánt pedig a To-
werben. Itt nézhettük meg a 
királyi korona ékszereket, a 
börtön múzeumot és a Whi-

te Towert. A napot a London 
Eye-on fejeztük be.

Másnap a kormányzati 
negyed következett, Big Ben, 
Parlament, Westminster 
apátság, Wellington Barak, 
Buckingham Palace, ebéd a 
St. James parkban. Délután 
folytatódott a séta, Trafal-
gar Square Nelson admirális 
szobrával, Picadilly Circus, 
Soho, Leicester Square, vé-
gül a Covent Garden Market 
a maga szórakoztató forgata-
gával. Még leírni, elmondani 
is hosszú volt, nemhogy vé-
gigjárni, de panaszra nem le-
het okunk, mert a Trafalgar 
Square-en láttuk a királynőt 
is. Ez minden fáradtságun-
kért kárpótolt bennünket.

A következő napra ma-
radt a fő attrakció a Madame 
Tusseaud’s múzeum a világ-
sztárok, politikusok, törté-
nelmi személyiségek viasz 
szobraival. Valamint délután 
a felbecsülhetetlen értéke-
ket őrző Brittish Museum, 
és természetesen a vásárlás 
sem maradhatott el. Órákig 
róttuk a Tottenham - és Ox-
ford streetet, hogy megtalál-
juk a megfelelő ajándékokat 
családtagjainknak. 

Péntek reggel elköszön-
tünk Londontól, családja-
inktól és hazafelé vettük az 

irányt. Útközben megáll-
tunk a festői környezetben 
elhelyezkedő Leeds kastély-
nál Maidstone-ban. Ezen a 
napon már csak a komp és a 
kontinens várt ránk.

Kalandunk utolsó napján 
Párizsban sétáltunk egy óri-
ásit. Egy fantasztikus francia 
reggeli után ellátogattunk a 
Notre Dame-ba, a Louv-
re-hoz. Utóbbi sajnos nem 
volt nyitva az áradó Szajna 
miatt. Láttuk Párizs legré-
gebbi óráját, az Igazságügyi 
Palotát, a Tuileriak Kertjén 
keresztül a Concorde tér-
re érve az Obeliszket, majd 
az Invalidusok Dómját Na-
póleon sírhelyével, végül 13 
km sétálás után a várva várt 
Eiffel tornyot. Sajnos csak a 
második szintig tudtunk fel-
menni az erős szél miatt, de 
így is felejthetetlen élményt 
nyújtott a kilátás. 

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni Rácalmás Város 
Önkormányzatának és kép-
viselő-testületének a támo-
gatást, amellyel hozzájárult 
utazásunkhoz.

Jövőre újra megyünk! Uti-
célunk Skócia, vagy Strat-
ford, Shakespeare városa, az 
egyetemi városok, Oxford és 
Cambridge. 

Kunos Vanda
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Felejthetetlen napok Tolna megyében
A 7.a osztálynak lehető-

sége nyílt eljutni Izménybe a 
Hegyhát Erdei Iskolába 3 na-
pos osztálykirándulásra. Na-
gyon jól éreztük magunkat, 
sőt azóta is visszavágyunk.

Az első napot máris azzal 
kezdtük, hogy Szekszárdon 
a Benedek-szurdik tanösvé-
nyen kb. 6,1 km-es túrát tet-
tünk meg. Ezek után megér-
keztünk a szálláshelyünkre, 
ahol élveztük a kellemes időt. 
Szabadidőnkben medencéz-
tünk, kártyáztunk, beszél-
gettünk. Estefelé egy rövid 
tájékoztatót kaptunk a túra-
jelzések jelentéséről, s utána 
újabb túra következett. Fan-
tázianeve Szentjánosbogár 
túra volt. Apró fejlámpával 
a fejünkön a sötétben oldot-
tunk meg feladatokat, bú-
jócskáztunk, frizbiztünk, lab-
dáztunk. Nagyon látványos 
és izgalmas volt. A követke-
ző napon egy Hon- és népis-

mereti programmal kezdtünk, 
majd fakardokkal kardoztunk, 
íjászkodtunk. Ezt követte egy 
kis szabadprogram. Techni-
kai problémák miatt el kellett 
hagynunk Izményt, Egyhá-
zaskozáron kaptunk szállást. 
Az új hely is nagyon a szí-
vünkhöz nőtt! Mikor elfog-
laltuk a szállást, lovaglás, lo-

vaskocsizás következett. Este 
mindenki batikolt magának 
egy párnahuzatot. Vacsorára 
nagyon finom helyben sütött, 
natúr lángost, pizzát, pitét 
kaptunk. Tábortüzet gyúj-
tottunk, sokat énekeltünk, 
játszottunk, beszélgettünk. 
Másnap, reggeli után egy ko-
vácsmester okított bennünket, 

mindenki ki is próbálhatta ezt 
a szakmát. Saját készítésű vé-
sővel tértünk haza. Ezt kö-
vette egy kis szabadprogram, 
majd a hazaút. Megálltunk 
Dunaföldváron a cukrászdá-
ban fagyizni, majd folyattuk 
utunkat hazafelé.

Szeretnénk megköszönni 
a Kelly kft.-nek és a Gép-vill 
kft.-nek az anyagi támoga-
tást, amely nélkül nem juthat-
tunk volna el ilyen helyekre, 
és persze 3 napra. Köszönjük 
Szendrey Gábornak, hogy 
megszervezte ezt a remek ki-
rándulást, és azt is, hogy részt 
vett velünk, segített a progra-
mok lebonyolításában. Osz-
tályfőnökünknek, Flóra néni-
nek is köszönettel tartozunk, 
hogy kibírt bennünket 3 na-
pig, és erre a rövid időre gyer-
mekeivé fogadott bennünket. 

Kántor Lili, 
Szendrey Kitti 

és a 7.a

Székesfehérváron is győztes!
A székesfehérvári Zen-

tai úti Általános Iskola 2016. 
április 13-ára „Számítógépes 
Rajzversenyt” hirdetett meg 
az ötödik-hatodik osztályos 
tanulók számára.

Téma: Mátyás király me-
sék és mondák közül valame-
lyikhez rajz illusztráció szer-
kesztése Paint számítógépes 
programmal 45 perc alatt.

 Néhány nappal később - 
ugyan csak Székesfehérváron 
- a Hétvezér Általános Iskola 
is számítógépes rajzversenyre 

hívta a hatodik osztályos kis-
diákokat.

„A zene és én, én és a zene” 
igen érdekes, érzelmeket, el-
vont gondolatokat is magában 
foglaló téma, amelyet rajzban 
sem könnyű megfogalmazni, 
és főleg 45 perc alatt.

Nem sokáig gondolkod-
tunk, mind a két versenyre 
jelentkezett Vincze-Hajnal 
Blanka iskolánk 6. b osztá-
lyos tanulója. Blanka az elő-
ző tanévben már nyert a 
Hétvezér Általános Isko-

lában, így bátrabban vállal-
kozott. Köszönjük édesany-
jának, hogy autóval elvitte 
és sikerélményhez juttatta 
gyermekét, dicsőséget sze-
rezve iskolánknak is.

Mindkét számítógépes 
Paint rajzverseny I. helye-
zettje Vincze-Hajnal Blanka 
a Rácalmási Jankovich Mik-
lós Általános Iskola és AMI 
tanulója.

Személyében a tehetség, a 
szorgalom, a művészetisko-
lai és az informatikai képzés 
eredménye harmonikus egy-
séget alkot. Rajzaiban, apró 
részletekig kidolgozott, a Pa-
int program lehetőségeit is 
megmutató, érzelem gazdag, 
hangulatos képeket látunk.

Gratulálunk!
Vargáné 

Moldován Katalin
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

A zsidó holokausztról talán 
mindenki hallott. De ci-
gány holokausztról ki hallott 
már? Sőt, rácalmási érintet-
tel? Igen, Kovács Károly sze-
mélyében rácalmási cigány is 
a holokauszt névjegyzékében 
szerepel.

A cigány holokauszt nem 
hasonlítható a zsidó holoka-
uszthoz: szervezetlen, elkap-
kodott, kevésbé dokumentált. 
1938-ig Magyarországon kb. 
százezer cigány élt, majd a 
1938-ban visszanyert terüle-
tek után 200.000 főre nőtt a 
lélekszámuk. 1944 október-
ében, amikor Hitler az SS 
puccsal a magyar nácikat jut-
tatta hatalomra, a komáromi 
erőd katakombáiba 25 ezer 
cigányt gyűjtöttek össze. Már 
itt százak haltak bele az éhe-
zésbe és a bántalmazásba. 

A gyermekes anyákat és 
betegeket hazaengedték. A 
munkaképes embereket ki-
válogatták és Komáromból 
Dachauba és Buchenwald-
ba vitték. Itt munkára fogták 
őket, enni alig kaptak. Ezek-
ben a táborokban ezrével hal-
tak meg, kb. 5-10 ezer ember. 
A táborok felszabadítását egy 
részük megélte. 

Egy holokausztot túlélő 
mesemondó cigányember

Kovács Károly (1896-
1972) egy lócsiszár család-
ban született. Szülei a vásáro-
kat járták, megvették a girhes, 
rossz lovakat, feljavították, az-
tán haszonnal tovább adták. 
Kovács Károly Pentelén szü-
letett gyermekkorát is itt töl-
tötte. A legszegényebb falu-
részen magyarok és cigányok 
együtt éltek. Vegyes házassá-
gok is voltak. Kovács Károly 
édesanyja is magyar volt. „Ha 
a faluba vándor cigányok te-
lepedtek le, mindig elszök-

tem az oláhcigányok közé. 
Ott minden érdekesebb volt. 
Édesanyám sokszor elvert 
sodrófával”- meséli mind-
ezt Dobos Ilonának. A csa-
lád véglegesen Rácalmáson 
telepedett meg. Egy-két osz-
tályt elvégzett az iskolában, 
de analfabéta maradt egész 
életében. Zenei tehetséget ér-
zett magában, ezért nem a ló-
kupec szakmát, hanem a he-
gedűt választotta. Már 14 éves 
korában Budapesten, a Bodó, 
a Szájfert, és a Szarvas kávé-
házakban hegedült. 

16 éves korában összeállt 
egy 13 éves lánnyal, házassá-
got egész életükben nem kö-
töttek, de kapcsolatuk halálu-
kig tartott.

Az I. világháborúban be-
hívták katonának és több éven 
keresztül katonáskodott. Ki-
vitték a frontra és ott megse-
besült. Olyan sérülést kapott, 
hogy a keze nem jött helyre, 
így a hegedűt félre kellett ten-
ni és többé nem játszhatott. 
Átvette szülei mesterségét, 
lócsiszároskodott és helyben 
fuvarozott. Nagy segítségé-
re volt, hogy kapta a hadirok-
kant segélyt. 

1944 késő őszén kezd-
ték a cigányokat összeszed-
ni. Kovács Károly is bekerült 
az első csoportba és a komá-
romi erődbe vitték. Onnan a 
buchenwaldi táborba szállí-
tották, ott dolgozott. A lágert 
túlélte és annak felszabadulása 
után, 1945 nyarán 35 kg-ra le-
fogyva tért vissza Rácalmásra. 

Itt élettársa nagy szeretet-
tel fogadta. Házuk a mai Ma-
dách utca végén állott: kicsi 
vályogház, egy szoba, konyha, 
tornác. Döngölt földpadlóval, 
kis ablakokkal, nádtetővel. A 
szobában alig néhány bútor. 
Házukra még jó néhányan 
emlékeznek Rácalmáson.

Hazatérése után ismét ku-
peckedett, majd kordés lovai 
voltak. A termelőszövetkezet 
megalakulása után jobb hely-
zetbe került, mert a jó lovakat 
be kellett adni a szövetkezet-
be, de az ő rossz lovai nem kel-
lettek. A faluban a fuvarozá-
sokhoz őt hívták mindenféle 
termény betakarításhoz. Bár 
amikor Dobos Ilona muzeo-
lógus 1968 elején meglátogat-
ta, elég nyomorúságos körül-
mények között élt. Már nem 
nagyon fuvarozott – bár volt 
még egy kimustrált gebéje, 
melytől semmi szín alatt sem 
akart megválni – nyugdíjat 
sem kapott.

De ki gondolta volna, hogy 
a földhöz ragadt, nyomorú-
ságosan tengődő ember me-
sevilágba ringatta magát és 
csodákról álmodik. Az álmai 
tették élhetővé a valóságot.

Kovács Károly mesélő te-
hetsége apjától származik, de 
saját maga alakította mesé-
it. Mesehősei mind cigány-
putriból indulnak szerencsét 
próbálni, hogy a mese végén, 
mint gyönyörű szép fiatalem-
berek, fényes királyi ruhákban, 
királyi címerrel, kitűntetéssel 
nyerhessék el a királylány ke-
zét, juthassanak megérdemelt 
diadalra és élhessék le életüket 
gyönyörű királyi palotában. 

Meséinek elemzői és gyűjtői 
együttérzően állapítják meg, 
hogy az egész életében nél-
külöző mesemondó nem vé-
letlenül halmozott fel meséi-
ben mérhetetlen mennyiségű 
kincset, drágaságot, legalább 
vágyaiban teljesítve mindazt, 
amiről csak álmodni lehetett.

Hiedelem történetei a ma-
gyar néphit legarchaikusabb 
rétegét képviselik: Hazajáró 
halottak, állattá változó em-
berei hősök, természetfeletti 
lények, mint a sárkánykígyó, 
emberfeletti szereplők, mint a 
boszorkány, stb.

Kovács meséi élőszóban 
előadott mesék – mindig 
akadt néhány ember, aki hall-
gatta meséit –, így eltérnek 
a könyvmeséktől, hagyomá-
nyos paraszti környezetben és 
többségében nem gyermekek-
nek szólnak. 

A dunaújvárosi múzeum-
ban dolgozó Dobos Ilona fel-
figyelt meséire és ő segítette 
a nyilvánossághoz, valamint 
meséinek kiadásához. A Nép-
művészet Mestere kitűntetést 
1968-ban kapta meg. A díj-
jal 6.000 Ft járt és élete vé-
géig 600 forint havonta. Az 
összegből nagy lakomát csap-
tak. A kitüntetését a kabátjá-
ról soha nem vette le. 

Kitűntetése után négy év-
vel, 1972-ben rozoga szeke-
rével nekiment egy teher-
autónak és szörnyethalt. A 
rácalmási temetőben nyug-
szik.

Szalai Árpád

Helyreigazítás
A RÁCALMÁS legutób-

bi számában a Történetek és 
sztorik rovatban a képaláírás 
tévesen jelent meg. A kép 
helyesen Paizs Andrást áb-
rázolja. Olvasóinktól elné-
zést kérünk.
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Frühlingsfest - 
Tavaszfesztivál Rácalmáson

Rácalmás Város Német 
Nemzetiségi Önkormány-
zatának képviselői május vé-
gén immár második évben 
hívták életre a rácalmási hor-
gásztanyán Frühlingsfest, 
magyarul Tavaszfesztivál 
nevezetű rendezvényüket. 
A mind erősebb partnersé-
gi kapcsolat jeleként Szeged 
Megyei Jogú Város Német 
Nemzetiségi Önkormány-
zatának küldöttsége mellett 
jelenlétükkel megtisztelték a 
rendezvényt Adony és Zirc 
Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzatának képvi-
selői, valamint a zirci német 
nyelvklub 25 fős baráti tár-
sasága. 

Alapos, vendéglátókhoz 
illő, minden részletre ki-
terjedő előkészítő, szervező 
munka zajlott már jó előre 
a rácalmási német nemzeti-
ségi képviselők, a rácalmási 
Német Nyelvklub tagjai, va-
lamint néhány önként je-
lentkező pártoló tag ösz-
szefogásával. A jókedvű, 
önzetlen készülődés meg-
hozta az eredményét. A több 
mint 100 főnyi résztvevő egy 
újabb felejthetetlen, tartal-
mas napot tölthetett együtt. 
A vendégeket Rácalmás Vá-
ros Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatának részéről 
Steiner Norbert és Pál Péter, 
a Német Nyelvklub részéről 
Hoffmann Mária köszön-
tötte. Ezt követően közö-
sen énekelték el a résztvevők 
a magyarországi németek 

himnuszát. A továbbiak-
ban is minden adott volt a 
jókedvhez, hiszen volt kö-
zös német nyelvű éneklés a 
hagyományápolás jegyében, 
Sarok Róbert neves györ-
könyi borász ízletes borait 
ajánlotta a vendégek figyel-
mébe, az érdeklődők pedig 
a rácalmási Jankovich-kú-
ria színvonalas helytörténeti 
kiállítása mellett az Afrika-
kiállítást és a halászati gyűj-
teményt is megtekinthet-
ték. Élményszámba ment 
az ebédül felszolgált füstölt 
csülkös bableves, és a finom 
házias ízű pogácsák és süte-
mények is jól fogytak. 

Meglepetésül a Rácalmási 
Szerb Közösség tagjai Mo-
hainé Csupity Szófia vezeté-
sével szerb táncházat tartot-
tak a nézelődők és a táncolni 
vágyók legnagyobb örömére. 

Természetesen alkalom 
nyílt arra, hogy a német 
nemzetiségi önkormányza-
tok tagjai szakmai eszmecse-
rét folytassanak, tanácsok-
kal lássák el egymást. Baráti 
kapcsolatok szövődhettek a 
kötetlen, jó hangulatban el-
töltött órák alatt.

A rendezvény házigaz-
dái ezúton köszönik a segí-
tők támogatását és egyúttal 
bíznak abban, hogy a haza-
térő vendégek jó hírét viszik 
Rácalmásnak. Hogy hogyan 
köszöntünk el egymástól? 
Természetesen így: - „Jövőre 
veletek ugyanitt!”

Terekiné Rendes Éva

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!

Molnár Lana, 2016. május 29., Páskom u.
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 

információjuk.

Kis
anyakönyv

Vállalkozói hírek

A Vállakózók Rácalmá-
sért Egyesület június 17-én 
megtartott klubrendezvé-
nyének programjában há-
rom előadás, valamint bor-
verseny szerepelt.

Az első előadás a legfris-
sebb uniós támogatásról, a 0 
százalékos kamatú hitel folyó-
sításáról szólt. A Dunaföldvár 
és Vidéke Takarék Szövetke-
zet vezető munkatársai tar-
tottak tájékoztatót, és fontos 
információkat tudhattak meg 
tőlük a résztvevők. 

Ezt követően az aktuális 
pályázati lehetőségről hal-
tunk előadást. A családi há-

zak energia-hatékonyságáról 
Werner Tamás alapító tagunk 
mondott el részleteket.

A rendezvény zárásaként 
pedig megtartottuk a vállal-
kozók hagyományos borver-
senyét, amelyet Nagy Gábor 
vállalkozó társunk vezényelt 
le. 

Az egyesület nevé-
ben köszönöm az előadók 
munkáját,  és várunk min-
den rácalmási vállalkozót 
a következő klubrendez-
vényünkre, amely az ősszel 
lesz. 

Szabó András 
az egyesület elnöke

Arany János utca 23. szám alatt komplett asztalos műhely be-
rendezése együtt eladó! Ár megegyezés szerint! Érd.: nap köz-
ben 06-30-413-7110, vagy 06-25-625-564-es telefonszámon.

Apróhirdetés
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Rácalmás   Sportegyesület

Az álom tovább tart
Bizonyára sokan észre-

vették sétájuk vagy átutazá-
suk során nagy változásokon 
megy keresztül a sportpálya 
és környéke. Tavaly elkészült 
a pályavilágítás, a játéktér ta-
laját is javítani tudtuk, kor-
szerű locsolóval öntözzük és 
saját önjáró traktorral nyír-
juk a füvét. 

Az idei fejlesztések sem 
maradtak el. Az új sportöl-
töző tetőtere elkészült, egy 
40-50 főt befogadni képes 
rendezvényteremmel, egy 
korszerű öltözővel, egy iro-
da helységgel bővült. A ki-
vitelezők (Födém Kft. és 
Faktor Kft.) segítségével 
minden igényt kielégítő bú-
torzatot kapott az iroda, és a 
kazánházba be tudtunk épí-
teni egy korszerű mini kony-
hát ahonnan már csak egy-
két kiegészítő hiányzik. A 
sportpálya a régi, többször 
lecserélt és megrongálódott 
drótfonat helyett kap egy 
európai színvonalú kerítést. 
Így van esélyünk megvédeni 
értékeinket, nem lesz krosz-
szpálya a játéktér és a nem 
sportolási céllal bejövők sem 
juthatnak egyszerűen be. A 
munkálatok átadási határ-
ideje június vége, a munká-
sok ennek megfelelően ha-
ladnak. 

Az említett fejlesztések 
pénzügyi hátterét (beleértve 

a tavalyiakat is) a labdarúgó 
szakosztály TAO-s pályáza-
ta (70%) és az önkormány-
zat (30%) biztosította a 
Hamburger Hungária tár-
sasági adójának segítségé-
vel. Sok sportszerető em-
ber előkészítő és hozzáértő 
munkájának köszönhetően 
jöttek létre.

A régi, már-már bontás-
ra érett sportöltöző épülete 
is megszépül. A Rácalmási 
Iramszarvasok focicsapa-
ta vette gondozásba évekkel 
ezelőtt, az épület belső tereit 
nagyon igényesen saját anya-
gi forrásaikból felújították. 
Az omladozó palatető cse-
réjét az önkormányzat vál-
lalta magára és pár hét múl-
va igazán szép látványossága 
lesz a sportpályának és a vá-
rosnak is. 

Egy komoly feladatunk 
lenne még a területen (a sok 
más feladat mellett) a be-
ton borítású sportpályát újra 
sportolásra alkalmassá tenni. 
Ennek megfelelően a jövő 
évi TAO-s pályázatunkban 
szerepel a helyén egy korsze-
rű műfüves világítással ren-
delkező kispálya megépíté-
se. A beadványunk jelenleg 
az MLSZ-nél van elbírálás 
alatt.

Egyik fejlesztésünk sem 
valósult volna meg az önkor-
mányzat sporthoz elkötele-

zett segítsége nélkül. Sport-
pályánk színvonalának hírét 
minden vendégcsapat magá-
val viszi, a gyermekeink jobb 
körülmények között spor-

tolhatnak, büszkén léphe-
tünk be a létesítménybe.

Köszönjük!
Garda István 

szakosztályvezető

A sportról is egy keveset
Felnőtt csapatunk utolsó 

hazai pályán elért győzelmé-
nek köszönhetően az ősztől 
újra a Megye II. osztályban 
szerepelhet, nehéz szezont 
hagyva maga mögött. Az if-
júsági csapat az őszi nagy-
arányú vereségek ellenére is 
egyben maradt, és a tavasszal 
más lelkesedéssel a pályára 
lépve szorosabb mérkőzé-
seket játszott. A bajnokság 
legfiatalabb csapatáról van 
szó, aki megnyerte osztá-
lya sportszerűségi versenyét. 
Velük háromnapos kirándu-
lásra megyünk a régi edzőtá-
borok helyszínére, Bogácsra.

A kicsik (U-7, U-9, U-11, 
U-13) továbbra is a Bozsik 
Programban szerepelnek és 
mind a négy korosztály kör-
zetünk meghatározó csapa-
ta. Gyereknapon az adonyiak 
meghívásának eleget téve az 
ovisok (U-7) és az U-9-esek 
egy tornán vettek részt ahon-
nan minkét csapat az első he-
lyezéssel tért haza.

Nyáron Kemencére me-
gyünk táborozni két csapattal 
(U-9, U-11), az itthon mara-
dóknak (U-7, U-13) a foci-
pályán tervezünk napközis 
tábort. Hajrá Rácalmás! Haj-
rá Foci! Garda István

Az öltöző tetőterének avatóján az MTK NBII-es női bajnokcsapa-
tát láttuk vendégül. Az U-19-es fiaink ellen játszottak. Itt volt a 
sportigazgató, Jacobsen József, valamint a két szövetségi edző 
 Turtóczki Sándor és Schumi Dóra is
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Sárkányhajósaink 
a Vogalongán

A 42. Vogalongát 2016. má-
jus 15-én, pünkösd vasárnap 
rendezték meg és mint minden 
évben, úgy idén is több ezer 
résztvevő gyűlt össze, hogy a 
Szent Márk tér elől elindulva, 
megkerülve Burano és Murano 
szigetét, végig evezhessék a kö-
rülbelül 32 km-es távot és Ve-
lencébe visszaérkezve az utolsó 
néhány kilométert a motoros 
hajók elől lezárt Canal Gran-
de-n tegyék meg. Kilenc órakor 
hatalmas ágyúdörgés jelezte az 
indítást, és a változatos mezőny 
nekivágott a távnak. Sárkányha-
jósok, gondolások, kétpáreve-
zősök, kajakosok, túrakenusok 
színesítették a mezőnyt, a beöl-
tözött résztvevőkről, zenészek-
ről nem is beszélve. Murano 
szigetét elhagyva, egy hosz-
szabb tengeri szakaszt kellett 
teljesíteni, majd visszaérkezett 
a mezőny Velence „főutcájába”, 
a Canale Grande-ra. A fogad-
tatás zajos volt, hiszen a csator-
na partján, a hidakról csüngtek 
a nézők, akik hangos éljenzés-
sel köszöntötték az előttük el-
haladó evezősöket. Célba érve 
a műsorközlő még a résztvevők 
névsorát is felolvasta és minden 
evezős emlékérmet is kapott a 
túra végén, hogy emlékezhessen 
erre a nagyszerű élményre, ami 
komoly sportteljesítménnyel is 
párosult.

„A Vogalonga egyébként 
több, mint 40 éves múltra tekint 
vissza, és mára már több a kül-
földi résztevő, mint az olasz. A 
tengeren, a lagúnákon és a szi-

getek között biztosított evezés 
lehetősége annyira vonzó, hogy 
a Vogalonga Európa evezős ün-
nepévé alakult át, ahová a vi-
lág minden részéről özönlenek 
a vizek szerelmesei, hogy részt 
vegyenek a „Hosszú evezésen”. 
Jellemző, hogy míg 1998-ban 
1 110 hajóban 3710 résztve-
vő, addig 2007-ben 1 560 hajó-

ban 5832, tavaly már jóval több, 
mint 7 000 résztvevő vágott 
neki a 32 km-es távnak, idén 
pedig 1 700 fölött volt a hajók 
száma és közel 10 000 evezős 
tette meg a különleges utat.”

Csapattagok: Bíró Andrea, 
Bölcskei Ferenc, Csonka Edit, 
Fehér Nárcisz, Illés Zsolt, Mes-
ter Zoltán, Mester Zoltánné, 
Dr. Mikulka Ivett Nóra, Mi-
kulka Petra Dóra, Nagy Miklós 
Kristóf, Puskás Zsolt, Sártory 
Endre, Szatmári Csaba, Szvo-
boda Ferenc, Tóth Edit, Vajer 
Pál, Vasinka Karolina, Hubik-
né Tarján Éva, Jászainé Hajdú 
Rozália, Szabó Ildikó Julianna.

Az évek óta Rácal-
máson sárkányhajóban eve-
ző felnőttek Velencében a 
42. Vízi Karneválon vettek 
részt. Magam is beszálltam 
a csapatba, bár többször 
voltam a vizek „fővárosá-
ban” mégis óriási élményt 
nyújtott a vízről kitekinte-
ni a történelmi városra. Aki 
teheti, egyszer vegyen részt 
ezen a világra szóló népün-
nepélyen. 

Bölcskei Ferenc

Mozgalmas volt a májusi hónap a vízi-és szabadidő-
sport szakosztály életében. 

Évadnyitó maraton verseny volt Tolnán.
Maraton OB Győrben.
Diák-Kupa Sukorón.
Vogalonga vízi karnevál Velencén (Olaszország)
Sajnos az úszómű kiemelése és karbantartása nagyon 

hátráltatja a versenyekre való félkészülést.
A vízi rendezvényeket nem tudjuk megtartani, a túrá-

zókat nem tudjuk fogadni, pedig egyre több az érdeklő-
dés Rácalmás iránt.

Bölcskei Ferenc 
szakosztályezető

Évnyitó maraton

Hínáros vízben rendezték meg a évadnyitó maratont Tolnán. Ver-
senyzőinknek az 5, illetve a 10 km-es távval kelet megbirkózniuk. 
A kenusoknál jó, a kajakosoknál váltakozó eredmények születtek

Az Országos Diák-kupán versenyzőink az iskoláik színeiben indul-
tak. A Jankovics Miklós Általános Iskolát több tanuló is képviselte. 
Mivel itt csak egyes számokban lehet indulni, az ország legerő-
sebb mezőnyei jöttek össze. Nem volt ritka a 100-as létszám fe-
letti mezőny. Horváth Benedek 5. és Poszpisil Lőrinc 3. helyezése 
nagyon értékes! Gratulálunk!  Bölcskei Ferenc

Győrben a Maraton OB-n C-2 15 km-en a Bucsi Bence- Bucsi Bálint 
duó második helyezést ért el



MEGHÍVÓ
a 2016. augusztus 20-án megrendezésre kerülő városnapi rendezvény 

„Magyaros ételek főzőversenyére”

 

Rácalmás Város Önkormányzata, valamint a Jankovich - kúria Rendez-
vény- és Turisztikai Központ nevében nagy tisztelettel meghívom Önt a 

2016. augusztus 20.-án a Jankovich - kúria területén megrendezésre kerülő 
magyaros ételek főzőversenyére. A díjazottak értékes ajándékot kapnak.

A főzőversenyen a következő két kategóriában lehet indulni: 

I. kategória:  Hagyományos magyar ételek
II. kategória:  Különleges magyar ételek

Minden résztvevő számára biztosítunk 
a főzéséhez megfelelő helyszínt, tűzrakó helyet. 

Kérem a versenyen való részvételi szándékát 2016. augusztus 18-ig 
az alábbi elérhetőségek valamelyikén, vagy személyesen 

a Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ irodájában jelezze.

Tel: 0625/440-020
Mobil: 0630/922-9830

E-mail: jankovichkuria@jankovichkuria.hu


