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TARTALOM

Rácalmás szépkorú lakóit kö-
szöntötték...

9. oldal

A virágosítás záróünnepségén 
köszöntik a szép porták tulajdo-
nosait...

12-13. oldal

Elkészült a Pacsirta utcában az 
útalap...

3. oldal

 Ügyfélfogadás: már az új városházán!

Megnyitottunk!

Sikeresen szerepelnek a rác al-
mási íjászok....

6. oldal

Rácalmásiak 
karácsonya!

Kedves Rácalmásiak! Sze-
retettel invitáljuk Önöket: ve-
gyenek részt a Rácalmásiak 
karácsonyán a népszokás új-
raélesztésében és a közös ün-
neplésben december 18-án a 
Jankovich-kúriában! (Részle-
tes program lapunk utolsó ol-
dalán.) Akár gyermekek, akár 
felnőttek vagyunk, tudnunk 
kell közösen játszani és együtt 
örülni a karácsonynak! 

Szeretettel várjuk Önöket!
Schrick István

polgármester

Betlehemavató – első vasárnap

Advent első vasárnapján, november 27-én 17 órakor szeretettel várjuk 
a településünk lakóit a BETLEHEM  avató ünnepségére a szokott helyen, 
a régi városháza melletti parkban. A Napsugár Asszonykórus mellett az 
óvoda két nagycsoportjának gyermekei adnak műsort. Az ünnepség 
után a városháza nagytermében várja a gyermekeket a Mikulás

A polgármesteri hivatal 
dolgozói november 21-én, 
hétfőn reggel már a nyáron 
felavatott új városházán fo-
gadják az ügyfeleket!

Az épületben két-két iro-
dát kapott a pénzügy és a 
műszaki részleg, egyet az 
adóügy és külön helyiségben 
lesz a pénztár. Egy-egy iro-
dájuk lesz a gyámügyi és szo-
ciális ügyintézőknek. Tágas 
lett a titkárság, és a jegyző, a 
polgármester is szép helyen 
várja az ügyfeleket. Ügyfél-
szolgálat, személyzeti tartóz-
kodó, közlekedő, váró is he-
lyet kapott a főépületben. A 
tanácskozó termet a mellék-
szárnyban alakította ki a ki-
vitelező.  

A költözés, pakolás hetét 
éljük. A hétfői, keddi és szer-

dai ügyfélfogadás után csü-
törtökön és pénteken (sőt a 
hétvégén is) a hurcolkodás-
sal, a kicsomagolással voltak 
elfoglalva a köztisztviselők, 
hogy hétfőn, november 21-
én megfelelő körülmények 
között, felkészülten foglal-
kozhassanak az ügyfelekkel. 
Megváltoznak a városháza 

telefonszámai. Az új számo-
kat lapunk 3. oldalán közöl-
jük. Ám az sem probléma, ha 
valaki eleinte a régi telefon-
számot tárcsázza, mert auto-
mata „hang” mondja három 
hónapon keresztül, hogy a 
telefonszámok megváltoztak, 
illetve közli az új elérhetősé-
get is.

Az új városháza a Szigetfő utca 11-13. alatt található

2011. november XVIII. évfolyam 11. szám
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Rácalmás Város  Önkor-
mányzata  2011. évben  is 
a Gyermekétkeztetési ala-
pítvány (1725 Budapest 
Pf: 306.) EU Élelmiszerse-
gély programjára  pályázatot 
nyújtott be, melyet kedvező-
en bíráltak el . A kedvező el-
bírálást követően ebben az 
évben  már másodszor érte-
sítést kapott az önkormány-
zat , hogy a  tartós élelmisze-
reket átveheti . Ezt követően 
Rácalmás  képviselőtestülete 
a 2011. október 27-én  meg-
tartott testületi ülésén úgy 
döntött, hogy az alábbi  jo-
gosultak  részére, a felsorolt  
kategóriák  szerinti sorrend-
ben – összesen 300 rácalmási 
lakónak – kerülnek  kiosz-
tásra  2011.  november  7-én 
és 8-án.

1. kategória: Rácalmás 
önkormányzatától rendsze-
res  gyermekvédelmi  kedvez-
ményben részesülő  családok 
gyermekei.

2. kategória:  Rácalmás 
önkormányzatánál aktív ko-
rúak ellátásában  (foglalkoz-
tatást  helyettesítő   támoga-
tásban, rendszeres szociális 
segélyben részesülő szemé-
lyek), időskorúak ellátásában 
részesülő személyek, ápolá-
si díjban, lakásfenntartási tá-
mogatásban, közgyógyellátási 

igazolványban  részesülők és 
egyéb különös  méltányossá-
gi – krízishelyzet – körülmény 
fennállása miatti személyek.

A fenti kategóriák a 2011. 
évi EU Élelmiszersegély  
program  ajánlásával  kiadott  
alábbi táblázatban meghatá-
rozott   jövedelmi viszonyok 
alapján lett  meghatározva. 

Az élelmiszercsomagból 
egyedi elbírálás  alapján  a 
szociális bizottság  javaslatára  
a kategóriákban szereplő sze-
mélyeken kívül  különös mél-
tánylást érdemlő esetekben 
(pl: krízishelyzetbe kerültek) 
részesülhetnek személyek ill. 
családok.  

A támogatásként  kapott 
élelmiszerek összetételét, 
mennyiségét a Gyermekét-

keztetési alapítvány határoz-
ta meg. Összesen  2294  kg  
tartós élelmiszer (spagetti, 
instant sült tésztaétel, keksz, 
liszt)  került kiosztásra  300  
rászoruló  személynek a fenti  
jogosultsági feltételek és sor-
rend D gyelembe vételével.

A csomagok tartalmát úgy 
próbáltuk összeállítani, hogy 

az hasonló értékű (de nem 
biztos, hogy ugyanolyan tar-
talmú) tartós élelmiszert tar-
talmazzon.

Az elnyert támogatás fel-
használásáról, a tartós élel-
miszer kiosztásáról az ön-
kormányzatnak a kiosztást 
követően az alapítvány felé el 
kell számolnia, ezért az átvé-
telét a rászorulóknak aláírá-
sukkal igazolniuk kellett.        

Az önkormányzat nyilván-
tartásaiból rendelkezünk az 
1- 2 kategóriába tartozó csa-
ládokról, személyekről. Ezek a 
családok, személyek  értesítést 
kaptak  november  6-ig , hogy 
hol és mikor vehetik át a cso-
magokat.   

Ha lesz olyan igény me-
lyet nem tud az önkormány-
zat teljesíteni, mert a keret-
szám – 300 fő támogatásban 
részesülő – már nem teszi ezt 
lehetővé, akkor az alapítvány 
tájékoztatása alapján ismétel-
ten lehetőség lesz  tartós  élel-
miszer igénylésre.    

Schrick István 
polgármester  

 Tájékoztatás EU élelmiszersegély csomaggal kapcsolatban

Karácsonyi ajándék

Az élelmiszercsomagokat átvették a helybéli családok

Megérkezett a nagy mennyiségű élelmiszer a városházára, a dobozok 
alig fértek el a nagyteremben

Egészségkárosító 
hatása van
a nyirkos levelek 
füstjének!

Az őszi időben a lehulló leve-
lek eltüntetése sok bosszúságot 
okoz a családiház- ill. kiskert-
tulajdonosnak. Nemcsak nekik, 
hanem a szomszédoknak, kör-
nyékben lakóknak is, ugyanis a 
legtöbben nem a komposztálást 
választják, hanem azonnal elkez-
dik elégetni a nagy mennyiségű 
avart. 

Fulladozunk a füsttől hetek 
óta, mert a nyirkos levél nem 
gyullad meg rendesen, és csak 
füstölög órákon keresztül. Az 
égetését sokszor gázolajjal segí-
tik, amitől a fű kipusztul, hogy 
a keletkező mérges gázokról ne 
is beszéljünk! A vizes leveleket 
meggyújtók nem is gondolnak 
arra, mennyi mérgező anyaggal 
telik meg tüdejük egy-egy ilyen 
akció során, illetve mennyi bajt 
okoznak ezzel a tevékenységük-
kel embertársaiknak.

Óvjuk egymás egészségét és 
környezetünket!

Kérjük Rácalmás lakóit, ne 
gyújtsák meg a nyirkos falevele-
ket, hanem tegyék a komposz-
tálóba a (diólevél kivételével), 
vagy  hagyják kiszáradni, és utá-
na (esetleg tavasszal) a tűzgyújtá-
si előírások betartása mellett tü-
zeljék el.

Avar és kerti  hulladék
égetésének szabályai: 

– Avar  és kerti hulladék:  fa-
lomb, kaszálék, nyesedék, egyéb 
növényi mardványok  ártalmatla-
nítása  elsősorban  komposztálás-
sal történhet.

– Belterületen  az éghető  kerti  
hulladék megsemmisítését, égeté-
sét egész évben   lehet  végezni   
vasárnap kivételével reggel  5 - 8 
óra  illetve  16 - 22  óra között, 
szélcsendes időben.  Szombaton  
tüzet gyújtani  csak reggel 5 - 8 
óráig lehet, délután  és este tilos. 

– Avart és  kerti hulladékot  
csak olyan  helyen  és területen  
szabad  elégetni, ahol a szemé-
lyi  biztonságot nem  veszélyez-
teti, vagyoni  és környezeti  kárt 
nem  okoz.  Erre a célra közterü-
letet igénybe venni tilos!

– Az égetendő  hulladék  nem  
tartalmazhat  kommunális , illet-
ve  ipari  eredetű  hulladékot (mű-
anyagot, gumit, vegyszert, festé-
ket stb.), illetve azok maradékait.
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Útépítés:
idén elkezdődik

A lefolytatott közbeszer-
zési eljárást (versenyt) köve-
tően döntött a képviselőtes-
tület a Révai, valamint a Tóth 
Árpád utca szilárd burkolatú 
kivitelezéséről és felszíni víz-
elvezetéséről. A legjobb aján-
lattevő az Útéppark Bt. volt, 
amely 60 millió 492 ezer 668 
forint árajánlattal nyerte el 
ezt a munkát. 

A beruházás még az idén 
megkezdődik, de a télre való 
tekintettel befejezés csak jövő 
év tavaszán várható.

Pet-palackok 
elszállítása

A háztartásokban keletke-
ző műanyag L akonok (PET 
palackok) begyűjtéséhez a 
Dunanett Kft. térítésmente-
sen biztosít zsákokat. 

A műanyag palackokat 
tisztán, laposra taposva kell 
elhelyezni a zsákban. 

A megtelt és az ingatlan 
elé kihelyezett zsákokat min-
den hónapban egy alkalom-
mal, a hónap negyedik szer-
dáján szállítják el.

Szállítási napok:
November 30., szerda
December 28., szerda.

Csónaktároló
a Duna-parton

Ismeretes, hogy a Rácalmás 
SE 26 millió forintot nyert 
arra, hogy csónaktárolót és öl-
tözőt építsen a Duna-parton. 
Az önkormányzat együttmű-
ködési megállapodást kötött 
az egyesülettel, és az abban 
rögzítettek szerint az önkor-
mányzat bonyolítja le a beru-
házást, továbbá magára vállal-
ta az áfa-költségeket is, mert 
az egyesületnek nem áll ren-
delkezésére ez a forrás. 

A kivitelezésre kiírt köz-
beszerzési versenyt a Födém 
2001 Kft. nyerte, amelynek 
ajánlata nettó 25 millió 271 
ezer 757 forint volt.

A munkák november vé-
gén megkezdődnek és várha-
tóan jövőre folytatódnak, az 
időjárás függvényében.

Épülhet
a sportöltöző

A képviselőtestület döntött 
a sportöltöző kivitelezéséről. 
A beruházás önkormányzati 
forrásból valósul meg. A köz-
beszerzési eljárás nyertese a 
rácalmási Timpanon P+P Kft. 
volt, amely a legkedvezőbb 
ajánlatot adta nettó 34 millió 
186 ezer 292 forinttal. 

A cég még idén hozzálát az 
öltöző építéséhez.

Jól halad a kivitelező a partfal stabilizálásnak II/A ütemű munkálataival. 
A beruházásra – amely meggátolja a szakadópart talajmozgásait – 357 
millió forint pályázati támogatást nyert Rácalmás

Elkészült a Pacsirta utca útalap építési munkálataival a kivitelező Du-
na-Via Kft. A lakók mostantól megfelelő körülmények között közleked-
hetnek településünknek azon a részén is. A beruházás önkormányzati 
forrásból valósult meg

A városháza
új telefonszámai!
Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívom D gyelmüket, hogy az új városháza telefonszámai 
megváltoztak. 2011. november 21-től a telefonszámaink az 
alábbiak:

Központ  25/517-850
Fax  25/517-860

Schrick István  polgármester 25/517-855
Dr. Györe Anrdrea  jegyző 25/517-866
Horváth Mihályné aljegyző (szociális ügyek) 25/517-852
Borda Mónika titkárság 25/517-851

További elérhetőségeink:

Ügyintéző neve Ügytípus Telefonszám
Schinogl Mónika Anyakönyv, népesség és gyámügy 25/517-853
Kazsoki Sándor Építésügy 25/517-856
Miklovich Péter Építésügy és településfejlesztés 25/517-857
Nagy Edit Pénzügy - önkormányzati beruházások 25/517-858
Pásztiné Arany Krisztina Pénzügy - önkormányzati intézmények 25/517-859
Börcs Bajnok Csilla Pénzügyi vezető 25/517-861
Szabó Istvánné Pénzügy 25/517-862
Herku Mónika Adóügy 25/517-863
Stumphauzer Judit Adóügy 25/517-864
Bognár Ferenc Földművelésügy és településüzemeltetés 25/517-865
Hegedűs Klára Pénztár 25/517-870

Tájékoztatom Önöket, hogy a régi telefonszámok hívása esetén 
3 hónapig automata szolgáltatás közli az új telefonszámainkat. 

Dr. Györe Andrea
 jegyző
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2011. szeptember 1. napjá-
tól a lakásfenntartási támoga-
tásba a szociális alapú gázár- 
és távhő ártámogatás beépül, 
ezért azt a lakóhely szerinti 
települési önkormányzatok-
nál kell igényelni.

Lakásfenntartási támoga-
tást a fűtéstámogatáson túl 
többek között lakbérre, albér-
leti díjra, víz-csatorna hasz-
nálati díjra, a szemétszállítás 
költségeire, villanyáram, gáz-
fogyasztás költségeire lehet 
kérni.

A nyomtatvány megtalál-
ható a polgármesteri hivatal 
szociális irodájában, az ezzel 
kapcsolatos TÁJÉKOZTA-
TÓ a hivatal hirdetőtábláján. 
Telefonos felvilágosítás kér-
hető a 440-307-es telefonszá-
mon.

Újdonság az eddigi gya-
korlathoz képest, hogy a 

gázzal fűtők mellett azok is 
igénybe vehetik az új lakás-
fenntartási támogatást, akik 
fával, szénnel vagy más mó-
don fűtenek. A támogatá-
si kérelmeket a helyi önkor-
mányzathoz kell benyújtani, 
amely jövedelem és vagyon-
vizsgálatot végez, és pénzben 
és /vagy természetben is meg-
állapíthatja a támogatást.

Az új támogatási rendszer 
lényegesen megemeli a jo-
gosultsági jövedelemhatárt, 
amelyet a törvény 71.250 fo-
rintban, az öregségi nyugdíj-
minimum 250 százalékában 
határoz meg, a korábbi 150 
százalék helyett.

A jövedelemszámítás alap-
ja a jelenlegi egy főre jutó jö-
vedelem helyett, a háztartás 
fogyasztási szerkezetét jobban 
kifejező, fogyasztási egységre 
jutó jövedelem lesz, amely re-

álisabban jeleníti meg az adott 
háztartás jövedelmi és kiadási 
viszonyait, hiszen a fogyasztás 
és kiadások a háztartás tagjai 
számának emelkedésével nem 
egyenes arányban növeked-
nek.

A háztartás első nagyko-
rú tagjának arányszáma 1,0, a 
második 0,9, minden továb-
bi nagykorú arányszáma 0,8, 
a háztartás első és második 
kiskorú tagjának arányszáma 
személyenként 0,8 és min-
den további kiskorú tagjának 
arányszáma tagonként 0,7.

Amennyiben már jogosult 
volt lakásfenntartási támoga-
tásra, úgy jelenleg nem kell új 
igényt benyújtania, azt a meg-
állapító határozatban foglalt 
ideig változatlanul megkapja. 
A lakásfenntartási támogatás 
új szabályok szerinti megálla-
pítására a 2011. augusztus 31-

ét követően indult eljárások-
ban kerülhet sor.

A szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szó-
ló 1993. évi III. törvény 38.§ 
a) pontja szerint normatív la-
kásfenntartást vagy a c) pontja 
szerint Rácalmás Város Ön-
kormányzat Képviselő-testü-
letének 8/2007.(V.30.) helyi 
szociális rendeletének 11. § 
alapján helyi lakásfenntartá-
si támogatást nyújthat az arra 
rászorulóknak.

Fontos tudni még, hogy 
2011. január 1-jén életbe lé-
pett új gázár-szabályozásnak 
köszönhetően a 3 vagy több 
gyermeket nevelő családok 
gázárkedvezményre jogosul-
tak. A támogatást a Magyar 
Államkincstártól kell igényel-
ni. 

dr. Györe Andrea
jegyző

Lakásfenntartási támogatás

A Hankook Tire októ-
ber 17-én bejelentette, hogy 
a rácalmási gyár második 
üzemegysége elkészült és 
mára elérte a teljes gyártóka-
pacitást. A beruházás máso-
dik ütemének keretén belül 
az építési munkálatok 2009 
szeptemberében kezdődtek 
el. A terveknek megfelelően, 
a gyár a megnövelt kapacitás-
nak köszönhetően évente 12 
millió abroncsot képes előál-
lítani, és már több mint 2000 
főt foglalkoztat. Az európai 
piacokon a Hankook abron-
csok iránt tapasztalható élénk 
és egyre növekvő kereslethez 
igazodva a vállalat 230 mil-
lió euró értékű beruházás ke-
retében megépítette második 
üzemegységét Rácalmáson, 
550 millió euróra emelve a 
magyarországi beruházás tel-
jes összegét.

Az új, 58 ezer m2-es egy-
ségnek köszönhetően meg-
duplázták a gyár termelési 
kapacitását, amellyel lehetővé 

vált további 17 ezer abroncs 
gyártása napi szinten. A gyár 
teljes gyártási kapacitása így 
eléri a napi 34 ezer darabot. 
A 2007-ben történt termelés-
indítás óta a Hankook ultra-
modern, európai piacra ter-
melő gyárában már több mint 

22,5 millió abroncs készült. A 
gyártókapacitás folyamato-
san és dinamikusan nő - míg 
2010-ben 6 millió abroncs ke-
rült ki a gyárból, ebben az év-
ben előreláthatólag ez a szám 
el fogja érni a 9 milliót, 2012-
től pedig a 12 millió darabot.

Hankook: teljes kapacitássalKondor Károly Gyula

A temető
csendes
zugában
A temetőnek egy csendes zugában,
temessetek ha majd meghalok,
hová nem hallatszik a világ zaja,
szerény legyen az a sírhalom.

Megfáradt testem ott pihenjen majd,
az árnyas  fák alatt,
álmodjak szépet egy boldogabb világról,
a barna hant alatt.

Hol nincsenek harcok, győzelmi vágyak,
fájdalom, könny, gyűlölet, harag,
tudjuk egymást szeretni, becsülni,
ahol az ember ember marad.

Ha már földi életünkben,
nem lehet béke, nyugalom,
legalább ott az öröklétben,
öleljen át az irgalom.
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A Rácalmási Református
Egyházközség hírei

Református istentisztelet időpontja:
Minden vasárnap  10.30 órakor

Helyszínváltozás!
Az istentiszteleteket november 27-től, 
azaz Advent első vasárnapjától kezdve a 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN tartjuk.

Hittanórák:
Keddenként 11 órától az Etalonsport Sportóvodában 
Szerdánként 14 órától a Jankovich Miklós Általános Is-

kolában 

Kon/ rmációi előkészítő:
Kedd 17 órától a művelődési házban

ADVENTI JÁTSZÓHÁZ
Szeretettel hívjuk a gyermekes családokat és minden ér-

deklődőt gyülekezetünk adventi játszóházába december 
3-án 9.30-tól a kulcsi Faluházba!

Drótposta címünk: 
ref.kulcs.racalmas@gmail.com

Honlapcímünk:
http://refkulcsracalm.wordpress.com/

Alkalmainkon szeretettel látunk mindenkit!

Lélekfrissítő
„Aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
János evangéliuma 11, 25

Novemberben a fák ledobják levelüket. Novemberben 
köddel és esővel közelít a tél. Novemberben halottainkra 
emlékezünk. Novemberben az Örök élet vasárnappal zá-
rul az egyházi év. „Aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” 
Ezek a jézusi szavak nem olcsó vigaszt ígérnek. Erőt, re-
ménységet adnak. Hiszed-e ezt? - kérdezi Jézus egy gyá-
szoló asszonytól. Hiszed-e, hogy feltámad, akit szerettél? 
Hiszed-e, hogy te magad feltámadsz? „Ha meghal is, él.” 
Legbensőbb emberi félelmünket, a haláltól való rettegést 
oldja ez a fél mondat. Mert a mondat, a történet, emberi 
sorsunk vége ez a szó: ÉL. 

Aki hisz Jézusban, az a remény bátorságával nézhet 
szembe a jövővel, halállal. Mert tudja, hogy a végső szó 
Jézusé: az Életé.

Imádság: 
Áldalak Jézusom, mert szembeszálltál a halállal és győz-

tél! Áldalak, mert félelmek helyett élettel ajándékozol meg! 
Ámen

Kovács Enikő
lelkipásztor

Rácalmás Város
Polgármestere
és a Gyermekjóléti
Szolgálat Felhívása!

Tegyük szebbé
a rácalmási gyermekek

karácsonyi ünnepét!
„JÓT, S JÓL - EBBEN ÁLL A NAGY TITOK!”

(Kazinczy Ferenc)

Tisztelt Városlakók!
Városunk lakói már bizonyították évről évre, hogy képesek 

összefogni valami nemes és nagyszerű ügy érdekében.
Most is összefogásra kérjük önöket azokért a gyermekekért 
akik szorongva, de mint minden gyermek nagy izgalommal 

várják a karácsonyt, akiknek a karácsonyfa alá az önök
segítsége nélkül talán nem jutna ajándék.

Előző évekhez hasonlóan ebben az évben is szeretnénk az 
önök jó szándékú segítségével megajándékozni ezeket

a gyermekeket.
Kérjük önöket, ha van otthon már nem

használt, de még használható játék, könyv,
 plüss D gurák, sport eszközök stb.  vagy módjuk

 van némi kis édesség, szaloncukor,
déligyümölcs felajánlására,  várunk minden

 ajándékot, amivel örömet szerezhetünk
3-15 éves korú gyermekeknek.

Felajánlásukat több helyszínen
várják szeretettel

2011. 12. 10-ig.
A Jankovich-kúriában a gyermekjóléti

szolgálatnál dr.Tóth Pálné
gyermekjóléti szolgálat vezetője, 

az iskolában Puskás Ferencné
 i{ úságvédelmi felelőse

vagy a gyermekük osztályfőnöke,
az óvodában Pálinkás Tiborné

vagy gyermeke óvónénije,
a gyermekorvosi rendelőben

a védőnői szolgálatnál
Bányai Éva

és Sándor Rita védőnők. 
Elérhetőség: 25-440-018.

Segítségüket előre
is megköszönjük, és egyben

kellemes karácsonyi
ünnepet kívánunk:                                                       

 

 Schrick István dr. Tóth Pálné
 polgármester gyermekjóléti vezető     



Rácalmás6

Jankovich Miklós
 általános iskola

Az elmúlt időszak gaz-
dasági változásai komolyan 
megingatták a versenyíjászat 
helyzetét. Talán kevésbé is-
mert tény a sportág szinte 
valamennyi eszköze, felsze-
relése az USA-ból származik, 
illetve amerikai alapanyagok-
ból itthon készül.

Miért fontos ez? Egy pél-
dát kiragadva a számtalan le-
hetőség közül a dollár árfo-
lyam-ingadozása és a forint 
gyengülése azt eredményez-
te, hogy egy átlagos verseny-
vessző ára minimálisan 30 
százalékkal emelkedett, ami-
ből egy sportolónak minimá-
lisan 8-10 darab kell(lene) 
rendelkezésre állnia és bizony 
el-el kopik… Ehhez járul a 
nevezési díj és versenyre elju-
tás  üzemanyagköltsége stb…

Fentiek azt eredményez-
ték, hogy kis csapatunk las-
san ketté „szakad” azokra az 
íjászokra, akiknek a háttere – 
gondolok itt a jelentős szülői 
áldozatokra – még megenge-
di a versenyzést,  illetve azok-
ra a gyerekekre, akik már nem 
jutnak el sorozatosan tornák-
ra és így megragadnak a hob-
bi szinten…

Hiszen megmérettetések 
és versenyrutin híján elma-
radhatnak az eredmények. 
Nincs kellő fejlődés! Olyan 
ez mintha a kézilabdások 

csak edzésre járnának, mecs-
cseken pedig már nem vesz-
nek részt…

Fentiek tükrében külö-
nösen értékesek az őszi idő-
szakban elért eredményeink!

Foktőn, Szekszárdon, Bu-
dapesten, Pakson, Sziget-

szentmiklóson voltunk re-
gionális versenyen, ahol 
különböző korosztályokban 
és íjászkategóriákban az aláb-
bi versenyzők teljesítményét 
emelném ki. Kürtösi Balázs, 
Bényei Ákos, Horváth Ger-
gely, Utassy Bence a 3D ka-
tegóriában szerepelt eredmé-
nyesen, általában a dobogó 
1-3 helyére sikerült felérni.

Bényei Robi, Füle Lackó 
már egy korosztállyal feljebb 
és a CU-ban járult hozzá a 
dicsőségtábla aranyozásához. 
Princes Ádám tradicionális 
kategóriában lett bronzérmes. 
A vadászreL exesek közül Tóth 
Bence és Tóth Bálint ered-
ményei kimagaslanak, de szé-
pen mutatkoztak be újonca-

ink, Hermann Johanna és Siba 
György is. Egyre eredménye-
sebb a Czigler testvérpár is, 
Bálint több 1-2 helyezést szer-
zett iD ben, Panna pedig saját 

kategóriájának nagy remény-
sége lehet.

Örvendetes felnőtt verseny-
zőink teljesítménye is. Márta 
Róbert, Tóth Balázs rendsze-
rint élmezőnyben végeznek, 
Tóth Csaba és Füle László re-
mek teljesítményekkel kerül-
tek a dobogó valamely fokára.

Külön kiemelném a leg-
utóbbi szekszárdi Alisca Eu-
rópa Találkozót, ahol szerb, 
szlovén, osztrák, ukrán ver-
senyzők részvétele mellett a 
2. legeredményesebb csapat 
címet is sikerült megszerez-
nünk. Fájó pont viszont, hogy 
az őszi terem OB-ról lema-
radtunk. De a diákolimpián  
ismét bizonyíthatunk!

Márta István

Lassan kettészakad kis csapatunk

Családi nap
Október 9-én az 1.a osztály tanulói, szüleik és tanítóné-

nijeik együtt töltötték a napot. A szabadba terveztük a prog-
ramot, de a borgácsozást az időjárás megakadályozta. Ezért, 
amíg az anyukák a gyerekekkel bebarangolták a szigetet, ad-
dig az apukák a Kúria konyhájában főzték meg a D nom pap-
rikáskrumplit, amit farkasétvággyal fogyasztott el mindenki. 
Utána a lurkók azonnal birtokba vették az udvart és a szín-
padot és rögtönzött Ki mit tud-ot szerveztek. A szülők köz-
ben jóízű beszélgetésbe merültek. A mozgalmas és tartalmas 
nap végén mindenki kissé fáradtan, de jókedvűen tért haza, 
azzal a tudattal, hogy mind a gyermeki, mind a szülői kö-
zösség jobban összekovácsolódott és ez pozitív hatással lesz 
a késbbi együttműködésben is.

Gyöngyösi Lászlóné
osztályfőnök
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Adventi hangulat 
Bécsben

A Jankovich-kúria Rendezvény- és
Turisztikai Központ 2011-ben is

Adventi hangulatot teremtő kirándulást 
szervez Bécsbe

2011. december 3-án 6-kor 
a rácalmási régi Városháza parkolójából,

illetve 6:15-kor a dunaújvárosi Szórád 
Márton úti buszmegállóból

• Séta a Schönbrunni kastélykertben, 
karácsonyi hangulatteremtő vásár
a kastély parkjában

• Szabadprogram a belvárosban,
karácsonyi kézműves vásár
a Maria Hilfer Straße közelében

Az utazás díja 6000 Ft,
mely tartalmazza a BBP biztosítást!

A részvételi díjat,  is lehet D zetni!
Jelentkezni az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet: 

Jankovich-kúria Rendezvény-és
Turisztikai Központ, Rácalmás Jankovich-köz 5-7.

06/25-440-020
06/30-632-2683 vagy 06/30-922-9830

Szilveszter a Jankovich-kúria
Rendezvény-és Turisztikai Központban

„Búcsúztassa velünk az ó évet és köszöntsük együtt az újévet!”

Vacsoraajánlatunk:

Meleg ételek:
Csirkemell konyakos erdei gombamártással, 
párolt rizzsel
Francia marharagu, burgonyakrokettel

Hideg ételek:
Fűszeres túróval töltött füstölt tarja, Póréhagy-
mával töltött csirkemell bacon köntösben
Pikáns töltött dagadó, Sült csirkecomb, Kaviáros tojás
Aiolis sonkatekercs, Fűszeres túróval töltött sajttekercs
Fetával töltött gombafejek, Görög saláta
Joghurtos burgonyasaláta pirított csirke csíkokkal

Desszert:
Vegyes sütemények tálakon
A vacsorát követően a Holdfény Társastánc Klub és Tánciskola,
Salsa és egyéb latin táncok bemutatójával valamint
táncoktatásával kedveskednek Vendégeinknek!

Éjfélkor:
Töltött káposzta, kenyér
Az est vacsora és italkínálatát a Campus Étterem biztosítja.
Az est folyamán széles italválasztékkal és kedvezményes
italárakkal várjuk vendégeinket!

Az est zenei szolgáltatója és a jó hangulat garantálója az:

 „OK” zenekar!
A belépőjegyek ára 6000 Ft, mely készpénzben, vagy üdülési csekk

ellenében a Jankovich-kúria pénztárában megválthatóak!
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeinken lehet:

06/25-440-020, 06/30-632-2683 vagy a 06/30-922-9830-as
telefonszámokon

Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ

Advent 2011.
A Budapesti Karácsonyi Vásárt a tíz legjobb karácsonyi vásár között tartják számon 

Európában, a látványos forgatagnak a Vörösmarty tér ad otthont minden évben. Idén 
oda látogathatnak el velünk az érdeklődők!

Program
Indulás: 2011. december 10-én 10 órakor a rácalmási Városháza elől 
Adventi vásár látogatása, adventi programok a Vörösmarty téren, betlehemes játék, 
ételkóstolók, kézműves vásár.
17:00 találkozó a megbeszélt ponton
19:30-tól Karácsonyi koncert a Művészetek Palotájában, a Magyar Rádió Gyermekkarának közreműködésével!
 
Részvételi díj: 6 500 Ft, mely tartalmazza az utazás, és a koncertjegy árát.

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeinken lehet:
Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ, Rácalmás Jankovich Miklós köz 5-7.

06/24-440-020, 06/30-632-2683 vagy a 06/30-922-9830-as telefonszámokon

J
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Művelődési Ház
 és Könyvtár Rácalmás

Az adventi várakozás, a 
szeretet ünnepére való készü-
lődés idén még közelebb hoz-
za egymáshoz a rácalmásiakat. 
Mosonyi Mihály helytörténe-
ti kutató, városunk díszpolgá-
rának kezdeményezésére, az 
önkormányzat támogatásával 
idén összefognak a helyi di-
ákok, civil szervezetek és in-
tézmények: december 18-án 
közös ünneplésre hívnak min-
den rácalmási polgárt.  Felele-
venítik a betlehemezés régi 
szép szokását, először a Jan-
kovich-kúria színpadán, majd 
15 órától Rácalmás fő út-
vonalait érintve mutatják be 
hagyományőrző műsorukat. 
Pattognak az ostorok, szól-
nak a kürtök, kolompok, fel-
csendülnek a karácsonyi éne-
kek. Cserébe mosolyt, jó szót, 
némi lélekmelegítő itókát, sü-
teményt, diót várnak tarisz-
nyájukba betlehemezőink.

A Jankovich-kúriában már 
a délelőtt folyamán megkez-
dődnek az ünnepre hangoló 
programok. A Gyermekjólé-
ti Szolgálat szervezésében jó-
tékonysági karácsonyra várja 
meghívottjait az önkormány-
zat, ahol a felajánlott segítség, 
gyűjtés eredménye az ünnep-
ség keretében kerül átadásra a 
rászoruló helyi családok szá-
mára. Reméljük, sokakat von-
zó, színes forgatag lesz az ad-
venti vásár, ahol a különféle 
kalácsoktól, rétesektől kezd-
ve a méz, a gyertya és a bőr-
díszműves termékeken át a 
kézműves ajándéktárgyakig, 
könyvekig mindenféle porté-
kát megtalálhatnak az érdek-
lődők, nem beszélve az elen-
gedhetetlen forró teáról és 
forralt borról. A vásári forga-
tagban délután böllérbemuta-
tónak, hurka- és kolbásztöl-
tésnek, halsütésnek lehetnek 

részesei a vendégek, s ingye-
nes kóstoló keretén belül íz-
lelhetik meg a D nomságokat. 
Rácalmás karácsonyfája is 
ünnepi díszbe öltözik az apró 
kezek segítségével. Játszóhá-
zi foglalkozásokkal várják a 
kreatív szervezők a kézműves 
műhelyekben a kicsiket, ahol 
számos ünnepi dísz készül-
het. A színpadi műsor a he-
lyi művészeti csoportok fel-
lépésével veszi kezdetét. A 
Szironta együttes jóvoltából 
ünnepi csengettyűszó csen-
dül fel, majd karácsonyi har-
monikaszót hallgathatunk, 
ezt követően ír sztepptánco-
sok lépnek színpadra. Minden 
családot szeretettel várunk 16 
órától a Kolompos együt-
tes élő nagykoncertjén, ahol 
a jól ismert zenekar karácso-
nyi gyermekműsorral érkezik 
közénk. Miután rövid műsor 
keretében az utolsó gyertyát 
is meggyújtjuk Rácalmás ad-
venti koszorúján, kezdetét ve-
szi Kegye János pánsípmű-
vész műsora. Ezt követően St. 
Martin ünnepi koncertjének 
dallamai csendülnek fel, majd 
végül Tolvai Renáta dalválo-
gatásával zárul a - szándéka-
ink szerint hagyományterem-
tő - rendezvény.

 Kedves Rácalmásiak! Sze-
retettel invitáljuk Önöket, ve-
gyenek részt a népszokás új-
raélesztésében és a közös 
ünneplésben! Akár gyerme-
kek, akár felnőttek vagyunk, 
tudnunk kell közösen játszani 
és együtt örülni a karácsony-
nak! Áldott ünnepeket kíván-
va várják Önöket a szervezők:

Rácalmás Város
Önkormányzata
Művelődési Ház

és Könyvtár
Jankovich-kúria Rendezvény- 

és Turisztikai Központ

Rácalmásiak közös karácsonya

Hétfő
Tánc 13.00-14.00 Jazzbalett 3. o.
Tánc 18.00-19.30 Apple Country klub

Kedd
Tánc 12.30-13.30 Jazzbalett 1-2. o.
Tánc 13.30-14.30 Jazzbalett 4. o.
Tánc 14.30-15.30 Jazzbalett 6. o. 
Nagyterem 17.00-19.00 Városvédő Egyesület/
  Klub ülése
Civil 17.00-19.00 hó utolsó keddjén Fidesz
Tánc 18.00-19.00 Városvédő torna
Tánc 19.00-20.00 Alakformáló torna

Szerda
Civil 10.00-11.30 Német klub (Kezdők)
Tánc 13.00-14.00 Jazzbalett 3. o. 
Civil 14.00-15.00 Asszonykórus
Exinternet 15.00-16.00 hó utolsó szerdáján Mozgássérültek klubja
Tánc 17.00-18.30 Hastánc
Civil 17.00-19.00 hó 2. szerdáján Remény klub

Csütörtök
Tánc 13.00-14.00 Jazzbalett 1-2. o.
Tánc 14.00-15.00 Jazzbalett 4. o.
Civil/
nagyterem 16.00-18.00 Maszatklub
Nagyterem 17.00-19.00 kéthetente(naptár szerint) Nyugdíjasklub
Kör 17.00-18.00 hó utolsó csütörtökén Vöröskeresztes
  fogadóóra
Tánc 17.30-19.00 Jóga
Civil 18.00-19.00 Városvédő torna
Tánc 19.00-20.00 Alakformáló torna

Péntek
Tánc 13.00-14.00 Jazzbalett 6. o.
Exinternet 17.00-18.00 hó 3. péntekén Családok Baráti Köre
Civil 15.00-17.00 Német klub (Kezdők)
Civil 17.00-19.00 Német klub (Haladók)
Civil 19.30-21.00 hó utolsó péntekén Szent György
  Polgárőrség

Szombat
Exinternet 15.00-17.00 Krisztus Szeretete
  Egyház
Civil 15.00-18.00 hó 2. és 4. szombatján Foltvarróklub
Civil 15.00-16.00 hó 3. szombatján Német-sváb egyesület
Könyvtár 15.00-17.00     Sakk-kör      
Tánc 16.00-17.30 Néptánc

Művelődési Ház és Könyvtár
állandó foglalkozásai
Rácalmás, Szigetfő u. 31.
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A Művelődési Ház nyitva tartása
Hétfő: zárva
Kedd: 10-20
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-20
Péntek:  10-18
Szombat:           15-18
Vasárnap és hétfőn: zárva

Könyvtár és Internet nyitva tartás:
Hétfő: zárva
Kedd: 10-18
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-18
Péntek: 10-18 

Programjainkról, szolgáltatásainkról az alábbi  elér-
hetőségeken adunk felvilágosítást: Művelődési Ház és 
Könyvtár, Rácalmás, 2459, Szigetfő u. 31., telefon/fax: 
25/440-456, e-mail: racmuvhaz@gmail.com

Megérkeztek a Márai-
program könyvei!

A Nemzeti Kulturális Alap 
2011. első negyedévében hir-
dette meg a Márai-prog-
ramot, melynek cél-
ja, a magyar irodalom 
és a minőségi magyar 
könyvkiadás támoga-
tása. 

Márai-programra 
2011. július 31-ig le-
hetett pályázni. A sza-
bályok értelmében a 
pénzösszeg feléért kötelező-
en szépirodalmi, feléért tény-
irodalmi (szak,- és ismeret-
terjesztő irodalom) műveket 
lehetett vásárolni. 

A program keretében  
könyvtárunk első lépcsőben,  
500 000 Ft támogatásban ré-
szesült. Ebből az összegből 79 
darab szépirodalmi és 86 da-
rab tényirodalmi könyvvel lett 
gazdagabb az intézmény. A 
kicsiktől a nagyokig, a gyerek-
től a tudományos irodalomig 
számos érdeklődési területen 
találhatnak új csemegéket az 
olvasók.

A Márai-csomag könyvei 
folyamatosan kerülnek a pol-
cokra.

A Márai-program mű- és 
olvasó-központú program. 

Alapvető célkitűzése, hogy a 
magyar könyvpiacon megje-
lenő legfontosabb művek el-
jussanak a könyvtárak közve-
títésével az olvasókhoz.

Ajánló az új könyvekből:
Gyermekeknek:
Berg Judit: Cipellő cicák a 

városban, 
Nádor Lídia: Sárkányok a 

lépcsőházban 

Felnőtteknek:
Orhan Pamuk: Az ártat-

lanság múzeuma, 
Szilágyi István: Hollóidő

Ismeretterjesztő- és szak-
irodalom: 

Köteles Viktória: 88 ma-
gyar találmány,

Selmeczi Kovács Attila: 
Elfeledett magyar mestersé-
gek és népélet,

Romsics Ignác: Helyünk és 
sorsunk a Duna-medencében

Könyvtári ajánló

A rácalmási művelődési 
házban a hagyományok sze-
rint idén október 13-án ün-
nepeltük az időskorúakat a 
Napfény Nyugdíjasklub fog-
lalkozásán belül. Baracsról, 
Nagyvenyimről, Ráckeresz-
túrról, Kulcsból és három 
dunaújvárosi társklubból ér-
keztek hozzánk a korosztály 
képviselői. 

Schrick István polgármes-
ter köszöntőjét követően az 
iskola énekkara, majd néptán-
cosai léptek a színpadra Ig-
mándi Zita és Kiss Józsefné 
tanárnő munkáját dicsérve; 
őket a nyugdíjasklubok vers-
mondói követték a színpadon. 
Az önkormányzat jóvoltából 
meglepetésvendégek érkeztek 
a művházba: Czakó Ádám, 

Plásztán Anett és Várkonyi 
Andrea személyében, akik a 
Két szoknya egy nadrág tár-
sulat, valamint a budapes-
ti Madách Színház társulatá-
nak tagjai, s fergeteges operett 
műsorral  tették még felejthe-
tetlenebbé ezt az alkalmat.

Idősek Világnapja 2011
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Hol volt, hol nem volt, egy-
szer egy nagy nagy kerek erdő.

Ebben az erdőben lakott 
egy picike kis nyulacska.

Előbújt a nyuszi a fészek-
ből, és eleség után indult az 
erdőbe mert csak pár káposz-
talevele volt otthon.

A nagy hóban kapirgált, 
keresgélt szimatolt. De ahe-
lyett, hogy D nom répa, vagy 
széna illatot érzett volna, füst 
szagát érezte.

– Jajj, csak nem tűz van az 
erdőben? – ilyedt meg a nyu-
szika.

Futott arra, ahonnét a füst 
szagát érezte.

Szerencsére nem égett az 
erdő, hanem a tisztás közepén 
barna mackó serénykedett.

Eltakarította a havat, és 
épp vastagabb ágakat rakott a 
pislákoló tűzre.

A nyuszika közelebb ment, 
és kíváncsian kérdezte a mac-
kót.

– Miért gyújtottál tüzet 
macika?

– Mert ma este érkezik a 
Mikulás! Bizonyára fázik a 
nagy hidegben, a tűznél meg-
melegítheti majd a kezét. És 
készítünk neki D nom Miku-

lás-levest is. Finom forró le-
vessel kedveskedünk a Miku-
lásnak!

– Én is hozok a Mikulás-
levesbe egy kis káposzta leve-
let!

– Jól van nyuszika, útköz-
ben szólj az egérkének, a mó-
kuskának és az őzikének ők is 
jöjjenek el, együtt várjuk ma 
este a Mikulást.

Jó! De a kis rókának, és 
a kis farkasnak ne szóljunk  

mert ők nem tudnak 
hozni semmit a Miku-
lás-levesbe.

– De őket is elhívjuk, 
mert ma együtt szeretet-
ben várjuk a Mikulást!

Kis idő múlva, nagy 
sürgés forgás volt a a tisz-
táson. Illatozott a Miku-
lás-leves.

A kis mókus fenyő-
magot, az egérke búzát, 
az őzike karalábét hozott 
a levesbe.

A kisróka és a kisfar-
kas tűzifát gyűjtögettek 
az erdőben.

Mikorra elkészült a 
leves, besötétedett. Körülül-
ték a tüzet és halkan énekel-
tek, várták a Mikulást.

Egyszer aztán csilingelő 
kis csengő szólalt meg mö-
göttük. A Mikulás érkezett 
hozzájuk.

Nagy  örömmel fogadták, 
közel ültették a pattogó tűz-
höz, hogy megmelegíthesse a 
kezét, és a D nom Mikulás-le-
vessel kínálták a vendéget.

A Mikulás bácsi, hálából 
sok ajándékkal kedveskedett 
a kis állatoknak, majd elkö-
szönt, hiszen sok kis gyerek 
várta az ajándékot.

Az erdő lakói sokáig inte-
gettek a Mikulásnak. Késő es-
tig együtt ültek a tűz körül, 
szeretetben, békességben...

A Mikulás-leves

A dunaújvárosi Feketefé-
nyes Színház nagyon érdekes 
műsorát láthattuk óvodánk 
tornatermében november ki-
lencedikén délután. A gyer-
mekek számára már az is 
fantasztikusan jó volt, hogy 
teljesen be kellett sötétíteni. 
A szereplők olyan ruhát vi-

seltek, mely az UV lámpa ha-
tására ragyogóan világított. A 
téma stílszerűen „tökös” volt. 
Ez a kis színjátszó csoport az 
MMK-ban készül az előadá-
saikra. A városi intézmények-
ben már sokszor szerepeltek, 
nálunk ez volt az első sikeres 
bemutatkozásuk.

Feketefényes
játék volt

Karácsonyi ünnepség
December 20-án kedden tartjuk a hagyományos 

karácsonyi ünnepségünket. Az egyik legszebb és leg-
bensőségesebb ünnepünkön a csoportok kis műsora 
után az új karácsonyi ajándékokkal játszhatnak majd 
gyermekeink. 

A Mikulás-ünnepség, valamint ez a rendezvé-
nyünk is nyitott, szeretettel várjuk a kedves szülőket 
és a kisebb testvéreket is. 

Mikulásvárás
December 6-án  óvodánk-

ba is ellátogat  a kedves Miku-
lás. A gyermekek jókedvvel és 
boldogan ismételgetik a verse-
ket, dalokat, amellyekkel ked-
veskedni szeretnének majd  a 
nagyszakállúnak a csomagért 
cserébe.

Jönnek 
a bábosok

November 15-én délelőtt 
ismét vendégünk lesz a buda-
pesti Meseerdő Bábszínház, 
akik szép és igényes díszlete-
ikkel, bábjaikkal, jó zenei alá-
festéssel adják elő meséiket.

Szerepelünk az adventen
December 18-án vasárnap délután az adventi ünnepség 

színpadán óvodánk két csoportja, a Süni és a Cica szerepel. 
Szeretettel várjuk a többi csoport gyermekeit és szüleiket, 
valamint a település valamennyi apróságát. 

A jó és színvonalas programok mellett sok D nomság in-
gyenes kóstolására is lesz lehetőség.
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Koczor József nemrég 
költözött Rácalmásra élet-
társával, Móriczné Soltész 
Juliannával közösen. A régi 
tárgyak iránti szeretet, tisz-
telet, valamint 30 évnyi gyűj-
tőmunka tükröződik abban 
a kiállításban, amelyet ott-
honukban, a Kiss Ernő utca 
1. alatt rendeztek be „Szép 
Ilonka birodalma” címmel. 
Mottójuk: Lásd a múltat ná-
lam, ami visszatekint Rád! 
Öntöttvas edényeket, nép-
rádiót, kancsókat, köpülőt, 
kukoricadarálót és sok más 

értékes, gyönyörű régiséget 
láthatnak náluk az érdeklő-
dők. 

Gyűjteményükből sajnos 
csak 1000 darabot tudtak át-
menekíteni Rácalmásra, ezért 
nagy szeretettel várják a hely-
béli felajánlásokat is, hogy bő-
víteni tudják a kiállítást. 

Elérhetőség:
Tel.:30-566-0956, 25-

626-139.
http://koczorjozsef.la-

punk.hu
e-mail:regi.targyak@free-

mail.hu

Szép Ilonka birodalma

Október 25-én 70 önkéntes 
találkozott, hogy értékelje a Tök-
fesztivált, valamint lehetőséget 
adjon a Városvédők vezetésének 
arra, hogy megköszönje önkéntes 
munkájukat.

Schrick István polgármester is 
köszöntötte az önkénteseket, ki-
fejtette, hogy igen nagyra becsüli 
azt a jelentős munkát, amit a fesz-
tiválon végeztek. 

Segítőink közül néhányan a 
környező településekről jöttek, 
valamint a Dunaferr iskola, illet-
ve a Széchenyi diákjai is csatla-
koztak hozzánk.

A jó hangulatú összejövete-
len elsősorban a siker okairól volt 
szó, de beszéltünk azokról a prob-
lémákról is, amelyeknek a követ-
kező fesztiválon már nem szabad 
megismétlődniük. Többen arra is 
kitértek, hogyan léphetünk túl a 
fesztivál jelenlegi keretein.

Vacsora közben levetítettük 
az utcai és iskolások tökdekoráci-
óiról készült D lmet, felidéztük az 
akkori jó hangulatot.

Köszönet a sok odaadó mun-
káért, és reméljük 2012-ben is ta-
lálkozunk.

Szalai Árpád

Köszönet a segítőknek!

A 2007-ben nyílt és 
2009-ben 25 szobával 
bővült szállodában most 
újabb vendégcsalogató fej-
lesztés indult. 2011. no-
vember 1-én ugyanis el-
kezdődött a Jankovich 
Kúria Hotel**** szolgál-
tatás-fejlesztés projektje, 
melynek eredményeként 
wellness-részleggel bő-
vül a rácalmási szálloda. A 
várhatóan 2012 tavaszán 
záruló fejlesztés végezté-
vel – mintegy 400 m2-en 
– úszásra alkalmas beltéri fűtött medencét, jakuzzit, D nn sza-
unát, gőzszaunát, infraszaunát, Kneipp taposót, tepidáriumot, 
masszázsszobákat, D ttness termet, napozóteraszt alakítanak ki.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi-terv ke-
retében 44 500 853 Ft-tal járul hozzá a projekt költségeihez. 

Különös jelentőséggel bír, 
hogy a projekt megvalósí-
tása korszerű és energia-
takarékos technológiák 
felhasználását is tartal-
mazza, így pl. a medencék 
fűtéséről napkollektorok 
gondoskodnak majd.

A fejlesztés a Jankovich 
Kúria Hotel**** szabad-
idős és pihenést célzó 
szolgáltatásainak bőví-
tését eredményezi, így 
a projekt befejeztével a 
szálloda vendégei zavar-

talanul pihenhetnek a wellness-részleg szolgáltatásait igénybe 
véve vagy választhatják a szálloda által kínált aktív programok 
egyikét is. Az 50 szobás szálloda ezáltal kedvelt pihenőhelyévé 
válhat az exkluzív és családias hangulatot kereső Vendégeknek.

Jankovich Kúria Hotel**** & Étterem
2459 Rácalmás, Jankovich Miklós köz 1.
Tel.: +36-25/507-817
Fax: +36-25/507-827
Email: info@jankovichhotel.hu
Web: www.jankovichhotel.hu

Wellness-részleggel bővül a szállodánk
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Tizenhét évvel ezelőtt azt 
kérdeztük, mi az, amivel moz-
gósíthatjuk és egységbe állít-
hatjuk településünk lakossá-
gát. Viszonylag könnyen el 
tudtuk dönteni, hogy közös 
feladatunk az utcakép javí-
tása, az utcafrontok rendbe-
tétele, a porták rendszeres és 
igényes karbantartása, virá-
gosítás, fűnyírás, gazok szám-
űzése. Szerettük volna utolér-
ni más településeket, például 
Perkátát, ahol még a rendsze-
res fűnyírás mellett virágok is 
voltak az utcákon. Ezért ké-
zenfekvőnek tűnt, hogy elin-
dítsuk a Virágos Rácalmásért 
Mozgalmat.

Visszaemlékezve a 17 évre 
el sem hisszük, hogy milyen 
fejlődésen ment át e tekintet-
ben is Rácalmás. Ha most ha-
sonlítjuk össze Rácalmást más 
településekkel, nem az irigy-
ség lesz úrrá rajtunk, hanem 
a büszkeség, mivel nem csak 
utolértük, hanem sok tekin-
tetben le is köröztük az iri-
gyelt településeket. Elmond-
ható, hogy szinte minden 
porta, utcafront gondozott, a 

füvet rendszeresen vágják, ta-
karítják és viszonylag elég sok 
virág van az utcákon. Mégis, 
ha összehasonlítást teszünk 
más településekkel, javunk-
ra billen e a mérleg? Én úgy 
gondolom, hogy igen:

Több olyan porta van tele-
pülésünkön, amelynek virágos 
dekorációja kiemelkedő.

Nálunk nincsenek városz-
széli eldugott, vagy lerobbant 
utcavégek.

Amikor kerestük, hogy a 
meghívókon egy szép virá-
gos képet helyezzük el, be-
ütöttük a Google- keresőbe a 
szép porta szavakat és erre a 
rácalmási virágos porták sora 
jelent meg, elsőnek Fehérvári 
József tavaszi utcafrontja. Ez 
azt bizonyítja, hogy települé-
sünk egyértelműen élen van a 
virágosításban. 

Azt tapasztaljuk, hogy az 
utóbbi években nem nőtt az 
egynyári virággal beültetett 
utcafrontok száma. Az egy-
nyári virágokat évelő virág-
gal helyettesítik, ez anyagilag 
kisebb megterhelést jelent és 
kevesebb karbantartást igé-

nyel. Az évelőknek azonban 
nagy hátránya, hogy sokkal 
rövidebb ideig virágoznak, 
mint az egynyáriak.

Ez évben már harmadszor 
segítettük településünk lakos-

ságát egynyári virágokhoz. 
2500 db egynyári virágot biz-
tosítottunk kedvező áron. Az 
árkülönbözettel 80 ezer fo-
rinttal segítettük a lakókat.

Miért csináljuk portáink 
szépítését? Talán az elismeré-
sért? Természetesen ez is fon-
tos, de nem ez a lényeges. Sa-
ját magam igényessége adja 
kezembe a fűnyírót, vagy a 
kapát. Elsősorban én magam 
gyönyörködöm benne, élve-
zem a szépségét és jókedvűen 
lépek be a kapun. Az én lel-
kem gazdagodik, amikor má-
soknak is tetszik. Ez évben 
különösen nehéz volt végig 
rendbe tartani a virágokat, hi-
szen a szárazság igen nagyfo-
kú volt.

A közterületek szépítésén 
a Városvédők ez évben is sokat 
tevékenykedtek. Az írisz és li-
liom liget felújítási munkáit 
nem sikerült befejezni, áthú-
zódik a 2012 évre. De egyes 
területek  kárpótoltak ezen 
hiányosságokért. A tulipános 
szalagágy mindenki csodála-
tát kivívta. A BAKKER Cég 
igen szép és nagymennyisé-
gű tulipánhagymát adomá-
nyozott részünkre. A COOP 
Áruház előtti jácint és nárcisz 
liget különlegességei úgyszin-
tén nagyon szépek és színesek 
voltak.

A körágyba ültetett „ka-
kastarély” szenvedése azt bi-
zonyította, hogy az egynyári 
virágok locsolása megoldat-
lan, a jövőben a virágok locso-
lását meg kell oldani.

November 10-én a záró-
ünnepségre azokat hívtuk 
meg, akik I., II., és III. helye-
zést értek el a nyári értékelé-
sek során. Az ünnepségen 80 
fő jelent meg. Schrick István 
polgármester megköszönte a 
városlakók munkáját, amivel 
portájukat rendben tartják, 
valamint az önkéntesek mun-
káját, akik a közterületeket 
egész évben művelik, kapálják 
és virágosítják. 

Mészáros Melinda tan-
góharmonika művész és a 
Rácalmási Művelődési Ház 
Jazz-balett Együttese adott 
műsort. A Pomóthy Étterem 
által készített vacsora után 
igen gazdag tombola követ-
kezett, amin mindenki nyert. 
Márton nap lévén, a legkü-
lönlegesebb nyeremény egy 
„Márton-napi” liba volt.

A virágosítás értékeléssel 
sokan nem értenek egyet, de 
az értékelők csak azt a pilla-
natnyi helyzetet tudják érté-
kelni, amit éppen akkor lát-
nak a porták előtt.

Mindenkinek köszönjük 
azt a sok munkát, amit portá-
ja szépítésébe fektetett és ez-
zel segítette településünket.

Akik nem vették át az el-
ismeréseket, december 20-ig 
Szalai Árpádnál átvehetik.

Szalai Árpád

 A virágosítási mozgalom évzárója

A Városvédők értékelték a 2011 évet

2011 Virágos Rácalmásért
záróünnepség támogatói

Főtámogató:
Rácalmás Város Önkormányzata

Támogatók:
Ági Virág és Ajándékbolt
ANIMÓ Fogadó
Arnóczky Ilona
Csali Horgászbolt Kovács István
Dr Nyikom Attila
Dr Varga Szabó Lajos
Dualszky Kovács Istvánné Sánta Ágnes
DUNA VIA Kft Molnár Mihály
Európa Kenyér Kft
Füredi Gábor
IPM Irodagép Bt Dunaújváros Liditth Margit
Jankovich-kúria Hotel & Étterem
Katona Ferenc
Kőker Rácalmás
Papír Írószer Bolt
Pomóthy Áruház 
Szalai Árpád
Timpanon Építőipari Kft Papp János és 
VIPI Büfé Bt
Welser Gabriella
Zöldcentrum Rácalmás

Köszönet a támogatásért!
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Virágosítás 2011. év 
eredménye
I. helyezettek

1. Schmidt Lajosné  Rácalmás, Népfront u. 15.     
2. Omódi Józsefné Rácalmás, Népfront u. 76.       
3. Bodnár Sándor Rácalmás, Erdősor 11.              
4.Bauer László Rácalmás, Martinász u. 54.         
5.Fehérvári József Rácalmás, Vasvirág u. 28.      
6.Molnár József Rácalmás, József A. u. 53.          
7. Wiedermann István Rácalmás, József A. u. 51. 
8.Király Zoltán Rácalmás, Nyárfasor 8.                 
9. Magyar István  Rácalmás, Völgy u. 12.             
10.Péter János Rácalmás, Völgy u. 21
11.Puskás Ferencné Rácalmás, Somogyi B. u. 27.  
12. Takács Attila Rácalmás, Somogyi B. u. 14.       
13.Varga László Rácalmás, Kossuth L. u. 26.          
14. Hadnagy Sándorné, Rácalmás Király u. 80
15. Sátori Endre Rácalmás, Hold u. 1.                   
16. Ragacs István Rácalmás, Móricz Zs. u. 26.          
17, Somorácz Jánosné Rácalmás, Révai J. u. 4.  
18.Mráz Ferenc Rácalmás, Erdő sor 15.            
19.Holló József Rácalmás, Martinász u. 38.       
20.Palocsai László Rácalmás, Kulcsi út 24.        
21.Szabó Jánosné Rácalmás, Gorkij u. 5.                    .
22.Dzsugán Andrásné Rácalmás, Gorkij u. 29. 
23.Kovácsné Gruber Irén Rácalmás, Révai J. u. 8.     
24, Várhalmi István Rácalmás, Népfront u. 72. 
25, Popovics Jánosné  Rácalmás, Szigetfő u 
26. Bay tér lakói:
             Csermák István                                     
            Csurgó István 
            Kukucska Gyula   
             Racsmány Béláné 
             Zándoki Istvánné  
27. ANIMÓ Fogadó

II. helyezettek
1.Czinka Lászlóné Rácalmás, Népfront u. 36.  
2.Bor Imréné Rácalmás, Népfront u. 33.          
3.Ortó János Rácalmás, Martinász u. 39.        
4.Hodgyai Gábor Rácalmás, Martinász u. 46.      
5.Mózes Sándor Rácalmás, Martinász u. 48.    
6.Szabó Gyula Rácalmás, Vasvirág u. 22.              
7.Dr. Nyikom Attila Rácalmás, Vasvirág u. 9.      
8.Jehoda Györgyné Rácalmás, József A. u. 11.   
9.Nagy Zsolt Rácalmás, Hársfa u. 3.                 
10. Horváth György Rácalmás, Nyárfasor 7.      
11.Szendrey Gábor Rácalmás, Somogyi B. u. 10/4.  
12.Horváth Mihályné Rácalmás, Kulcsi út 32.   
13.Krausz Ferenc Rácalmás, Kulcsi út 35.         
14. Volek László Rácalmás, Mikszáth K. u. 13.    
15.Czobor Imre Rácalmás, Táncsics M. u. 44.         
16.Hertelendi Józsefné Rácalmás, Demény R. u. 16. 
17.Kiss Csabáné- Matticza Imre Rácalmás, Zrínyi u. 8-10..
18.Dr. Sándor Péter Rácalmás, Martinász u. 1.        
19.Szloboda Antal Rácalmás, Martinász u. 25.     
20.Bánhegyesi Attila Rácalmás, Vasvirág u. 5.         
21.Fodor Csaba Rácalmás, Nyárfa sor 5.             

22.Varga Béla Rácalmás, Nyárfasor 6.          
23. Nagy Józsefné Rácalmás, Nyárfasor 9.          
24.Kara Gábor Rácalmás, Arany J. u. 22/1       
25.Hájas Jánosné Rácalmás, Kossuth L. u. 14.      
26.Bogár Imre Rácalmás, Koltói A.  u. 5.           
27.Füle Lászlóné Rácalmás, Koltói A. u. 7.        
28.Rácz Tibor Rácalmás, Kulcsi út 22.                   
29.Klér Tibor Rácalmás, Kulcsi út 36.            
30.Magyar Gyula Rácalmás, Kulcsi út 47.           
31.Hajdu Ferenc Rácalmás, Esze T. köz 19. 
32.Magyar Zoltán Rácalmás, Akácfa u. 8.         
33.Kókai László Rácalmás, Táncsics M. u. 18.    
34.Dr. Urbán Norbert Rácalmás, Táncsics M. u. 67. 
35.Lakos Lászlóné Rácalmás, Móricz Zs. u. 34.  
36.Garbacz Józsefné Rácalmás, Móricz Zs. u. 6.
37.Szvoboda Ferenc Rácalmás, Prekop F. u. 14..
38.Ősz János Rácalmás, PetőD  S. u. 17.         
39.Bencsik Zsolt Rácalmás, Jázmin u. 32.  
40, Rácz Imréné  Rácalmás, Kulcsi út  

III. helyezettek
1. Perusza László Rácalmás, Népfront u. 69. 
2. Oros Pál Rácalmás, Erdősor 1.                       
3.Süveges János Rácalmás, Martinász u. 41.   
4.Koós Gábor Rácalmás, Martinász u. 42. 
5.Kupsza János Rácalmás, Martinász u. 18.  
6.Mokry Endre Rácalmás, Martinász u. 22 .    
7.Molnár Zoltán Rácalmás, Martinász u. 79
8.Pukánszky László Rácalmás, Vasvirág u. 27.      
9.Pesei Zsolt Rácalmás, Arany J. u. 50.           
10.Pellei Józsefné Rácalmás, Mester u. 4.       
11.Juhász János Rácalmás,Szigetfő u. 4.                
12.Végh János Rácalmás, Somogyi B. u. 59. 
13.Szloboda György Rácalmás, Koltói A. u. 15.   
14.Magyar Zoltán Rácalmás, Akácfa u. 8.         
15.Lajtos János Rácalmás, Demény R. u. 18.   
16.Dr. Czinkóczi Sándor Rácalmás,Táncsics M. u. 33.
17.Németh Pálné Rácalmás, Móricz zs. u. 4.     
18.Keresztesi Attila Rácalmás, Gorkij u. 2
19.Berzai Ferenc Rácalmás, Demény R. u. 10. 
20.Osztrocska Andrásné Rácalmás,Prekop F. u. 3
21. Katona Beáta Rácalmás, PetőD  S. u. 16/1 
22.Bartal István Rácalmás, PetőD  S. u. 8
23. Dr. Varga Szabó Lajos Rácalmás, Rózsa u. 9. 
24. Kürtösi Ferenc Rácalmás, Széchenyi tér 6.  
25. Takács Menyhértné Rácalmás, Népfront u. 122. 
26. Arnóczky Ilona Rácalmás, Vasvirág u. 19
27. Somogyi György Rácalmás, Vasvirág u. 15
28. Bölcskei Ferenc Rácalmás, József A. u. 49
29. Kelemen Tibor Rácalmás, Arany J. u. 8.  
30. Schrick István Rácalmás, Arany J. u. 10.  
31. Madaras István Rácalmás, Arany J. u. 31.   
32. Vajda Sándor Rácalmás, Gárdonyi G. u. 59.
33. Lováti Lajosné Rácalmás, Kulcsi út 49.   
34. Gál Ferencné Rácalmás, Kulcsi út 31.  
35. Neuman Lajos Rácalmás, Kulcsi út 41.
36. Nagy Lajos Rácalmás, Táncsics M. u. 54. 
37. Varga Imre Rácalmás, Ságvári E. u. 11.  
38. Branczeiz István Rácalmás, Demény R. u.3
39. Kapás Istvánné Rácalmás, Demény R. u. 14
40. Kecskés Kálmán Rácalmás, Révai J. u.6
42. Fogas Istvánné Rácalmás, PetőD  S. u. 27 
43. Smith John Frank Rácalmás, Nyírfa u. 4.
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Hirdetés

Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa
Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Szántó Béla (elnök), Bíró Béla, Rajna László
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

Új honlap
a gyermekekért

A Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium a „Közös Kin-
csünk a Gyermek” Nemzeti 
Csecsemő-és Gyermekegész-
ségügyi Program keretében, a 
gyermekbántalmazás téma-
körében egy új honlapot in-
dított el a www.gyermekban-
talmazas.hu webcímen.

A honlapon a szakemberek 
mellett a laikus érdeklődők is 
sok hasznos tanácsot, infor-
mációt olvashatnak.

Hőseinkre, halotta-
inkra emlékeztünk

A Rácalmási Faluvédő 
Egyesület szervezésében a ha-
gyományoknak megfelelően  
idén is megemlékeztünk az I. és 
II. világháborúban elhunyt ha-
lottainkról és az elhurcolt zsi-
dókról, fejet hajtottunk a hőse-
ink előtt.  Koszorút helyeztünk 
el az emlékmű talapzatánál no-
vember elsején. A hősök tisz-
teletére  Nagyné Berzai Már-
ta képviselő asszony mondott 
megemlékező beszédet.

Városvédő Egyesület

Díszítsünk közösen!
Kedves Rácalmásiak!
Az idei évben is várjuk felajánlásukat: fenyőfát, fenyő-

gallyakat szeretnénk adventi programunkhoz! 
Kérjük, hogy felajánlásukat a Jankovich-kúriába legyenek 

szívesek elhozni. 
Érdeklődni és jelentkezni a 440-020-as telefonszámon 

lehet nyitvatartási időben, hétfőtől péntekig minden nap 
8-16 óráig.

Segítségüket előre is köszönik:
a szervezők

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!

A Rácalmáson lakó 45-65 év közötti asszonyok, akik
2 éven belül nem vettek részt mammográD ás vizsgálaton, 

névre szóló meghívót kapnak

mammográ/ ás szűrővizsgálatra.
A vizsgálat időpontja:

2011. december 9 és 16 között
A vizsgálat helye:
Széchenyi tér 19.

a régi városháza előtti parkoló!
Kérjük, mindenki jöjjön el, aki behívólevéllel rendelkezik!

A szűrővizsgálat ingyenes és fájdalommentes.
A szűrővizsgálattal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a 

szűrőállomáshoz bizalommal. 
Információ és időpont módosítás:

06-20/456-4256
Őrizze meg egészségét, éljen a lehetőséggel!

Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Megbízható hölgy takarítást, vasa-
lást vállal. Éredeklődni a telefonszá-
mon: 25/743-715.

Költözés miatt kanapék, szekré-
nyek, szőnyegek és használati tár-
gyak jelképes összegért elvihetők. 
Érd.: 06-20-445-2210

Panoráma közben kicsi telek 1+2 
félszobás házra érvényes építési en-
gedéllyel eladó 2,98 millióért. Érd.: 
06-20-445-2274.

Nagyméretű (48-tól) női, új és hasz-
nált ruháimat (blúz, szoknya, ruha, 
kosztüm) olcsón eladnám. Állítható 
magasságú, új állapotú ruhaállvány 
olcsón eladó. Érd.: 06-20-445-2210

Eladó Roland ep77 digitális zongo-
ra. Érd.: 06-20-255-0675 vagy 06-25-
625-140

Jó állapotban lévő 4 részes szek-
rénysor + dohányzóasztal + tv-áll-
vány eladó. Érd.: 06-30-351-4834.

Október 28-án a rácalmási  
Horgászbolt előtti parkoló-
ban nyitva felejtettem az au-
tóm csomagtartóját, amiben 
benne voltak  az okirataim. 
Kovács István,  a bolt vezető-
je észrevette, hogy jó ideje ott 
áll egy nyitott csomagtartójú 
kocsi, gazdátlanul. Értesítet-
te a polgárőrség vezetőjét, aki 

a helyszínre érve őrzést kért 
autóm és a benne lévő  érté-
kek megvédésére. Szerencsére 
erre már nem került sor, mert 
ekkor visszaértem  a helyszín-
re. Ezúton köszönöm az oda-
D gyelést és más tulajdonáért 
érzett felelősséget, a törődést.

Pajor Lászlóné
Dunaújváros

Köszönő levél
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Köszönjük az 1 %-ot!
A Rácalmási Napsugár Asszonykórus Egyesület ezúton 

szeretné megköszönni adójuk 1 %-ának felajánlását támo-
gatóinak!

Rácalmási Napsugár Asszonykórus Egyesület
Adószám: 18497702-1-07

Közlemény
Eleget téve az 1996. évi CXXVI. törvényben foglalt kö-

telezettségének
a HÍD EURÓPÁBA KÖZALAPÍTVÁNY
(Rácalmás, Széchenyi tér 19. Adószám: 18481817-1-07) 

ezúton köszöni meg a 2009. évi szja 1%-ából 2010-ben ré-
szére felajánlott 270 ezer Ft nagyságú összeget, amiből - a 
kuratórium döntése alapján - 233 ezer Ft-tal a következő 
témájú pályázatokat, illetve rendezvényeket támogatta 2011. 
október végéig: 

- Tematikus vándortábor 2011,
- Rácalmás legerősebb embere verseny 2011,
- Nordic walking találkozó,
- Teniszoktatás és nyári sport táborok.
További támogatásaikat, felajánlásaikat előre is köszön-

jük és várjuk ezután is a 11736037-20523541-es számla-
számra.

A közalapítvány kuratóriuma

A gyermek születése mindig nagy boldogság a családban, és 
öröm a közösség számára is, hiszen minden újszülött a jövőt, jö-
vőnket  hordozza magában. Szeretettel köszöntjük városunk leg-
D atalabb polgárait! Tapodi Rajmund, 2011. 10. 20., Rácalmás, 
Rózsa u. Palik Zoé, 2011. 10. 22., Rácalmás, Ságvári E. u. Tóth 
Botond,  2011. 10. 25., Rácalmás, Pince sor. Nagy - Abinéri Do-
mán, 2011. 10. 30., Rácalmás, Akácfa u. Völcsei Nikolett Éva, 
2011. 11. 05., Rácalmás, Venyimi u.

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: 
440-023

Óvoda: 
440-035

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 440-024 ,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

  
25/440-957

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

DRV Velence: 
22/589-350

Tarr K� . - kábel tévé: 
20/362-4188

 

70/459-2561

Gyepmester 
30/215-8100

Állatorvosi rendelő:

  Dr. Beregszászi Anikó 
20/377-7842

  Dr. Szlávik Ferenc 
30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053

Rácalmási Római Katolikus Plébánia Hivatal:  06-20-9726-597

Rác

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: 
440-023

Óvoda: 
440-035

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 440-024 ,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

  
25/440-957

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

DRV Velence: 
22/589-350

Tarr K� . - kábel tévé: 
20/362-4188

 

70/459-2561

Gyepmester 
30/215-8100

Állatorvosi rendelő:

  Dr. Beregszászi Anikó 
20/377-7842

  Dr. Szlávik Ferenc 
30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053

Rácalmási Római Katolikus Plébánia Hivatal:  06-20-9726-597

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi (karácsonyi) száma december 

16-án, pénteken jelenik meg. Lapzárta: december 5-én, hétfőn. 
Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, informáci-
óikat, meghívóikat legkésőbb december 5-ig  juttassák el a szer-
kesztőbizottságnak. A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók 
a polgármesteri hivatal titkárságán. 

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

MEGHÍVÓ
Rácalmás SE Vízi-és Szabadidősport Szakosztály

évzárójára
2011. november 11-én (péntek) 18 órakor.

Helyszín: Rácalmás, Művelődési Ház és Könyvtár.
(Rácalmás, Szigetfő u. 31.)

 Bölcskei Ferenc Antal Iván
 szakosztályvezető edző
 20/9520-580 30/491-1345
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    koncertje 19-20 óra

RÁCALMÁSIAK
KARÁCSONYA

a Jankovich-kúriában
2011. december 18. vasárnap

Műsorterv:
Adventi vásár, kiállítás a rácalmási óvodások és iskolások rajzaiból 12-20 óra
Rácalmás Karácsonyfájának közös díszítése 12-14 óra
Betlehemes bemutató, majd 15 órakor útrakelés 4 rácalmási útvonalon 13.30-14 óra
Rácalmásiak műsora 1: óvodások, asszonykórus, néptáncosok, vers, tánc 14-14.30 óra
karácsonyváró játszóház a Kézműves Műhelyekben 15-17 óra
Szironta Csengettyűegyüttes, Besnyő 30 perces műsora 14.30-15 óra
Mészáros Melinda harmonikajátéka 15-15.30  óra
Steps of the Celts ír sztepptánc-show 15.30-16 óra

Utolsó gyertya meggyújtása
Rácalmás adventi koszorúján,
ünnepi áldás és igehirdetés Kovács Enikő ref. lelkésszel
rácalmásiak műsora 2: iskolások énekkara, közös ének, vers 17.30-18 óra
Kegye János pánsípművész adventi műsora 18-19 óra

T

Szervezők:
Rácalmás Város Önkormányzata,

Művelődési Ház és Könyvtár,
Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai 

Központ

mási útvonalon 
cosok, vers, tánc 14-1

15-17 ór
ora 14.30-15 ó

15-15.30 
15.30-1

Kolooomp
Zennekkkkaaréllőő

kkkkkkaakkkk rráácsonynn iyy ggyygg eeyyyy rrmekmkk űmm soraa 11666-117.30 rróór

rraa


