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TARTALOM

A rácalmási óvodások és iskolá-
sok jártak a Mikulásnál az Öko-
Ferr Kft. jóvoltából

8. oldal

A városvédők és az önkéntesek 
már készülnek a tavaszra...

13. oldal

Már állnak a sportpálya mellett 
épülő új öltözőépület falai...

2. oldal

Családi nap volt az iskolában
6. oldal

Betlehemezők 
járják a várost!

A karácsonyi rendezvény 
keretén belül felelevenítjük a 
régi hagyományokat! Ötlet-
adó gazdánk Mosonyi Mi-
hály, Rácalmás helytörténeti 
kutatója, városunk díszpolgá-
ra. Misi bácsi elmesélése alap-
ján igyekszünk visszaidézni 
a régvolt hangulatot – ebben 
Berzainé Kereki Rita és a vál-
lalkozó kedvű rácalmásiak 
lesznek segítségünkre. 

A bemutatkozó főpróba 
18-án 13.30 órakor lesz a Jan-
kovich-kúria színpadán. Utá-
na útrakelnek a pásztorok, a 
szereplők, és betlehemes mű-
sorukkal köszöntik a rácalmá-
siakat! (Részletes útiterv la-
punk 10. oldalán.)

Karácsonyozzunk 
együtt!

Kedves Rácalmásiak! Szeretettel invitáljuk Önöket: ve-
gyenek részt a „Rácalmásiak 
karácsonyán” a népszokás új-
raélesztésében és a közös ün-
neplésben december 18-án a 
Jankovich-kúriában! (Rész-
letes program lapunk utolsó 
oldalán.) 

Akár gyermekek, akár fel-
nőttek vagyunk, tudnunk kell 
közösen játszani és együtt 
örülni a karácsonynak! 

Szeretettel várjuk Önö-
ket!

Schrick István
polgármester

Békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag 

új esztendőt kívánok Rácalmás lakóinak!

A képviselőtestület nevében:
Schrick István

polgármester

2011. december XVIII. évfolyam 12. szám
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A képviselőtestület elfo-
gadta a Jankovich Miklós Ál-
talános Iskola igazgatójának 
javaslatát, amely alapján két 
rácalmási gyermek részt vehet 
az Arany János Tehetséggon-
dozó Programban. Az önkor-
mányzat havi 6-6000 forinttal 
járul hozzá a két diák tanul-
mányaihoz az elkövetkezendő 
négy, legfeljebb öt évben. 

Mindkét tanulót az osz-
tályfőnöke javasolta a prog-
ramra, mert tehetségesnek és 
szorgalmasnak tartotta őket. 

Az önkormányzat ál-
tal biztosított összeg csak el-
enyésző része (leginkább csak 
feltétele) annak a támogatás-
nak, amelyet maga a program 
tesz hozzá a két nyolcadikos 
rácalmási ;atal taníttatásához.

Az Arany János Tehetség-
gondozó Program keretében 
lehetőség nyílik arra, hogy a  
tehetséges gyermekek olyan 
gimnáziumokban, kollégiu-
mokban tanuljanak, nevelőd-
jenek tovább, amelyek célul 
tűzték ki a tehetséggondozást 
és a felsőfokú tanulmányokra 
való eredményes felkészítést.

Az önkormányzatok ál-
tal benyújtott pályázatokat az 
Oktatási Minisztérium és a 

programhoz tartozó gimná-
ziumok közösen bírálják el. A 
tanulók - egy nem szaktárgyi 
jellegű - felvételi elbeszélgeté-
sen vesznek részt, fogalmazást 
írnak, és egy képességet vizs-
gáló feladatlapot töltenek ki.

A sikeresen teljesítő tanu-
lók - lehetőség szerint - me-
gyéjük neves gimnáziumába, 
illetve kollégiumába nyerhet-
nek felvételt, és speciális prog-
ram alapján készülhetnek fel a 
felsőfokú továbbtanulásra. A 
tanulók egyéves előkészítő év-
folyam és négy gimnáziumi év-
folyam elvégzése után tehetnek 
érettségi vizsgát. Az előkészí-
tő évfolyamon a diákok emelt 
szintű anyanyelvi és idegen 
nyelvi képzésben, matemati-
ka- és informatikaoktatásban, 
önismereti, személyiség- és 
képességfejlesztő, kommuni-
kációs és tanulás-módszertani 
programokban vesznek részt. 
A programban tanuló diákok 
az érettségiig C típusú közép-
fokú nyelvvizsga megszerzésé-
re alkalmas nyelvtudást szerez-
nek angol nyelvből, és leteszik 
a nemzetközi ECDL számí-
tástechnikai vizsgát. A program 
résztvevői valamennyien kollé-
gisták lesznek.

Két tehetséget támogatunk

A sportpálya mellett sé-
tálók, közlekedők bizonyára 
már látták: épül Rácalmás új 
sportöltözője.

A beruházás önkormány-
zati forrásból valósul meg. 

A rácalmási Timpanon P+P 
Kft. a közbeszerzési eljárás 
eredményének kihirdetése 
után  haladéktalanul elkezdte 
a munkát. Az eredmény látvá-
nyos...

Sportöltöző: már állnak a falak!

A pénzügyi bizottság ér-
tékelése és támogató javas-
lata után a képviselőtestület 
elfogadta novemberben az 
önkormányzat idei költségve-

tésének III. negyedévi teljesí-
téséről szóló pénzügyi beszá-
molót. 

A főbb számadatokat az 
alábbiakban közöljük:

Beszámoló a III. negyedév végén

Bevételek

Kiadások
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Pet-palackok 
elszállítása

A háztartásokban keletke-
ző műanyag =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 minden 
hónapban egy alkalommal, 
a hónap negyedik szerdáján 
szállítják el.

Az idei év utolsó szállítá-
si napja:

– December 28., szerda.

Hóeltakarításra 
szerződtek 
a vállalkozók

Az önkormányzat fel-
készült a télre, a havazásra. 
Három vállalkozóval kötött 
megállapodást a hóeltakarí-
tásra: a NORD-IQ Bt.-vel, 
Juhász Tibor és i?. Finta Já-
nos rácalmási vállalkozóval. 

Az önkormányzat vállal-
kozónként 100 ezer forint ké-
szenléti díjat ;zet a téli idő-
szak alatt. 

Ettől függetlenül kérjük a 
lakókat, havazás után takarít-
sák el, tartsák rendben a házuk 
előtti járdaszakaszt.

Új ravatolózót 
terveztet 
a testület

A képviselőtestület meg-
rendelte az új temetői ra-
vatalozó építésének terveit. 
Korábban a helyi katolikus 
plébánossal már tárgyalások 
folytak ezzel kapcsolatban. A 
képviselők szeretnék, ha ki-
csit intenzívebbé válna a fo-
lyamat, és megállapodnának 
arról, hogy hol lenne a leg-
ideálisabb helye a temetőben 
a Rácalmáshoz méltó új rava-
talozónak.

A közbeszerzési verseny 
nyertese, a Födém 2001 
Kft. elkezdte a csónaktáro-
ló és öltöző építését a Du-
na-parton. Mint ismeretes: a 
Rácalmás SE 21 millió 514 
ezer forintot nyert a beru-
házásra. Az önkormányzat 

és a sportegyesület közöt-
ti együttműködési megál-
lapodás értelmében az ön-
kormányzat bonyolítja le a 
beruházást, továbbá magára 
vállalta az áfa-költségeket is, 
mert az egyesületnek nem áll 
rendelkezésére ez a forrás.

Épül a csónaktároló

Az önkormányzat megvásá-
rolt két ingatlant a Szent Há-
romság téren. Mindkettő vég-
leges építési tilalom alá esik a 
helyi építési szabályzat szerint, 
mert a hátterükben omlásve-
szélyes magas löszfal található, 
amely veszélyezteti az ingatla-
nokat. Az egyik ház már életve-
szélyes, a másik is közel áll hoz-
zá, mivel közvetlenül a partfalra 
építették mindkettőt.

A képviselőtestület két füg-
getlen ingatlanbecsüssel érté-
keltette fel az ingatlanokat, és 
a legalacsonyabb összeget vá-

lasztotta. A képviselőtestület 
megközelítően a helyben szo-
kásos telek áron vásárolta meg 
ezeket az ingatlanokat.

Az építési szabályzat ki-
mondja ezekre a végleges épí-
tési tilalom alá eső részekre: az 
épületek elbontása után oda 
újak nem építhetőek. A testü-
let hosszabb távon parkolókat, 
zöldterületet, parkot  szeretne 
kialakítani a Szent Háromság 
tér azon részén, mert a nagy-
rendezvények alatt gyakorla-
tilag képtelenség parkolni a 
Jankovic-kúria környékén.

Parkoló lesz az ingatlanokon

Az útlalap kialakításával elkezdődött a Révai, valamint  Tóth Árpád utca 
helyreállítása. A munkák jövő tavasszal fejeződnek be

Ötezer forint 
utalvány
– karácsonyra

A képviselőtestület idén 
sem szakított azzal a szép ha-
gyománnyal, hogy megaján-
dékozza a rácalmási időseket, 
valamint a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő családokat ka-
rácsony előtt. Tavaly 136 
gyermeket és 100 idős, 80 év 
feletti lakó kapott az önkor-
mányzattól személyenként 
4000 forint értékű meleg ét-
kezési utalványt. 

A megváltozott gazdasá-
gi helyzetre tekintettel idén 
5000 forintra emelte a testü-
let az ajándékba adott utal-
vány összegét. Ebben az 
évben 143 rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek él Rácal-
máson, és 114-re emelkedett 
a 80 év feletti idősek száma. 

Őket ajándékozza meg 
az önkormányzat karácsony 
előtt étkezési utalvánnyal.

A Hankook 
támogatja 
a rendezvényt

A Hankook Tire Magyar-
ország Kft. 600 ezer forinttal 
járul hozzá a december 18-án 
megrendezendő „Rácalmásiak 
karácsonya” program költ-
ségeihez. A kft. és az önkor-
mányzat vezetői aláírták a 
támogatásra vonatkozó szer-
ződést.

Útjavítás lesz
a plébániánál 
hamarosan

A képviselőtestület meg-
bízta a Duna-Via Kft.-t azzal, 
hogy a balesetveszélyes Pince 
sori bejárót és a plébánia előt-
ti útszakaszt megjavítsa. A 
munkálatok hamarosan meg-
kezdődnek.



Rácalmás4

Rácalmás Város Önkormányzat 2012. évi tervezett

BEVÉTELEK
adatok ezer forintban

Megnevezés Előirányzat
 I. Intézményi működési bevételek  41 327
 II. Sajátos működési bevételek  869 055
  Helyi adók  792 116
  – Építményadó  220 946
  – Idegenforgalmi adó  1 000
  – Iparűzési adó  570 170
  Pótlékok  500
  Talajterhelési díj  400
  Egyéb sajátos bevétel  500
  SZJA helyben maradó része  85 539
  SzJa jöv.di\erenciálódás miatt  - 40 000
  Gépjárműadó  30 000
 III. Költségvetési támogatás  148 433
  Normatív állami hozzájárulás  110 873
  Kötött felhasználású támogatás  37 560
 IV. Átvett pénzeszközök  245 699
  Működési célú pénzeszköz átvétel  26 478
  – Kisebbségi önkormányzatok támogatása  400
  – Tb Alapoktól  6 240
  – Munkaügyi Alapoktól  19 358
  – Más önkormányzattól  480
  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel  219 221
  – Lakosságtól  3 000
  – Ófalu II/a ütem  14 972
  – Iskola projekt áfa kompenzáció  7 727
  – Ófalu II/b ütem  170 000
  – Csónaktároló  21 514
  – Városháza  2 008
BEVÉTELEK ÖSSZESEN  1 304 514

KIADÁSOK
 I. Személyi juttatások  296 361
 II. Munkaadót terhelő járulékok  79 639
 III. Dologi és egyéb folyó kiadások  238 611
  Dologi kiadások  224 611
  – Készletbeszerzése  23 835
  – Kommunikációs szolgáltatások  6 320
  – Szolgáltatási kiadások  112 639
  – Vásárolt közszolgáltatások  6 500
  – Általános forgalmi adó  44 615
  – Kiküldetés, reprezentáció, reklámk.  6 125
  – Egyéb különféle dologi kiadások  16 568
  – Adók, díjak, be;zetések  8 009
  Kamatkiadások  14 000
 IV. Pénzeszköz átadás  11 556
  Működési célú  11 556
 V. Társadalom-, szoc.pol.juttatások  36 094
 VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai  240
 VII. Felhalmozási kiadások  614 367
  – Ófalu II/a ütem  33 248
  – Ófalu II/b ütem  260 000
  – Városháza  7 260
  – Sportpálya öltöző  43 546
  – Révai -Tóth u. aszfaltozás  77 078
  – Tulipán-Rózsa-Venyimi út csapadékvíz elv.  40 000
  – Arany J. u. útépítés  10 000
  – Tér;gyelő rendszer  13 000
  – Orvosi rendelő  80 000
  – Szolgálati lakás (Arany J. u.)  18 000
  – Csónaktároló  32 235
 X. Hiteltörlesztés  27 646
KIADÁSOK ÖSSZESEN  1 304 514

A pénzügyi bizottság ja-
vaslata alapján a képviselőtes-
tület elfogadta az önkormány-
zat 2012. évi költségvetési 
koncepcióját. A főbb szám-
adatokat táblázatunkból is-
merhetik meg olvasóink. Ter-
veink a következők:

Ófalu partfal-stabilizáció-
jának II/b ütemű beruházása 
jelentős feladatot ró ránk jö-
vőre. A Vadkacsa köztől a Szá-
vó közig, illetve a Deák tértől 
a Kiss Ernő utcáig tartó terü-
letet öleli fel. A kivitelező fel-
adata ugyanaz lenne, mint az 
idei II/a ütemben volt, vagy-
is nagy mélységben dréncsö-
veket sajtolnak bele a talajba, 
illetve egymáshoz „szegecse-
lik” a mozgásveszélyes agyag-
rétegeket. A beruházás köz-
beszerzési eljárást követően 
terveink szerint tavasszal in-
dul, és a költségvetésben 260 
millió forinttal szerepel.

A sportöltöző idén meg-
kezdett beruházás, de pénz-
ügyileg jövő évi súlya van, 
hiszen az önkormányzat sa-
ját maga vállalta fel az építés 
költségeit. A sportegyesülettel 
támogatást kötött az önkor-
mányzat, az építkezés  elkez-
dődött, és 43 millió 546 ezer 
forint van rá tervezve.

A Révai és a Tóth Árpád 
utca helyreállítása, aszfalto-
zása és vízelvezetése szintén 
elkezdődött, ám ez is jövő 
évre áthúzódó fejlesztés lesz. 
Az ott élők 40-50 éve várják, 
hogy kavics és sártenger he-
lyett megfelelő út legyen a la-
kóházaiknál. A körülbelül egy 
kilométeres útszakasz rend-
betétele 77 millió 78 ezer fo-
rinttal szerepel a költségvetési 
koncepcióban.

A Tulipán, Rózsa, Venyimi 
út csapadékvízelvezetése szin-
tén tervezett és nagyon fontos 
beruházás – 40 millió forint-
ba kerül majd. Az Arany Já-
nos utca aszfaltozása szintén 
lényeges teendő, mivel na-
gyon leterhelt: ezt az utcát 
használják a telkesek, nagy 
az átmenő forgalom, továb-

bá azon keresztül szállítják 
a kulcsi szennyvizet. Tönk-
rement a burkolat, ám nem 
csak azt szeretnénk helyre-
állítani, hanem megoldani a 
csapadékvíz-elvezetést, jár-
dát és kerékpárutat is építeni. 
Ha ez megvalósulna, akkor a 
Rácalmáson belüli főutcai és 
Szigetfő utcai kerékpárutat 
össze tudnánk kötni a Du-
na-partival, és bicikliút-háló-
zat alakulna ki. Erre jelképes 
összeget, 10 millió forintot 
terveztünk, mert támogatásra 
szeretnénk pályázni. 

A tér;gyelő kamerarend-
szer kiépítésének engedé-
lyezési eljárása most van fo-
lyamatban. A Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság szakmai 
irányításával készültek el a 
tervek, a megvalósításra 13 
millió forint szerepel a kon-
cepcióban.

Az orvosi rendelő felújítá-
sa fontos jövő évi feladat, és 80 
millió forintba kerülne. Egész-
ségügyhöz kapcsolódó teen-
dőnk lesz az Arany János utcai 
szolgálati lakás felújítása, mo-
dernizálása. Nem szeretnénk 
akkor  kapkodni, amikor vala-
milyen okból nem lesz orvosa 
településünknek. Legyen egy 
felújított lakás, amelyet az ön-
kormányzat odaadhat a nálunk 
letelepedő orvosnak. Jelen pil-
lanatban súlyos orvoshiány van 
Magyarországon, és évek múl-
va mi magunk és átélhetjük a 
problémákat, amelyekkel az 
észak-magyarországi települé-
sek már most küzdenek.

A csónaktárolóra támoga-
tást nyert az önkormányzat, 
viszont az építés költségeihez 
a helyi költségvetésből is hoz-
zá kell járulni, mert a pályázat 
csak egy részét fedezi a beru-
házásnak.

A felsoroltak jelentős fel-
adatnak tűnnek a mai világ-
ban, de bízunk benne, hogy 
valamennyi tervezett fej-
lesztést sikerül Rácalmásnak 
megvalósítania jövőre.

Schrick István
polgármester

Jövőre sem mondunk le 
a fejlesztésekről
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Pályázat
ingatlan bérbeadására

Rácalmás Város Képviselőtestülete pályázatot hirdet a 
Rácalmás Szigetfő utca 11-13 szám alatt  található, a Pol-
gármesteri Hivatal épületéhez tartozó , de attól elkülönített  
összesen 43,82 m2 területű üzlet bérbeadására 2012. febru-
ár 1-tól kezdődően. A bérleti jogviszony határozatlan idő-
tartamú

Az üzlethelyiség kereskedelmi célra vagy más gazdasági 
(pld.: iroda, rendelő, bemutatóterem, stb.) célra használható, 
a működési engedély beszerzésére a bérlő köteles; a bérlő 2 
havi bérleti díjnak megfelelő kauciót köteles ;zetni az ön-
kormányzat részére. A Képviselőtestület a  pályázatot  leg-
később 2012. január 25-ig elbírálja és fenntartja a jogát a pá-
lyázat eredménytelenné nyilvánítására.

A képviselőtestület a  bérleti díj összegét 30.000 Ft/hó 
összegben határozza meg.

A bérleti díj összegén felül ;zetendők  a közüzemi költ-
ségek. 

Előnyt élvez az  a pályázat, amelynek célkitűzése, funk-
ciója leginkább illeszkedik a  Városháza környezetéhez (pl. 
irodai funkció)

A pályázatot  két példányban  írásban, személyesen vagy 
postai úton  szükséges benyújtani Rácalmás Város Pol-
gármesteri Hivatalába (2459 Rácalmás Szigetfő u. 11-13,  
Schrick István polgármesternek címezve)

 A borítékra ráírni szükséges:  „Városháza Gazdasági Funk-
ció” elnevezést 

A pályázatokat  legkésőbb 2012. január 10-e kedd 12 órá-
ig  kell benyújtani.

A Képviselőtestület a  pályázatokat  legkésőbb 2012. ja-
nuár 25-ig elbírálja és egyben fenntartja a jogát a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítására.

Az üzlethelyiség  megtekinthető, előre egyeztetett idő-
pontban a 25/517-856  vagy a 25/517-857 telefonszámon.

Részletek: 
Rácalmás intézményi területén, reprezentatív épületben új kialakítású üzlethelyiség parkolási lehetőséggel kiadó.

Helyszín: Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.

Helyiségek: 
Előtér 11,66 m2

Üzlethelyiség 23,89 m2

Raktár  5,43 m2

Mosdó  1,28 m2

WC  1,56 m2

Összesen: 43,82 m2

Infrastruktúra, parkolás:
Az üzlet az újonnan kialakított városháza épületében 

található. A helyiség a városházával közös hálózaton, tel-
jes - víz, csatorna, elektromos áram, központi fűtés – köz-
művesítettséggel rendelkezik. (Az üzlet a víz és áramfo-
gyasztás mérésére almérő került felszerelésre.) Az épület 
vagyonvédelmi és tűzjelző rendszerrel ellátott. A gépjár-
művek parkolása térkő burkolatos parkolóban biztosított.
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Az idei évben nagyon jól 
viselkedhettek  a napközi-
sek, ugyanis mind a 95-en 
meghívást  kaptak a Mikulás 
otthonába Nagykarácsony-
ban. Két részletben utaztunk 
el, az első és harmadik évfo-
lyamosok november 25-én, a 
második és negyedik évfolya-
mosok pedig december 9-én 
látogatták meg a Télapót. A 
bő félórás buszúton nagy iz-
galommal énekelgettük azo-
kat a dalokat, amiket aztán a 
Mikulás is meghallgathatott. 

Megérkezésünket követően 
kismanók fogadtak minket, 
akik eljátszattak velünk egy 

répamesét. Kis lurkóink jel-
mezeket is kaptak a jelenet-
hez, amit ügyesen előadtak, 
de már egyre izgatottabban 
várták a pirosruhás öreget, aki 
nem váratott magára tovább. 
Egyesével szólította magához 
a kicsiket, akik dalokkal és 

rajzokkal kedveskedtek neki, 
majd boldogságtól kipirult 
arccal szorongatták csomag-

jaikat és ámulattal hallgatták 
a nagyszakállút. Miután meg-
csodálták a szánját és a rén-
szarvasokat egy labirintushoz 
sétáltunk, ahol játékos rejt-
vényekkel, feladatokkal kel-
lett eljutni a kijárathoz. Kö-
vetkezett a játszóház, ahol a 

manók bábjátékkal, tánctaní-
tással, kvízzel és mindenféle 
kézműves-foglalkozással lep-
tek meg minket. Mire besöté-
tedett, csupa mosolygós arcú 
kismanó szállt vissza a buszra. 
Remélem, ez a mosoly kitart 
a jövő évig!

Szeretném megköszön-
ni a segítséget az Öko-Ferr 
Nonpro; t Kft.-nek és a Rá-
calmásért Oktatási, Nevelési, 
Környezeti- és Kulturális Ne-
velési Egyesületnek!

Ősz Diána

A Mikulásnál jártunk

Ez úton szeretnénk egy 
öröm teli hírt megosztani a 
kedves rácalmási lakosokkal. 

Osztályunk, az 1.b. tanu-
lói részt vettek a Kiskegyed 
és a Vénusz által közösen ki-
írt pályázaton. A pályázó csa-
patoknak egy 4 oldalas kis-
okost, egy kisebb tájékoztató 
füzetet  kellett elkészíteniük a 
következő témában:  Ne menj 
éhesen az iskolába! Miért jó 
reggelizni? A leadási határidő 
október 28-a volt. Nagy lelke-
sedéssel készültek a gyerekek 
erre az országos szintű meg-
mérettetésre. A közös mun-
kát osztályfőnökünk Füléné 
Perusza Kati néni vezényle-
tével készítették a kis nebulók 
a Jankovich-kúriában tartott 
családi napon. Itt a  kis diá-
kok és a tanító néni kreatív 
munkálkodása alatt a szülök 
kemencés lángost készítettek 
a nagy projektben kifáradt se-

regnek. A családi délután nem 
csak munkával, hanem ak-
tív kikapcsolódással is telt. A 
gyerekek különböző játékok-
ban vettek részt és próbálhat-
ták ki ügyességüket. 

A pályázat leadása és el-
bírálása után november 8-án 
hirdetett eredményt a két ki-
író cég, melynek összesítés-
ében az 1.b osztály  Kati néni-
vel különdíjat nyert el. Óriási 
öröm kerekedett a gyerekek 
és a szülők között, hiszen cse-
metéink még csak 7 évesek és 
egy ilyen országos szintű ver-
senyen a külön díjas helyezés 
igazán szép eredmény. Jutal-
mukat a Mikulás-napi ünnep-
ség keretén belül kapták meg 
a diákok.

A nagy siker után izgalom-
mal várjuk az újabb megmé-
rettetést.

A további munkákhoz sok 
sikert kívánnak a szülők!

Családi nap az 1/b-ben

Ezzel a címmel mutathat-
ták meg a Jankovich Miklós 
Általános Iskola és AMI fel-
ső tagozatos tanulói, novem-
ber 25-én, hogy mit is tud-
nak. A délután folyamán 
több mint száz tanuló kö-
zel negyven műsorszámban 
mutatkozott be a háromtagú 
zsűrinek, tanáraiknak, tár-
saiknak, szüleiknek. A bát-
rabbak egyéni kategóriák-
ban vers-, mesemondásban 
szerepeltek. A zenét kedve-
lők hangszer és szólóének 
kategóriában szórakoztatták 
a közönséget. S akik egye-
dül bizonytalannak érezték 
magukat osztálytársaikkal 
kórusba, jelenetben, tánc-
ban mutatták be tudásukat. 
Nagy meglepetéssel szolgál-
tak nyolcadikos tanulóink, 
hiszen mind a két osztály 
vállalkozott arra, hogy be-
mutassa énektudását. A ; úk 
még külön is megmutatták, 
hogy ebben a korban is lehet 
és jó énekelni. Produkciójuk 
annyira elnyerte a zsűri tet-
szését, hogy különdíjban ré-
szesítették őket. 

Újdonság volt mindenki 
számára két bűvészünk, Varga 
Zsolt és Gergő András, akik 
mutatványaikkal elvarázsoltak 
minket és ezért mágikus he-
lyezésben részesültek  A ha-

todik osztályos táncosoknak 
nem volt párjuk, műsorukkal 
kitűnő hangulatot és kiváló 
eredményt teremtettek. 

A délután hosszú volt, de jó 
hangulatú. A gyerekek jól érez-
ték magukat főleg miután a 
zsűri kihirdette eredményeket, 
amelyek a következők lettek:

Vers kategória:
1. Nagy Dániel 8.b
2. Garda Eszter 6.b
3.  Faragó Milán 6.b
Próza:
1. Babai Blanka 5.a
2. Kovács Kamilla 5.b
3. Németh Afrodité 5.a
Hangszer:
1. Nagy Enikő Nikolett 7.o.
2. Cserkuti Evelin 6.b
3. Blau Sándor 8.a
Kórus:
1. 8.a és 8.b
3. 5.b
Jelenet:
1. 6.a
2. 5.a
3. 6.b
Ezúton szeretném megkö-

szönni minden tanulónak a 
részvételt, tanáraiknak a fel-
készítő munkát. A zsűri tag-
jainak Puskásné Radnó Ág-
nesnek, Kiss Józsefnének és 
Baksa Lászlónak, a kitartó ; -
gyelmet és türelmet. 

Igmándi Zita 
szervező

Ki mit tud? 2011
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A „Gyermek és ;atalkori 
bűnözés megelőzése és csök-
kentése” nemzetközi program 
keretében meghívtuk isko-
lánkba Horváth Diána rend-
őr zászlóst, a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság bűnmeg-
előzési előadóját.

A hetedik és nyolcadik 
osztályosoknak tartott osz-
tályfőnöki órák célja:

 Megismertetni a korosz-
tályt az őket érintő alapvető 
fogalmakkal, veszélyhelyze-
tekkel és azok elkerülésével. 
Hogy elértük-e a kívánt célt? 
Döntsék el önök, néhány di-
áktól idézett gondolat alapján!

„Iskolánkba látogatott 
múlt héten egy nagyon szim-
patikus rendőrnő. Előadást 
tartott a mai ;atalokat ve-
szélyeztető dolgokról. Sokat 
beszélt a magatartási problé-
mákról, a tanulókat befolyá-
soló tényezőkről. Felhívta ;-
gyelmünket a drogokra, az 
italokra, és hogy milyen köny-
nyen kerülhetünk bajba. 

„Sok új dolgot tudtam meg 
ezen az órán. Például a bűn-
cselekmény és a szabálysér-
tés közti különbséget. Hasz-
nos volt számomra ez az óra, 
mert azt is megtudtam, hogy-
ha nem ismerjük a törvényt, 
az nem mentesít a pénzbírság 
vagy a börtön alól. Aki betöl-
tötte a tizennegyedik életévét 
onnantól büntethető. Ezért 
;gyeljünk a diákcsínyekre, 
fenyegetésekre, zaklatásokra, 
mert börtön lehet a vége! A 
rendőrnő érthetően és olykor 
a diákok „nyelvére” lefordítva 
tartotta meg az órát.

„Szerintem ez az előadás 
nagyon hasznos volt, mert 
sok mindent megtanultunk. 
Például most már meg tu-
dunk különböztetni egy igazi, 
és egy álrendőrt. Megismer-
tük különböző szabálysértés, 
bűncselekmény, vele járó kö-
vetkezményeit, büntetéseit. 
Most már tudom mi a lopás 
és a rablás közötti különbség. 
Megtudtuk, hogy az utcán 
magabiztosan határozottan 

közlekedjünk, és ne úgy sétál-
junk végig, mint áldozatok. 

„Meggondolatlan tette-
inkért vállalni a felelőssé-
get eléggé problémás. Ezért 
jobb ha tudunk néhány dol-
got, legyen szó diákcsínyekről 
vagy komoly bűnökről. Bár én 
személy szerint már tudtam 
ezekről a szabályokról, tör-
vényekről valamicskét, de jól 
jött egy kis megerősítés. Sokat 
volt szó a mi korosztályunkról 
(12-15 évesekről) és ez idő-
szak bűntetteiről. Nekem na-
gyon tetszett és örülök, hogy 
az iskola gondot fordít ilyen 
előadásokra. 

„Én nagyon jó dolognak 
tartom, a mi korosztályunk-
nak már tudni kell ezeket a 
törvényeket. Véleményem 
szerint az ismeretek csökken-
tik majd a ;atalkorú bűnözést. 
Remélem, hogy ezáltal jobban 
meglehet bízni majd az embe-
rekben.

„Szerintem a bűnmegelő-
zési óra nagyon hasznos volt, 
főleg a mi korosztályunk szá-
mára. Nemsokára felvételi, 
kikerülünk a megszokott kör-
nyezetből, és épp ezért érde-
mes volna tudni, mit szabad, 
és mit nem. Persze vannak 
olyanok, akik ide a város-
ba mennek továbbtanulni, de 
vannak olyanok is, akik ennél 
messzebbre. Szerintem mind-
kettőre ugyanaz vonatkozik: a 
szülő nem állhat mindig ott, 
mondván ez most rossz csele-
kedetnek számít.

Ez az egy-egy óra gondo-
latokat ébresztett, melyről to-
vább beszélgethetünk a di-
ákokkal az osztályfőnökkel, 
szülőkkel. Mindenképpen 
beszélgetnünk kell róla, mert 
védenünk kell önmagunkat, 
gyermekeinket a környezet 
kedvezőtlen hatásaitól. Javas-
lom a www.bunmegelozes.hu 
internetes weboldalt, ahol sok 
jó példát olvashatunk a ;atal-
kori bűnmegelőzési témában.

Vargáné Moldován Katalin
osztályfőnöki 

munkaközösség vezető

Bűnmegelőzési 
felvilágosító óra  November 17-18-án ke-

rült megrendezésre iskolánk-
ban a 2011. évi „Ki mit tud?” 
vetélkedő az alsó tagozaton.

  Diákjaink és az őket felké-
szítő nevelők nagy izgalom-
mal várták ezeket a napokat.

Végre megmutathatták te-
hetségüket a hétköznapi-
tól eltérő formában egy-egy 
versszavalat, mesejáték, éne-
kes vagy hangszeres produk-
ció, vagy éppen vidám jelenet 
formájában.

Nagy örömünkre az idén is 
valamennyi osztály szerepelt a 
két nap közel 4 órás műsorában.

A zsűrinek nem volt köny-
nyű dolga eldönteni a produk-
ciók közül melyek sikerültek a 
legjobban.

Láthattunk azonban ki-
emelkedő teljesítményeket, 
amelyeket oklevéllel és aján-
dékkal jutalmaztunk.

Helyezést kaptak követke-
ző tanulóink: 

1. és 2. évfolyamon:
1. 2.a és 2. b osztály 
kórusa (Ének)
2. 1.b osztály kórusa 
(Ének)
3. Horváth Máté 1.b 
(Ének)
és
1. Tóth Izabella 1.b (Vers)
2. Osvai Réka 1.a (Vers)
3. Bruzsa Márk 1.b (Vers) 
Különdíj: Dózsa Richárd 
1.a (Vers)
1. Steiner Gréta 2.a 
(Hangszer)

2. Tóth Izabella 1. b 
(Hangszer)
3. Makovics Linett 2.a 
(Hangszer)
Különdíj: Nagy Lili 1.a 
(Hangszer)
1. Bachrathy Nikolett 1.a 
(Mese)
2. Nagy Lili 1.a (Mese)
3. Vesztergom Lóránt 2.b 
(Mese)
1. 1.b osztály tánckara 
(Tánc)
2. 2.a osztály Karikás tánc 
(Tánc)
3. és 4. évfolyamon: 
1. 3. b osztály kórusa 
(Kórus)
2. 4.a osztály kórusa 
(Kórus)
1. Gömöri Luca 3.a (Vers)
2. Mess Anna 3.a (Vers)
3. Marczi Aletta 4.a (Vers)
1. Glocz Ádám-Horváth 
Benedek 4.b (Hangszer)
2. László Sára 3.b 
(Hangszer)
Különdíj: Kókai Roland 
(Hangszer)
Különdíj: Dózsa Bálint 4.a 
(Mese)
1. 4.b ( Jelenet)
2. 3.b ( Jelenet)
3. 4.a ( Jelenet)
1. Jazzbalett 3.a és 3.b 
(Tánc)
2. Jazzbalett 4.a és 4.b 
(Tánc)
Minden résztvevőnek gra-

tulálunk!
 Csuszné Pomóthy 

Krisztina

Alsós „Ki mit tud?”
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Két első, két második hely, 
négy aranytoll-díj és egy külön-
díj született!

Az ősz kezdetével a versenyek 
is megkezdődtek. Részt vettünk 
három rangos versenyen. Duna-
újvárosban a Móricz Zsigmond 
Általános Iskolában szövegíró 
versenyen, Pusztaszabolcson sza-
valóversenyen, Nagyvenyimen 
mesemondó versenyen. A három 
versenyen 11 tanulónk szerepelt, 
közülük 9-en komoly eredmény-
nyel tértek haza.

A móriczos pályázatot Liszt 
Ferenc emlékének jegyében hir-
dették meg. 200 éve született a 
zeneszerző, s a gyerekek híressé-
gek zenéről szóló idézetei közül 
választhattak, s az általuk alkotott 
versenydolgozatnak hordoznia 
kellett a választott idézet üzene-
tét. Iskoláját minden évfolyamból 
egy tanuló képviselhette. A ver-
senyzők létszáma évfolyamon-
ként 15-16 fő volt. Közülük vá-
lasztotta ki a zsűri a 3-4 legjobb 
pályaművet, s ők december 14-én 
átvehetik majd az Aranytoll-dí-
jat, mely igen rangos jutalom. A 
verseny azért is nehéz, mert a di-
áknak nemcsak megalkotni kell a 
szöveget, hanem meg is kell ta-
nulnia, mivel a versenyen nem 
használhatja saját szövegét, csak 
emlékezetből írhat.

Az iskolai válogatót októ-
ber közepéig lebonyolítottuk, s a 
legjobbnak ítélt pályaművek al-
kotóival többször gyakoroltuk a 
szövegleírást 60 perc alatt, majd 
javítottuk a felmerült hibákat, 
hogy a nagy megmérettetés jól 
sikerüljön.

A verseny október 26-án volt. 
Az ötödik évfolyamot Blau Virág 
(5.a), A hatodikat Tóth Lili (6.b), 
A hetediket Virág Kata (7.o), 
a nyolcadik évfolyamot Kovács 
Zsó; a (8.b) képviselte.

Öt hét izgalmas várakozás 
után végre megérkeztek a meg-
hívók az ünnepélyes eredmény-
hirdetésre. Nagy boldogság ju-
tott nekünk, ugyanis mind a 
négy tanulónk névre szóló meg-
hívót kapott az Aranytoll-díj át-
adásra.

2. versenyünk Pusztaszabol-
cson volt. Az általános iskola 
1981 óta viseli József Attila ne-
vét. A szavalóverseny megrende-
zésére rendhagyó módon került 
sor, ugyanis méltóképpen szeret-
ték volna megünnepelni a névfel-
vétel 30. évfordulóját. A verseny 

rangját úgy próbálták emelni, 
hogy kilenc környékbeli telepü-
lést hívtak meg a szavalóverseny-
re. A verseny egy fordulós volt, 
egy kötelező József Attila verssel, 
és egy szabadon választható XX.-
XXI. századi magyar költő versé-
vel léptek színpadra a gyerekek.

November 10-én egy gyönyö-
rű művelődési házban, nagyon jól 
szervezett versenyen vehettünk 
részt. Kimagasló felkészült-sé-
gű versenyzők adták át egymás-
nak a színpadot. Először minden 
gyerek a kötelező verset szavalta, 
majd második körben a szabadon 
választott következett. Az 5 tagú 
zsűrinek nem kis fejtörést oko-
zott, hogyan is döntsenek a he-
lyezésekről. A zsűri elnöke Pel-
söczy László színművész volt, a 
Nemzeti Kamara Színház örökös 
tagja, akinek egyik legismertebb 
szerepe István, a király az azonos 
című Szörényi-Bródy féle rock-
operában.

Minden iskola legjobb vers-
mondóját vitte a versenyre, így 
felkészült versenyzők szavalatai 
érintették meg az emberi lelke-
ket, élmény volt ez a délután. 5-6. 
évfolyamból Tóth Lili (6.b), 7-8. 
évfolyamból Polákovics Petra és 
Horváth Gergő szavalt. Lili első 
helyezett, Petra második helye-
zett lett nagy örömünkre.

3. versenyünk a nagyvenyimi 
mesemondó verseny volt novem-
ber 18-án. Négy tanulónk ver-
senyzett. Az első osztályos Bach-
raty Nikolett (1.a), ő különdíjat 
vehetett át. A 3. osztályos Kán-
tor Lili szerepelt még az alsó ta-
gozatosok versenyében. A felső-
sök versenyében a 6. évfolyamból 
Varga Zsolt (6.a) mesélt egy bu-
kovinai székely népmesét, A bo-
londos ember címűt. Ezzel a pro-
dukcióval első helyezést ért el. 
Hetedikes versenyzőnk Poláko-
vics Petra volt, Lázár Ervin A 
csomag című meséjét adta elő, s a 
második helyezést ítélte oda Pet-
rának a zsűri.

Gratulálok tanulóinknak a 
hozott szép eredményekhez ta-
náraik és diáktársaik nevében. 
Köszönet Gyöngyösiné Marika 
néninek, Oszvaldné Marika né-
ninek és Győr; né Eszti néninek 
a felkészítő munkáért. Köszönöm 
a versenyre való eljutásban nyúj-
tott segítségét Polákovics Petra, 
Virág Kata, Varga Zsolt és Bach-
raty Nikolett szüleinek.

   Szabó Erika

Helyezéseső
novemberben

Hetek óta zengett az óvo-
dánk a Télapó-váró daloktól. A 
gyermekek szorgalmasan rajzol-
tak, festettek, ragasztottak, hogy 
a csomagért cserébe ők is kedves-
kedjenek a jó öreg  apónak. Elér-
kezett a nagy nap, december 6, és  
a Mikulás pontosan érkezett két 

krampusz segítőjével, és csoport-
ról csoportra járva hallgatta meg 
a verseket, dalokat, gyűjtötte ösz-
sze a szép rajzokat, osztotta ki a 
csomagokat. A Mikulás távozása 
után a gyerekek megnézhették „A 
Télapó kesztyűje” című bábdara-
bot az óvónénik előadásával.

Vártuk a nagyszakállút!

November végén óvodánk 
Maci és Cica csoportja az ÖKO-
FERR Nonpro; t Kft. jóvoltá-
ból meglátogathatta a Miku-
lást  nagykarácsonyi otthonában. 
A gyermekek nagy izgalommal 
várták a találkozást a nagyszakál-
lúval, aki a  csomag átadása előtt 
kedvesen elbeszélgetett óvodása-

inkkal.  A gyerekek örömmel vet-
ték birtokba a játszóház eszközeit 
és ügyesen tevékenykedtek a kéz-
műves asztaloknál.

Köszönjük Farkas Attilának, 
az ÖKO-FERR Kft. dolgozójá-
nak, hogy az ingyen jegyek fel-
ajánlásával ilyen kellemes   él-
ményt szerzett gyermekeinknek.

Találkozás a Mikulással

Karácsonyi ünnepség
A karácsonyi ünnepségünk időpontja egyre közelebb ke-

rül hozzánk, és már nagyon várjuk ezeket a szeretetteljes pil-
lanatokat! Az ünnepség december      20-án, kedden 9 órakor 
kezdődik óvodánk tornaszobájában. 

A legszebb ünnepünk egyikén a csoportok egymásnak 
és szüleiknek, kisebb testvéreiknek adják elő kis műsorukat.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Előző jelentkezésünk 
óta  két bűncselekmény tör-
tént településünkön a lakos-
ság sérelmére. Nagy fogással 
távoztak azok a besurranók, 
akik a nyitott ajtón jutottak 
be az egyik helyi családi ház-
ba és ruhaneműket, irattáskát 
emeltek el. A táskában benne 
voltak a ház előtt,  az utcán 
parkoló gépjármű kulcsai és 
iratai is, így az autóval köny-
nyen távoztak a tolvajok. Egy 
másik esetben a ház bejárati 
ajtaját feszítették be, amikor 
a tulajdonosok nem tartóz-
kodtak otthon. Jelentős lopá-
si kár keletkezett. 

Sajnálatos, hogy a meg-
erősített rendőri jelenlét el-
lenére előfordulhatnak ilyen 
események Rácalmáson. Is-
mételten kérjük a lakókat, 
hogy eszközeikre, ingatlan-
jaikra ;gyeljenek az eddigi-
eknél is jobban, mert csak a 
megelőzéssel tudjuk kivéde-
ni az ilyen cselekményeket. 
Zárják a kertkapukat, a lakás 
ajtaját, sőt ;gyeljenek arra is, 
hogy ha az óvintézkedések 
ellenére valaki mégis bejut-
na otthonukba, akkor ott ne 
találjon elöl értékeket, azok-
hoz csak nehezen juthasson 
hozzá.

Különösen fontos az elő-
vigyázatosság az elkövet-
kező hetekben. Többször 
;gyelmeztettünk már olva-
sóinkat, hogy a nagy ünne-
pi forgatagban, az ajándék-
vásárlás lázában  is legyenek 

;gyelmesek!  Bevásárláskor 
ne hagyjanak értékeket, ira-
tokat, táskát az autójuk utas-
terében, akkor sem, ha kivi-
lágított helyen áll a jármű.  
Bevásárló központokban, 
nagy tömegben az úgyne-
vezett zsebesek támadása-
iknak vagyunk kitéve, ezért 
ajánljuk, hogy a magunknál 
tartott pénzt öltözékünkben 
több helyre tegyék, lehetőleg 
gombolható zsebbe, és egy-
szerre ne vegyenek elő nagy 
összeget. Figyeljenek a vál-
lukon, vagy a kezünkben tar-
tott táskákra is,  mivel eze-
ket a pillanat töredéke alatt 
ki tudják kapni a kezükből a 
tolvajok.

Az elmúlt időszakban te-
lepülésünkön elkövetet bűn-
cselekmények a kora esti 
órákban történtek, ami an-
nak tudható be, hogy ko-
rán sötétedik, viszont a kora 
esti mozgás nem tűnik fel 
a szomszédoknak sem. Így 
ezekre az időpontokra te-
vődtek át a besurranásos lo-

pásokok. Ismét és kiemelten 
hangsúlyozzuk: sok az utcán 
éjszakázó autó Rácalmáson. 
Kérjük a lakókat, álljanak a 
kerítésen belülre gépjármű-
vükkel, ezzel megkönnyítik 
munkánkat,  és megkímélik 
magukat a bosszúságtól.

Karácsonykor ;gyeljenek 
a meggyújtott gyertyákra! 
A közkedvelt  pirotechnikai 
eszközöket is a rendelteté-
süknek megfelelően hasz-
nálják szilveszterkor, és az el 
nem használt eszközöket a 
törvényben előírtak szerint 
szolgáltassák vissza  a meg-
adott időre.

Egyesületünk tagjai az ün-
nepek alatt is ellátják a szol-
gálatot. Reméljük minden 
baj és probléma nélküli lesz 
az évnek ez a szép időszaka – 
kérjük,  legyenek partnereink 
ebben!  Reméljük, jó taná-
csainkkal boldogabbá tudjuk 
tenni minden rácalmási lakó-
nak a szeretet ünnepét. 

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és békés, 
boldog új esztendőt 
kívánnak Önöknek a 
polgárőrség vezetői és 
tagjai!

A következő évben is vár-
juk azokat, akik szeretnék, ha 
településünk közbiztonsága a 
jelenleginél is jobb lenne,  és 
hajlandóak tenni is ezért!

Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István

 Polgárőreink jelentik...

Besurrantak a nyitott ajtón

Végre eredményes volt 
idén papírgyűjtésünk.

Már évek óta úgy éreztük, 
hogy csak a rengeteg mun-
ka van vele. Olyan is volt, 
hogy többe került az elszál-
lítás, mint amennyit a papí-
rért kaptunk. Idén „megérte” 
gyűjteni. Nagyon köszönjük a 
szülők, nagyszülők és termé-
szetesen tanulóink fáradozá-
sát, akik segítségével 40040 

kg-ot sikerült összeszedni. 
Ennek értékét a diákönkor-
mányzat programjaira, jutal-
mazásra költjük.

Megköszönjük Sztojka Já-
nos segítségét, aki nemcsak 
egész délutánját töltötte aktív 
részvétellel, hanem a sok ho-
zott papírral gyermeke osztá-
lyát is támogatta.

Köszönettel tartozunk a 
P+P Kft.-nek is, akik évek óta 

biztosítják számunkra a hely-
színt.

Ismét nagy sikert arattak a 
Marcipán cukrászda tortakü-
lönlegességei, amiből a három 
győztes alsós és felsős osztály 
falatozhatott.

Reméljük, hogy a tavaszi 
papírgyűjtés is hasonló (vagy 
jobb) eredménnyel zárul az 
Önök segítségével, melyet 
előre is köszönünk.

Kiss Józsefné 
és Kiss József

Sikeres papírgyűjtés

Új telefonszámaink:  
 Elnök: 

06-30-6210-962
Titkár: 

06-30-6211-193
Gazdasági vezető: 

06-30-5006-576
Körzeti megbízott: 

06-30-6210-959

Horgászhírek
Október végén és novem-

ber elején sajnálatos események 
zavarták meg az ilyenkor már 
csendesedő horgászéletet. Va-
lakik szemet vetettek a vízpar-
ton kikötött csónakok láncaira, 
vasmacskáira és egyéb nagyobb 
fém alkatrészeire. A károko-
zás komoly felháborodást kel-
tett. Több horgásztársunk indu-
latosan járta a partot és leste az 
esetlegesen visszatérő elkövető-
ket. Szerencsére nem találkoztak 
egymással. 

A nagyobb ;gyelem viszont 
egy másik problémára is fényt 
derített. Egyre több lakótár-
sunk gondolja úgy, hogy a kert-
jében összegyűlt hulladék a Du-
na-parton jó helyen van. Ezért 
aztán utánfutószámra fuvarozza 
az ágakat, avart és szórja a horgá-
szok által karbantartott verseny-
pálya könnyen elérhető részeire. 
Minden így cselekvő jelentősen 
téved. A Duna-part ugyanolyan 
közterület, mint a főutca, vagy a 
saját háza előtti utcarész. Termé-
szetesen, akit tetten érünk, név-
vel és rendszámmal feljelentjük 
a helyi jegyzőnél. Egyesületünk 
jogi képviselője az eljárást ;gye-
lemmel kíséri, és a vezetőségün-
ket tájékoztatja a meghozott ha-
tározatról.

Tagságunk komoly érdeklő-
déssel várja az őszi dunai haltele-
pítést. A víz kezelője az Ercsi Hal 
Kft. tájékoztatása alapján az ala-
csony vízállás miatt egyelőre ezen 
a területen nem terveznek halki-
helyezést. Horgászegyesületünk 
vezetősége egyeztet a kft. állás-
pontjának módosításáról.

December 18-án va-
sárnap önkormányzatunk 
nagyszabású adventi ren-
dezvényt tart a Jankovich 
Kúria Rendezvényköz-
pontban. Horgászegyesü-
letünk forralt borral és sült 
hallal várja tagjait és az ér-
deklődőket. Reméljük, sok 
tagunk megtisztel bennün-
ket és az évet kellemes be-
szélgetéssel zárhatjuk a fű-
tött sátor asztalai mellett!

Dualszky-Kovács István
a horgászegyesület elnöke



Rácalmás10

Művelődési Ház
 és Könyvtár Rácalmás

Karácsonyi
várakozás

Csend honol a földön, zuzmara a fákon,
kertek alatt már itt van a karácsony.
A csendes tájra ha hólepel terül,
a természet alatta álomra szenderül.
Az emberi szívekben csendes várakozás,
béke és szeretet utáni vágyakozás.

A keresztény ember most  a Messiást várja,
hogy békességet hozzon erre a világra.
Legyen minden ember boldog a szeretet ünnepén,
ne legyen kivétel gazdag e vagy szegény.
Gyermekeknek felnőtteknek teljesüljön álma,
legyen mindenkinek szép karácsonyfája.
Az emberekközt legyen tartós béke,
amit átvihetünk majd a jövő évre.

Kondor Károly Gyula

Rajzolni, festeni vágyó 
felnőttek W gyelmébe!

2012. január második hetétől képzőművésze-
ti szabadiskola indul megfelelő létszámú érdek-
lő esetén a Művelődési Ház és Könyvtár szerve-
zésében.

A foglalkozások szakmai vezetője Kiss Ervin 
Gábor festőművész (Kisapostag), akinek életmű-
véről a www.kisservingabor.hu oldalon olvashat-
nak bővebben. Terveink szerint heti rendszeres-
séggel keddi napokon 2x60 perces elfoglaltságot 
jelentene és 16.30-tól 18. 30-ig tartana az oktatás, 
helyszíne a művház civil terme. 

Várjuk minden olyan érdeklődő jelentkezését, 
aki 16 éven feletti és szereti a művészetet, szíve-
sen alkot, s esetleg a helyi rendezvényeket kiállí-
tott műveivel is színesítené. 

Érdeklődni és jelentkezni a 30/2162372-es 
számon lehet Nikolényi Mirtill művelődésszer-
vezőnél.

Betlehemes műsor és pásztorjáték útvonala
A december 18-ai Rácalmásiak Karácsonya rendezvény keretén belül a régi hagyomá-

nyok felelevenítése is kezdetét veszi. Ötletadó gazdánk Mosonyi Mihály, Rácalmás hely-
történeti kutatója és városunk díszpolgára. Misi bácsi elmesélése alapján igyekszünk a rég-
volt hangulatból visszaadni valamit, s ebben Berzainé Kereki Rita és a vállalkozó kedvű 
rácalmásiak lesznek segítségünkre. A 13.30 órakor a Jankovich-kúria színpadán kezdődő 
bemutatkozó főpróba után útrakelnek betlehemes műsorukkal a pásztorok, s a további sze-
replők, akik a következő terv szerint haladnak Rácalmáson belül:

14.30-tól Kulcsi út, a Kulcsi út vége a Mikszáth K. u.-dr. Sárközi F. u-Csillag u.
 kereszteződésénél a Bőrdíszműves ház előtti téren
15.30-tól Szigetfő utca, a Panoráma köz-Szigetfő u.-Somogyi B. u. kereszteződésével
 szemben a Fő téren
16 órától Kossuth Lajos utca, a Kossuth Lajos utca-Deák téren

Az említett 3 utcában  először hangoskodással, kolompolással, kürtök megszólaltatásá-
val, ostordurrogtatással  igyekeznek felhívni magukra az ott lakók ; gyelmét. Minden ked-
ves utcabelit vagy éppen ott tartózkodó vendéget szeretettel várnak kb 30 perces műsorukra 
a fent megjelölt helyszíneken, ahol a tűzrakást követően megkezdik műsorukat. 

Legyenek jó vendéglátók, s ünnepi műsorukért cserébe jó szót, némi lélekmelegítő itó-
kát, süteményt, diót adjanak – lehetőségükhöz mérten – fellépőink tarisznyájába!

Kedves
látogatóink!

A Művelődési Ház 
és Könyvtár szolgál-
tatásai december 
 20-ától szünetelnek, így 
a teremhasználókat, a 
könyvtár- és internet-
látogatókat legköze-
lebb 2012. január 3-ától 
a megszokott nyitvatar-
tási időben várjuk!

Kellemes ünnepeket 
kívánva:

A művelődési ház 
dolgozói
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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, Póréhagymával 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

A Rácalmási Református
Egyházközség hírei

Református istentisztelet időpontja:
Minden vasárnap  10.30 órakor
a MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

KonW rmációi előkészítő:
Kedd 17 órától a művelődési házban

Karácsonyi istentiszteletek időpontja
Dec. 24.: 16.00 
Hittanos gyerekek műsorával
művelődési ház
Dec. 25.: 10.30
Úrvacsorás istentisztelet
művelődési ház
Dec. 26.: 10.30
Istentisztelet 
művelődési ház

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

Lelkipásztor telefonszáma:
0630/5748-564

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

Ünnepi istentiszteleteinkre szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit!

Lélekfrissítő
„Íme, a te rokonod, Erzsébet is / út fogant öregségére és már a 

hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az 
Istennek semmi sem lehetetlen.”

Lukács 1, 36-37

Szkeptikusok és realisták mondják ki legtöbbször az íté-
letet: Lehetetlen. Semmi esély sincs rá. Gyógyulásra, békü-
lésre, megoldásra, a csodára. A bibliai karácsonyi történetek 
azonban éppen arról szólnak, hogy ami számunkra lehetet-
len ugyan, az az Istennek hatalmában áll. Ő Úr mindenek 
felett, éppen azért Őt nem kötik az esélylatolgatások. Neki 
semmi sem lehetetlen. Még az sem, amit mi elhinni sem me-
rünk. A meddőnek és a szűznek gyermeke születik. Lehe-
tetlen? Istennek nem. Akkor Nála az is lehetséges, amit mi 
annyira várunk, amiért oly sok imát elmondtunk, látszólag 
hiába. Karácsony a hit próbája. Elhiszem, hogy Isten cso-
dát tett 2000 évvel ezelőtt? Elhiszem, hogy ma is ugyan-
úgy megteszi?

Imádság:
Istenem, könyörgöm adj hitet nekem, hogy bizonyos le-

hessek benne: Előtted nincs lehetetlen. Tedd meg csodádat 
az én életemben is! Ámen.

Kovács Enikő
lelkipásztor

MEGHÍVÓ

Szilveszteri mulatságra
a rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárba

2011. december 31. szombat 19 órától
20 órától svédasztalos vacsora a Campus Étterem
tálalásában:
Vendégváró: sajtos apró pogácsa
Meleg ételek:

pirított csirke szalonnával, gyöngyhagymával, sütve, 
velesült burgonyával
sült karaj csíkok, paprikás, gombás, tejfölös mártás-
ban, galuskával

Hideg ételek:
kolbászos sertéskaraj, mediterrán csirkerolád, 
gödöllői töltött pulykamell, sült csirkecomb, kaszi-
nótojás, aiolis sonkatekercs, fűszeres túróval töltött 
sajttekercs, fetával töltött paradicsom, görög saláta, 
oroszhús saláta

Desszert: vegyes sütemények tálakon
Éjfélkor: töltött káposzta, kenyér

Élő zene az 50-es évektől napjainkig
Kovács Sándor-billentyű és Ármai Balázs-gitár

Jegy ára: 4 500 Ft/fő
Érdeklődni, jegyet vásárolni a 25/440-456-os vagy a 

30/2162372-es telefonszámon 
vagy személyesen a művházban lehet
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A városháza 
új telefonszámai!
Tisztelt Ügyfeleink!
Felhívom ;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

Az őszi időben a lehulló le-
velek eltüntetése sok bosszúságot 
okoz a családiház- ill. kiskerttulaj-
donosnak. Nemcsak nekik, hanem 
a szomszédoknak, környékben la-
kóknak is, ugyanis a legtöbben 
nem a komposztálást választják, 
hanem azonnal elkezdik 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 Rácalás lakóit, ne 
gyújtsák meg a nyirkos faleveleket, 

hanem tegyék a komposztálóba a 
(diólevél kivételével), vagy  hagy-
ják kiszáradni, és utána (esetleg ta-
vasszal) a tűzgyújtási előírások be-
tartása mellett tüzeljék el.

Avar és kerti  hulladék  égeté-
sének szabályai: 

– Avar  és kerti hulladék :  fa-
lomb, kaszálék, nyesedék, egyéb 
növényi maradványok  ártalmat-
lanítása  elsősorban  komposztá-
lással történhet.

– Belterületen  az éghető  kerti  
hulladék megsemmisítését, ége-
tését 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 személyi  
biztonságot nem  veszélyezteti , 
vagyoni  és környezeti  kárt nem  
okoz .  Erre a célra közterületet 
igénybe venni tilos!

Nyirkos avart ne tüzeljenek!

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Európai Uniós támogatásból megújul Rácalmás 

Város ófalusi partfalszakasza
2011/12/06

Rácalmás Város Önkormányzata az ófalusi partfal-
szakasz védelmi munkáira bruttó 420.150.000 Ft ösz-
szköltség mellett 357.127.500 Ft vissza nem téríten-
dő támogatást nyert el az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv Közép-dunántúli Operatív Program keretében. 
A projekt megvalósulása révén a folyamatos felszín-
mozgás káros hatásait felszámolják, megtörténik a 
közlekedési- és vízelvezetési létesítmények helyreál-
lítása.  

A rácalmási partfal-vonulat ófalusi része évtizedek óta 
természetszerűleg fokozatosan csúszik a Duna irányába. 
Az itt jelentkező talajmozgások, csúszások kedvezőtlen 
hatást gyakorolnak az ófalusi részre, kiterjedésüket, kár-
vonulatukat tekintve országos viszonylatban is jelentősek. 
A mozgások megakadályozása érdekében az önkormány-
zat komoly erőfeszítéseket tett az elmúlt évtizedekben. 
2010. évben fejeződött be az ófalusi partfalszakasz védel-
mi munkáinak I. üteme, melynek folytatása a jelen, II/A 
ütem.

A projekt révén kétféle műszaki megoldással szüntetik 
meg a talajmozgások, csúszások kiváltó okait. Egyrészt a 
nyomás alatti rétegvizeket és a felszínről beszivárgó csa-
padékvizet függőleges kavics ejtőkutak segítségével ösz-
szegyűjtik, majd réselt szűrőcsövekkel a Dunába vezetik. 
Másrészt a Vadkacsa utca vonalában két sorban rögzítik a 
csúszólapokat, ezáltal védelmet nyújtva a felszín közeli és 
a mélyebben fekvő csúszólapok kialakulása ellen.

A projekt keretében 230 m partfalat, illetve 55.000 m2 
lakóterületet stabilizálnak, 850 m felszíni vízelvezető, út 
kerül helyreállításra a Kecskés köz - Bajcsy-Zs. utca - Kiss 
Ernő utca - Hajós köz által határolt területen.

Rácalmás Város Önkormányzatáról és a fejlesztésekről 
bővebb információt a www.racalmas.hu oldalon olvashat-
nak.

Rácalmás Város Önkormányzata
Cím: 2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. 
E-mail: polgarmester@racalmas.hu
www.racalmas.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Kissé megkésve, de már 
földben vannak a tulipán 
hagymák. A szalagágyat fel-
újítottuk, két kocsi földdel ja-
vítottuk a virágágy talaját és 
új faszegélyt építettünk be. A 
kerékpárút felőli sávba egy sor 
szépen virágzó árvácskát is ül-
tettünk, közel 220 darabot.

A COOP Áruház előtt is 
elültettük a virághagymákat.A 

Salamon szobor körül árvács-
kák kerültek a földbe.  Ön-
kénteseink ezzel befejezték az 
idei parkosítási munkákat.

A polgármesteri hivatal-
nak 100 tulipán virághagymát 
ajándékoztunk, amit a város-
háza előtti virágágyba ültet-
tek el. 

Várjuk a tavaszt.
A Városvédők

Már készülünk a tavaszra

Búcsúzunk
Elhunyt Szakál Antal pomázi plébános.
Szakál Antal Nagykamaráson született 1935. novem-

ber 16-án. Pappászentelték Budapesten, 1960. április 
2-án (Szeged-Csanádi egyházmegyében). Inkardinálva a 
székesfehérvári egyházmegyébe 1983-ban lett,  az Esz-
tergom-Budapesti főegyházmegyébe 1993-ban.

Kántor volt Alsószentivánban 1960–64 között, Ha-
lásztelken 1964–68 között, kántor-sekrestyés és pénz-
beszedő Tökölön volt 1968–83 között. Itt volt káplán is 
1983–tól 1986-ig. 

Plébános lett Rácalmáson 1986–’92 között. 1992-től ő 
volt a pomázi plébános.

Oldallagosan ellátta a csobánkai Szent Anna plébá-
niát 2006-tól. Esperes 1995 – 2005, é. esperes 2006-tól 
haláláig.

Nyugodjék békében!

Búcsúzunk
GOMBOS ZOLTÁN (1953-2011)

Szomorú szívvel fogadtuk a hírt, hogy 
2011. 11. 11-én, tragikus hirtelenséggel 
eltávozott közülünk 
Gombos Zoltán kőfaragó művész, a Raáb 
Ervin Művészeti tábor alkotóművésze.

Minden elmúlik, mint az álom
Elröpül, mint a vándormadár,
Csak az emlék marad meg munkáidban
Kőbe faragva, mint a holdsugár.

Iskolabál: jó mulatság volt

A Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény idén is megszervezte hagyományos iskolabálját. A rendezvény 
november 19-én, szombaton volt a művelődési házban. A batyus bál 
hangulatról Vida Sándor DJ valamint az egész éjszaka nyitva tartó büfé 
gondoskodott

A Rácalmási Szerb Kisebbségi Önkormányzat hagyományőrző bálra invi-
tálta a nemzetiséghez tartozó helybélieket és barátaikat. Jó mulatság 
volt, mindenki nagyon jól érezte magát rendezvényen

Szerb hagyományok szerint
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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

Köszönet az 1 %- ért!
 
Egyre többen tapasztalják meg, hogy az 1 %- ból adódó fo-

rintok jó helyre kerülnek, mivel tereinken egyre több virágot 
látnak. Néhány területre fákat ültetünk, vagy utcabútort vásá-
rolunk. 

Ez év tavaszán minden eddiginél többen ajánlották fel adó-
juk 1 %- át a városvédőknek, mivel a 2010. évi 500 ezer fo-
rint helyett ez év októberében 630 ezer forintot utalt az APEH 
egyesületünk bankszámlájára.

Egyesületünk vezetősége köszöni mindenkinek az 1 %- s fel-
ajánlását és ígéri, hogy az utolsó ;llérig településünk szépítésé-
re fordítja. 

Már most kérjük, hogy 2012. január és május közötti időben 
gondoljanak egyesületünkre,  és ajánlják fel az 1 %- t a város-
védőknek.

Az egyesület vezetősége

Gyermekfelügyelet,
idősgondozás!

Szakképzett gyógypedagógus 

asszisztens kisgyermekgondo-

zó-nevelő, gyermekgondozást, 

gyermekfejlesztést és idősek 

gondozását vállalja.

Munkaidő megegyezés szerint. 

Telefonszám: 06/30-323-11-58.

Köszönet az 1%-ért!
A Rácalmásért Oktatási, Kulturális és Környezeti Nevelési 

Egyesület ezúton köszöni meg a szja 1%-ából felajánlott 599 947 
Ft összeget.

Az Önök felajánlásának köszönhetően többek között támogat-
ni tudtuk az iskolás gyerekek nyári táboroztatását, a karácsonyi- 
és húsvéti játszóházakat, valamint iskolánk egyéb rendezvényeit.

További támogatásukat, felajánlásaikat előre is köszönjük!
Az egyesület vezetősége

ELADÓ KUVASZ 
KISKUTYÁK!

Kiegyensúlyozott, jó idegrendszerű, jó őrző, kiemelke-
dő kiállítási eredményekkel, egészségügyi szűrésekkel ren-
delkező szülőktől, decemberi születésű kuvasz kiskutyák 
eladók, felelősségteljes, gondos, szerető gazdáknak, előjegy-
zéssel, február végi elvitellel.

Dunamenti Jeles Kuvasz Kennel,
Haluskáné Taar Enikő
hteniko@vnet.hu, 06 30 9570820,
http://racalmasikuvasz.mindenkilapja.hu

Rácalmási 

szépségszalonba 
munkatársakat keresek 

- masszőrt 

és műkörmöst.

Érdeklődni: 
70/629-3800
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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-
; atalabb polgárait!

Katona Katalin, 2011. 11. 18., (Tallián köz). Sztojka György, 
2011. 11. 22. (Vasvirág 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

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi  száma 2012. január 20-án, 

pénteken jelenik meg. Lapzárta: 2012. január 9-én, hétfőn. Kér-
jük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információi-
kat, meghívóikat legkésőbb január 9-ig  juttassák el a szerkesz-
tőbizottságnak. A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a 
polgármesteri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

A hónap híre és fotója

Megnyitottuk
a Betlehemet

Sokan gyűltek össze idén 
is a régi polgármesteri hivatal 
melletti téren advent első va-
sárnapján, hogy meghitt, ked-
ves műsor kíséretében meg-
nyissák a betlehemet. 

Az avatón csodás dalokat 
hallhattunk a Napsugár Asz-
szonykórustól, illetve az óvoda 
két csoportjának gyermekei-
nek műsora csalt szeretettel-
jes mosolyt a résztvevők ar-

cára.  Az ünnepség 
után  a Mikulás is 
színre lépett: a régi 
városháza nagyter-
mében várja a gyer-
mekeket apró aján-
dékaival.

A betlehemavató 
jóvoltából meghit-
ten, békében kez-
dődött Rácalmáson 
a karácsonyi készü-
lődés.
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dalválogatása 20-20.30 óra

St
. M

ar
tin

    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 14.30-kor útrakelés 3 rácalmási útvonalon 13.30-14 óra
Rácalmásiak műsora 1.: óvodások, néptáncosok 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,
asszonykórus, közös ének, vers 17.30-18 óra
Kegye János pánsípművész adventi műsora 18-19 óra

A rendezvény ideje alatt a sátorban a dohányzás tilos és életveszélyes,
a sátorba élő állatot  behozni tilos!

Szervezők:
Rácalmás Város Önkormányzata,

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