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TARTALOM

A Jankovich diákjai nyerték 
meg a Bánki számítástechnika 
versenyét.

6. oldal

Az „Év rendezvényei” és az „Év be-
ruházásai”.... 

4-5. oldal

 Nem emelkednek a helyi adók

Nehéz évünk lesz

Dolgozik a jelölő bizottság
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 1994-ben 

alakult meg, akkor még faluvédő egyesületként, és a tagok 
Szalai Árpádot választották elnökké. 

Szalai Árpád 18 éven keresztül vezette az egyesületet és 
most 2012. február 3-án elnöki tisztéről lemond. 

Az egyesület elnöksége a január 6-i elnökségi ülésén 
megválasztotta a jelölő bizottság tagjait:

Bodnár Sándor elnök (06-30-9395-499)
Veress János tag (06-20-2531-239)
Csúri István tag (06-30-2315-001)
A februári közgyűlésen megjelenők tagok megválasztják 

az egyesület elnökét, valamint felügyelő bizottsági elnököt, 
illetve egy tagot is.

Kérjük a tagságot, hogy javaslataival, véleményével ke-
resse meg a jelölő bizottság tagjait.

(A közgyűlés meghívóját és napirendjét lapunk 10. ol-
dalán olvashatják.)

Az egyesület vezetősége

Boldog és sikeres 
új évet kívánunk 
a Rácalmás újság 
olvasóinak!
Az önkormányzat 
nevében:

szerkesztőbizottság

Rácalmásiak 
Karácsonya

A múlt év utolsó nagyren-
dezvénye a Rácalmásiak Ka-
rácsonya volt, amelynek egy a 
kúria területén felállított sza-
badtéri sátor adott helyet. A 
program visszhangja pozitív.

A sikerben elengedhetetlen 
része volt a „Misi bácsi” ötlete 
alapján megvalósult betlehe-
mezésnek, ami  a rendezvény-
hez hasonlóan jó hírveréssel, 
előkészülettel bírt.  Az önkor-
mányzat és a szervezők nevé-
ben köszönjük a betleheme-
zőinknek és Berzainé Kereki 
Ritának a szabadtérre megál-
modott  pásztorjátékot, mely-
lyel bejárták az adott útvo-
nalat, s egyben köszönjük a 
vendéglátóik kedvességét is.

(Folytatás a 7. oldalon.)

A költségvetési 
tervet ismertetik

Rácalmás képviselőtestü-
letének tagjai közmeghallga-
tást tartanak 

2012. február 7-én, 
kedden 17 órától 
a művelődési házban.
Schrick István polgármes-

ter beszámol a megjelentek-
nek a múlt évi eredményekről, 
majd ismerteti az önkormány-
zat 2012. évi költségvetés-ter-
vezetét. Végül a lakók hoz-
zászólásaira, észrevételeire, 
javaslataira válaszolnak a tele-
pülés vezetői.

Szeretettel meghívjuk, és 
várjuk Rácalmás lakóit a köz-
meghallgatásra!

Schrick István
polgármester

Évek óta lefele tartó tendencia 
van az önkormányzatok finanszí-
rozásában. Ennek ellenére Rácal-
máson meg tudtuk  őrizni azt a 
fejlesztési lendületet, amely váro-
sunkat jellemzi már évek óta. Ez 
nagy öröm számunkra. 

Ófalu megmentése nem csak 
ígéret volt: a program folyta-
tódott, hiszen a Mozi köz és 
a Vadkacsa köz közötti terü-
let majdnem teljesen elkészült, 
alig maradt vissza valami a fel-
adatokból. Erre a munkára több 
mint 360 millió forintot tudtunk 
költeni. Fontosnak tartom, hogy 
délről észak felé haladva szeleten-
ként – ahogyan azt a nagykönyv-
ben Farkas professzorék megírták 
– elvégezzük a partfal-megerősí-

tési munkákat. Kétségtelen, hogy 
ófaluban vannak talajmozgások, 
és ezek ellen a védekezést szaka-
szosan végezzük. A folytatás idén 
a Szávó közig, a Deák térig vár-
ható, amelyre a pályázati fedezet 
is biztosított. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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 Számos fejlesztés és gazdag közösségi élet jellemezte a múlt évet

Az összefogás óriási érték a mai világban
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ófaluban élők bizton-

ságérzetét, illetve annak hiá-
nyát nem lehet levenni a na-
pirendről. Az ottani terület 
védelme folyamatos feladatot 
jelent, szerencsére a támoga-
tások tavaly is biztosították 
ennek fedezetét, és idén is kel-
lő pályázati forrással bírunk. 

Az új városházára szükség 
volt, ám ez nekem nem tar-
tozik a kedvenc beruházásaim 
közé.”Ez a legfontosabb Rá-
calmás életében?” – teszik fel 
a kérdést az emberek néha. A 
rangsorban talán tényleg nem 
ez szerepel az első helyen, de 
látni kell, hogy a régi város-
háza olyan mértékben lepusz-
tult, és annyira nem felelt meg 
semmiféle előírásnak, parkolá-
si és egyéb feltételeknek, hogy 
kénytelenek voltunk lépni. 
Nagy lökést adott és meghatá-
rozta az irányt az a 100 millió 
forint is, amelyet támogatás-
ként nyertünk erre a munkára.  
Tehát függetlenül attól, hogy 
nem ez volt a legfontosabb 
teendőnk, megvalósításával 
hosszú évtizedekre megoldot-
tuk –  mégpedig színvonala-
san – a polgármesteri hivatal 
kérdését. Az ide látogatók és 
az ügyfelek meglepetéssel ta-
pasztalják a visszafogott igé-
nyességet, amelyet az egykori 
nevelőotthonból átalakított új 
városháza fémjelez. 

Fontosnak tartom, hogy a 
Kulcsi út mellett, a Nap utcá-
nál kiépítettük a csapadékvíz-
elvezető rendszert. A 2010-
es esős időjárás után voltak 
olyan helyei a településnek, 
ahol száraz lábbal nem lehe-
tett bemenni a házakhoz. Ré-
gi-régi adósságunk volt a ba-
boskertiekkel szemben, hogy 
megépítsük az útjukat. Ezt a 
munkát is igényesen, a lakók 
megelégedésére tudtuk elvé-
gezni, mégpedig úgy, hogy 
nem kértünk tőlük hozzájá-
rulást, és jó érzés, hogy ott ma 
komfortos  állapotok vannak, 
szép lett az utcakép is.

A sportöltöző szintén egy 
olyan foltja Rácalmásnak, 
amely miatt szégyenpadra ül-
tethettek volna bennünket a 
sportolóink. Boldog vagyok, 
hogy az önkormányzat meg-
engedheti magának, hogy sa-
ját forrásból megépítheti az 
új létesítményt, olyan öltö-
zőt biztosít a több 
száz helyi kézilabdá-
zó vagy focizó fiatal-
nak, amilyet megér-
demelnek. Reméljük 
nem sokat kell vár-
niuk a birtokbavétel-
re sem. 

Hasonló a helyzet a csó-
naktárolóval. A Duna mel-
lett élünk, és finoman szólva 
nem illettek a szép tájba azok 
a konténerek, amelyeket le-
pottyantottak a partra. He-
lyettük egy kiváló szakem-
ber által megálmodott tervek 
alapján kezdte el a kivitelező 
a csónaktároló építését. Ezt 
a sportegyesület és az önkor-
mányzat közös finanszírozá-
sában, pályázati segítséggel 
oldjuk meg. 

A Révai és Tóth Árpád utca  
ismét egy régi adósságunk. A 
nagy esőzések után a maga-
sabban fekvő szántóföldekről 
lezúduló víz szinte kimosta a 
lakókat, folyamatosan elárasz-
totta a házak környéként még 
télvíz idején is, az úton a je-
get nem győztük feltörni. A 
tervek alapján a csapadék-
víz-elvezetést és aszfaltozá-
sát megoldjuk. A közbeszer-
zési eljárás lefolytatása után 
a munkák elkezdődtek. Erre 
a több mint egy kilométeres 
utca szakaszra tetemes össze-
get, 77 millió forintot fogunk 
költeni. Úgy gondoljuk, az el-
készült utat nemcsak az ott la-
kók fogják használni, hanem 
egyfajta átmenő forgalmat is 
generál például a Prekop utca 
felé. Éppen ezért elsőbbséget 
kellett hogy élvezzen ez a be-
ruházás, mert általa egy egész 
településrész lesz könnyebben 
megközelíthető és mentesíti 

a főutca belterületi részét is a 
gépjárműforgalom alól. 

Az elmúlt évben 711 mil-
lió forintot költhettünk a te-
lepülés fejlesztésére, ami óri-
ási eredmény, jólesik számot 
adni róla. De a legcsodásabb 
mégsem ez. Sokkal fontosabb 
és jobb érzés  azt tudni, hogy 

változatlanul együtt van és 
egységes a településünk kö-
zössége. Bizonyították ezt a 
nagyrendezvényeink, a Tök-
fesztivál, az Almavirág Fesz-
tivál, augusztus 20. és az első 
alkalommal megrendezett, 
a helyieknek szóló családi-
as légkörű  Rácalmásiak Ka-
rácsonya program sikere. A 
rendezvényeink nagy töme-
gekben látogatottak. Még-
is a legnagyobb sikernek 
azt könyvelhetjük el, hogy a 
rácalmásiak együtt ünnepel-
nek,  jól érzik magukat a he-
lyi  rendezvényeken, és tesz-
nek is azokért. Az összefogás 
és az összetartozás óriási ér-
ték a mai világban, amelyet 
meg kell őriznünk. Mindent 
el fogok követni a jövőben is 
azért, hogy városunk lakói-
nak legyen igényük az együtt-
létre és legyen alkalmuk a ta-
lálkozásra. Külön köszönet és 
hála azoknak a lakóknak, ci-
vil szervezeti tagoknak, akik  
részt vállaltak a szervezések-
ből, lebonyolításokból, és ak-
kor is mosolyogni tudtak egy-
másra és a vendégekre, amikor 
már nagyon fáradtak voltak. 
Nélkülük nem lehetnének 
ilyen sikereink. 

Bármennyire szükség van 
a pénzre, a fejlesztésekre,   a 
korábbi évekhez hasonlóan  
most sem emeltünk a helyi 
adókon. A képviselőtestületi 
ülésen tabu téma volt növe-

lés és az új adók bevezetése, 
pedig erre, például az ebadó-
ra, lehetőséget biztosított a 
kormány. Tisztában vagyunk 
azzal, hogy a lakók, vállalko-
zások teherbíró képessége a 
véges, és mi nem súlyosbít-
hatjuk a helyzetüket nagyobb, 
illetve újabb adókkal.

Így futunk neki a 2012-es 
esztendőnek, amely újabb be-
ruházásokat is jelent. Folytat-
ni szeretnénk ófalu védelmét,  
befejezni a sportöltözőt és a 
csónaktárolót, valamint a Ré-
vai és Tóth Árpád utcák fej-
lesztését. Rendbe szeretnénk 
tenni az Arany János utcai 
szolgálati lakást, mert bármi-
kor szükségünk lehet orvosla-
kásra. Az orvosi rendelő mo-
dernizálása szintén szerepel 
az idei terveink között, mert 
harminc éve nem költöttünk 
rá szinte egy fillért sem. Az 
orvosokkal egyeztetjük a ter-
veket, új nyílászárókat, tetőt, 
belső burkolatokat kapna az 
épület, parkolókat is alakíta-
nánk ki. Úgy gondoljuk, a rá-
calmásiaknak joguk van a kor-
szerű egészségügyi ellátáshoz. 
A felújítási munkák ideje alatt 
a régi városházára költöztet-
jük a rendeléseket. 

Számos utca aszfaltozás-
ra vár, kész tervekkel rendel-
kezünk, kisebb beruházások-
ban is gondolkodunk. De év 
elején, közmeghallgatás előtt 
mindig az a nagy kérdés, hogy 
az imént felsorolt nagybe-
ruházások mellett még mire 
lesz pénzünk. Mert tartalé-
kot is kell képeznünk, hiszen 
nyakunkon van 2013. január 
elseje, és egyelőre fogalmunk 
sincs mit jelent számunk-
ra a járási rendszer kialakítá-
sa, és az milyen változásokat 
jelent számunkra, mi lesz az 
intézményeinkkel, az adóink-
kal, az eddigi bevételeinkkel. 
Egyelőre attól boldog vagyok, 
hogy idén még ilyen sok új-
donsággal, fejlesztéssel tehet-
jük jobbá, komfortosabbá a 
rácalmásiak életét.

Nem emeltük a helyi 
adókat és nem vezet-

tünk be újakat sem
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Március 31-ig 
igényelhetik
Tájékoztató a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeinek 
igényléséhez

A súlyos mozgáskorlá-
tozott személyek közleke-
dési kedvezményeiről szó-
ló új kormányrendelet 2011. 
szeptember 20-i hatállyal 
módosult, ennek megfelelő-
en a személygépkocsi szer-
zési és gépkocsi átalakítási 
támogatást a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalához lehet be-
nyújtani postai úton vagy 
személyesen (8000 Székesfe-
hérvár, Piac tér 12-14.).

A 2012. január 1-jétől a 
súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési ked-
vezményei iránti kérelmet 
az adott tárgyév március 31. 
napjáig lehet előterjeszteni, 
a Szociális- és Gyámhivatal-
nál, mely kérelmekről az álta-
la összehívott bizottság javas-
lata alapján az adott tárgyév 
május 31. napjáig dönt.

A Szociális és Gyám-
hivatal a módosítás ered-
ményeképpen átdolgozta a 
közlekedési kedvezmények 
igényléséhez készített kére-
lemnyomtatványt, melyet a 
Polgármesteri Hivatal Szo-
ciális Irodáján lehet kérni. Il-
letve a támogatással kapcso-
latos tájékoztatás kérhető.

A közlekedési támogatás-
ra (pénzbeli támogatás, az 
ún. „benzinpénz”) a korábbi 
kormányrendelet szabályait 
kell alkalmazni 2012. decem-
ber 31-ig. Ennek megfelelő-
en 2012. április 30. napjáig 
nyújtható be a kérelem a Pol-
gármesteri Hivatal Szociális 
Irodáján.

Kizárólag azon személyek 
igényelhetik a pénzbeli tá-
mogatást, akik a korábbi jog-
szabály szerint 2011. július 2. 
napját megelőzően kiállított 
érvényes I. fokú, vagy II. fokú 
orvosi szakvéleménnyel ren-
delkeznek.

Az önkormányzat vezetői 
lakossági fórumon tájékoztat-
ták az Arany János utca lakóit 
arról, hogy Rácalmás önkor-
mányzata elkészíttette az utca 
felíjításának, vízelvezetésének, 
valamint kerékpárút és jár-
da építésének terveit. Schrick 
István polgármester elmondta 
a megjelent közel száz lakó-
nak, hogy a beruházást pályá-
zati forrásból szeretnék meg-
valósítani. Ha erre nem lesz 
lehetőség, akkor a költségve-
tési lehetőségek függvényében 
saját forrásból  valósítják meg 
a fejlesztést, részben vagy tel-
jes egészében.

Grosz Krisztina vezető ter-
vező ismertette a részleteket: 
szélesítenék az úttestet, illet-
ve  1,2 méteres padkával lát-

nák el azt. A Népfront utcáról 
lehajtva az Arany János utca 
jobb oldalán  (az ABC felő-
li részén) épülne meg az asz-
faltos kerékpárút, valamint 
mellette – a kerítések tövénél 
kezdődően – a járda. A terü-
let lejtését figyelembe véve az 
út másik oldalán kialakított 
árokrendszerrel gyűjtenék 
össze a felszíni vizeket. Az út-
testbe több helyen építenének 
be forgalomlassító dobogót. 

Az útat a Mester utcai ke-
reszteződés utáni utolsó házig  
modernizálnák, addig tartana 
a járda is, a kerékpárút viszont 
levezetne egészen a Dunáig.

A lakók kérdéseire válaszul 
elhangzott: az egyéni igénye-
ket később egyeztethetik az 
érintettek a tervezővel.

Út, járda, kerékpárút, vízelvezetés

Lakossági fórum

A képviselőtestület a  2012. 
január 1-től érvényes szemét-
szállítási díjakat a következők 
szerint állapította meg:

– 110- 120 literes  saját 
edény esetén  az ürítés díja: 
1.267,46 Ft/hó/edény.  Az 
éves  szemétszállítási díj (mi-
nimális  közszolgáltatási díj)  
magába foglalja az 1 db  edény  
havi 2  alkalommal történő  
ürítési díját+áfát. Nem tartal-
mazza a fenti díj a hulladékle-
rakó beruházás és utókezelés 
minden ingatlant érintő 2.880 
Ft+áfa/év  költségét.  

–110-120 literes  bé-
relt  edény esetén az ürítés 
díja: 1.302,83 Ft/hó/edény. 
Az éves  szemétszállítási díj  
(minimális  közszolgáltatá-
si díj)  magába foglalja az 1 
db  edény  havi 2  alkalommal 
történő  ürítési díját, az edény  
havi  bérleti díját+áfát.  Nem 
tartalmazza a fenti díj a hulla-
déklerakó beruházás és utóke-
zelés minden ingatlant érintő   
2.880 Ft+áfa/év  költségét.  

– 240 literes  saját   edény 
esetén az ürítés  díja: 1.257,30 
Ft/hó/edény. Az éves szemét-
szállítási díj (minimális  köz-
szolgáltatási díj)  magába fog-
lalja az 1 db  edény  havi 1  
alkalommal történő  ürítési 

díját+áfát. Nem tartalmazza a 
fenti díj a hulladéklerakó be-
ruházás és utókezelés minden 
ingatlant érintő 2.880 Ft+áfa/
év  költségét.  

– 240  literes  bérelt  edény 
esetén az ürítés díja: 1.485,88 
Ft/hó/edény. Az éves  sze-
métszállítási díj (minimális  
közszolgáltatási díj)  magába 
foglalja az 1 db  edény  havi 
1 alkalommal történő üríté-
si díját, az edény  havi  bérle-
ti díját+áfát.  Nem tartalmaz-
za a fenti díj a hulladéklerakó 
beruházás és utókezelés min-
den ingatlant érintő   2.880 
Ft+áfa/év  költségét.  

Jelenleg az  üdülő  és  mező-
gazdasági rendeltetésű terüle-
tekről is egyéni gyűjtőedények-
kel történik a szemétszállítás, de 
a háztartási szemét elszállítása 
1100 liter űrtartalmú edények 
max. 150-200 méterenkénti ki-
helyezésével is történhet. Itt a 
közszolgáltatás igénybevételé-
nek  időtartama tárgyév   április 
1-től   október 31-ig tart (sze-
zonális szemétszállítás). A sze-
zonális szemétszállítás ürítési 
díja  megegyezik a fent meg-
állapított  díjakkal.  A nagyobb 
konténer (1100 l-es) ürítés  díja 
külön megegyezés tárgyát ké-
pezi.

Szemétszállítási díjak A külterületek 
közvilágítása

Az elmúlt évi közmeghall-
gatáson is téma volt az állandó 
jelleggel lakott zártkerti öve-
zetek közvilágítási problémá-
ja. Ezekben a mezőgazdasági 
övezetbe sorolható külterületi 
utcákban nem volt közvilágí-
tás. A Szélescsapáson, illetve 
a Duzlok dülőben, ahonnan 
sok kisgyermek jár be iskolá-
ba, óvodába, már megoldotta 
a képviselőtestület a közvilá-
gítást. 

Az önkormányzat tervezi a 
többi részen is, hogy teljesíti a 
lakók kérését – annak ellenére, 
hogy ez nem kötelező felada-
ta, mert külterületről van szó. 
Folytatja a közvilágítás ki-
építését, olyan ütemezésben, 
ahogyan azt a költségvetési 
források lehetővé teszik.

Újabb két utca
A képviselőtestület dön-

tött arról, hogy megrende-
li az Erdő sor és Nyírfa utca 
útépítésének tervét. Ez régóta 
megoldásra váró feladat, a la-
kók már sürgetik, hogy a csa-
padékvíz-elvezetéssel együtt 
legyen megfelelő minőségű 
útjuk is, mert különösen ősz-
től tavaszig áldatlan állapotok 
vannak azon a területen. 

Minél előbb szeretné a 
képviselőtestület megvalósí-
tani a beruházást, amennyiben 
az önkormányzat költségveté-
se ezt lehetővé teszi.

Készül 
a rendelő 
felújítási terve

Az orvosi rendelő felújí-
tásának előkészületei folya-
matban vannak. Múlt héten, 
január 10-én a polgármester 
és a tervező helyszíni bejá-
rást tartott az Egészségház-
ban, egyeztette az orvosokkal 
a terveket, hogy az átépítés, 
modernizálás során figyelem-
be vegyék az ott dolgozók igé-
nyeit is.
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Az év rendezvényei – 2011
Soha nem látott nép-
szerűségnek örvendett, 
és a vártnál is több láto-
gatót vonzott a tavalyi 
Tökfesztivál, amelyet 
nyolcadik alkalommal 
rendezett meg a város-
védő egyesület és az 
önkormányzat. A visz-
szajelzések dicsérték 
a kiváló szervezést, a 
színvonalas műsoro-
kat, a kiállításokat, a 
kézműves árusokat, 
de az étel- és boráru-
sokról is jó volt az ide 
látogatók véleménye. A 
kitűnő időjáráson kívül 
a helyi és környékbeli 
önkéntesek tengernyi 
munkája is hozzájárult 
ahhoz, hogy a tavalyi 
Tökfesztivál bomba si-
ker volt

A városháza avatása után városnappal ünnepeltünk augusztus huszadi-
kán – jó felidézni az egész napos kiváló rendezvény hangulatát

A május első hétvégéjén megrendezett III. Almavirág Fesztivál vonzotta 
a családokat, baráti társaságokat

A hagyományaihoz hűen kellemes és szórakoztató programokkal vártuk 
a rácalmásiakat és vendégeiket május elsején a sportpályán

Május utolsó vasárnapja 2011-ben is a gyermekekről szólt Rácalmáson: 
a Jankovich-kúriában az óvodások és iskolások, valamint a művelődési 
ház jazzbalettos csoportjai léptek fel. Őket a Buborék együttes interaktív 
gyermekműsora, majd díjátadás  követte
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Az év fejlesztései – 2011

Gőzerővel dolgozott a kivitelező ófaluban: a partfal-megerősítés II/A 
üteme után a II/B is folyamatban van, és jelentős pályázati támogatás-
ból valósul meg

Befejeződött a Kulcsi út, Nap utca és Baboskert által határolt területé-
nek csapadékvíz-elvezetését szolgáló beruházás. A terveknek, előírá-
soknak megfelelően készültek el az árkok, és július 12-én megtörtént a 
hivatalos műszaki átadás is

Lesz csónaktárolónk is a Duna-parton. A Rácalmás SE 26 millió forintot 
nyert a beruházásra, és az önkormányzat segítségével készül az épület

Az óvoda, a művelődési ház, a Jankovich-kúria, az öko-turisztikai cent-
rum, a modern iskola után tavaly az új városházát adhatták át az önkor-
mányzat vezetői településünk lakóinak augusztus 20-án. Szükség volt 
erre a beruházásra, mert a régi épület már kicsi és alkalmatlan arra, 
hogy betöltse funkcióját

A lakók legnagyobb örömére a felszíni vezelvezetés után tavaly tavasszal 
elkészült a Mikszáth, Móricz, Táncsics utcák és a Jókai köz aszfaltozása. 
Egészen megváltozott, megszépült az utcakép....

Október végén elkezdődött a sportöltöző építése – a Rácalmás SE sporto-
lói már nagyon várják, hogy elkészüljön az új létesítmény
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Lázár Ervin születésének 
75. és halálának 5. évfordu-
lója tiszteletére 20. alkalom-
mal rendezett mesemondó 
versenyt a József Attila Gyer-
mekkönyvtár. Az idei verse-
nyen a gyerekek az író meséi-
vel léptek színre.

December 9-én délelőtt 
az alsósok, délután a felső ta-
gozatosok találkoztak, s csak 
meséltek és meséltek a nagy  
,,mesegyáros” sokakat megka-
cagtató ismert meseszereplő-
it a közönség elé varázsolva.: 
Bruckner Szigfridet, Mikka-
makkát, Dömdödömöt, Tu-
pakkát és Rutoldót, Mufurcot 
és a többi kedves, jól ismert 
meseszereplőt.

 A zsűri elnöke az író lánya, 
Lázár Zsófia volt, s a többi 
ítészt a Bartók színház prózai 
tagozatának művészei alkot-
ták: Lapis Erika, Polgár Lilla 
és Gasparik Gábor.

A 25 felsős versenyző kö-
zött 4 diákunk mérettette 
meg magát: Polákovics Pet-
ra (7.o), Kürtösi Balázs (6.b), 

Vad Zalán (6.b) és Varga 
Zsolt (6.a). A versenyzők kö-
zött három Aranyalma-díjat 
osztott ki a zsűri. Petra nem-
csak versmondásban, hanem 

mesemondásban is tehetsé-
ges. Az általa választott mese 
A csomag című volt. Ebben a 
nehéz szövegű mesében Petra 
hol a dühöngő Rutoldó, hol a 
kedves, derűs Tupakka hang-
ján szólalt meg. Lázár Zsófia 
is igen jól szórakozott e me-
sén, s elmondta a közönségnek 
miként született meg Rutoldó 

neve. A HURUTOLDÓ fel-
iratú üvegcsén lévő szóból csak 
a RUTOLDÓT látta édesap-
ja, s úgy megtetszett neki, hogy 
a Manógyár című kötetben ez 

lett az egyik szereplő neve. 
Három fiú mesemondónk is 
ügyes volt, élvezetes előadást 
hallhattunk tőlük.

Büszkén térhettünk haza. 
Petra elnyerte az egyik Arany-
alma-díjat, melyhez ezúton is 
gratulálok neki tanárai és di-
áktársai nevében.

Szabó Erika

,,Csak meséltek és meséltek...”Panna második 
helyezést ért el 

2011. december 6-án rendezte 
meg a Szilágyi Erzsébet Általá-
nos Iskola a hagyományos Word-
Paint versenyét, a városi- és város-
környéki iskolák 5-6. évfolyamos 
diákjai számára. A mi iskolánkat 
Eszenyi Panna 5. osztályos tanu-
ló képviselte.

A gyerekeknek egy összetett 
feladatot kellett megoldaniuk 60 
perc alatt, a Word szövegszer-
kesztő segítségével. A dokumen-
tumba be kellett illeszteniük az 
általuk alkotott rajzot, melyet a 
Paint rajzolóprogrammal készí-
tettek el. Egy óra elteltével min-
den növendék kipirult arccal fe-
jezte be a munkát. Nagy volt az 
izgalom, hiszen nemsokára ered-
ményhirdetés következett.

Sok szép munka született, 
a zsűrinek nagyon nehéz dol-
ga volt. Óriási öröm számunkra, 
hogy az ötödik évfolyamosok ver-
senyében Panna a második helye-
zést érte el.

Köszönöm a művészetokta-
tásban tanító kollégáimnak a se-
gítséget, hiszen ők is tevékenyen 
hozzájárultak a sikeres szerep-
léshez. Reméljük még sok ilyen 
eredménnyel büszkélkedhetünk 
a jövőben is.

Milekné Pekkel Szilvia

Mozgalmas volt a 2011-
es év vége. Már régóta ered-
ményesen szerepelünk a Bán-
ki Donát Szakközépiskola 
és Gimnázium által, nyolca-
dik osztályos tanulók számá-
ra rendezett területi számí-
tástechnika versenyein, de a 
legnagyobb sikert a 2011. évi 
jelentette számunkra.

Kétszer negyvenöt per-
ces elméleti, és összetett gya-
korlati feladatot kellett meg-
oldani. 51 tanuló egyénileg 
versenyzett, amelyben Blau 
Sándor II. és Radnó Norbert 
III. helyezést értek el. Okle-
velet, és értékes tárgy jutal-
makat kaptak. Nagy volt az 
örömünk, de a legnagyobb él-
mény az volt, amikor 7 isko-

la közül I. helyen a Jankovich 
Miklós Általános Iskola és 
AMI jutalmát vehettem át. Is-
kolánk öt legjobb pontszámot 
elért versenyzője hozta ne-
künk ezt a szép eredményt - 
Blau Sándor, Radnó Norbert, 
Nagy Dániel, Kovács Zsófia, 
Tóth Leila.

Élményekkel és egy érté-
kes hangfallal gyarapodtunk. 
A többi versenyzőnk is tudást 
és tapasztalatot szerzett a fel-
vételi előtti megmérettetésen.

A verseny részletes ered-
ményeit és képeket a www.
banki-duj.sulinet.hu oldalán 
láthatjuk.(Versenyek-Számí-
tástechnika Verseny 8. osztá-
lyosoknak)

Vargáné Moldován Katalin

Megnyertük a számítástechnika versenyt!
Még igazán fel sem tudtuk 

dolgozni a számítástechnika ver-
seny élményeit, máris ott voltak 
a matematika versenyre készülés 
feladatai. Megírtuk az Országos 
Varga Tamás Matematika Ver-
seny iskolai fordulóját és az el-
ért pontszámuk alapján három 
versenyzőnk dolgozatát tovább-
küldhettem a megyei döntőre: 
Nagy Dániellel, Radnó Nor-
berttel és Blau Sándorral készü-
lünk a megyei döntőre.

Közben a dunaújvárosi Szé-
chenyi István Gimnázium Bo-
lyai Matematika Versenyére is 
dolgoztunk. 8. és 9. osztályo-
sok számára írták ki a kétfordu-
lós versenyt. 30, főleg kilencedik 
osztályos gimnazista és szakkö-
zepes csapat közül 10 jutott a 
döntőbe. Mi nyolcadikosként is 

a döntőbe jutottunk. Ezt már 
szép eredménynek tartom egy 
ilyen rangos mezőnyben. Csapa-
tunk tagjai: Blau Sándor,Kovács 
Zsófia, Nagy Dániel, Földesi 
Fanni, Radnó Norbert.

 A döntő előzetes feladata-
ként Gauss matematikus éle-
téről és munkásságáról számí-
tógépes PowerPoint bemutatót 
készítettünk, amelyet Kovács 
Zsófia adott elő. Bolyai János 
matematikus életéről két köny-
vet elolvastak, és a döntőben 
összetett logikai feladatokat ol-
dottak meg tanulóink. Ezen a 
komoly versenyen is helyt áll-
tunk. Matematika tehetséggon-
dozó könyvvel és csokoládéval 
jutalmazták munkánkat.

Vargáné 
Moldován Katalin

Matematika versenyek
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M E G H Í V Ó
A rácalmási FIDESZ csoport nyílt ülést tart 2012. ja-

nuár 31-én 17 órai kezdettel a művelődési házban (Te-
leszky kúria Rácalmás, Szigetfő utca), amelyre szeretettel 
várunk minden szimpatizánst és rácalmási lakost. 

Napirendi pontok:
1. Kommunikációs tájékoztató a FIDESZ-frakció 

Sajtóosztályának anyagából.
2. Településünk, Rácalmás gazdasági helyzete. Az el-

múlt év értékelése, várható önkormányzati beruházások 
minősítése, meglátások - észrevételek.                                          

3. Az összefogás szükségessége a kormány akaratának 
megvalósítására. Konkrét javaslatok, észrevételek amit to-
vábbítani tudunk az országgyűlési képviselőnk felé.

4. Tájékoztató a két csoportértekezlet közötti történé-
sekről. Az ország megítéltetése a külföldi sajtó és média 
értelmezése. A kormány törekvése a gazdasági stabilizá-
ció megteremtésére.

5. Egyebek 
Czobor Imre 
csoportelnök

Figyelem!
A városvédők elnöksége január elején döntött a rácalmási 

fesztiválok 2012. évi időpontjáról: 

III. Almavirág Fesztivál
 2012. április 29., vasárnap

IX. Rácalmási Tökfesztivál 
 2012. szeptember 28-29-30.

A Rácalmásiak Karácso-
nyán ismételten jó házigazdá-
nak bizonyultak a nyugdíjasok, 
akik egész nap sürögtek-fo-
rogtak a konyhában, s a civil 
szervezetek, főző társaságok 
is jókedvvel kínálták ételeiket, 
italaikat, a vásározók pedig 
portékájukat.  A jótékonysá-
gi karácsony a Gyermekjóléti 
Szolgálat szervezésében rend-
ben zajlott, a Jankovich-kúria 
pedig méltó helyszíne volt az 
egésznapos rendezvénynek. 

A színpadi fellépők sorát is 
a rácalmásiak: óvodások, nép-
táncosok  nyitották meg, s a 
játszóházakban is helyi érde-
keltségű kreatív kezek serény-
kedtek a kicsik nagy örömé-
re. Első vendégként a besnyői 
Szironta Csengettyűegyüt-
tes lépett színpadra színvona-
las előadással. Őket Mészáros 
Melinda harmonikajátéka kö-
vette, akiben most sem csalód-
hatott a közönség, s utána egy 
rácalmási fiatalember, Németh 
Mihály énekelt  2 musical-szá-
mot meglepetésként a nagy-
érdeműnek – neki is nagy si-
kere volt. Misi éneke és az ír 
sztepptáncosok fellépése után 
a technikailag legbonyolultabb, 
s nagy színpadi múlttal rendel-
kező Kolompos Zenekar kö-
vetkezett fergeteges műsorával. 

Advent  negyedik gyer-
tyájának meggyújtása előtt 
nem várt tömeg hallgatta a 
rácalmásiak műsorát: az asz-
szonykórus után Kondor Ká-
roly verse, majd Kovács Enikő 
református lelkész szavai, s az 
iskolások és asszonykórus kö-
zös dalai következtek. Nekik 
is köszönöm a fegyelmezett 
próbákat és kitartó lelkesedést, 
melyben Igmándi Zita tanár-
nő szerepe meghatározó volt. 

A színpadon szinte percre 
pontosan kezdődhetett Ke-
gye János pánsípművész mű-
sora, aki szintén a meghirde-
tett program szerint, s a nagy 
hideg ellenére hősiesen ki-
tartva megtartotta karácso-
nyi műsorát. Következőként 
St. Martin lépett a rácalmási 

színpadra, aki műsorával elva-
rázsolta a nézőközönséget, s 
igazán bensőséges hangulatot 
teremtett velük. Utolsó fellé-
pőnk Tolvai Renáta volt, akit 
a televízió tehetségkutató mű-
sorából is ismerhetnek. 

Schrick István polgármes-
ter és az önkormányzat veze-
tői nevében hálás köszönetet 
mondok az aktív részvételért 
a Sirály Horgászegyesület tag-
jainak, Molnár Gyulának és 
Lukács Lászlónak a finom fa-
latokért, s a konyhai munka 
megszervezéséért Borné Pusz-
tai Ildikónak és társainak.  Az 
óvoda és iskola pedagógusai, 
gyermekei is végig jelen vol-
tak a közös karácsonyon: kiál-
lítással, játszóházi programok-
kal és a színpadon is láthattuk 
őket. A kreatív tevékenysé-
geket R. Welser Gabriella és 
Szügyi Szilvia helyi kerami-
kusok irányították és a mé-
zeskalács-készítésben Milner 
Angéla nyújtott segítséget a 
kicsiknek. A polgárőrök ezen 
a rendezvényen is nagy segít-
ségünkre voltak, s a szervezői 
munkából a kúria és műve-
lődési ház dolgozóinak is ju-
tott bőven, nekik is szeretnénk 
ez úton megköszönni aznapi 
munkájukat, kiemelve a hang- 
és fénytechnikai munkák el-
látásáért Jankovics Ferencet. 
Szintén hálával tartozunk az 
iskolai szülői munkaközösség 
tagjainak, akik a fellépők és öl-
tözőbeosztás szerint remekül 
elboldogultak a káoszban. 

A rendezvény mostani és 
jövőbeli sikerét abban látom 
és remélem, hogy szó szerint 
a RÁCALMÁSIAK kará-
csonya lehetett ez a nap, ab-
ban sok helyi vett részt: fel-
lépőként, családtagként, mint 
néző, konyhai segítőként, civil 
szervezetet képviselve, stb… 
Ennek köszönhetően meghitt, 
bensőséges és valóban a „mi 
karácsonyunk” lehetett e ren-
dezvény, ahol nem várt tömeg 
volt jelen, mindezt igazolva.

Nikolényi Mirtill
művelődésszervező

 Tavalyi utolsó nagyrendezvényünk – mely első volt: 

Rácalmásiak Karácsonya

Településünk utcáit járva 
még sok olyan útszakaszt ta-
lálunk, ahol az utcaképet dísz-
fasorral lehetne javítani. 

Egyesületünk ez év tava-
szán is szeretne segíteni az 
egységes fasorok kialakításá-
ban, ezért kéri a lakókat, hogy 
fogjanak össze és jelentkezze-
nek a faültetések megbeszélé-
se céljából. Segítünk a fa kivá-
lasztásában, a fákat helyszínre 
szállítjuk és ültetési tanácsot 
adunk. A fákért 1.000  forint 
hozzájárulást kérünk, hogy 
ezzel is nagyobb felelősséget 
biztosítsunk a fák gondozá-
sában.

Felvilágosításért és infor-
mációért forduljanak Steiner 
Lajos kollégánkhoz, aki min-
den kérdésre szívesen ad felvi-
lágosítást. Telefonszáma: 06-
30-9482-613. 

Szalai Árpád

Ültessünk díszfákat
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Treiber Ottó Vihar után 
című regényének bemuta-
tójára kerül sor 2012. janu-
ár 30-án (hétfőn) 18 órakor a 
rácalmási Művelődési Ház és 
Könyvtárban. A szerzővel Pe-
karek János újságíró beszélget; 
a könyvből szemelvényeket ifj. 

Pálfalvi János ad elő. Az íróval 
és a művel való megismerke-
désen túl a könyvtárban lehe-
tőség lesz a könyv, ill. korlá-
tozott számban az előző rész 
(Szélben, viharban c.) meg-
vásárlására is. Minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk!

Író-olvasó találkozó 
a könyvtárban

Indul a képzőművészeti szabad-
iskola Kiss Ervin Gábor vezetésével

Január 17-én kezdi meg összejöveteleit a képző-
művészeti szabadiskola Rácalmáson. A foglalkozások 
szakmai vezetője Kiss Ervin Gábor festőművész, aki 
keddi napokon 16.30-18.30 között várja a rajzolni, 
festeni vágyó felnőtteket a Művelődési Ház és Könyv-
tár civil termébe. Az érdeklődőknek A2-es papírt, hoz-
zá való rajztáblát, ceruzát kell magukkal hozniuk. A 
képzésről a 25/440-456-os számon a művház munka-
társai vagy a foglalkozás idejében Pál Péterné szemé-
lyesen tud adni.

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

Művelődési Ház és Könyvtár
állandó foglalkozásai
Rácalmás, Szigetfő u. 31.
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.
Exinternet 14.00-15.30 Falugazdász ügyfélfogadása
Civil 16.3018.30 Képzőművészeti szabadiskola
Nagyterem 17.00-19.00 Városvédő Egyesület/Klub ülése
Civil 17.00-18.00 Konfirmációs előkészítő
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-nyugdíjas csoport)
Tánc 13.00-14.00 Jazzbalett 3. o. 
Civil 14.00-15.00 Asszonykórus
Exinternet 15.00-16.00 hó utolsó szerdáján Mozgássérültek klubja
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
Vasárnap
Civil 10.30-11.30 Református Istentisztelet
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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

Tájékoztató
A „Sirály” Horgász Egyesület ezúton köszöni meg a 2010 

évi szja 1%-ából felajánlott 275 000 Ft összeget.
Az önök felajánlásának köszönhetően egyesületünk tag-

sági díjai 2012-ben is változatlanok maradtak.
„Sirály” H.E. vezetősége

Meghívó
Tisztelt Horgásztársak!
A „Sirály” Horgász Egyesület 2012. február 5-én 

9 órai kezdettel évi rendes közgyűlését tartja, mely-
re a fontos napirendi pontok miatt minden tagjának 
megjelenésére számít.

Részletes meghívót minden tagtársunk postai 
úton kap.

„Sirály” Horgász Egyesület vezetősége

Eltelt egy év az új vezető-
ség mandátumából, így itt az 
ideje számot adni az elvégzett 
munkáról, és kijelölni a követ-
kező feladatokat. 

Ennek okán Horgász 
Egyesületünk vezetősége 
2012. február 5-én 9 órára 
hívja össze a közgyűlést, ahol 
tagságunk aktívan részt vehet. 
Reméljük, sokan eljönnek, 
hisz fontos, mindenkit érintő 
döntéseket kell hozni. 

A horgásztanya rossz álla-
pota miatt határozni kell az 
épület további sorsáról. Ve-
zetőségünk több alternatí-
vát dolgozott ki, de lépni csak 
közgyűlési felhatalmazással 
fog. 

Másik jövőt meghatározó 
kérdés a 2015. évi Duna halá-
szati jog pályázat. Itt az össze-
fogás mikéntjét -, hogy mely 
szövetségen belül, milyen for-
mában próbál meg Egyesüle-
tünk vízkezelői joghoz jutni-, 
kell kijelölni. 

Tudjuk, hogy minden ta-
gunknak van véleménye az 
egyesületi életről. A közgyű-

lés az a fórum, ahol ezek a vé-
lemények súlyt kaphatnak és 
befolyásolhatják a hogyan to-
vábbot.

A vezetőség minden he-
lyen és személyes meghívóval 
is invitál mindenkit.

A demokratikusan kialakí-
tott többségi határozat mel-
lett szeretnénk továbbvinni 
közös ügyeinket. 

Fontos, hogy az engedély 
kiváltásakor mindenki jelezze, 
ha lakcímváltozása van, hisz 
a közgyűlési meghívókat az 
adatbázisban szereplő címre 
postázzuk.

Egy másik év eleji lényeges 
kérdésről kell még szót ejte-
nünk. Tagságunk 2011. évben 
adója egy százalékos felajánlá-
sából 275.000 Ft gyűlt össze. 
Köszönet érte, így nem kel-
lett a tagdíjakat emelni. Re-
méljük 2012-ben is az aktívan 
dolgozó horgászok utalják ezt 
az 1 %-ot, melyről a rendelke-
ző nyilatkozatot mindenki az 
újonnan kiváltott engedély-
ében megtalálja.

Dualszky-Kovács István

Évkezdet a horgászoknál

A december sem telt el bosz-
szankodás nélkül, ismét történt egy 
besurranásos lopáskísérlet váro-
sunkban. A gyanútlanul beszélge-
tő baráti társaság mellől szerettek 
volna lopni a tettesek, de a lakók 
ébersége  meghiúsította a bűncse-
lekményt. Jó hírekkel is szolgá-
lunk: gyalogosan fosztogató duó 
került rendőrkézre, illetve az ünne-
pek alatt említésre méltó esemény 
nem történt.

Egyesületünk használja azt a 
számítógépes rendszert, amellyel a 
feljegyzett autórendszámokat tud-
juk ellenőrizni. A gyakori és nem 
megszokott időben mozgó jármű-
vek gyanúsak lehetnek, nagyobb fi-
gyelmet követelnek meg, és  adata-
ikat át tudjuk adni a rendőrségnek 
azonosítás céljából. Feladatunk-
nak tekintjük, hogy a februári Rá-
calmásban közzé tegyük múlt évi 
eredményeinket és az idei tervein-
ket, költségvetésünket.

Tavaly is báloztunk: december 
10-én immár nyolcadik alkalom-
mal rendeztük meg az évzáró mu-
latságot. Hagyománnyá vált, hogy 
ilyenkor oklevéllel köszönjük meg 
a kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tó polgárőröknek áldozatos mun-
kájukat.

„Év Polgárőre” kitüntetést idén 
Rodenbücher József kapta. Ő az, 
akit az iskola diákjai már ismerős-
ként üdvözölnek, hisz minden ta-
nítási napon az iskola előtti zeb-
ránál vigyázza a gyermekek testi 
épségét.

„Kiváló Polgárőr” kitüntetés-
ben Feth Ferenc részesült. Tavaly 
a szolgálati beosztás elkészítésével 
megoldotta, hogy minél több éjje-
len legyen polgárőri jelenlét az ut-
cákon.

Dicsérő oklevelet kapott Bod-
nár Zoltán és Lénárt Mihály. Ők 
voltak leggyakrabban szolgálatban.

Tiszteletbeli polgárőrré válasz-
totta az egyesület tagsága Molnár 
Gergelyt. Ezúton is megköszönjük 
az egyesület részére nyújtott anyagi 
segítséget. Itt mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik tombolatárgy 
felajánlásával és jelenlétükkel járul-
tak hozzá a rendezvény sikeréhez: 

Aradiné cipőbolt, Bakos János-
né, Bényei Róbert ELEKTRO 
ALMÁS, Böröcz Judit Avon koz-
metika, Coop üzlet, Dualszky-Ko-

vács István Horgászbolt, Molnár 
Mihály Duna-Via, Európa pék-
ség, Gacsályi Gáborné víz,- gáz,- 
fűtéstechnikai szaküzlet, Grabecz 
István, IMPACK munkavédelem, 
Pukánszky László és Pukánsz-
ky Tibor, Katona Ferenc Födém 
Bt, Kistérségi Szinergia Közala-
pítvány, Komolai Papírbolt, Mar-
tinász ABC, Miss Istvánné, Papp 
Tibor KŐKER Kft, Pomóthy At-
tila, Sárköziné Rendes Mária, Sza-
lai Árpád, Vasbolt., Ági Virágbolt 
EURÓPA pékség.

Egyesületünk tagjai az idén is 
szeretnék munkájukat tovább foly-
tatni, amihez önkormányzatunk 
vezetői és az önök jóvoltából az 
anyagi feltétel is biztosított. 
Ezúton szeretnénk megköszönni 

mindazoknak,  akik adójuk  
1%-val, vagy más módon 

támogatták polgárőrségünket.  
Továbbra is várjuk  adományai-
kat,  a hamarosan aktuálissá váló 

ADÓ 1 %-át is.
 Az új adótörvény bevezetésé-

vel sajnos kevesebb pénz fog érkez-
ni, ezért a 2012 költségvetésünket 
szűkebbre is szabtuk, takarékosan 
szeretnénk gazdálkodni, hogy vál-
lalt feladatainkat tudjuk teljesíteni. 
Várjuk mindazoknak a jelentkezé-
sét akik aktívan tudnának segíte-
ni településünk  közbiztonságának 
megőrzésében.

Nagyon sok bejelentés érkezik 
hozzánk a lakóktól gyanús szemé-
lyekről, autókról  így gyorsan tu-
dunk reagálni, és ezzel valamelyest 
visszaszorítjuk a bűnözőket. Kö-
szönjük. Továbbra is sok segítséget 
kapunk a dunaújvárosi és az ado-
nyi rendőrségtől. Várunk minden 
segítséget és várunk minden ér-
deklődőt a hónap utolsó péntekén 
a művelődési házban megtartandó 
ülésünkre.

Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István

Polgárőr hírek

Új telefonszámaink:  
 Elnök: 

06-30-6210-962
Titkár: 

06-30-6211-193
Gazdasági vezető: 

06-30-5006-576
Körzeti megbízott: 

06-30-6210-959
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Meghívó
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 2012. febru-

ár 3-án, pénteken 17 órakor a Művelődési Házban tartja éves 
rendes közgyűlését.

A közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:
 1. Beszámoló az Egyesület 2011 évi munkájáról.  

Szalai Árpád
 2. Az Egyesület gazdasági munkája 2011 évben.   

Bodnárné Surányi Gabriella
 3. A Felügyelő Bizottság jelentése.    

Pallos László
 4. Polgármesteri köszöntő.    

Schrick István
 5. Vita és válaszadás.
 6. A Jelölő Bizottság elnökének beterjesztése. 

Bodnár Sándor 
Javaslat az Egyesület új elnökének személyére 
és a Felügyelő Bizottság két tagjára.

 7. Szavazás, majd szavazat számlálás, közben uzsonna.
 8. A szavazás eredményének kihirdetése. 

Bodnár Sándor
 9. Az új alapszabály bemutatása és elfogadása, 

mely az új civil törvény alapján készült.  
Pallos László

10. A 2012 évi munkaterv és költségvetés 
beterjesztése és elfogadása.    
Pallos László

A közgyűlésre minden tagunkat szeretettel várjuk.
Ha a megjelentek száma nem éri el az 50% + 1 főt, válto-

zatlan napirendi pontokkal a közgyűlést 17.30 órakor kezdjük.
Az elmaradt és a 2012 évi tagdíjakat a helyszínen 16 és 17 

óra között lehet befizetni (dolgozó 800 Ft, nyugdíjas 500 Ft, 
családtag 200 Ft.)

A közgyűlés nyitott, azon bárki résztvehet.
2012. január 6.   

Szalai Árpád 

Szeretné, hogy tele-
pülésünk mindig szép, 
élhető legyen, ahol jól 
érzi magát az itt lakó és 
az ide látogató egyaránt?

Kérjük, támogassa 
adója 1 %-ÁVAL

a Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesületet

 
Adószámunk:

18486496-1-07

Segítségét köszönjük, 
a  Városvédők nevében

Ajánlja fel adója 1 %-át 
Egyesületünknek

A Rácalmási Református
Egyházközség hírei

Református istentisztelet időpontja:
Minden vasárnap  10.30 órakor
a MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

Keresztkérdések sorozat

10 hetes sorozatot szervezünk a keresztyénség iránt ér-
deklődőknek. Márk evangéliumát végigolvasva ismerke-
dünk a hit alapvető kérdéseivel. Kiscsoportos beszélgetések, 
előadás, közös válaszkeresés. Előzetes Biblia- és egyházis-
meret nem szükséges. Az alkalmakat hétfő esténként tart-
juk.

Első alkalom: 2012. január 23, hétfő 18.00-19.30
Ha szeretne többet tudni a kereszténységről, ha szeretné 

kérdéseit föltenni, szeretettel várjuk!
Bővebb információk olvashatók a honlapunkon:
http://refkulcsracalm.wordpress.com/keresztkerdesek/
Részvételi szándékát kérjük emailben vagy telefonon je-

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

Lelkipásztor telefonszáma:
0630/5748-564

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

Lélekfrissítő
Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és 

íme: új jött létre. (2Kor 5, 17)

Az év elején talán tele vagyunk fogadkozással, de leg-
alábbis él bennünk a vágy a változás után. Boldogabb új évet! 
- szoktuk mondani. Nincs szükség azonban az év fordulá-
sához ahhoz, hogy valami új kezdődjön. Pál apostol belső 
megújulásról beszél, ami fontosabb, mint a külső körülmé-
nyek változása. Belülről átalakulni, a régi, nyomasztó terhe-
ket, aggodalmakat elhagyni - újjá lenni. Ha valaki Krisz-
tusban van: új teremtés az.  Ha változásra vágyunk, kezdjük 
magunkon. Ha mi akarunk változni, kezdjük el keresni a 
belső megújulás lehetőségét. Ha Jézus Krisztusnál keressük, 
meg fogjuk találni!

Imádság: Uram, kérlek újíts meg belülről, hogy megsza-
badulhassak régóta cipelt terheimtől! Segíts, hogy ne máso-
kat akarjak megváltoztatni, hanem én magam legyek kész a 
változásra! Ámen.

Kovács Enikő
lelkipásztor
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Száraz akác fürészpor el
adó! 800 Ft/zsák Érdeklődni: 
0630/2230476

q
Favágás, aprítás, veszélyes 
fák kivágása, bozót írtás! 
Érd.:0630/2445703

q
Beteg édesanyám fűtési és 
anyagi gondjai miatt kérem 
a segítségüket. Ha valakinek 
lenne használt felesleges Si

esta kályhája, tavaszig köl
csön vagy esetleg ajándékba, 
azt nagyon megköszönném. 
Telefon: 30/4944241

q
GARÁZS-BAZÁR minden 
vasárnap 812ig. Somogyi 
Béla utca  Vágóhíd utca sa
rok. Régi bútorok, porcelá
nok, ruhaneműk, kendők 
táskák, bizsuk,könyvek, fe
kete lemezek.

Hirdetés

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. A kiskutyák megtekinthetők, 
lefoglalhatók.

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

Rendezze esküvőjét a térségben 
egyedülálló Jankovich-kúria 
Rendezvény- és Turisztikai 

Központban
A hosszú évek során rengeteg ifjú pár fogadott örök hű-

séget a kúria arborétumszerű parkjában, vagy éppen barokk 
épületeinek falai között. A festői környezet és a patinás 
hangulatot teremtő miliő páratlan élményt biztosít a párok, 
hozzátartozóik és barátaik számára is azon a bizonyos nagy 
NAPON!

2012. február 17-e és már-
cius 2-a között megkötött 
esküvői bérleti szerződések 
estén, 20% kedvezményt 
biztosítunk az épületbérle-
tek árából!

Szerződéskötési időszak: 
2012. február 17- 2012.  március 2.

Látogassanak el hozzánk személyesen, vagy keressenek 
minket a 2012. február 18-án megrendezésre kerülő Eskü-
vő kiállításon a Főiskola „A” épületének tornacsarnokában, 

Érdeklődni:
Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ 

Rácalmás Jankovich Miklós köz 5-7.
www.jankovichkuria.hu
info@jankovichkuria.hu

Bodnár Edina: 06/30-632-2683
Pálinkás Petra: 06/30-922-9830

Ez az Ön
hirdetésének a helye!
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A hónap híre...

Cserkész egyesület alakul

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-
fiatalabb polgárait!

A védőnők tájékoztatása alapján a Rácalmás újság lapzártá-
jáig nem érkezett hír kisgyermek születéséről.

K
is 

an
ya

kö
ny

v

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 Kft. - 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. február 24-én, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: február 13-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megje-

lentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
február 13-ig  juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri 
hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Településünkön több jól 
működő egyesület végzi te-
vékenységét. Már többször 
felmerült az igény az ifjúság 
összefogására, beszervezésé-
re a közösségekbe. Ezért is 
jött az ötlet, hogy Rácalmá-
son is jó lenne egy cserkész-
csapat.

De mi is a cserkészet?
A cserkészet önkéntes, val-

lásos, pártpolitikától függet-
len ifjúsági mozgalom, amely 
nyitott mindenki számára 
származástól, nemtől, társa-
dalmi és vagyoni helyzettől, 
valamint vallási meggyőző-
déstől függetlenül. 1907-ben 
indult útjára Angliából, a vi-
lág legnagyobb gyermek- és 
ifjúsági mozgalma, ahol több 
mint 200 országában 38 mil-
lió cserkész dolgozik egy kö-
zös célért: segíteni a gyerme-

keket és fiatalokat, hogy aktív 
és elkötelezett felnőttekké 
váljanak.

A cserkészet másrészt egy 
nagyszerű életforma: az ön-
magukkal szembeni igényes, 
fejlődni vágyó gyermek, fiata-
lok és ifjú felnőttek kalandos, 
természet közeli, szolgálatra 
buzdító és kihívásokkal teli 
közösségi életmódja.

A cserkészet ökomenikus 
valláserkölcsi alapokon nyug-
szik a világ minden táján.

Egy közösség, ahol mindig 
számíthatsz a társadra, ahol 
testvéri szeretetben, egymást 
és másokat is segítve talál-
hatsz igazi barátokra.

Kaland, amikor a termé-
szetben magas hegyek kö-
zött, zúgó folyókon, vadregé-
nyes erdőkben próbálhatod ki 
magad.

Természetszeretet, ahol a 
szabadtéri nomád élet elsajátí-
tása közben megtanulod ismer-
ni, szeretni és tisztelni az állat- 
és növényvilágot. Hazaszeretet, 
amely révén tisztán láthatod a 
helyed a világban, anyanyel-
veddé válik a magyar kultúra 
és egyúttal megismerheted más 
népek szokásait, hagyományait.

Vidámság, amely észre-
vétlenül állandó társaddá vá-
lik akár a jól végzett munka 
örömében, akár a társakkal 
való együttlétben.

Bárki lehet cserkész, aki 
a cserkésztörvények szerinti 
életre önként fogadalmat tesz 
életkorra, nemre, felekezet-
re és nemzeti hovatartozásra 
való tekintet nélkül. A cserké-
szet minden korosztály szá-
mára a megfelelő módon ké-
pes értékeket közvetíteni. 

A Magyar Cserkészszö-
vetség tagja a Cserkészmoz-
galom Világszervezetének, 
amely az ENSZ tanácsadó 
tagja.

Február 4-én 15 órától  
szeretettel várunk minden 
érdeklődő gyermeket és 
szülőt az első közös bemu-
tatkozó cserkész foglalko-
zásra a művelődési házba.

Cserkészettel kapcso-
latban a 06-30-4379109-
es telefonon is várjuk az 
érdeklődőket.

Blau Gabi


