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2012. február XIX. évfolyam 2. szám

TARTALOM

Szalai Árpád leköszönt, Pallos
László lett a városvédők elnöke.
4. oldal

Hagyományőrző
téltemető
mulatság volt az Ágasfával
múlt vasárnap.
5. oldal

Farsangoltak az alsósok és a
felsősök az iskolában.
7. oldal

Ingyenes hallásvizsgálatot tartottak az óvodában.
10. oldal

Szoboravatás, megemlékezés

Március 15.
Rácalmás Város Önkormányzata 2012. március 14én, szerdán délutánra várja
az 1848-as szabadságharc és
forradalom eseményeire való
megemlékezés résztvevőit.
A megemlékezés kezdetén,
16.30 órától L. Simon László
országgyűlési képviselő avatja fel a városháza előtti téren
álló Széchenyi-szobrot, mely
Cyránski Mária képzőművész alkotása. A szoboravató
előtt Nagy Dániel és Radnó
Norbert előadásában kapunk
ízelítőt Kossuth és Széchenyi vitájából; végezetül pedig Széchenyi imája hangzik
majd el.

Duna-parti
takarítás

Rácalmás SE Vízi és Szabadidősport Szakosztály és
a Sirály Horgász Egyesület
közösen társadalmi munkát
szervez a Duna-parton, március 31-én (szombaton) 9 órától 12 óráig. Esős idő esetén
április 7-én várunk mindenkit.
Feladat: nádégetés, fák
gallyazása,
szemétszedés.
Gyülekező a kikötőnél. Minden civil szervezetet és lakót
szeretettel várunk, aki a szebb
Duna-part
kialakításában
szeretne résztvenni.
Aki teheti, hozzon magával szerszámot (metszőolló,
fűrész, gereblye, stb.). Az önkormányzat biztosítja a zsákokat és a szemétszállítást.

Az ünnepségen résztvevők
közösen vonulnak át az iskola
udvarára, ahol az ünnepi beszédet követően felelevenednek a
´48-as események. Az iskola diákjainak zenés-táncos műsora
után együtt vonulunk át a Petőfi-szoborhoz a koszorúzásra.
A Jankovich Miklós Általános Iskola diákjainak műsorát Kunos Vanda tanárnő állította össze, s Kiss Józsefné
tanárnő segítségével készítették fel a gyerekeket ez alkalomból. Minden rácalmási
lakót szeretettel hívunk, jöjjenek el minél többen e jeles
eseményre!
Schrick István

Pénzügyekről, fejlesztésekről...

Közmeghallgatás

A képviselőtestület tagjai
közmeghallgatást, közügyekről szóló tájékoztató rendezvényt tartottak február 7-én
a művelődési házban. Schrick
István polgármester először
összefoglalta az elmúlt évben
megvalósult, illetve elkezdődött beruházásokat, majd az
idén befejezésre váró, valamint tervezett fejlesztéseket
ismertette a megjelentekkel.
Említést tett a törvényi változások várható hatásairól, és
a helyi rendezvények mellett
elismeréssel szólt a pozitív civil, illetve lakossági összefogásról, amely jellemzi Rácalmást.
(Részletek a 2. oldalon.)

Marika néni 90 esztendős

Egy hosszú élet munkája,
eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek
meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről. Magyarország kormánya az Idősügyi
Tanács kezdeményezésére –
a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen – rendeletet alkotott a
szépkorúak jubileumi köszöntéséről. A 90 éven felülieknek
szeretné megadni a kellő tiszteletet ezzel a gesztussal a kormány.
A települési önkormányzat jegyzőjének személyes köszöntése mellett került sor 2012. január 18. napján Deák Jenőné szül:
Vedres Mária, településünk 90 éves szépkorú lakójának köszöntésére. Kívánunk Marika néninek nagyon jó egészséget és nagyon sok boldogságot.
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Elsősorban pénzügyekről, fejlesztésekről szólt a közmeghallgatás

Beruházások, közösségi rendezvények

Az elmúlt évi nagyberuházásokkal kezdte polgármesteri
tájékoztatóját Schrick István a
közmeghallgatáson. Megtudhatták a jelenlévők, hogy az
új városháza kialakítását nem
tartotta a legfontosabb feladatnak, viszont a régi épület
már alkalmatlan volt funkciójának betöltésére. A Baboskert
csapadékvíz-elvezetése, útépítése régi adósság volt, elkészültével javult az ott élők komfortérzete. A Nap utca mély pont,
onnan is elvezettette a felszíni vizeket az önkormányzat
Kulcsi útig. Az üdülőövezet
Sirály utcai részére is költöttek, valamint kicsit a Révaira is, ahol elkezdődött az útalap építése. Legnagyobbként,
több száz milliós összeggel
szerepelt a múlt évi teendők
között ófalu partfalvédelme,
amely folytatódik idén. Nagyjából az említettek voltak azok
a beruházások, amelyekre 711
millió forintot áldozott az önkormányzat tavaly – jórészt
pályázati támogatásból –, ami
jelentős fejlesztési összeg.
Panaszra nem lehet okunk,
hangsúlyozta a polgármester, hiszen idén is ugyanannyit
terveztek a település gyarapítására, mint tavaly. A költségvetés főösszege másfél milliárd
forint, ami nagy változás a korábbi évek 800 milliós, illetve
egymilliárdos mérlegéhez képest. Említette a sportöltöző
építését, ami javában tart. A
régi épület több mint ötven évvel ezelőtt, társadalmi munkában készült el, és mostanra szégyenfoltjává vált városunknak.
A Révai és Tóth Árpád utca
vízelvezetése, útépítése szintén
halaszthatatlan feladat. A nagy
esőzések után tavaly az összes
belvíz oda volyt a környező
földekről. Negyven-negyvenöt éve épült házak is vannak
azon a részen, és érthető, ha a
lakók nem akarnak mindig gumicsizmában járni. A Tulipán
utca csapadékvíz-elvezetése a
Rózsa és a Venyimi utcán keresztül szintén elodázhatatlan

feladat, hiszen az a terület is
katlanként gyűjti össze a vizet.
Csónaktároló
építésére
21,5 millió forint támogatás
nyert a sportegyesület, amit
az önkormányzat megtoldott, hogy elkészüljön a tároló. Mert a Duna mentén élünk,
jogos elvárás, hogy a gyerekeket nyugodtan engedhessük le
a folyóhoz, és a régi bódé helyett európai színvonalú bázishelyük legyen, mondta Schrick
István. A kivitelező májusra
készül el a munkákkal.
Ófalui partfal: az önkormányzat kifizette a megerősítés II/A ütemének utolsó
számláit, és kezdődhet a II/B
ütem. Aláírták a támogatási szerződést, júniustól dolgozhat a kivitelező. A folytatás sem várat sokáig magára,
ugyanis nemrég értesítették
az önkormányzatot arról, hogy
egy következő ütemre 301 millió forint támogatást nyertünk,
ennek köszönhetően egészen
a rác templomig haladhatnak
előre. Hamarosan eléri a kétmilliárd forintot az az összeg,
amelyet pályázati forrásnak
köszönhetően ófalu védelmére költhetett az önkormányzat.
Csúnya az orvosi rendelő.
A harmincéves épületre soha
nem volt pénz, most viszont
százmillió forinttal szerepel
a költségvetésben. Tetőfelújítás, szigetelés, belső burkolatok cseréje mellett 21 parkolót
is építenek oda. A kiviteli tervek készülnek, szeretnék idén
megvalósítani úgy, hogy a
rendeléseket tisztasági festés
után a régi polgármesteri hivatal épületében oldják meg a
munkák idején, és novemberre gondolták visszaköltöztetni
az orvosokat a szépen felújított
egészségházba. Egészségügynél maradva: orvoshiány van,
a kivándorlás tendencia. Az
önkormányzat felújítja az üres
orvoslakását, hogy azt bármikor felajánlhassa szakemberlakásként, ha szükség lesz rá.
Az Arany János utcára húsz
év alatt nem jutott egy forint

sem. A szennyvizes autók, a
telkesek azon járnak keresztül,
jelentős a járműforgalom, csapadékvíz-elvezetés, járda viszont nincs, a gyalogosok életveszélyben vannak az út szélén.
Rácalmásnak ez az egyetlen
olyan útja, amely megfelel a
gyűjtőutak fejlesztésére kiírt
pályázat feltételeinek, úgyhogy
beadták a támogatási kérelmet.
Ha nem nyer az önkormányzat, akkor saját forrásból legalább a járdát és a vízelvezetést
meg kell oldani a biztonságos
közlekedés érdekében.
Kulcs és Rácalmás közösen
pályázik szennyvízberuházásra. A helyi tisztítómű 16 évvel
ezelőtt épült, legalább 85-100
millió forintot kellene rákölteni, hogy megfeleljen a jelenlegi
előírásoknak, plusz hozzá kell
számolni a kapacitásbővítést,
hogy befogadhassa a kulcsiak szennyvizét. A számítások
szerint kedvezőbb lenne bezárni, és a dunaújvárosira csatlakoztatni a rendszert. A beruházás előkészítése most zajlik,
december végére szeretnék benyújtani a pályázatot.
A művelődési házhoz kapcsolódóan említette a polgármester a Béla köz útépítését és
csapadékvíz-elvezetését. Egy
ingatlant is vásárol az önkormányzat, elsősorban az 1100
négyzetméteres telekterülete
miatt, gondolva az óvoda fejlesztésére, bölcsőde építésére.
Az említetteknél kisebb teendő lesz az óvoda elhasználódott mászóvárainak felújítása,
az iskola régi részének ablakcseréje, a Kulcsi úti árok lefedése és a Szent János téren –
ahol most is árusok kínálják
portékáikat – egy burkolattal,
padokkal ellátott piac tér kialakítása. Az utóbbit Leader-pályázat segítségével oldaná meg
az önkormányzat.
A felsoroltak mintegy 740
millió forint beruházási összeget
jelentenek, ami megalapozott
terv, csak olyan válság döntheti össze, amely megakadályozza az adóbevételek teljesülését.

Óvatosan terveztek, a bizonytalan gazdasági környezet figyelembevételével, hangsúlyozta
a polgármester. Érzékeltetésül
elmondta, hogy a rácalmásiak
egymilliárd forint személyi jövedelemadót fizetnek be, amiből korábban 85 millió forintot
kapott vissza az önkormányzat.
Most nem kap egy fillért sem,
mert vannak nála szegényebb
települések is. De még így is azt
szeretnék, ha így maradna minden jövőre. Viszont tudjuk, hogy
ez csak álom – azt viszont még
senki nem látja, mit jelent Rácalmás számára a közigazgatási
rendszer tervezett átalakítása, az
iskolák államosítása.
A hozzászólók közül Szloboda Ferenc a Révai vízelvezetésével kapcsolatos gondokat
említett, illetve azt mondta:
nemcsak utat, hanem járdát
is szeretnének. Erre térjenek
vissza majd később, javasolta
a polgármester, a közvilágítási problémákkal kapcsolatos
felvetésre pedig azt a választ
adta, hogy a közbiztonság javítása érdekében szeretnének
minden villanyoszlopra lámpát szereltetni. Szabó János
elismeréssel szólt az ófalui
beruházás kivitelező cégéről,
mert precíz volt a munka és
példás a helyreállítás. Nógrádi
Sándor a régi hivatallal szembeni utca közlekedési helyzetének javítását kérte, és felvetette ismét, hogy életveszélyes
a kézilabda pálya és a labdafogó háló, jó lenne valami megoldást találni rá. Ignácz Béláné javasolta, helyeztessen ki
az önkormányzat kézi szemeteseket az iskola környékére.
Intézkednek, válaszolta a polgármester, majd zárszóként
elmondta: fontosak a közérzetjavító beruházások, de legalább olyan hangsúlyosak a
település rendezvényei. Köszöni a civileknek és mindenkinek a munkát, a részvételt.
Ezek a találkozások erősítik a
közösséget, és teszik teljessé
azt a nagy egészet, amit úgy
hívnak, Rácalmás.
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Nem okozott fennakadást
a fagy, a havazás
A katasztrófavédelmi kirendeltséggel közösen megfelelő módon felkészültünk az
elmúlt hetek szokatlanul hideg időjárására. A cél az volt,
hogy még véletlenül se fagyjon meg senki a saját lakásában, illetve mindenki eljusson
és hazajusson a munkahelyére.
Összehívtuk a szociális területen érintett szakembereket, és rendőrség, polgárőrség bevonásával megbeszéltük
a főbb tudnivalókat, teendőket, felhívtuk a figyelmet arra,
hogy látogatni kell az idős, elesett, egyedül élő embereket,
akiknél gondok lehetnek. A
feladat súlyának megfelelően intézkedett mindenki, sorra járták azokat a területeket,
családokat, ahol problémákat okozhatott volna a mostoha időjárás. Az azonnali segítségre szorulóknak indokolt
esetben tüzifa támogatást szavazott meg a szociális bizottság, amit haladéktalanul ki is
szállítottunk a családoknak.
Azt gondolom, talán ez a
mostani tél volt az első a településen, amikor a nagy havazás ellenére járhatóak voltak az utak. Bejelentést nem

kaptunk a hivatalban, kifogások voltak, például arra vonatkozóan, hogy a hótolás után
két autó nem fér el egymás
mellett, szélesítsék ki a nyomtávot, amit meg is tett a vállalkozó, amint a szóban forgó rész sorra került. A lakók
döntő többsége is odafigyelt,
A rendkívüli hideg miatt a
szociális rászorultságukra
tekintettel az önkormányzat
szociális nyilvántartásában
szereplő 48 rácalmási család
egyszeri alkalommal öt-öt
mázsa hasított, jó minőségű
tűzifát kapott, hogy fűteni
tudjon. Erre az intézkedésre
709 ezer 800 forintot költött
az önkormányzat.
megfelelően és rendszeresen
takarította a havat a háza környékén.
Így, hála a jó Istennek, nem
volt semmi gond Rácalmáson. Folyamatos járőrözés, ellenőrzés, összehangolt munka
eredménye mindez. Jól vizsgáztunk, pozitív volt a visszajelzés is. Köszönöm mindenkinek az együttműködést.
Schrick István

Rácalmás Város Önkormányzata
a KDOP-4.1.1/C-09-2009-0002 azonosító számú

„Rácalmás, ófalusi partfalszakasz védelmi munkái”

című projekt keretében stabilizálta a Parti sétány Kecskés köz -Bajcsy-Zs. utca - Hajós köz –Vadkacsa
köz által határolt felszínmozgásos területet.
A projekt záró rendezvénye 2012. február 29-én
16 órakor kerül megrendezésre a Jankovich-kúria
Rendezvény- és Turisztikai Központban, melyre tisztelettel meghívom.

Schrick István
polgármester
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   Nő vagy!

Igen nő vagy: s szebb mint a gondolat.
Hiszen megtestesíted mivoltodat.
Igen nő vagy: és gyengéd.
S olyan leszel amilyen szeretnéd.
Igen nő vagy: mely a szebbik nem.
Ehhez nem fér kétség sem.
Igen nő vagy: mert te szeretetet adsz!
Gyermekeket nevelsz, s tanítasz.
Igen nő vagy: s te vagy a béke, és nyugalom.
Bánatban is erős, hiába a fájdalom.
Igen nő vagy: nem is találni hozzád foghatóbbat.
Mert újból, és újból megtestesíted mivoltodat.

Takácsné Szarka Mária

A képviselőtestület nevében nagyon boldog Nőnapot
kívánok a Rácalmáson élő lányoknak, asszonyoknak,
nagymamáknak!
Tisztelettel:
Schrick István
polgármester

Képviselői fogadóóra

Tájékoztatjuk a lakókat, hogy Rácalmás Város Önkormányzatának képviselő-testületi tagjai közül a következők tartanak
képviselői fogadóórát az elkövetkezendő két hónapban.
KUKUCSKA GYULA Időpont: 2012. március 7., szerda
15 - 17 óráig a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában
DR. VARGA-SZABÓ LAJOS Időpont: 2012. április 3.,
kedd 15 - 17 óráig a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában.
A képviselők várják fogadóórájukra mindazokat, akik kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat szeretnék megosztani velük!
dr. Györe Andrea
jegyző

Rácalmás Város Önkormányzata

a KDOP-4.1.1/C-10-2011-0001 azonosító számú

„Rácalmás ófalusi városrész csúszásveszélyes
2/b partfalszakasz állékonyságának biztosítása”

című projekt keretében 275.978.042 Ft támogatást nyert a
Bajcsy-Zs. utca – Deák tér – Kossuth L. utca – Szávó köz
– Parti sétány – Hajós köz – Vadkacsa köz által határolt
felszínmozgásos terület stabilizálására.
A projekt nyitó rendezvénye 2012. február 29-én 16 óra 30
perckor kerül megrendezésre a Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központban, melyre tisztelettel meghívom.
Schrick István
polgármester
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Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület közgyűlésén történt

Új elnököt választottak

2012. február 3-án megtartotta évi rendes közgyűlését a Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület.
A meghirdetett időpont
után megismételt taggyűlésen, Szalai Árpád az egyesület elnöke – amikor határozatképessé vált a közgyűlés
– köszöntötte az egybegyűlteket, majd felkérte Pallos
Lászlót, az egyesület tagját, a
közgyűlés levezetésére.
A levezető elnök köszöntötte a Kós Károly Díjas Rácalmási Városvédő és
Szépítő Közhasznú Egyesület minden megjelent tagját.
Külön köszöntötte Schrick
István polgármester urat és a
megjelent képviselőket. Tiszteletét fejezte ki az alapítóknak, valamint a kezdetektől
töretlen lelkesedéssel dolgozó rácalmásiaknak.
Ezután a meghívóban szereplő napirendi pontoknak
megfelelően zajlott a közgyűlés.
A közgyűlés napirendi
pontjai az alábbiak voltak:
Első napirendi pontban
Szalai Árpád elnök úr beszámolt az egyesület 2011. évi
munkájáról.
Sajnálattal nyugtázhatták
a közgyűlés tagjai, hogy Szalai Árpád 18 év lelkiismeretes munkája után lemond
elnöki tisztségéről. Így a beszámoló nemcsak 2011. évről
szólt. Felölelte az elmúlt 18
év munkáját és felsorolta mi
mindent kell a városvédőknek a következő időszakban
megtenni.
A jelenlevők nagy tapssal
köszönték meg Szalai Árpádnak az önzetlen odaadó,
lelkes, fiatalokat meghazudtoló munkáját. A levezető
elnök szükségesnek tartotta
megjegyezni, hogy ennek a
munkának részese volt Szalai Árpádné Ilike, aki nélkül

nem sikerült volna minden
úgy, ahogy az elhangzott.
Ezután a megjelentek
meghallgatták
Bodnárné
Surányi Gabriella gazdasági
vezető beszámolóját a 2011.
év gazdasági munkájáról, kiegészítve a közhasznú jelentéssel.
Nem maradhatott el a
felügyelő bizottság jelentése
sem az egyesület működésének, gazdálkodásának törvényszerűségéről, szabályosságáról. A jelentést Pallos
Lászlótól felügyelő bizottság
elnökétől hallhatták az egybegyűltek.
Ezután
következett
Schrick István polgármester
úr köszöntője. Rövid értékelőjében méltatta Szalai Árpád elévülhetetlen munkásságát, amit Rácalmásért tett.
Köszönet érte.
A vita és válaszadás lehetősége után a közgyűlés külön külön, egyhangúan elfogadta a beszámolókat és a
jelentést.
Következett az új elnök és
a lejárt mandátumú felügyelő bizottsági tagok megválasztása.
A jelölő és számvizsgáló bizottság elnöke Bodnár
Sándor először, többek kéré-

sének eleget téve azzal a javaslattal élt, hogy „Örökös
tiszteletbeli elnöki” címet
adományozzon a közgyűlés Szalai Árpádnak. A felterjesztést nagy taps fogadta
és erről egyhangú határozat
született.
A felügyelő bizottság két
tagjának is lejárt a mandátuma. Pallos László elnöknek és
Rácz Imrénének a felügyelő
bizottság tagjának.
Pallos László megköszönte a tagság és a maga nevében Rácz Imréné önzetlen,
lelkes, mindig jobbító szándékú, példamutató munkáját.
Ezután a választások következtek.
A jelölőbizottság elvégezte munkáját és megtette javaslatait. Bemutatta a jelölteket.
Pallos László eddig az
egyesület felügyelő bizottságának elnökeként tevékenykedett. Emellet résztvett az
egyesület napi munkájában,
ahol az egyesület tagjai megismerhették. Más civil szervezetben is dolgozik, illetve
vezetőségi tag. A Dunaferr
Szakközép és Szakiskola
igazgatója volt 22 éven keresztül, nyugdíjba vonulásáig.

A Rácalmási Városvédő és Szépítő
Egyesület elnökségének névsora:
1. Pallos László
2. Dr. Nyikomné Gévay Katalin
3. Bodnárné Surányi Gabriella
4. Jacsó Rudolf
5. Puskás Apollónia
6. Dr. Varga Szabó Lajos
7. Steiner Lajos

A Felügyelő Szerv tagjai:
1. Oros Brigitta
2. Hodgyai Gábor
3. Kirinovits Tamás

elnök
titkár
gazdasági vezető
elnökségi tag
elnökségi tag
elnökségi tag
elnökségi tag
elnök

Oros Brigitta közgazdasági egyetemet végzett fiatal
szakember. Tudása, hozzáértése sokat segít a felügyelő
bizottság munkájában.
Kirinovits Tamást nem
kell bemutatni az előző években a képviselőtestület tagja
volt.
Bemutatás után, szünet,
majd titkos választás következett.
A számvizsgáló bizottság
elnöke, Bodnár Sándor ismertette az eredményt.
Elnöknek megválasztotta a közgyűlés Pallos Lászlót.
A felügyelő bizottság tagjának Oros Brigittát és Kirinovics Tamást.
A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnöknek
megválasztották Oros Brigittát.
A közgyűlés feladatai között szerepelt még az Alapszabály módosításának elfogadása is. Módosításra azért
volt szükség, mert megszületett az új civil törvény és aktualizálni kellett az Alapszabályt, illetve annak egy - két
pontját meghaladta az élet.
A közgyűlés egyhangúan elfogadta az új Alapszabályt a
módosításokkal együtt.
A végére maradt a 2012.
évi feladatterv és költségvetési terv megismerése és elfogadása.
Pallos László, az újonnan
megválasztott elnök megköszönte a bizalmat és bejelentette, azon lesz, hogy az egyesület életében ne jelentsen
törést az elnökváltás.
Megköszönte Szalai Árpád elévülhetetlen munkáját,
és kérte segítségét az eredményes elnöki tevékenységhez.
Az igen fárasztó nap után
a közgyűlést a levezető elnök
befejezettnek tekintette.
Pallos László
elnök

Rácalmás
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület
2012. évi programja és feladatterve
Az egyesület közgyűlése elfogadta a városvédők idei feladattervét, amelyben a következők szerepelnek:
Városvédő klub: minden hó utolsó péntekje, kivéve február,
helyette március 2.
Városvédők sportja: Városvédők gerinctorna: kedd, csütörtök 18-19 óra, művelődési ház
Nordic walking túra vasárnaponként 10-12 óra
Egész éves feladatok:
Pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatok írása.
Az ifjúsági kapcsolatok fejlesztése az eddigieknél szervezettebb formában. Cserkész csapat szervezése! ?
A társegyesületekkel, klubokkal a kapcsolatok elmélyítése,
közös akciók, rendezvények szervezése.
Fejlesztések:
Ebben az évben szeretnénk létrehozni egy közösségi helyet
a Széchenyi téren, ahol kulturált körülmények között ülhetnek,
pihenhetnek, fiatalok, öregek egyaránt és adott esetben még kisebb szórakozás rendezése is lehetséges.
Működési feladatok:
Két új honlap készítése. Rácalmási Városvédők, Rácalmási
Tökfesztivál. A honlapokat modern, vonzó formában készítjük
el. Egész éves működtetésről gondoskodni kell.
Önkéntes dolgozóinknak kétnapos kirándulást szervezünk.
A Virágos Rácalmásért mozgalom keretében:
A liliomliget beültetik a Millenniumi Parkban.
Virágágyak ápolása.
Májusban virágpalánta akció a lakosság részére
Egynyári virágok ültetése
Az utcai virágosítás értékelése évente négyszer
Díszfák ültetése az utcákban és a parkokban
Rendezvények:
Március:
Március 15-én megemlékezünk Rácalmás 1848-as hőseiről.
A megemlékezést a temetőben tartjuk.
Április:
Április 29-én tartjuk a IV. Almavirág Fesztivált, melynek jelszava: család, egészség, sport.
Július:
Júliusban résztveszünk a Város és Faluvédő Szövetség Országos Találkozóján, Kecskeméten 8-10 fővel.
Augusztus:
Augusztus 1-15. között rendezzük az V. Raáb Ervin Művészeti Tábort. Az anyagi feltételek még nem állnak rendelkezésünkre, sürgősen tisztázni kell!
Szeptember:
Szeptember 28-29-30. rendezzük a IX Rácalmási Tökfesztivált. Az elnyert kiváló fesztivál címhez méltóan kell megszervezni.
November:
November 1-én a hősi emlékműnél emlékezünk meg az I.
és II. világháborúban elesett hősökről és az elhurcolt Rácalmásiakról.
A Virágos Rácalmásért mozgalom záróünnepségét november 09-én, tartjuk és átadjuk a virágosításban az I. és II. helyezetteknek a díjakat.
December:
December 14-én évzáró rendezvényt szervezünk, ahol köszöntjük az önkéntes dolgozóinkat.
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MEGHÍVÓ

A rácalmási FIDESZ csoport nyílt ülést tart 2012.
február 28-án 17 órai kezdettel a művelődési házban (Teleszky kúria Rácalmás, Szigetfő utca), amelyre szeretettel
várunk minden szimpatizánst és rácalmási lakost.
Napirendi pontok:
1. Kommunikációs tájékoztató a FIDESZ-frakció
Sajtóosztályának anyagából.
2. Orbán Viktor 14. évet értékelő beszédének értelmezése. Elhangzott pozitív, illetve negatív vélemények a
tisztánlátás jegyében, a Nézőpont Intézet politológusainak véleménye szerint.
3. Településünkön 2012. február 7-én történt közmeghallgatáson elhangzottak értékelése.
4. 2012. március 15-i rendezvénysorozat programjainak megbeszélése. A központi ünnepségre ( Budapestre)
való utazás előkészítése.
5. Egyebek
Czobor Imre
a csoport elnök

Eltemettük a telet!

Régi hagyományt élesztett
fel az Ágasfa Hagyományőrző Egyesület február 19-én,
vasárnap: Téltemető mulatságon gondoskodtak a résztvevők arról, hogy a hirtelen
ránk zúdolt tél és fagy eltűnjön életünkből, és végre ránk
köszöntsön rügyeivel és gyümölcsvirágaival a kikelet. A
télűzésben Konc király és Cibere vajda volt a résztvevők

segítségére, no és persze az a
kiszebáb, amelyet hagyományos szertartások szerint elégettek. Bízunk benne, hogy
eredményesen... A jó hangulatot forralt borral és kemencés lángossal fokozták.
A rendezvény Rácalmás
polgármesteri hivatala, a Pomothy Áruház és a Vállalkozók Rácalmásért Egyesület támogatásával jöhetett létre.

Rácalmás
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Jankovich Miklós
általános iskola
Szépkiejtési verseny
Január 27-én került megrendezésre iskolánkban a
szépkiejtési verseny. A felső
tagozatos tanulók egy magyar
szerző művéből, szabadon választott szöveggel készülhettek fel a megmérettetésre.
Az igazi erőpróbát azonban
a kötelező szöveg olvasása
jelentette,amelyet rövid betekintés után kellett a versenyzőknek teljesíteni. A zsűrinek
nem volt könnyű meghoznia
a döntést.
Az 5.-6. évfolyamban díjazottak:

1. Dormány Dzsenifer 6.a
2. Pusztai Gréta 5.b
3. Gergő András 6.a
Különdíjat kapott Bándity
Réka 6.a és Lakatos Nikolett
5.a osztályos tanuló.
A 7.-8. évfolyamban díjazottak:
1. Kovács Zsófia 8.b
2. Gyene Kíra 8.a
3. Virág Kata 7. osztályos
tanuló.
A területi versenyen iskolánkat az évfolyam legjobbjai
fogják képviselni.
Győrfiné Nagy Eszter

Fizikából jeles!

2012. január 9-én rendezte
meg a Széchenyi István Gimnázium a hagyományos általános iskolai fizikaversenyét, a
városi és városkörnyéki iskolák 8. évfolyamos diákjai számára. Iskolánkat Kovács Zsófia, Blau Sándor, Nagy Dániel,
Radnó Norbert és Kőszegi
Dániel képviselte.
A verseny teszt jellegű és gondolkodtató, hos�-

szabb számításokat igénylő
feladatokból állt, melyek az
eddig megszerzett tudásra
épültek.
Mind az öt tanulónk szépen teljesített. A legeredményesebbek: Blau Sándor, aki a
6. helyet szerezte meg, Nagy
Dániel pedig 7. helyezést ért
el.
Sikereikhez gratulálunk!
Milekné Pekkel Szilvia

Tisztelt Rácalmásiak!
Amennyiben Önök úgy döntenek, hogy évi adójuk
1%-át a rácalmási gyerekek javára kívánják felajánlani,
kérjük, támogassák egyesületünket!
Az Önök által befolyt összeget táborok, játszóházak
és egyéb kulturális rendezvények támogatására fordítjuk.

A kedvezményezett adószáma:
18490372-1-07
A kedvezményezett neve: Rácalmásért
Oktatási Kulturális és Környezeti Nevelési
Egyesület

Támogatásukat előre is köszönjük!
Az egyesület vezetősége

Köszöntöttük a Himnuszt

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnuszt szatmárcsekei birtokán.
1989 óta hazánkban ez a jeles
nap a Magyar Kultúra Napja.
Minden nemzet büszke saját kincseire: szellemi és tárgyi értékeire. Mi,magyarok
is igen önérzetesek lehetünk
saját kultúránkra. Az iskolának értékeket kell közvetíteni,
ezért fontosnak tartjuk, hogy
minden jankovichos kicsi és
nagy ismerje e nap jelentőségét, tisztelje a múltat, szeresse szülőföldjét, hazáját, s
vigyázzon örökségünkre. Igaz,
hogy ez a nap nem piros betűs a naptárban, a 7. osztályosok mégis fontosnak tartották, hogy tartalommal töltsék
meg azt a délelőttöt, amikor
a
Himnusz születésnapjának másnapján tartalmas
irodalmi összeállítással érzékeltették összetartozásunkat,
hovatartozásunkat a nagyvilágban. Milyen is lenne az élet,
ha soha nem tudnánk megállni egy-egy pillanatra? Olyan,
mint a hosszú vándorút vendégfogadók nélkül. Mindenképpen megérte, hogy a
kollégák „feláldozták” egy tanítási órájukat a nemes cél érdekében, hiszen az előadások
alatt érdeklődő tekintetek, s
a műsort teljes odafigyeléssel végigkísérő gyerekcsoportok erről tanúskodtak.
Nehéz feladatra vállalkozott
26 hetedikes diák: közösen,
egyszerre zengték nemze-

ti imánkat. A tornateremben
minden gyerek csendben felállt, s valami kimondhatatlan
érzés töltötte be szívünket. Az
irodalmi műsor sok érdekességet tartalmazott: megtudták a gyerekek, hogy Kölcsey
soha nem hallhatta Erkel csodálatos dallamát, melyet hihetetlen, de a zeneszerző egy óra
hossza alatt komponált. Meghallgathatták a Boldogas�szony anyánk kezdetű vallásos
népéneket, melyet a Himnusz
és a Szózat dallamának megszületése előtt énekeltek a
magyar emberek, főként a katolikusok. Az ünnepi műsor
végén minden diák kapott a
hetedikesektől hasznos információkat tartalmazó dokumentumokat, melyeket vagy a
tanítójuk segítségével, vagy
önállóan beragasztottak irodalom füzetükbe.
A legnagyobb jutalom a
műsorral készülő hetedikesek számára az elismerést,
tetszést kifejező őszinte taps
volt, s persze az a jeles, melyet
mindannyian kiérdemeltek
magyar irodalomból.
Méltó módon köszönthettük nemzeti jelképünket,
Himnuszunkat 189. születésnapján, s örülök hogy részese
lehettem, s együtt készülhettem a tanítványaimmal.
Köszönöm kollégáim segítségét, s a kedves szülőknek
azt, hogy megtisztelték a gyerekeket részvételükkel.
Szabó Erika
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Felsős Farsang 2012

Felcsendült a zene és a látvány elvarázsolt minket. Elegáns párjaikkal a báli ruhás
nyolcadikos lányaink, keringőt táncoltak.
Lélekmelengető látvány
ez pedagógusnak, szülőnek
egyaránt, megélni azt, hogy
a kis pici elsős gyerekek hölgyekké, fiatalemberekké váltak iskolánk falai között.
Kissné Zsuzsa néni táncpróbái tették lehetővé e felejthetetlen élményt.
A meghatottság pillanatait
vidám zenés, táncos jelenetek
követték. Felső tagozaton hagyomány, hogy a tanulók nem
egyéni jelmezben vonulnak

tos, a maga nemében mindegyik értékes fellépés volt,
nem volt könnyű a zsűrinek
értékelni. A nyolcadik a osztállyal szerepeltek a „Nem vagyok én apáca” táncjelenetben a tanító nénik - Andrea
és Éva néni - valamint a mostani osztályfőnök Laci bácsi
is. Jelezvén, hogy elérkezett
az utolsó általános iskolás farsangjuk és a nyolc évet jóban,
rosszban együtt csinálták végig. Nagy sikere volt a nyolcadik b. „Gengszterek” című
jól koreografált előadásának,
ahol Eszti néni jelmeze is jól
sikerült, alig ismertük fel. Józsi bácsi hetedikeseivel, rend-

fel, hanem előzetesen osztályfőnökeikkel együtt közös produkcióval készülnek, amelyről
a titok leple a farsangon hull le
mindannyiunk előtt. A meglepetés jól sikerült. Változa-

hagyó módon, a horror filmek
világát idézte fel „Szörnyek”
címmel. Flóra néni cirkuszigazgatóként vezette be osztályát, és vidám „mutatványokkal” örvendeztettek meg

Alsó tagozatos farsang
Idén is megrendeztük farsangunkat február 10-én. A
tanári kar vidám táncával nyitottuk meg a karnevált. Ezt
követte a gyerekek felvonulása. Ebben az évben is sok ötletes jelmezzel találkoztunk.
Gyalogkakukk, sport csoki, zipzár, kalózok, tündérek,
teknős, boszorkány és szamara, katica, bolygók, Törpilla, varázsló, hastáncos, tündér
lepte el az iskola tornatermét. A felvonulás után jazzbalettos lányaink szórakoztatták fergeteges táncukkal
a közönséget. A tombola és
zsákbamacska árusítás után a
büfé várta az éhes kis csapatot.

Évek óta meghívjuk rendezvényünkre leendő elsőseinket,
akiknek apró ajándékkal kedveskedtünk.
Köszönet a büfében árusító szülőknek, akik hősiesen
állták a gyerekek rohamát,
Pinthoffer Antalnak, aki ingyen biztosította számunkra
a szódát, Márta Róbertnek
és Bényei Róbertnek, akik a
zenéről gondoskodtak a gyerekeknek.
Remélem, jövőre ismét vidám hangulatban töltjük el
ezt a délutánt.
Kürtösiné Fáczán Andrea

minket. Judit néni elveszett a
sok kis „Hupikék Törpikék”
között, akik menekültek a gonosz Hókuszpóktól.
Jól mutatkoztak be az ötödik osztályosok is. „Ludas
Matyi és lúdjai” voltak a bések és a „Good feeling” (jó érzés) zenére buliztak az ötödik
a. Ők voltak a különdíjasok.
Fergeteges taps kísérte a
tanárok tréfás táncjelenetét
„Szombat este táncol” címmel.
Profi táncosokkal, Rockyval és a Violin táncegyüttes (tagjai között jelenlegi és
régi tanítványaink) fellépésével zártuk a műsoros részt.
A diszkót nagy lelkesedéssel
Garda István, a gyerekek „Pityu” bácsija tartotta.
Igazi csapatmunka volt,
gyerekek, pedagógusok, szü-
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lők együtt dolgoztunk a farsang sikeréért, együtt szórakoztunk és a helyreállítást is
közösen végeztük, hogy hétfőn újra tanítás folyjon iskolánkban. Ez is tanítás volt.
A kulturált szórakozásra, az
együttműködésre nevelés. Sikeres vizsgát tettünk. (A képek http://jankovich-ralmas.
extra.hu oldalon láthatók)
Köszönet mindenkinek,
aki velünk együtt volt, nekünk segített. Köszönet Pinthoffer Antalnak, akitől minden évben ajándékba kapjuk a
szódavizet.
És külön szeretném megköszönni a Polgárőröknek,
hogy vigyáztak Ránk és biztosították rendezvényünk zavartalan lebonyolítását.
Vargáné Moldován Katalin
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő
Egyesület közhasznú jelentése 2011 évről
1. Foglalkoztatottak, önkéntesek, segítők

Szervezetünknek fizetett
alkalmazottja nincs. Az egyesület tisztségviselői nem kapnak semmiféle pénzbeli vagy
nem pénzbeli juttatást, munkájukat önzetlenül végzik. Az
egyesületi tevékenységük során felmerülő költségeiket (pl.
utazás, telefonálás, szervezés,
vendéglátás) saját pénzükből
fedezik. Az önkéntesek száma
a rendezvények alkalmával általában 30-40 fő, de az évente megrendezésre kerülő Tökfesztiválon eléri a 120-150 főt.
A gazdasági vezető bruttó
264.000,- Ft megbízási díjban
részesült, azonban a 2010-re
járó díjat is 2011-ben utaltunk el, ezért míg a 2010. évi
pénzügyi elszámolásban nem
szerepel megbízási díj, addig a
2011. évben ilyen címen kétszer történt kifizetés.
2. Mérleg

Az egyszerűsített beszámoló mérlegét a törvényi előírások szerint készítettük el.
A tárgyi eszközök között a
2011es üzleti évben 1.354 eFt
növekedés történt. Vásároltunk 48 db sörpad garnitúrát
784 eFt-ért, sátortetőt gyártattunk 340 eFt-ért, a fennmaradó 230 eFt-on pedig 1
db lézernyomtatót, 1 db fénymásoló gépet, 2 db fémpolcot,
sátor oldallapot, 1-1 db hirde-

tőtáblát, üstöt és gázégőt vettünk a Tökfesztiválra.
A tárgyi eszközök nyilvántartása beszerzési értéken, illetve előállítási költségen történik. A meglévő
tárgyi eszközökre a számviteli
törvény szerinti értékcsökkenést számoljuk el bruttó érték
alapján az üzembe helyezés
napjától a hasznos élettartam
végéig. Az egyedi 100 eFt-ot
meg nem haladó beszerzési értékű eszközökre azonnali értékcsökkenést számolunk
el.
Így a tárgyi eszközök 2011.
évi záró mérleg szerinti értéke
5.827 eFt
Az egyesületnek 2011. év
végén 2.777 eFt-ja van Questor értékpapírokban, bankszámlán pedig 2.586 eFt. A
házipénztárban 125 eFt volt
december 31-én.
A számviteli törvény szerinti mérleg fordulónapja december 31.
3. Eredménylevezetés

Az egyesület 2011. évi közhasznú gazdálkodási eredménye 1.198 eFt.
Az egyesület 2011. évben
összesen 19.310 eFt bevételre tett szert, amelyből 2.900
eFt pályázati úton elnyert, és
3.107 eFt pedig egyéb támogatás (költségvetésből 1% 665
eFt, a Rácalmási önkormányzattól 700 eFt, vállalkozóktól

Tavaly mutatós virágágyásokat ültettek a városvédők. Reméljük, ez a
látványos munka idén is folytatódik

1700 eFt és magánszemélyektől 42 eFt)..
Közhasznú tevékenységből származó bevétel 13.184
eFt volt.
Ebből az Almavirág fesztivál bevétele 805,5 eFt (431,5
eFt belépődíj, 356 eFt helyfoglalási díj, 18 eFt pedig az
ételkóstoló bevétele volt).
A tökfesztiválon befolyt
helyfoglalási díjak 3.392 eFtot tettek ki, a belépők bevétele 8.276 eFt, a gasztronómia
bevétele pedig 277 eFt volt.
Parkolási díjat ez évben nem
kértünk.
Egynyári virág eladásából
166 eFt, könyv, pohár, szütyő
és képeslap eladásból 267eFt
bevételre tettünk szert.
Tagdíjból származó bevétel 2011. évben 54 eFt, pénzügyi műveletek bevételei 35
eFt, egyéb bevétel pedig 31
eFt volt.
A közhasznú tevékenységek ráfordításai összesen
15.602 eFt-ot tettek ki, tárgyi eszközök értékcsökkenése
2.510 eFt.
Anyagjellegű
ráfordítás
3.455 eFt, igénybe vett szolgáltatás 8.786 eFt, személyi jellegű ráfordítás 656 eFt,
egyéb és közvetített szolgáltatások, ráfordítások 2.654 eFt,
és rendkívüli ráfordítás 50eFt.
Az anyagjellegű ráfordítások között szerepel nyomtatvány, irodaszer és egyéb anyag
költség 2.353eFt, étel alapanyag 866 eFt, üzemanyag 49
eFt, és étkezés 187 eFt értékben.
Az igénybe vett szolgáltatások között számoltuk el az
áru és személyszállítás költségeit 282 eFt, képkeretezést
(Raáb Ervin tábor képei) 183
eFt, könyvelési szoftvert 31
eFt, karbantartást, javítást 89
eFt, hirdetés, reklám költséget 1.257 eFt, posta és telefon
költséget 37 eFt, Rácalmási
Örökségünk könyv nyomdai
költségét és szerkesztési díját

723 eFt, konferencia díjat 175
eFt, szakkönyvet 6 eFt, fizetett tagdíjakat 43 eFt, pályázati díjakat 166 eFt, előadóművészi díjakat 5.407 eFt, és
technikai berendezés üzemeltetési költségeit 387 eFt nagyságrendben.
Az egyéb szolgáltatások
között szerepel rendezvény
biztosítás, rendezvény szervezés, kiállítás szervezés, újságírói szolgáltatás, hulladék
elszállítás, kézműves foglalkozás szervezés költségei ös�szesen 2.052 eFt értékben.
Szakértői díjakat 156 eFt értékben fizettünk ki, a banki költségek 60 eFt-ot tettek
ki, közvetített szolgáltatásként pedig az Artisjus Magyar
Szerzői Jogvédő Irodának fizetett 286 eFt jogdíj szerepel.
A NAV-nak 100 eFt mulasztási bírságot kellet fizetnünk,
mert a Tökfesztiválon egy alkalommal nem adtunk nyugtát.
Személyi jellegű ráfordítás
a gazdasági vezetőnek 2011ben kifizetett 2010. évi megbízási díj (264 eFt) és a 2011.
évi megbízási díj (264 eFt)
valamint azok járulékai (128
eFt) szerepelnek.
A rendkívüli ráfordítások
között szerepel a kulcsi károsultaknak fizetett 50 eFt.
Így a Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület 2011. évi
közhasznú eredménye 1.198
eFt.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

A városvédők teljes közhasznú jelentése bárki által
megtekinthető időegyeztetés
után:
Pallos László elnöknél, telefon: 06-30-979-2857
Ugyancsak megtekinthető a Városvédők honlapján:
www.faluvedok.hu oldalon a
„szervezet” fül alatt.
Szalai Árpád

Rácalmás

Segítünk, ha bajban van! Az Év Polgárőre
Az év első hónapja nyugalomban telt, az egyesület tagjai megszokott módon,
éjjel-nappal jelen voltak a városunkban. Térségünk újabb
rendőri jelenléttel bővült:
Kulcs településen megkezdte
szolgálatát az új körzeti megbízott Kapusi Gábor.
Február elejére megérkezett az igazi tél, leesett az első
hó. Már rég volt ilyen jelentős havazás térségünkben, sőt
ezekre a hideg napokra is évek
óta nem volt példa. A polgárőrök a nagy hóra való tekintettel ügyeletet tartottak, az elzárt utcákba a
terepjáró autóval járták
ki a többi autó számára
az utat. Az elakadt autókat kimentették, a hó
fogságába került beteg
embereknek segítséget
nyújtottak, elszállították őket az orvosukhoz.
Számítani
lehet
még további hóesésre, ezért ha segítségre szorulnak, hívják fel a lent
található telefonszámok egyikét. Mert polgárőreink a nap
huszonnégy órájában segítik
településünk lakóit!
Városunkban múlt hónapban történt egy gépkocsi feltörés, melynek elkövetőjét a rendőrségnek sikerült
elfognia. De ezúton szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy éjjelente
ne hagyják kocsijukat az utcákon, valamint hogy az értékeiket nappal se felejtsék bent

a kocsiban. Polgárőreink nem
tudnak minden kint hagyott
kocsira vigyázni, és ezt a bűnözők sajnos nagyon jól tudják. Mi próbáljuk a betörőket
fülön csípni, de nagy a városunk, ezért kérjük, önök is vigyázzanak az értékeikre.
Felhívjuk autós társaink figyelmét, hogy a nagy havazásra tekintettel csak teljesen
üzembiztos autóval induljanak útra, gondoskodjanak arról, hogy az üzemanyagtartály
lehetőleg tele legyen tankolva, takarót vigyenek magunk-

Kérünk mindenkit,
lehetőség szerint
gondoskodjon
saját háza
előtt a hó
eltakarításáról!

Új telefonszámaink:
Elnök:
06-30-6210-962
Titkár:
06-30-6211-193
Gazdasági vezető:
06-30-5006-576
Körzeti megbízott:
06-30-6210-959

kal és melegítő italról (teáról)
is gondoskodjanak arra az eshetőségre, ha a hó fogságába
kerülnének. Autójukat, ha lehet ne hagyják el, mert a lezárt
és elhagyott autók akadályozhatják a mentést.
Településünkön is kérjük
lakótársainkat, hogy ne hagyják az út szélén autójukat,
mert ezzel akadályozzák a hó
eltakarítását.
Egyesületünk továbbra is
tartja az elkezdett hóügyeletet a nap huszonnégy órájában, és még egyszer hangsúlyozzuk, akinek szüksége van
hívjon bennünket!
Előző számunkban dicsérő
oklevelet kapott Lénárt Miklós kollégánk nevét helytelenül
közöltük, amit ezúton szeretnénk javítani, és a tévedésért
elnézést kérni. Reméljük következő számunkban is ilyen
eseményszegény módon tudunk jelentkezni, ami jó hír a
lakosságnak, és számunkra is.
Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István

„Év Polgárőre” kitüntetést
idén Rodenbücher József kapta, akivel rendeszeres találkozhatnak, főleg a kisgyermekes
szülők, mert minden reggel
irányítja a forgalmat az iskolánál, segít a diákoknak átkelni az úttesten. A kitüntetett
elmondta: azért lett polgárőr,
mert olyasmit szeretne tenni,
ami hasznára válik a közösségnek. Szívesen végzi ezt az
önként vállalt feladatot, mert
jó a csapat, régi ismerősökkel,
barátokkal találkozhat, illetve újakat szerez. Inspirálja a
visszhang, amikor azzal állítják meg az utcán, hogy „de jó,
hogy vagytok, sokat számít”!
Legutóbb az iskolánál egy
édesanya szólította meg, miközben kísérte át a zebrán két
gyermekét. Ő is előre köszönt
polgárőrünknek, majd hozzátette, „köszönöm, hogy ilyen
kedvesek tetszenek lenni”.
– Öröm számomra más
embereken segíteni – mondja Rodenbücher József. – Reggelente ismerősként üdvözölnek a gyerekek már messziről.
Megtanulták a gyalogátkelőhelyen közlekedést, leszállnak
a kerékpárról, és áttolják azt,
mert tudják, csak így van elsőbbségük. Jó érzés, hogy ebben nekem is részem van, és a
szülőktől is pozitív visszajelzéseket kapok.
Az elismert polgárőr sikerként értékeli az egyesület
munkáját, azt, hogy az őrség
évek óta fenntartja magát Rácalmások, és sok a támogatója.
Bízik abban, hogy a bűnözők
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számára visszatartó erő, hogy
jól szervezett és hadrafogható
a csapat, létezése köztudott a
térségben mindenütt.
Rodenbücher József azt
mondja:
– Felemelő érzés, hogy a
társaim elismerik a munkámat, nem számítottam a kitüntetésre. Számomra fontos,
ha hívnak, és azzal a tudattal
rohannok a helyszínre, hogy
segíthetek másoknak, számítanak rám. Nem számít, ha a
vasárnapi ebédtől kell felkelni,
vagy éjjel kettőkor kikelni az
ágyból és autóba ülni. Olyan
szerencsés vagyok, hogy a feleségem sem szól ilyenkor, sőt
támogat – köszönet érte –,
kinyitja a kaput, hogy minél
előbb indulhassak. Amikor az
ember tűzön-vizen át hajtja az
autót, nem éri utol a bűnözőt,
de megakadályozza a betörést,
vagy az autólopást, szerintem
már az önmagában eredmény.
Mert úgy vélem, az elüldözött
betörő kétszer is meggondolja
legközelebb, hogy betegye-e a
lábát Rácalmásra. Nekem így
teljes az életem.

Várjuk adófelajánlásukat!

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik adójuk
1%-val támogatták polgárőr egyesületünket. Az idei esztendőben is hozzá tudnak járulni településünk közbiztonságának javításához, ha az adójuk 1%-ával támogatják az
egyesületünket.

Adószámunk: 18495573-0-17

Címünk: Szent György Polgárőr Egyesület
2459 Rácalmás Széchenyi tér 19.
Támogatásukat előre is köszönjük!
Az egyesület vezetősége

Rácalmás
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Városvédők: elnöki
beszámoló

Ingyenes hallásvizsgálat
Január 31-én ingyenes műszeres fülvizsgálatot végzett
óvodánkban dr. Somi Ildikó
fül-orr-gégész szakorvos. Erre
a lehetőségre az egyik szülő,
Pinthofferné Schmidt Hajnalka hívta fel a figyelmünket.
Az Orrhigiéne Alapítvány által finanszírozott szűrésen kívül két alkalommal a
doktornő szakmai tanácsot is
adott az érdeklődő szülőknek

arról, hogy az elhúzódó náthának milyen szövődményei
lehetnek és hogyan lehet azt
lehetőleg antibiotikum nélkül
kezelni. Dr. Somi Ildikó erről
egy mesekönyvet is kiadatott,
Nózi a náthás sárkány címmel, valamint a nevéhez fűződik a gyógysapka alkalmazása
is. További hasznos információt a www.gyogysapka.hu oldalon olvashatnak a szülők.

Sikeres volt a bemutató
foglalkozás
Január 27-én pénteken tartottuk óvodánk nagycsoportjában az idei első bemutató
foglalkozást.
Örömmel
tapasztaltuk,
hogy a szülők milyen nagy
számban vettek részt, és érdeklődtek gyermekük óvodai munkája iránt. Vendégeink voltak még a leendő első

osztályos tanítónénik is, akik
az ezt következő héten iskolalátogatásra invitálták gyermekeinket.
Volt nagy izgalom és várakozás a gyermekeknél, örömmel mutatták az iskolában
készített farsangi szemüveget
kisebb társaiknak, óvónéniknek.

Ismét látványos bábszínház

Ismét vendége lesz óvodánknak a budapesti Meseerdő
Bábszínház február 24-én. pénteken 11 órától.
A legújabb bábdarabjukat adják majd elő, „Terülj, terülj
asztalkám” címmel. Reméljük tetszeni fog a gyerekeknek!

Egyesületünk
1994-ben
alakult, és nagy utat tett meg
az elmúlt 18 év alatt. A 15 fővel létrehozott egyesület mára
megkerülhetetlen
városunk
életében. Most, amikor az utolsó, éves beszámolómat tartom,
engedjétek meg, hogy visszatekintsek az elmúlt évekre, bár
nem mindenről szeretnék beszélni, néhány fontosabb munkánkról és kérdésről ejtek szót.
Virágos Rácalmásért mozgalom: Amikor arról beszélünk,
hogy meg kell újulni, hogy
mindig újat adni, ezt a közparkok virágágyain, a virágos ágyak
alakulásán, szépülésén mindenki láthatta. Hány, meg hány virágágyat létesítettünk. (írisz, levendula, rózsa, liliom ligetek,
stb.), nem is beszélve a múlt évi
tulipán ágyakról, amely Budapest legszebb terén is megállta
volna a helyét.
Az elmúlt 18 évben sok száz
fát elültettünk a köztereinken
és sok száz fát adtunk utca fásításra. A fák ma már szépen
kilombosodtak és meghatározóivá váltak a tereknek és az
utcaképnek. Itt említem meg
az 1 %-os felajánlást, ebből fedezzük a virágosítási és fásítási
munkákat. Az 1 %-os felajánlások nagysága mutatja a támogatottságunk növekedését, a
három-négyszázezer forint ma
már hatszázötvenezerre nőtt.
Az 1 % segítségével vezettük be
az egynyári virágpalánta árusítást, amikor is 2 500 -3 000 virágpalántát 90-100 forintért
megvesszük és 60-70 forintért
átadjuk a lakosságnak.
Raáb Ervin Művészeti Tábor: rácalmási múltunk festőművésze előtt is tisztelegve, létrehoztuk a Raáb Ervin
Művészeti Tábort. A táborban
minden év augusztus 1-15 között 10-15 művészt fogadunk,
akik alkotásaikat itt hagyva gazdagítják településünket.
Ezek az alkotások már is fontossá, meghatározóvá váltak az
utcák, terek képének alakításában. Az elkészült festmények,
grafikák, művész fotók és egyéb

belsőtéri alkotások viszont a
kúriában raktáron vannak kiállító teremre várva. A művészeti tábor válaszút elé került.
El kell dönteni a hárommilliós költséggel működő tábor
jövőjét. A három millió költségből kettő millió forintot az
önkormányzat adott, így a tábor fenntartása, működtetése
közös az önkormányzattal. A
lakosság egy része a múlt évben már szavazott, amikor is
vállalta a tábor lakóinak élelmezését. A tovább lépéshez
művészeti vezetőre van már
szükség, koncepcióra és forintra. Az új vezetésnek és az
önkormányzatnak még februárban dönteni kell a művészeti tábor további sorsáról. Nagyon-nagyon remélem, hogy
kedvező döntés születik.
Almavirág Fesztivál: a család, egészség, sport tartalmával nem a tökfesztivál kisöccse,
vagy másolata, hanem önálló,
jellegzetes fesztivál. Természetes, hogy a kultúra ennek is a
fő vonulatába tartozik. A dunaújvárosi kórház, dr. Varga Szabó főorvos és az Árgyellán Sára
háziorvos segítségével egészségügyi vizsgálatok folynak.
A fesztiválon a családok, klubok főznek, vidám vetélkedők
tarkítják a napot. Igen gazdag
kultúrműsor és gasztronómia
jellemzi a fesztivált. A fesztivál
keretében szervezzük az Országos Nordic walking találkozót is.
Tökfesztivál: A tökfesztivál egy látogató számára nem
nyolcéves, hanem évtizedes hagyománynak tűnik. A településre érkezők visszajelzéseinek
nagy része még mindig az utcai
tökdekorációkat tartja a legjellemzőbbnek és egyedinek. De a
környezet, vagyis a kúria, valamint a színvonalas kultúrműsor
hozzájárul a nagy vonzáshoz.
De talán mindez kevés lenne a
sok elismeréshez, ha a vendégek
nem találkoznának a barátságos, mosolygós önkéntesekkel.
(Folytatás a következő oldalon.)

Rácalmás
(Folytatás az előző oldalról.)
A tökfesztivál nagyban
hozzájárult Rácalmás megismeréséhez, elvitte az ország
minden részébe jó hírünket.
Városunk turizmusának fellendüléséhez nagyban hozzájárult.
Helyesnek bizonyult az
a koncepció, hogy a városnak az őszi Tökfesztivál mellett szüksége van egy tavaszindító ünnepre, az Almavirág
Fesztiválra. Erre erősített rá
az önkormányzat egy nagy
nyári ünneppel, az augusztus
huszadikai városnappal, majd
legújabban a decemberi betlehem ünneppel. Ez már egy
városi színvonalú és nagyvonalú rendezvény sorozat. A
négy ünnep ideális eloszlásával az egész évet átfogja.
Kapcsolataink: A Város
és Faluvédő Szövetségének
megalakulásunk óta tagjai
vagyunk. A szövetség konferenciái lehetőséget adnak
különböző városvédő egyesületekkel való találkozásra és
tapasztalatcserére. Hangsúlyosan emelem ki a rácalmási
konferenciát és találkozót
2009-ben. Ami a 250 résztvevő véleménye alapján az
eddigi legjobb volt és talán
jobbat már nem is lehet szervezni. A belügyminisztertől a
Város és Faluvédő Szövetség
felterjesztésére örökségvédelmi munkánkért megkaptuk
a Kós Károly-díja, bár ehhez
nagyban hozzájárult az országos találkozó elsöprő sikere is.
Személy szerint én a Podmaniczky-díjban részesültem.
Tagjai vagyunk a Magyar
Fesztivál Szövetségnek, melynek súlya a jövőben fokozatosan nő. Különösen a pályázatok megítélésénél. A Fesztivál
Szövetség minősítette a Tökfesztiválunkat, mely Kiváló
Fesztivál Minősítést kapott.
A múlt évben beléptünk a
Fejér Megyei Szabadidő Szövetségbe, mivel úgy gondoltuk, hogy az egészséges életre
nevelés faladataink közé tartozik, ennek jegyében szerveztük az Országos Nordic
Walking találkozót.
Évek óta tagjai vagyunk a
Mezőföldi Híd Térségfejlesz-
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tő Egyesületnek. A 2010 évi
Tökfesztiválra közel kétmillió
forintot nyertünk az egyesülettől pályázat útján. Minden
remény megvan, hogy az idei
Tökfesztiválra nyerünk egymillió háromszáz ötvenezer
forintot. Ugyancsak kilátásban van a közösségi tér kiala-

virágosításra, a gasztronómiára, az énekkarra, tánckarra, az
egészségmegőrző program segítésére és a fesztiválok előkészítésére és bonyolítására.
Mit hagyok az utódokra?
Munkát és munkát! Sok mindent csináltunk, de még több
van hátra.

kítására beadott pályázatunk
kedvező elbírálása, ahol négy
millió forintot nyerhetünk,
mely fiatalok és idősebbek
pihenésére és szórakozására
biztosít színvonalas helyet.
Részvétel a helyi közéletben: Egyesületünk legnagyobb eredménye nem forintban, hanem az eddig
elmondottakban van. A település nyugodt légköre, az önkormányzat feszültségmentes
politizálása és jó kapcsolata a lakossággal egyesületünk
munkájának is az eredménye.
18 éve a képviselők és a polgármester az egyesület tagjainak sorából kerülnek ki. Ez
jelentősen megkönnyíti az önkormányzat munkáját és csak
a feladatokra és a fejlesztésekre tud koncentrálni. Egyesületünk feladatai, célkitűzései
egybeesnek az önkormányzatéval, így az önkormányzattal szoros együttműködésben
dolgozunk.
Egyesületünk jó kapcsolatokat ápol sok más egyesülettel és klubbal, sőt nem csak,
hogy jó a kapcsolat, hanem
nélkülük nem is tudnánk azt a
munkát elvégezni, amit kitűzünk magunk elé. Gondolok a

„Az örökségvédelmi rendeletet meg kell alkotni és
Rácalmás sok-sok természeti

Köszönjük
a társklubok
és segítők
munkáját!

és épített értékét védelem alá
kell helyezni.
„A nagyon szép és értékes
Millenniumi tavat fel kell újítani, mivel a jelenlegi állapotában a pusztulás vár rá.
„A város közterein lévő
szobrok, emlékművek jelentős része felújításra vár.
„A temetőben Rácalmás
sok nagy embere nyugszik,
akikkel foglalkozni kellene.
Ugyancsak itt nyugszik 15 fő
II. Világháborúban elhunyt
ember, egyrészt rácalmási lakos, másrészt itt harcoló katona.
„A Modrovich lépcsős
köz nevét vissza kell állítani.
Ugyancsak jó lenne sétálni a
Raáb Ervin sétányon.
„A virágosításnak még csak
az elején tartunk.

KÖSZÖNET
A VÁROSVÉDŐKNEK!
Utoljára hagytam a köszönetet, hogy ez maradjon meg bennetek legjobban, mivel mindaz,
amit megvalósítottunk, minden
eredményünk a városvédő önkéntesek munkájának eredménye. A munkánk nagyon sokrétű volt, mindenfajta munkára
volt önkéntesünk: festésre, sátorépítésre, sütésre-főzésre, virágok gondozására, faültetésre,
kézműves foglalkozásokra, honlap készítésre, sportszervezésre,
oszlopgyártásra, szántásra, stb.
Külön köszönetet mondok
Rácalmás lakosságának, azoknak, akik nem jöttek a közösségbe önkéntes munkára, de
együtt gondolkodtak és éreztek velünk, a porták virágosításával, gondozásával, a tökfigurák készítésével bizonyítva ezt.
Sokan anyagi támogatással
segítették az egyesület munkáját, ami az egyesületünknek nagyon fontos volt. Ezért
szükséges, hogy a támogatóknak név szerint is megköszönjem támogatásukat:
Hankook Tire Magyarország Kft.
Agrospeciál Kft. Pálhalma
(Hetyei Gábor)
Hamburger Hungária Kft.
(Bencs Attila)
Pomóthy
Áruház
(Pomóthy Attila)
AMPER 99 Kft. (Molnár
János)
DUNA VIA Kft. (Molnár
Mihály)
Timpanon P+P Építőipari
Kft. (Papp János)
Boros Ép-Ker Kft. (Merkel Sándor)
Szerb Kisebbségi Önkormányzat (Mohainé Csupity
Zsófia)
Zöldcentrum
Rácalmás
Kft. (Szalai Gabriella)
Dr. Varga Szabó Lajos
Bodnár Sándor
Pálinkás Tibor
Steiner Lajos
Befejezésül
köszönöm
Schrick István polgármester
úrnak, a városvédők elnökségének és a felügyelő bizottság
tagjainak 18 évre visszamenőleg a segítséget, az együttműködést és a támogatást.
Szalai Árpád

Rácalmás
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás
MEGHÍVÓ

„ Ha ma törődünk egészségünkkel, holnaptól nem töri ketté
minden napjainkat a betegség! „

A táplálkozás
és az egészség összefüggése

( Naprakész információk életünk jobb minőségéért!)
• Mit tehetünk egészségünkért?!
• Mit tehetünk gyermekünk testi, lelki, szellemi egészsé
géért?
• Van-e megoldás a diabétesz
megelőzésére,mellékhatásainak kivédésére?
• Van-e megoldás a szív-és érrendszeri megbetegedés megelőzésére, utógondozására?
• A stroke megelőzése és utógondozása!
• Megszabadulhat-e kínzó emésztőrendszeri problémájától?
• A daganatos betegségek megelőzése, ill. a daganatos betegségekre létezik-e megoldás?
• A kóros túlsúly következményei!
• A gyász reakciói!
• És még sok, az egészségét érintő kérdésekre kaphat
választ információs napunkon!
Az előadást követően „személyre szólóan” ingyenes tanácsadással segítjük a résztvevőket!
Előadók: Prakter József és Prakter Józsefné Marianna (táplálkozási tanácsadók)
Az előadás mindenki számára ingyenes és senkinek semmilyen vásárlási kötelezettsége nincs!
Az előadás szervezője és rendezője: Remény Klub
Az előadás időpontja és helyszíne:
2012. március. 31. 14.óra
Rácalmás Művelődési Ház és Könyvtár
2459.Rácalmás Szigetfő utca 31.
Nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A Művelődési Ház
Könyvtár és Internet
nyitva tartása
nyitva tartás:
Hétfő:
zárva
Hétfő:
zárva
Kedd:
10-20
Kedd:
10-18
Szerda:
10-18
Szerda:
10-18
Csütörtök:
10-20
Csütörtök:
10-18
Péntek:
10-18
Péntek:
10-18
Szombat:
15-18
Vasárnap és hétfőn: zárva
Programjainkról, szolgáltatásainkról az alábbi elérhetőségeken 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

18.00-19.30

Kedd
Tánc
12.30-13.30
Tánc
13.30-14.30
Kis
14.00-15.30
Tánc
14.30-15.30
Civil
16.30-18.30
		
Kis
17.00-18.00
Nagy
17.00-19.00 hó utolsó keddjén
Kis
17.00-19.00 hó utolsó keddjén
Tánc
18.00-19.00
Tánc
19.00-20.00

Apple Country klub

Jazzbalett 1-2. o.
Jazzbalett 4. o.

Falugazdász ügyfélfogadása

Jazzbalett 6. o.
Képzőművészeti
szabadiskola

Konfirmációs előkészítő

Városvédő elnökségi
Fidesz
Városvédő torna
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
Kis
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 3. o.
Tánc
15.00-16.00
Jazzbalett 4. o.
Nagy
17.00-19.00 kéthetente (naptár szerint) Nyugdíjasklub
Tánc
17.30-19.00
Jóga
Civil
18.00-19.00
Városvédő torna
Tánc
19.00-20.00
Alakformáló torna
Péntek
Tánc
Civil
Civil
Kis
Kis
Civil

12.00-14.00
Jazzbalett 6. o.
15.00-17.00
Német klub (Kezdők)
17.00-19.00
Német klub (Haladók)
17.00-18.00 hó 3. péntekén
Családok Baráti Köre
17.00-19.00 hó utolsó péntekén Városvédő klub
19.30-21.00 hó utolsó péntekén Szent György Polgárőrség

Szombat
Kis
Könyvtár
Tánc
Civil

15.00-17.00
Krisztus Szeretete Egyház
15.00-17.00
Sakk-kör
15.00-17.30
Néptánc
15.00-18.00 hó 2. és 4. szombatjánFoltvarróklub

Vasárnap
Civil
10.30-11.30

Református Istentisztelet

Rácalmás
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Bemutatkozott
a kúria
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1848-as megemlékezés a Városházánál

március 14. szerda
17 órától ünnepség, Széchenyi-szobor avatása

Húsvéti gyermekprogram a kúriában

április 4. szerda
játszóházi foglalkozások, tojásfestés és-rejtés, korongozás az iskolásokkal, óvodásokkal
Majális a sportpályán

április 28. szombat
sportnap: iskolai futóverseny, kispályás focibajnokság,
lovagi torna, sakkozás, csocsózás, asztalitenisz a szabadban, civil főzőverseny
Almavirág (4.) fesztivál a kúriában
április 29. vasárnap
Városvédők programja

Kistérségi Esküvő kiállítás volt múlt szombaton a Dunaújvárosi Főiskolán, amelyen a Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ is
bemutatkozott, felvonultatta kínálatát, és esküvői helyszínként ajánlotta magát, csodás környezetét a látogatóknak. Sokan érdeklődtek a
rácalmásiak standjánál, bízunk benne, hogy elnyertük a házasodni vágyók tetszését, és nálunk mondják ki a boldogító igent

Vízisportosok
Jótékonysági Bálja

Gyermeknap a kúriában

június 2. szombat
fellépők: rácalmási gyerekek, Apacuka Zenekar, Alma
Együttes,
iskola rajzkiállítása

A Rácalmás SE Víziés Szabadidősport
Szakosztálya zenés-táncos
összejövetelt szervez
március 10-én, szombaton
19 óra kezdettel
a művelődési házban.

Ifjúsági csereprogram (dransfeldiek jönnek)
augusztus 16-23.
önkormányzat

Városnap (19+3.) a kúriában

augusztus 19.
fellépők: helyiek, szerb műsor, Orosz Zoltán Trió, Szinetár-Bereczki, Hooligans, Demjén-koncert, tűzijáték,
Madarak Házibulizenekar, iskola kiállítása
Tökfesztivál (9.) a kúriában

szeptember 28-29-30.
városvédők programja
Rácalmásiak karácsonya a kúriában
december 16. vasárnap

Rácalmásiak karácsonya a kúriában
december 16. vasárnap

A rendezvény célja, hogy a bevétel által támogatva ingyenes lehessen az egyesületben sportoló, rácalmási kajakkenus gyerekek júliusi, dömsödi edzőtáborozása.

Nyugdíjasklub soron következő alkalmai:
•
•
•

március 1., csütörtök 16 órától nőnapi rendezvény a
művházban
március 14., szerda 17 órától részvétel a városi ünnepségen
március 29., csütörtök 15 órától a költészet napja alkalmából rendezett műsor a társklubok részvételével a
művházban
Bodóné Marika

Rácalmás
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Első osztályosok beíratása (2012)
március 8-án (csütörtök)
március 9-én (péntek)

8-17 óráig
8-15 óráig

a rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gazdasági irodájában (I. emelet), Palkovicsné Gyöngyinél.
Beíratáshoz szükséges iratok:
- Óvodai szakvélemény (amennyiben az óvoda nevelési tanácsadóba küldte a gyermeket, úgy a nevelési tanácsadó szakvéleményét is kérjük)
- Születési anyakönyvi kivonat
- TAJ- szám (gyermek)
- 1 db fénykép a diákigazolványhoz		
- 550,-Ft a diákigazolványhoz
- Személyi igazolvány, állandó lakcím (szülő)
- Rendszeres Gyermekvédelmi Határozat (akinek van)
- Tartós betegségről orvosi igazolás (akinek van)
- Családi pótlékról igazolás (3 vagy több gyermekes
családnál) (bankszámla kivonat - Államkincstártól kapott
családi pótlék összege legyen rajta)

A jövendő elsősöket szeretettel meghívjuk!
2012. március 21.
(szerda) 13 - 14 óra
Iskolai előkészítő foglalkozás
2012. április 25.
(szerda) 13 - 14 óra
Iskolai előkészítő foglalkozás

A városháza új telefonszámai!

Tisztelt Ügyfeleink! Felhívom figyelmüket, 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
egy hangszolgáltatás közli az új telefonszámainkat.
Dr. Györe Andrea
jegyző

Közgyűlésen számolt
be tagjainak a Sirály

A Sirály Horgász Egyesület február első vasárnapján tartotta éves közgyűlését a
Duna-parti horgásztanyán. A
több mint 600 tagot számláló
civil szervezet jelenlévő tagjainak beszámolt az elnökség.
Bucsi Tamás környezetvédelmi felelős tolmácsolásában
megtudhatták a jelenlévők,
hogy milyen környezetvédelmi teendőik voltak az elmúlt
évben, illetve mi okoz továbbra is problémát a területen.
Saskői Zoltán versenyfelelő pedig az eredményekről
beszélt. Elmondta például,
hogy a Fejér megyei bajnokságra jól felkészültek, Rácalmás nyolc főből álló csapata
első helyezést ért el. Megköszönte a segítők munkáját, továbbá beszámolt arról, hogy a
Sirály HE-nek sikerült világbajnokot is kinevelnie Hegyes
Zoltán személyében.
Zsedrovics Tibor ifjúsági vezető a számos eredmény
mellett említette a tavaly nyári tábort, ami nagyon jól sikerült. A horgászmester pedig
egyebek mellett arról szólt,
hogy jó lenne egy ellenőr csa-

patot létrehozni, mert bizony
van 1-2 rapsic a területen.
Dualszky-Kovács István
elnöki összefoglalójában kiemelte például azt is, hogy nagyon sok rácalmási rendezvényen – Raáb Ervin-táborban,
Majálison, Adventen – vett
részt a Sirály Horgászegyesület, ezzel is erősítve a civil ös�szefogást a településen.
Szó volt a közgyűlésen arról, hogy a horgásztanya nagyon rossz állapotban van.
Meg kell gondolni, hogy felújítsák a tanyát, vagy új helyre költözzenek, ám az önkormányzat segítsége nélkül
nehezen megvalósítható, bármelyiket is választják. A jelen
lévő Schrick István polgármester törvényi változásokra
hivatkozva azt kérte, térjenek
vissza kicsit később erre a témára.
A közgyűlés határozatilag
támogatatt, hogy csatlakoznak
a Duna-menti Horgászegyesületek Szövetségéhez, abban
bízva, hogy szövetségben – az
önkormányzatokati is bevonva
– 2015-ben esélyük lesz a halászati jog megszerzésére.

Tisztelt polgárok!

Kérjük, támogassák adójuk 1 %-ával
a „Sirály” Horgász Egyesületet!
Adószám: 19822798-1-07
Segítségüket köszönjük!
.

„Sirály” H.E. vezetősége

Rácalmás

Segítse adója 1%-ával a Híd
Európába Közalapítvány céljait!
Tisztelt rácalmási polgárok, eddigi és leendő támogatóink!
Mint ahogy az Ön számára is ismert, Rácalmás Önkormányzata azért alapította 1992-ben a HÍD EURÓPÁBA Közalapítványt, hogy a fellelhető és megszerezhető források bevonásával
segítse elő a céljai között felsorolt lakossági kezdeményezések
megvalósítását.
A teljesség igénye nélkül néhány kezdeményezés az eddig
támogatottak közül:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iskolás korú sportolók részvétele kézilabda tornákon,
Tematikus nyári vándortáborok,
Nyári alkotótáborok,
Nyári tenisztáborok,
Rácalmási Lurkó Focicsapatok edzőtáborai,
A Napsugár asszonykórus tevékenysége,
A nyugdíjasklub rendezvényei,
Falunapok rendezvényei,
Kedvezményes tenisztanfolyamok gyermekeknek,
Nyári idegen nyelvi tábor gyerekeknek, óvodai nyelvoktatás (német, angol).

A 2008-ban kirobban gazdasági válság következtében a közalapítvány számára elérhető források jelentősen lecsökkentek,
pedig ebben az időszakban lenne a legnagyobb szükség a támogatások növelésére, hiszen a családi költségvetésből egyre többen nem képesek kigazdálkodni a részvételhez szükséges önrészt.
A közalapítvány lehetőségeinek radikális csökkenésével
olyan, „hagyományosan” megszervezésre kerülő kezdeményezések folytatása kerülhet veszélybe, mint a vándortábor, az alkotótábor és a nem versenysport orientált sport táborok, tanfolyamok.
Megköszönve az eddig a közalapítványunkhoz eljuttatott
adományokat, kérem, hogy adója 1%-ának felajánlásával, vagy
amennyiben ezt anyagi lehetőségei megengedik más módon, támogassa közalapítványunkat:
HÍD EURÓPÁBA Közalapítvány
Adószám: 18481817-1-07,
Szlasz.: 11736037-20523541
Gondoljon arra a pillanatra, amikor gyermeke, unokája a
fenti rendezvények valamelyikének élményeit mesélte Önnek
lelkesen, pirosló arccal! Segítsen, hogy mások is részesei lehessenek az általunk támogatott rendezvényeknek, ezért kérem, támogassa továbbra is a HÍD EURÓPÁBA Közalapítványt!
A közalapítvány kuratóriuma nevében tisztelettel:
Pál Péter
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A HÍD EURÓPÁBA
KÖZALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2012. I.

A HÍD EURÓPÁBA KÖZALAPÍTVÁNY az alapítói célkitűzéseinek megvalósítása érdekében anyagi támogatás elnyerésére pályázatot hirdet rácalmási magánszemélyek, csoportok, szervezetek számára.
A kuratórium a következő javasolt témakörökben várja a pályázatokat:
•

Külföldi partnerekkel, településekkel, testvérvárossal való kapcsolatok ápolása, építése
(pl.
gyermekcsoportok csereutaztatása, testvértelepülésekkel közös kulturális és sportrendezvények
szervezése).

•

Nemzetiségi, kulturális, művészeti csoportok létrehozása, működtetése ( pl. néptánc, zenekar,
színjátszó csoport, alkotó tábor, rajzverseny).

•

Nyelvoktatás, idegen kultúrák megismerése, megismertetése (nyelvi szakkörök, nyelvi táborok, versenyek).

•

Rácalmási nemzetiségi csoportok hagyományápoló tevékenysége.

•

A település kulturális, hagyományteremtő tevékenységek.

•

A település hírnevét öregbítő sport, kulturális, valamint nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó rendezvények szervezése.

A pályázatnak tartalmaznia kell a tevékenység, esemény rövid leírását, célját, a kért támogatás formáját, a
költségvetését, az érintett személyek számát. A pályázatok benyújtásához kérjük kitölteni a Polgármesteri Hivatal titkárságán átvehető pályázati adatlapot, ami a pályázatok kötelező elemeiről is tájékoztatást ad.
A pályázatokat, a kitöltött pályázati adatlappal együtt,
HÍD EURÓPÁBA megjelöléssel a rácalmási Polgármesteri hivatalba, vagy a közalapítvány kuratóriumának valamelyik tagjához (Bauer László, Kiss József, Kirinovits
Tamás, Koniorczyk Zsolt, Pál Péter, Pulai Éva és Szántó
Béla) kérjük eljuttatni.
A közalapítvány kuratóriuma a beérkezett pályázatokat negyedévenként értékeli, a nyertes pályázókat értesíti, a pályázatok eredményét a Rácalmás újságban teszi
közzé.
A közalapítvány kuratóriuma
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Cserkészet
Rácalmáson

A cserkészet egy nagyszerű életforma: az önmagukkal
szembeni igényes, fejlődni vágyó gyermek, fiatalok és ifjú
felnőttek kalandos, természet
közeli, szolgálatra buzdító és
kihívásokkal teli közösségi
életmódja. Egy közösség ahol
mindig számíthatsz a társadra, ahol testvéri szeretetben,
egymást és másokat is segítve
találhatsz igazi barátokra. Kaland, amikor a természetben
magas hegyek között, zúgó
folyókon, vadregényes erdőkben próbálhatod ki magad...
Február első szombatján
tartottuk tagtoborzónkat, és
első foglalkozásunka a művelődési házban. Az igazi tél beköszöntése sokakat elriasztott
a részvételről, de így is szép
számmal voltak érdeklődők.
A tagtoborzón először Gubánné Panni mesélt a nemzetközi cserkészéletről. A külföldön élő magyar cserkészek
hazaszeretetéről, magyarságtudatáról. A tábori élményeiről, ahol magyart tanított, de
mellette megismertette a gyerekeket a különféle népi játékokkal, dalokkal.
Őt követte Olsewszky
Waldemar beszámolója, aki
az adonyi cserkészcsapat vezetője. Mesélt a húsz éves csapat alakulásáról, a cserkész
életérzésről. Arról, hogy ezt
hittel, szívvel, lelkesedéssel
lehet, és kell is csinálni. Hallhattunk történeteket a táborokról, ahol mindig történt
valami, ami emlékezetes maradt. A szintén Adonyból érkező cserkész őrsvezetők a beszámolók után a gyerekeknek
tartottak foglalkozást, ahol az
aprónép a hangok alapján nagyon jól érezte magát.
A következő foglalkozás március 3-án szombaton 15 órától szintén a
művelődési házban lesz.
Szeretettel várjunk minden érdeklődő gyereket
és szülőt egyaránt.
Blau Gabi

A Rácalmási Német Kisebbségi
Önkormányzat első évéről

Az évfordulók, különösen, ha
az elsőről beszélünk, mindig alkalmat adnak arra, hogy számot
vessünk magunkban milyenségünkről. A Rácalmási Német Kisebbségi Önkormányzat egy éves
lett.
A kezdetekről

Az igazat megvallva még mi,
az RNKÖ születése körül bábáskodók is meglepetéssel vegyes örömmel tapasztaltuk 2010
szeptemberében, hogy az országos nemzetiségi összeírás során
Rácalmáson 47 fő vallotta magát a
német nemzetiséghez tartozónak.
Az eredmény nem maradt viszhang nélkül, rögtön felfigyelt rá
a Fejér Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat, amelynek akkori vezetője, Schmidt Ferenc és
a móri regionális iroda elöljárója,
Ivanics Marika asszony személyesen keresett fel bernnünket, hogy
a megalakulásra biztasson. Végül
a lakossági igényeknek valamint
a megyei kérésnek engedve vállaltuk a 2010 októberi választáson
való indulást. Vállalkozásunkat siker koronázta. A választások másnapján örömmel olvastuk, hogy 4
jelöltünk, Lampert János, Steiner
Norbert, Wiedermann Tamás és
jómagam, dr. Nagy Viktor szerzett elegendő szavazatot ahhoz,
hogy megalakíthassuk kisebbségi
önkormányzat.

Kultúra

Önkormányzatunk már a kezdetektől azt a célt tűzte ki maga
elé, hogy újdonsült szárnyainkat
próbálgatva munkához is látunk.
Tehettük, hiszen szilárd alapokra
építkeztünk.
a) Német nemzetiségi táncoktatás
A Rácalmási Felnőtt Néptánccsoporttal való megállapodás
eredményeként az együttes vezetője, Wünsch László koreográfus
balettmester sokoldaló táncismeretének hála az együttes német/
sváb koreográfiák tanulásába kezdett. Ezekkel a régió számos településén
(Szalkszentmárton,
Dunavecse) valamint itthon is be-

mutatva nagy sikert arattak a nézőközönség előtt.
b) Német nyelvtanfolyam
Még az önkormányzat megalakulása előtt német nyelvtanulási lehetőséget hirdettünk a rácalmásiak
számára. Az iskolai oktatáson kívüli nyelvtanulás lehetőségével
célunk az volt, hogy a már nyelvvesztett nemzetiségi családok mindennapjaiba visszacsempésszük a
német nyelvet, valamint, hogy a
nem nemzetiségű lakosok számára közelebb hozzuk a nyelvi kultúrát. Az általunk megszervezett és
tető alá hozott tanfolyam vezetését
Hoffmann Mária asszony vállalta
magára, akinek áldozatos munkáját ezúton is köszönjük. Az elültetett mag szárba szökkent, ma már
önálló német klubként müködik
tovább.
c) I.- II. Rácalmási Svábbál
Mindezen sikerek láttán gondoltunk egy nagyot és 2011 februárjában meghirdettük az I.
Rácalmási Svábbált (Schwabenbal). A bál ötlete Gálné Bölcskei
Ritától származik, akinek szervezőmunkája, mindenre kiterjedő figyelme eredményeként közel 150
fős rendezvényt sikerült tető alá
hoznunk. Köszönjük.

Megyei elismerés
Fejér megye tizenharmadik
német kisebbségi önkormányzataként úgy látszik a szám szerencsésnek bizonyult. Azonban
legmerészebb álmainkban sem
gondoltuk volna, hogy tevékenységünket ilyen gyors elismerés
követi. 2011. májusában ugyanis meghívást kaptunk Gerlinger
Tibortól, a Fejér Megyei Német
Önkormányzatok Szövetségének
elnökétől a szövetség soron következő, pusztavámi ülésén való részvételre. Kisebbségi önkormányzatunkat Steiner Norbert képviselte
az ülésen, ahol a szövetség egyTájékoztató
Lampert János a Rácal
mási Német Kisebbségi
Önkormányzat vezetőségi
tagja 2011 decemberében
lemondott tisztségéről.

hangú szavazás után teljes jogú
tagságot biztosított számunkra.
Oktatás
A kultúrában való jelenlétünk
mellett nem titkolt célunk Rácalmás oktatási szférájába való bekapcsolódás, és annak a német nyelv
felé való orientálása.
Nemzetközi vizeken
Beszámolónkban kiemelt jelentőséget tulajdonítok annak,
hogy egy már a kialakulás fázisában lévő új nemzetközi kapcsolat lehetőségről írjak. Az osztrák-német határon elhelyezkedő
Ried am Innkreis településen lévő
BORG Gimnázium egyik lelkes
tanárának kezdeményezésére előreláthatólag augusztusban ellátogat településünkre az iskola néptánccsoportja. Megbeszélésünk
során az iskola igazgatója felvetette, hogy több ponton szeretne
nyitni régiónk felé együttműködés
keresési céllal. Reményeim szerint
egy új testvérkapcsolat kialakításának első lépései ezek.
Összegezve tehát egy fárasztó, de annál örömtelibb és eredményben gazdag évet tudhatunk
magunk mögött. Végezetül szeretném megköszönni a Rácalmási
Települési Önkormányzat támogatását, Horváth Mihályné aljegyző asszony, valamint Stumphauzer
Judit ügyintéző asszony munkáját, a művelődési ház dolgozóinak
és vezetőjének az általunk szervezett események lebonyolításában
való részvételüket és köszönöm
mindazoknak, akik rendezvényeinken, nyelvtanfolyamunkon való
részvételükkel igazolják, hogy a
Rácalmási Német Kisebbségi Önkormányzat megalakítása nem volt
hiábavaló.
Kisebbségi önkormányzatunk
ezúton is gratulál Pallos Lászlónak abból az alkalomból, hogy a
Rácalmási Városvédő Egyesület
közgyűlésén a szervezet elnökévé választották. A további sikeres
együttműködésben bízva kívánunk
munkájához nagyon sok sikert és
egészséget.      dr. Nagy Viktor
elnök
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Válságról, nem csak
vállalkozóknak

A Vállalkozók Rácalmásért Egyesület elnöke, Molnár
József formabontó előadásra,
beszélgetésre invitálta a helybélieket azzal a céllal, hogy
mind szélesebb körben váljék
nyilvánossá jelenünk globális
és társadalmi válsághelyzetének háttere. A mintegy húsz
érdeklődő jelenlétében a válság-problémák felismeréséről szólt, annak reményében,
hogy egy következő időpontban a problémák megoldását
célozza meg.
Gondolatébresztőként elmondta Molnár József:
„2012. Egy olyan év, ami
az ember civilizációs foka miatt egészen mást kellene, hogy
hozzon számunkra. Beszélhetnénk az egészségről, a boldogságról, a teljességről, mint
egy fejlett világ emberének
testi-lelki-szellemi fejlődésének követelményeiről. Ehelyett azonban sajnos egy egészen más 2012-es évről kell
ma beszélnem.
2012 apokaliptikus évnek
tűnik. Sokan az ezred évfordulóját gondolták a világ végének, mások pont ezt az évet.
A több ezer éves maja kultúra
naptárát 2012. december végéig datálta, talán azért, mert
asztrológiai tudásukkal a mai
világhelyzetről a hihetetlen
időtávolság ellenére is sejtettek valamit. Egyesek szerint
egy nagy aszteroida útjában

állunk, ami 2012-ben metszi a
Föld útját. Emellett folyamatban van a Föld „pólusváltása”,
vagyis mérhetően elkezdődött
az észak-déli tengely elektromágneses pólusainak felcserélődése. Mások viszont a Föld
rezgésszámának drasztikus
emelkedéséről számolnak be,
ami által az anyagi világ alacsony rezgésszámra berendezkedett embere kerülhet
kritikus helyzetbe, elsősorban
egészségileg.
Persze mindezekre kön�nyen legyinthetünk. Sokkal jobban elhisszük azokat
a dolgokat, amiket a saját bőrünkön érzünk. Most gazdasági világválságról beszélünk,
holott politikai, és társadalmi
válsághelyzetben is vagyunk,
ahol a társadalmi problémák
minden színterén válságjelenségek rakódnak egymásra. Valójában globális és társadalmi
szinten ugyanazok a területek
jeleznek felénk egyre harsányabban: egészségügyi, tudományos, nemzeti, népességügyi, vallási, erkölcsi válságok
fognak össze ellenünk.
Hogy mindezek ne csak
rémisztgetések legyenek, magunknak kell felemelkednünk a dolgok megértéséhez,
hogy később magunk tudjuk
a problémákat megoldani is.
Ehhez előbb a problémákat
fel kell tudni ismerni. A mai
nap erről fog szólni.”

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.
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Ajánlja fel adója 1 %-át
Egyesületünknek
Településünk lakossága az
elmúlt években egyre nagyobb
mértékben támogatta Egyesületünket az adója 1 %-al. Az
elmúlt év (2011) telén közel
650 ezer forintot utalt át a Városvédőknek. A kapott pénzeket településünk szépítésére
fordítottuk.
Ez évben az 1 %-os felajánlásnak a jelentősége megnőtt
az alábbi ok miatt.
Az új civil törvény alapján
a Megyei Bíróság figyeli és ellenőrzi az egyesületekhez befolyt 1 %-ot, mivel ez alapján
méri fel, hogy az egyesület a lakosság részéről mekkora
támogatottságot élvez és megérdemli e a közhasznú fokozatot, vagy sem.
Szeretné, hogy településünk 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 Rácalmási Városvédő és Szépítő
Egyesület nevében

Ültessünk díszfákat
Településünk utcáit járva
még sok olyan útszakaszt találunk, ahol az utcaképet díszfa sorral lehetne javítani.

Egyesületünk ez év tavaszán is szeretne segíteni az
egységes fasorok kialakításában, ezért kéri a lakosokat,
hogy fogjanak össze és jelentkezzenek a fa ültetések megbeszélése céljából. Segítünk
a fa kiválasztásában, a fákat
helyszínre szállítjuk és ültetési tanácsot adunk. A fákért 1
000 Ft hozzájárulást kérünk,
hogy ezzel is nagyobb felelősséget biztosítsunk a fák gondozásáért.
Felvilágosításért és információért forduljanak Steiner
Lajos kollégánkhoz, aki minden kérdésre szívesen ad felvilágosítást. Telefonszáma: 0630-9482-613.
Szalai Árpád

Rácalmás
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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 érdeklődőknek. Márk evangéliumát végigolvasva ismerkedünk a hit alapvető kérdéseivel. Kiscsoportos beszélgetések,
előadás, közös válaszkeresés. Előzetes Biblia- és egyházismeret nem szükséges. Az alkalmakat hétfő esténként tartjuk.
Ötödik alkalom: 2012. február 27, 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/
Drótposta címünk:
ref.kulcs.racalmas@gmail.com
Lelkipásztor telefonszáma:
0630/5748-564
Honlapcímünk:
http://refkulcsracalm.wordpress.com/
Lélekfrissítő
Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!
(Zsoltárok könyve 46, 11)
Február rövid, de mozgalmas hónap. Házasság hete, farsang, nagyböjt kezdete. A vigasság után a lecsendesedés időszaka, a befelé és a felfelé figyelés ideje. A böjt nem csak egyfajta fogyókúra, méregtelenítés vagy testünk sanyargatása,
sokkal inkább a lelkünk fölkészítése az Ünnepre. Lecsendesedés: kevesebb zaj, TV, rádió, internet, kevesebb panaszkodás. Több igazi beszélgetés a másik emberrel, több beszélgetés az Istennel. Legyen ilyen igazi, lélekfrissítő böjtünk.
Imádság:
Uram, segíts körülöttem és magamban is csendet teremtenem! Ámen.
Kovács Enikő
lelkipásztor

NOSZA LEGÉNY A TÁNCBA…

Néptáncos toborzó

A fennállásának 15. évfordulóját ünneplő
Rácalmási Felnőtt Néptánccsoport szeretettel vár
minden kedves táncolni vágyó, 14 év feletti leányt
és legényt ! Ha van kedved megismerni a néptánc
szépségeit, várjuk jelentkezésed.
Érdeklődni dr. Nagy Viktornál lehet a 06-20208-80-58-as telefonszámon vagy a vnagy1984@
gmail.com e-mail címen.
Hogy ne csak a jövőnk, de a múltunk is megmaradjon!
Köszönettel
Rácalmási Felnött Néptánccsoport
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
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Hirdetés
Favágás, kuglizás, aprítás, nem
dönthető veszélyes fák kivágása,
bozótirtás! Érd: 06-30-2445-703.
q
Sparheltet vennék (használhatót).
Telefon: 20/583-18-44
q
Sürgősen keresek! Hosszú távra keresek egy vagy kétszobás, konyhás,
fürdőszobás családi házat vagy téliesített nyaralót havi 20-25 ezer
forint+rezsiért. Ha lehetséges Rá-

Angol nyelvoktatást, illetve
korrepetálást vállalok Rácalmáson felsőfokú nyelvvizsgával,
beszéd centrikus és gyakorlatias oktatással. Tel.: 20-357-4656.
calmás belterületén legyen. Telefon:
06-30-602-86-56
q
Parabola antenna eladó. Telefon:
06-25-743-587

Sissy fodrászat
Rácalmás, Népfront u. 40.

Bejelentkezés: 06

30/310-50-13

Táp-takarmány és kutya, macska eledel bolt!
Kedves vásárlóink, táp-takarmány boltunk választéka: Előnevelt baromfi választékunk megrendelhető!
- háztáji tápok, szemes takarmány
- kutya- macska száraz tápok, konzervek, mirelitek
- vitaminok, almaecet.

Csibe fajtáink:
• húshibrid: Flex: fehér Redbro: vörös Maszter: szürkés cirmozott
• kettőshasznú: Farm: vörös színű Farm color: többféle színű Farm Gris baré: kendermagos Tetra-H: vörös fehér
pigment foltos Kopasznyakú
Kacsafajtáink:
Fehér húskacsa, Mulárd májkacsa
Libafajtáink:
Szürke májliba, Fehér húsliba
Pulyka fajtáink:
Big 6 húshibrid fehér tollú
A baromfit teljes körű vakcinával forgalmazzuk!

Várjuk továbbra is régi és új vásárlóinkat, a rácalmási tónál lévő boltunkban.
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8-12, 13-16-ig szombaton 8-12-ig, vasárnap ZÁRVA
Cím: Rácalmás, Május 1. utca 11.
Telefonszám: 06-30-4-77-66-43 vagy 06-25-626-114

ok:
Közérdekű telefonszám 25/517-850
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A gyermek születése mindig nagy boldogság a családban, és
öröm a közösség számára is, hiszen minden újszülött a jövőt, jövőnket hordozza magában.
Szeretettel köszöntjük városunk legfiatalabb polgárait!
Szabó György Zalán, 2012. 01. 04., Liliom köz. Sztojka Péter, 2012. 01. 10., Vasvirág u., Úr Viktor Dávid, 2012. 01. 12.,
Jázmin u.

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2012. március 23-án,
pénteken jelenik meg.
Lapzárta: március 12-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb
március 12-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri
hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

A hónap híre...

Szibériai tél köszöntött ránk
Az elmúlt hetek fagyosak voltak. A zord időjárási viszonyok próbára tették
az embereket és a gépeket.
De Rácalmás is felkészült a
szibériai időjárásra, a hatalmas hótömegre, amely fehér lepelként borította be
az egész várost. Szerencsére fennakadásról, nagyobb

gondokról nem kapott bejelentést a polgármesteri hivatal, a megoldást sürgető jelzésekre azonnal reagáltak az
illetékesek.
Az utak mindenütt járhatóak voltak, annak ellenére,
hogy jelentős területet kellett
mentesíteni a hókotróknak a
kulcsi adótoronytól egészen

Dunaújváros közigazgatási
határáig, a Duna-parti üdülőövezetet is beleértve, ahol
sok az állandó lakó.
A helybéliek tették a dolgukat, néhány kivétellel szépen eltakarították a havat az
ingatlanuk előtti járdáról is.
Köszönjük az együttműködést!

