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2012. április XIX. évfolyam 4. szám

TARTALOM

Virágok és különlegességek

Kertészkedők örömére
Fesztivál
és majális

Szalai Árpád 80. születésnapját
ünnepli
5. oldal

Tavaszi takarítás: rendbe tettük
a Duna-partot
5. oldal

Hangulatos húsvéti játszóház
volt az iskolába
6. oldal

A kulcsi Idősek Otthonának
lakóit örvendeztették meg néptáncosaink
13. oldal

A muskátli volt a sláger az
idei rácalmási Kertészeti Kiállításon, amelyet harmadik alkalommal szervezett meg a Jankovich-kúria Rendeztvény és
Turisztikai Központ. Lenyűgöző orchideákban, csodálatos
egynyári növényekben, kiegészítőkben, és különleges portékákban gyönyörködhettek a
látogatók. Összesen 38 kiállító

Óvodai beíratás

Beíratás lesz május 9-én,
szerdán és május 10-én, csütörtökön 8 -16 óráig az óvodában. A beíratáshoz szükséges: a gyermek születési
anyakönyvi kivonata, TAJszáma, a szülő személyi igazolványa és orvosi igazolás
arról, hogy minden védőoltást
megkapott a gyermek. Örülnénk, ha a jövendő kis ovissal együtt jönnének a szülők,
így lehetőség lesz ismerkedni
az óvodával, a gyermekekkel,
a dolgozókkal.
Schrick Istvánné

mutatta be termékeit. A hűvös,
esős idő ellenére nagyon sokan
voltak kíváncsiak a bemutatóra, és a legtöbben vásároltak is a
minőségi termékek közül.
Különlegességként Kígyósi János zöldségszobrász valamint, Baglyas Ágnes virágkötészeti bemutató tartott az
érdeklődőknek. (Folytatás a
14. oldalon.)

Színvonalas
programot
tartogat a rácalmásiak számára a május elsejei hosszú
hétvége: Almavirágfesztivál,
Lovagi torna, majális várja a
kikapcsolódni vágyókat!
Az almáspalacsinta sütő
versenyre, az almahámozó vetélkedőre várják a jelentkezőket! Idén is versenghetnek a
háziasszonyok, kinek a süteménye lesz a legjobb, a gyerekeknek pedig rajzpályázatot hirdetnek a szervezők. A
majális főzőversenyére a civil
szervezetek jelentkezését várják! (Részletek, és programok
a 10-11. oldalon!)

Lomtalanítás
A Dunanett sajnos évi egy alkalomra csökkentette a lomta-

lanításai számát. Az önkormányzat vezetői viszont nem hagyják, hogy településünket elárassza a szemét idén tavasszal: saját
forrásból megoldják a hulladék elszállítását.

Időpont: 2012. május 11. péntek!

Ezúttal egy napon lesz városunk teljes területén a lomtalanítás, és nem a Dunanett szállít, hanem helyi vállalkozók viszik el
a hulladékokat. Az elszállításra szánt lomokat legkésőbb május
11-én, pénteken reggel 8 óráig helyezzék ki a kapu elé!
Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot,
hűtőszekrényt, számítógép monitort, akkumulátort, festéket,
vegyszeres dobozokat az ipari, illetve mezőgazdasági tevékenységek során keletkezett hulladékokat, falevelet, nyesedéket, épületek bontásából származó anyagokat, törmeléket.
Rácalmás Város Önkormányzata
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Rácalmás Város Önkormányzatának
2012. évi költségvetése
Bevételek

I.

Működési bevételek:

II.

Támogatások

1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2012. évi eredeti
előirányzat
883 442

Intézményi működési bevételek
Önkormányzatok saját működési bevétele
Helyi adók
Iparűzési adó
Építményadó
Idegenforgalmi adó
2.2. Átengedett központi adók
2.2.1. SZJA helyben maradó része
2.2.2. Jövedelemkülönbség méréséklése
2.2.3. Gépjárműadó
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
Talajterhelési díj

1.
1.1.
1.2.
1.3.

III.

IV.

Támogatásértékű bevételek (államháztartáson
belülről átvett pénzeszköz)

V.
1.
2.

Államháztartáson kívülről kapott végleges
pénzeszköz átvételek

VII.

Finanszírozási bevételek

1.

0

0

287 117

20 072
6 240
267 045

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Támogatási kölcsönök visszatérülése

VIII.

43 147

Működési célú támogatásértékű bevételek
- ebből oep-től átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek

VI.
1.
2.

113 861

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Önkorm.sajátos felham. és tőke jellegű bevételei
Önkorm.telek értékesítés
Pénzügyi befekt. bevételei

2.

157 008

Önkorm. költségvetési támogatása
Normatív támogatások
Központosított támogatások
Normatív kötött felhasználású támogatások

1.
2.
3.

1.

42 204
841 238
821 754
650 000
170 754
1 000
18 084
85 539
-97 455
30 000
1 000
400

Értékpapírok értékesítése
Likvid hitel felvétel
Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen

2 000
2 000
280
40 000
40 000
211 676

211 676

1 581 523

Kiadások

I.

2012. évi eredeti
előirányzat

Önkormányzati költségvetési szervek
működési kiadásai
702 032
Önkormányzati költségvetési szervek
működési kiadásai
646 586
	  Rácalmás Város Polgármesteri Hivatala
183 231
	  Rácalmás Város Önkormányzata
137 233
	  Jankovich Miklós Általános Iskola
	  és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
167 400
	  Etalonsport Sportóvoda
76 613
	  Művelődési Ház és Könyvtár
38 823
	  Jankovich-Kúria Rendezvény
	  és Turisztikai Központ
43 286
	 
Szociálpolitikai kiadások
45 290
	  Rácalmás Város Polgármesteri Hivatala
36 042
	  Rácalmás Város Önkormányzata
9 248
Működési célú pénzeszköz átadás
10 156
II.
Felhalmozási, felújítási, finanszírozási kiadások
801 845
Felhalmozási kiadások (Részletezve az alsó anyagban)
	  Rácalmás Város Polgármesteri Hivatala
17 324
	  Rácalmás Város Önkormányzata
732 251
	  Jankovich Miklós Általános Iskola
	  és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
5 000
	  Etalonsport Sportóvoda
5 000
	  Művelődési Ház és Könyvtár
	  Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	  Szennyvíz csatorna beruházás
5 000
	  Csónaktároló építés
37 270
III.
Hitelek
67 646
Rácalmás Város Önkormányzata
67 646
IV.
Tartalék
10 000
Általános tartalék
10 000
Beruházási tartalék
Kiadások mindösszesen
1 581 523

Felhalmozási, felújítási kiadások
részletezése
Sportöltöző építése
Révai-Tóth u. aszfaltozása
Tulipán-Rózsa-Venyimi út
csapadékvíz elvezetése
Arany János u. útépítés
Béla köz útépítés
Kulcsi út csapadékvíz elvezetés
Művelődési ház parkoló építés
Szent János tér - piac kialakítása
Ófalu 2.a ütem
partfalstabilizációs munkái
Ófalu 2.b ütem
partfalstabilizációs munkái
Ófalu 3. ütem
partfalstabilizációs munkái
Városháza

Orvosi rendelő felújítása
Szolgálati lakás felújítása
Ingatlan vásárlása
Mászóvárak felújítása óvoda
udvarán
Óvodai kapu építése
Óvodai nyílászárók cseréje
Óvodai szekrények cseréje
Iskola nyílászárók cseréje
Immateriális javak beszerzése
(pl.tervek)
Gépek, berendezések beszerzése
Szennyvíz csatorna beruházás
(pénzeszköz átadás)
Csónaktároló építése (pénzeszköz
átadás)
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Építik az útalapot

Jól halad a kivitelező a Révai és Tóth Árpád utca vízelvezetésének kialakításával, az
útalap megépítésével. A tervek szerint májusban teljesen
elkészülnek. Az önkormányzat vezetői halaszthatatlannak érezték ezt a beruházást,

mert a tavalyi nagy esőzések
után az összes belvíz arra területre folyt a környező földekről. Negyven-negyvenöt éve épült házak is vannak
azon a részen, és érthető, ha
a lakók nem akarnak mindig
gumicsizmában járni...

A gyermeknapon avatjuk!

Nagy erőkkel dolgozik a kivitelező a Duna-parton lévő csónaktároló építésén. Impozáns lesz az épület, amelynek létrehozására támogatást nyert a Rácalmás SE, valamint az önkormányzat is hozzájárult a költségekhez.
A rácalmásiak hamarosan birtokba vehetik ezt az új létesítményt: a csónaktároló avatása a gyermeknappal együtt, június
2-án, szombaton lesz.
A falugazdász ezúton értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy
2012. április 10-től helyi ügyfélfogadása a Művelődési
Ház és Könyvtárban megszűnt, s ezután csak a dunaújvárosi irodában tudja fogadni az érdeklődőket. Elérhetősége: Korompai Tamás: 30/3394393

Kötlező a kamarai
regisztráció

Az Országgyűlés 2011.
november 21-én módosította
a gazdasági kamarákról szóló
törvényt, mely kimondja: valamennyi gazdálkodó szervezetnek (egyéni és társas vállalkozás is) kérvényeznie kell
kamarai nyilvántartásba vételét a székhelye szerinti, területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál. Ebbe a
körbe az agrárium nem tartozik bele. A Fejér megyei
székhelyű gazdálkodó szervezeteknek a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál
kell nyilvántartásba vételüket

kezdeményezniük, kivéve, ha
székhelyük Dunaújvárosban
van.
Az újonnan alakult, cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó
szervezeteknek
bejegyzésüket, az egyéni vállalkozóknak pedig a nyilvántartásba vételüket követő 5
munkanapon belül kezdeményezniük kell az illetékes területi gazdasági kamaránál a
kamarai nyilvántartásba vételt.
Regisztrálniuk kell: gazdasági társaságoknak (nonprofit esetben is), egyéni cé-
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Anyák napjára!
A közelgő
anyák napja
alkalmából
szeretettel
köszöntjük
a rácalmási
édesanyákat,
nagymamákat!
Tisztelettel:
Schrick István
polgármester

Képviselői fogadóóra

Tájékoztatjuk a lakókat, hogy Rácalmás Város Önkormányzatának k épviselő-testületi tagjai közül a következők tartanak
képviselői fogadóórát az elkövetkezendő három hónapban.
NAGYNÉ BERZAI MÁRTA, időpont: 2012. május 16.,
szerda 15 - 17 óráig, helyszín: Polgármesteri Hivatal tárgyalója
NÉMETH MIKLÓSNÉ, időpont: 2012. június 6., szerda
15 - 17 óráig, helyszín: Polgármesteri Hivatal tárgyalója
VIZI ISTVÁN, időpont: 2012. július 11., szerda 15 - 17 óráig, helyszín: Polgármesteri Hivatal tárgyalója

A képviselők várják fogadóórájukra mindazokat, akik kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat szeretnék megosztani velük!
dr. Györe Andrea
jegyző
geknek,
egyesüléseknek,
egyes jogi személyek vállalatának, leányvállalatoknak,
külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepének, szövetkezeteknek a
lakásszövetkezetek kivételével, egyéni vállalkozóknak,
vállalkozási tevékenységet is
folytató vízgazdálkodási társulatoknak.
A nyilvántartási adatbázis
a vállalkozás számára is segítséget jelent, mert az adatbázisban az aktívan működő
cégek szerepelnek, így valódi
partnerkapcsolatokat létesíthet. Továbbá előnyös, mert a
releváns tevékenységi körök
kerülnek rögzítésre, így bárki
igény szerint tud válogatni a
cégek közül. Az adatbázis ja-

vítja az üzleti forgalom biztonságát.
A kamara három alapszolgáltatást kínál az adatbázisban szereplőknek. Csoportos
tanácsadás: gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási
kérdésekben, valamint üzleti
partnerkeresés és pályázatfigyelés.
További információ:
Gazdaság Háza - 8000
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
ugyfelszolgalat@fmkik.hu
www.fmkik.hu
Radetzky Jenő
elnök
Sipos Éva
főtitkár
Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
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Szent György Polgárőr hírek

Előző jelentkezésünk óta több
hírrel szolgáhatunk, ami fontos
lehet a lakosságnak.
Sikerült elfogni azt a rendőrség által már jól ismert dunaújvárosi fiatal embert, aki kora
délután, nagy szomjúságára hivatkozva tért be egy családi házba – a zárt kapun keresztül. Az
otthon tartózkodó tulajdonos
kérdőre vonta, majd a menekülő
férfi után eredt. A "maratoni futásnak" és jó telefonos kommunikációnak köszönhetően a kiérkező polgárőr kezei közé szaladt
szaladt az illetéktelen behatoló. A
gyanúsítottat kollégáink visszatartották a rendőrség kiérkezéséig, majd a járőrök a dunaújvárosi
kapitányságra előállították. Köszönet a tulajdonos bátorságért,
és köszönet annak szomszédnak,
aki telefonon navigálta polgárőr
társainkat.
Sajnálatos esemény is történt
Rácalmáson. Ismét gépkocsifosztogatók csaptak le a közterületen hagyott autókra. Egy gépjárműnek a kerekeit szerelték le az
éjszaka leple alatt, majd tehergépkocsikból loptak el gázolajat, és
egy rendszámra is szükségük volt.
Megjelentek az alkalmi árusok is településünkön! Kérjük a
lakókat, hogy amennyiben illegális árusításról tudomásuk van,
azonnal értesítsenek bennünket
az önök biztonsága érdekében!
Tudni kell minden rácalmási lakónak, hogy ezek az alkalmi „üzletemberek” nem csak ránk veszélyesek, hanem engedély nélkül
árusítással megkárosítják az önkormányzatunkat is, mert nem
fizetnek adót, csorbítják a helyi
adófizető kereskedőink árbevételét. Sőt, nem kizárt az sem, hogy
miközben válogatunk a gagyi
áruik között, ők megfosztanak
bennünket a lakásban lévő értéktárgyainktól és készpénzünktől.
A jó idő beköszöntével sokan pattannak bringára. Kérünk

mindenkit, hogy csak kifogástalan műszaki állapotú kerékpárral
induljon útnak, használja a láthatósági mellényt, és ahol lehetséges, ott a kijelölt kerékpárutakon
közlekedjen.
Kollégáink részt vettek a
szomszédos településen történt
családi mészárlás tettesének kutatásában, majd a rendőrségi
helyszínelésen hatósági tanúként
vettek részt. Nagyon sok megkeresés jött a gyilkosság elkövetése után, szinte pánik hangulat
tört ki városunkban. Sokan védelmet vártak, más hozzátartozója megkeresését kérte. Minden
egyes bejelentésre azonnal reagáltunk, ahova tudtunk polgárőröket küldtünk, majd az elkövető elfogásának tényét hírül adtuk
településünkön, így megszűnt a
pánik hangulat.
Egyesületünk létszáma négy
fővel csökkent az elmúlt időszakban. Kollégáink külföldi munkavállalásaik miatt nem tudnak
részt venni az egyesület munkájában, ezért új tagok jelentkezésére várunk, hogy vállalásainkat
teljesíteni tudjuk. Sokan tartanak
a munka veszélyességétől, mások
nem igazán érzik át, hogy csak
akkor tudunk biztonságban élni,
ha egy önszerveződő egyesület
munkájából mindannyian kives�szük a részünket. Egyesületünk
nem hobbira épül, nem szórakozunk, hanem azért kell dolgoznunk, hogy gyermekeink, szüleink és jó magunk is biztonságban
élhessünk. Ezért várunk minden
olyan büntetlen előéletű helybélit, aki segítene a város lakósságának elképzeléseit megvalósítani.
Tagjaink ellátják feladatukat,
amire anyagi fedezet az önkormányzat és az önök jóvoltából
rendelkezésre áll. De a továbbiakban is várjuk felajánlásaikat!
Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István
elnökségi tag

Várjuk adófelajánlásukat!
Adószámunk: 18495573-1-17

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

Legtöbben,
legjobban

Az elmúlt évekhez hasonlóan a téli hónapok alatt kerültek megrendezésre az iskolai, a körzeti és a megyei
diákolimpia sakkversenyei. A
helyi egyéni sakkverseny korosztályonkénti első két helyezettje vehetett részt a körzeti
döntőn, amit ezúttal is Rácalmáson a művelődési házban
rendeztünk. Sajnos az előzetesen nevezett települések közül (Adony, Kulcs, Előszállás)
csak Nagykarácsonyból jött
ellenfél legjobbjaink számára,
így többen játék nélkül jutottak el a megyei döntőre.
Az iskola segítségével (kisbusz) a legnépesebb csapattal
(11 fő) vettünk részt Székesfehérváron a döntőn, és mint
később kiderült eddigi legsikeresebb szereplésünket hozta a verseny.
Hegedűs Dominik rengeteget fejlődött a tavalyi év óta
és magabiztosan nyerte meg
az I. korcsoportos fiúk versenyét maga mögé utasítva a
dunaújvárosi vasváris favoritokat.
Azonban a megyei döntő legnagyobb meglepetését
és egyben a szervezőknek a
legnagyobb fejtörést Dominik testvére Hegedűs Luca
okozta. A kislány óvodásként
a rendezők külön engedélyével indulhatott a diákolimpián
(akkor még senki nem sejtett
semmit) rácalmási színekben.
Sorra nyerte a mérkőzéseit,
mígnem a végelszámolásnál
harmadmagával holtversenyben az első helyez végzett. Jöhetett a rájátszás - ekkor már
minden ‚szakértő’ a Luca játékát elemezte - amit nem kis
meglepetésre meg is nyert.
Mivel ő még óvodás a rendezőknek állásfoglalást kellett
kérni az Országos Sakkszövetségtől az országos döntőn
való indulási jog miatt. Sajnos a válasz egyértelműen
kimondta, hogy Luca mivel
még nem iskolai intézmény

tanulója nem indulhat el az
országos versenyen.
Kívánjuk neki, hogy ez ne
vegye kedvét el a további sakkozástól, jövőre már ismerve a
mezőnyt talán még szebb sikereket tud majd elérni!
Garda Eszter a III. korcsoportban már favoritnak számít
a megyében ennek megfelelően készültek is ellene a vetélytársak. Szoros küzdelemben
ugyancsak hárman végeztek
azonos pontszámmal az első
helyen. Köztük csak a második rövidített rájátszás hozta
meg a végső sorrendet, melynek eredményeképpen Eszter
a III. helyen végzett.
Emlékszem évekkel ezelőtt
(2006) amikor az első megyei
döntőn vettünk részt az volt
a cél – ismerve az erőviszonyokat –, hogy csapatunkban
legalább valaki szerezzen 1
pontot. Ehhez képest az idén
játékosaink 27 pontot gyűjtöttek, az iskolák nem hivatalos eredménylistájában a 2.
helyen végeztek. Dicséret illeti meg a dobogón nem végzett játékosainkat is, hiszen a
végsőkig küzdve, mindig bízva a győzelemben ültek le az
asztalokhoz játszani, nagyon
sportszerűen versenyezve!
A még nem közölt eredmények: Boros Tamara Borbála 7. hely, Czakó Dávid 9.
hely, Mészáros Martin 10.
hely, Szabó Patrícia 7. hely,
Makovics Máté 8. hely, Blau
Virág 4. hely, Blau Sándor
7. hely, Váczy-Földi Máté 9.
hely.
Meg kell említenünk még
Garda Luca szereplését is,
aki bár már nem Rácalmásra
jár iskolába a székesfehérvári
Vasvári Gimnázium színeiben
versenyezve az „örökös bajnok” Katona Ivett mögött az
előkelő 2. helyet szerezte meg.
Gratulálunk mindnyájuknak a kitűnő és sportszerű
szereplésért! Hajrá Rácalmás!
Garda István
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Nyolcvanadik születésnapján...

Szalai Árpádot köszöntötték!
Szalai Árpád és családja számára az évfordulók éve az
idei: a családfő 80. születésnapját ünnepli, feleségével, Ilikével 50 évvel ezelőtt kötöttek házasságot, és
30 éve költöltek ki Rácalmásra.

Szalai Árpád egy kisalföldi,
ezerlelkes településen, Malomsokon született nyolcvan évvel
ezelőtt. Szülei állattenyésztéssel
foglalkoztak, üszőket és bikákat neveltek. Gyermek kora óta
óta dolgozik a mezőgazdaságban, édesapjától és édesanyjától
nem látott mást, mint munkát,
munkát, munkát... Az otthonról hozott életfelfogást továbbfejlesztve meggyőződésből vallja: dolgozni, mert örömet okoz a
munka és sikerforrás. Ezt milliószor megtapasztalta az életben.
A pápai református kollégiumban nevelkedett. Büszke
rá, hogy Petőfi, Jókai iskolájának tanulója lehetett, a diákváros egyházi iskolájába járhatott,
amely nagyon óvta a hagyományait, és ennek szellemében
nevelte a diákjait. Nagy nevű
tanárai úgy plántálták belé a helyesírást, hogy azt soha nem felejti el. Jeleskedett a latinban és
a számtanban, az utóbbinak különösen hasznát vette eddigi tevékenysége során.
Családi szálai, származása
arra ösztönözte, hogy agrár egyetemre jelentkezzen, ez volt a természetes számára. Csakhogy abban az időben, '52-ben nem a
diák választhatta meg, mi szeretne lenni, hanem a megyei, járási oktatási osztály. Jelentkezését
nem Pestre továbbították, hanem
a Veszprémi Vegyipari Egyetemre, ahol a sikeres felvételi után öt
évet járt, majd diplomázott.
– Szerettem azt az iskolát
is, ott ért az ötvenhatos forradalom – meséli Árpád. – November negyedikén, amikor bejöttek az oroszok éppen Pesten
voltunk, a műegyetemistáknak
vittünk élelmet. Érdekes időszaka volt az életemnek.
A gyárépítés miatt Dunaújváros akkoriban mindenkit

szívesen befogadott, az egyetemistákat is, akiket másutt nem
láttak szívesen. Szalai Árpád a
kokszolóban dolgozott öt évig.
Aztán '62-ben indult a cellulozgyártás Dunaújvárosban, és
felvették oda üzemvezetőnek.
A papírgyártásban teljesedett
ki az élete: a ranglétrán egyre
feljebb és feljebb jutva 30 évet
dolgozott ott, cellulóz és papírgyártási műszaki vezetőként
ment nyugdíjba.
A cellgyártás akkor kezdett
elterjedni a világon, a nemzetek egymástól vettek át technológiákat, finnek, svédek, angolok érdeklődtek a dunaújvárosi
minta után, mert újdonságnak
számított, hogy a szalmát használják fel alapanyagként. Szalai Árpád szakcikkeket írt ezzel kapcsolatban, amelyeket
érdeklődéssel figyeltek és kerestek más országok szakemberei. Széles körű kapcsolatokat ápoltak, tanulmányutakon
vettek részt – nyitva volt a világ
előttük. A papírgyár szennyvíztisztítója szintén egyedi volt a
maga nemében. Árpád életében
is új utakat nyitott meg, hiszen
így vált élete szerves részévé a
környezetvédelem. Sokat tanult
ezen a téren, mert vízügyi hatóságokkal került kapcsolatban,
létrehozták a hidrológiai civil
szervezetet, amelybe bevonták a vasműs szakembereket is.
Árpád negyven-ötven szakcikket írt, könyvek segédszerzője
volt, továbbképző tanfolyamokon vezetéselméletet tanított.
Konferenciák sorát rendezték, amelynek témája a Duna,
a rácalmási Nagy-sziget... Ne
feledjük: mindez a hetvenes,
nyolcvanas években történt,
amikor a vízügyesek fel akarták tölteni az eliszapolódott
kis Dunát. Árpádék harcoltak

Szalai Árpádék nagy családi körben születésnapoztak, és ünnepelték a
házassági évfordulót
ez ellen, illetve védték a Nagyszigetünket. Ám akkor nagy sikert nem értek el, csak később,
a rendszerváltás után.
Viszont sikerélménye számos volt a cell- és papírgyári
évek alatt, mintegy húsz kitüntetést kapott, köztük Munka
Érdemrendet is. Közben '92ben, az 50. születésnapjakor kiköltöztek Rácalmásra.
Nyugdíjba vonulása után sem
tétlenkedett, ellenkezőleg: kertészeti lerakatot nyitott, ami
abban az időben újdonság volt.
A soproni és a keszthelyi egyetemről ide jártak tanulmányozni, mivel gyarapíthatnák az állományukat, mert Árpádéknál
a minőség és a különlegességek iránti igény fő szempontnak számított.
Tíz év elteltével adták át a
centrumot lányuknak, Gabriellának, aki a pedagógusi pályát
adta fel a kertészet kedvéért, és
nagy örömmel viszi tovább a
szülei által meghonosított értékeket. A Szalai család tagjaiban
bizonyára genetikailag van kódolva a növények és a természet
iránti szeretet, mert Balázs fiúk
– aki híres Dakar rally versenyző –, pesti házának kertjében és
a balatoni nyaralójánál is mindenféléket termel, örömét leli a
kertészkedésben. Sőt gyermekeibe is beleoltja ezt a szenvedélyt.

Szalai Árpád büszke a gyermekeire, és három unokájára,
imádja a családját. Szerencsés
ember, hiszen felesége, Ilike
személyében olyan társat kapott az élettől, aki mellett kiteljesedhetett, aki az otthonukat a nyugalom és a szeretet
szigeteként biztosította, és aki
hű társként ott áll mellette
mind a mai napig nem csak a
magánéletben, hanem a munkában is.
Szalai Árpád életútjának elengedhetetlen része a falu-, illetva ma már városvédelem,
amely egy újabb olyan része a
pályájának, amelyben úttörő
szerepet vállalt. A helyi egyesületet tizenöt alapító taggal hozta létre '94-ben, azóta
a tagok és a pártolók, segítők
száma sokszorosára nőtt, és az
egyesület tevékenysége is egyre szerteágazóbb és sikeresebb
lett az önkéntesek jóvoltából.
Tevékenysége révén az egyesület Kós Károly-díjban részesül,
Árpád munkáját Podmaniczky-díjjal és díszpolgári címmel
ismerték el.
A születésnapos városvédőnk azt mondja: elégedett,
mert úgy érzi, teljes életet élt, a
sok munka örömet, sikert adott
számára, és szerető feleség, gyerekek, unokák veszik körül. Hálás a sorsnak, amiért mindez
megadatott számára.
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Jankovich Miklós
általános iskola
Kis biológusok

A Széchenyi István Gimnázium
az idén 20. alkalommal rendezte meg a városi és városkörnyéki
általános-és középiskolás diákok
számára a Kis biológusok találkozóját.
2012. március 31-én, a Víz világnapja alkalmából meghirdetett vetélkedőn 4 tanuló képviselte iskolánkat. A találkozón a több
hétig tartó felkészülés során elkészített 10 perces előadásaikat ismertették.
Kovács Zsófia (8.b): Az élet
egyik csodája…az ikerszületés
Mihaldinecz Blanka (7.):
Ernő, a sárgafülű ékszerteknős
Nagy Dániel (8.b): A sejtek
anyagainak vizsgálata
Radnó Norbert (8.b): Biztosan ezt szereted?...avagy tényleg
olyan jó a dohányzás?
Felkészítő tanáruk: Vadné
Tóth Flóra. Az előadásokat szakmai zsűri értékelte.
Tanulóink eredményesen szerepeltek. A csoportjukban versenyző 16 kisbiológus közül,
Nagy Dániel első, Radnó Norbert harmadik helyezett lett, Kovács Zsófia különdíjban, Mihaldinecz Blanka szóbeli dicséretben
részesült.

Futottak

Idén is indultunk a tavaszi
mezei futóversenyen. A csodálatos időjárás is segítette a
versenyzőket és rendezőket
egyaránt.
Kevés, de erdményes csapat
képviselte iskolánkat. Kiemelkedő eredményt Bucsi Bence
5.b osztályos tanuló ért el, aki
a körzeti versenyt megnyerte
és a megyében a korosztályában Székesfehérváron 6. lett.
Érmeseinkre is büszkék vagyunk!
2. korcsoportos fiúk: Bucsi
Dániel, Czakó Dávid, Danó
Dominik, Horváth Benedek,
Somorácz Bálint.

Jankovich-hét: őrizzük
a hagyományokat

Koszorúzással, valamint a
költészet napjához kapcsolódó szavalóversennyel kezdődött a Jankovich-hét április
16- án, hétfőn. A programnyitó versenyen az iskola valamennyi évfolyamból szerepeltek diákok. Párhuzamosan
a háttérben gyönyörű alkotások szolgáltak díszletként,
amelyeket az intézményünk
művészeti képzésben részesülő tanulói készítettek, a meghirdetett témában: „A természet és az ember kapcsolata,
egymásra hatása”. A verseket
is e témából választhatták a
gyerekek. A legkiválóbb alkotók ARANYECSET- díjat,
illetve EZÜST- és BRONZECSET- díjat vehettek át.
Versmondóink
ARANYLANT és EZÜSTLANT
minősítésben
részesültek.
Különdíjakat is kiosztottak a
legszebb orgánumú, a versét
legjobban átélő, a legszebben

3. korcsoportos fiúk: Bucsi
Bence, Gergő András, Rozsnyai Dániel, Vad Zalán, Varga Zsolt
4. korcsoportos fiúk tisztes
küzdelemben 6. helyet szereztek: Horváth Gergely, Gerzsenyi Ádám, Fodor Bálint,
Radnó Norbert, Csapó Máté.
A lányok közül az 5.a osztályos Nagy Mercédesz egyéniben éppen lemaradt a dobogóról. Minden résztvevőnek
gratulálunk és további sportsikereket kívánunk!
Az iskola testnevelői:
Zsuzsa néni
és Józsi bácsi

artikuláló szavalóknak. A
verseny lapzártánk után
volt, ezért mostani lapszámunkban csak egy fotóval emlékezünk meg
róla – az eredményeket a
májusi Rácalmásban olvashatják.
A Jankovich-hét további részében kedden kék-sárga vetélkedő,
„Mozogjunk az egészségért!”, valamint „Csapatban az erő” program volt
délelőtt, délután dr. Bóna
János emlékverseny várta
a diákokat.
Szerdán megtartottuk
a hagyományos környezetismereti
vetélkedőt,
csütörtökön a kőzet- és
ásványbörzét és a kosárbulit. Pénteken diákigazgató választás, szombaton
fordított nap és a diákigazgató programjai zárták a hetet.

Energia-suli

2012 februárjában kezdetét vette az Energia Suli természettudományos ismereteket felölelő Tanulmányi
versenye, melyre iskolánk is
jelentkezett 4 fős csapatával.
A csapat tagjai: Mihaldinecz
Blanka, Virág Kata, Horváth
Gergely, Váczy-Földi Máté 7.
osztályos tanulók. Felkészítő
tanáruk: Vadné Tóth Flóra.
A versenyre egy, a csapat
által készített, 3 perces videóval lehetett nevezni. A videónak azt a témakört kellett
körbejárnia, hogy az iskolában
milyen módon lehetne energiát megtakarítani, mit tehet
az intézmény az energiatakarékosság érdekében.

Az általuk készített „Energiaőrködők” című kisfilmmel
(amelyet a következő linken
lehet megtekinteni: http://
youtu.be/YfoiyTMiZPk) a
csapat továbbjutott a verseny
második fordulójába.
Ez nemcsak azt jelenti,
hogy újabb teszt- és esszéfeladatokat oldhatnak majd meg,
hanem azt is, hogy kisfilmjükkel megnyerték iskolánknak
azt az egyedülálló, kereskedelmi forgalomban nem kapható
Fizibox dobozt, amely fizikai
kísérletek iskolai bemutatását
szolgáló eszközöket tartalmaz, mintegy 100 000 forint
értékben.
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A legjobbak között lenni

Eredményesen zárult az
idei matematika versenyszezon is. Március 22-én a dunaújvárosi Arany János Általános Iskola által rendezett
területi matematika verseny
13 iskola 32 versenyzője közül

ban végzett a 11. helyével. A
hatodikosok korcsoportjában
34 versenyző közül Tóth Lili
nyolcadik, Kürtösi Balázs kilencedik és Csúri Adél a tizenharmadik helyezést érte el.
Széleskörű a Zrinyi Ilona

Fehérvári Máté a Jankovich
Miklós Általános Iskola és
AMI 5.a osztályos tanulója vehette át a III. helyezettnek járó oklevelet és tárgyjutalmat. Gratulálunk a szép
eredményéhez. Nem sokkal maradt le tőle Blau Virág (szintén 5.a osztályos), aki
az V. helyezést érte el. Bucsi
Bence 5.b. is az első harmad-

Országos Matematika Verseny, ahol harmadik osztályostól nyolcadik osztályosig
indulhat minden matematikát szerető kisdiák. A verseny
teszt jellegű igen szigorú pontozással. A mi iskolánkból 21
versenyző mérette meg magát.
A több száz versenyző közül a hetedik osztályosok között, iskolánkból a legszebb

eredményt Váczy-Földi Máté
a 31. a negyedik osztályos
korcsoportban Bárándi Marcell a 43. helyével, érte el. Szép
eredmény a nyolcadikosok
között Blau Sándor 39. helye
is. Jó volt még az interneten
olvasni, iskolánk neve mellett
Tóth Lili, Blau Virág, Bényei
Róbert, Fehérvári Máté, Kéri
Viktor, Vad Zsombor és László Sára nevét.
Korábban az Országos
Varga Tamás Matematika Verseny megyei döntőjébe jutott be három nyolcadik
osztályos tanulónk, már ez is
szép eredmény volt a komoly
rangos versenyen. A döntőn is
helytálltak, az erős mezőnyben 41 fejér megyei versenyző
közül Blau Sándor és Radnó
Norbert azonos pontszámmal
a 11. helyen Nagy Dániel a 14.
helyen szerzett dicsőséget iskolánknak.
Érdekességképpen megnéztem az országos listát is
ahol 470 versenyzőből Blau
Sándor és Radnó Norbert a
25. Nagy Dániel a 28. legjobb
pontszámot érték el. Igazán
büszkeséggel tölthet el minket
ez az eredmény. Nyugodtak
lehetünk, hogy tanulóink jó
alapokkal indulhatnak az ország bármelyik gimnáziumába, meg fogják állni a helyüket.
Vargáné Moldován
Katalin

latozó linzerek, és az ünnepi
asztalra saját készítésű szalvétatartó is kerülhetett. Idén
is nagy sikert aratott a márványozott tojás és a vendégváró ajtódísz, amelyeket a

nagyobb gyerekek is szívesen elkészítettek.
A gyönyörű környezetben
és a napsütéses jó időben kellemesen telt a húsvétra készülődős délután.

Húsvéti
játszóház

Játszóházon
vehettek
részt iskolánk tanulói a húsvéti ünnepek előtt. A programnak a Jankovich-kúria
adott otthont. A gyerekeket
változatos, kreatív foglalkozásokkal várták a pedagógusok.
Az egyes állomásokon,
papírvirágokat, képeslapokat, tojásból kakast, csuhéból
nyuszit, festett gipszfigurákat készíthettek. A konyhában kisültek a kellemesen il-
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Ismét
továbbképzést
tartottunk

A magyar általános iskolákba- így intézményünkbe
is - egyre több SNI-s (sajátos nevelési igényű) és BTMes (beilleszkedési, tanulási-és
magatartászavaros) tanuló
jár, akiknek speciális fejlesztésre van szükségük. Ezeket
a feladatokat gyógypedagógus, vagy fejlesztő pedagógus láthatja el, azonban minden órán szükség lenne az
adott problémával rendelkező gyermekek differenciált,
képességek szerinti megsegítésére. Sajnos a képző intézmények az integrált nevelésre csak hiányosan készítik fel
a tanárokat. Ezért is kértünk
segítséget a Dunaújvárosi
Móra Ferenc Általános Iskolától, amely a környék egyetlen olyan iskolája, amelyben
speciális módszerekkel történő sérülésspecifikus gyógyítva- nevelés folyik.
A szakmai nap keretében
órákat látogathattunk a fogyatékosság szerint bontott
osztályokban, filmet nézhettünk meg az autizmus zavarral küszködő gyerekek
tanórájáról. Konkrét, gyakorlatias tanácsokat kaphattunk
a vizsgálatokkal és nyilvántartással kapcsolatos
feladatokról, valamint tájékoztatást kaptunk a logopédiai
és gyógypedagógiai hálózat
működéséről. Megtapasztaltuk, milyen szeretettel, felelősségtudattal foglalkoznak itt a gyerekekkel és ők
mennyire jól érzik magukat
a Mórában.
A tartalmas és hasznos
nap megszervezéséért köszönetünket fejezzük ki Azari
Beáta intézményegység-vezetőnek és az iskola minden
dolgozójának.
Kiss József
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás

Civil főzőverseny a majálison

Rácalmás Város Önkormányzata nevében a majális civil főzőversenyéhez több alkalommal is ígértük, hogy a lehetőségekhez mérten támogatást
nyújtunk.
Az előzetes igények felmérését és begyűjtését követően a főzéshez szükséges hús beszerzését a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének terhére
a rendezvény főszervezője intézi. A többi hozzávalóról a főzők maguk gondoskodnak. A programban
résztvevő civil szervezetek vezetői mára a kért módon leadták adataikat.

A verseny részletei:

A civil főzőversenyre jelentkezni a helyszínen
Nikolényi Mirtill művelődésszervezőnél lehet 10
óráig személyesen. A sportpálya területén minden
ételt készítő csapatot sorra látogatunk a zsűritagok-

A Művelődési Ház nyitva tartása
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap és hétfőn:

zárva
10-20
10-18
10-20
10-18
15-18
zárva

Könyvtár és internet nyitva tartás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

zárva
10-18
10-18
10-18
10-18

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

kal és csapatuk és az elkészítendő étel megnevezésére kérjük őket.
A civil főzőversenyen résztvevő csapatok részére
ezután zárt borítékokban sorszámok kiosztása történik, s az eredményhirdetés ennek köszönhetően
névtelenül zajlik majd.
A civil főzőverseny eredményéről szakértő zsűri dönt, s az eredményhirdetést 13 órára tervezzük.
Versenyen kívül is csatlakozhat bárki a meghirdetett szabadtéri főzési lehetőség, piknikezés formájában; szívesen várjuk; a jókedvet, hangulatot
garantáljuk!
A majális programjával kapcsolatosan érdeklődni a 30/2162372-es számon lehet.

MEGHÍVÓ

a Remény Klub által szervezett

VIII. Pünkösdi
Királyválasztó
Bálra

Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár
Időpont: 2012. 05. 19. (szombat) 19 órától

Program:

Zene: Horváth Dániel

Vetélkedő, királyválasztás, tombola
Vacsora: Pomóthy Ételbár
Italról mindenki maga gondoskodik!
Büfé nem lesz!

Belépőjegy: 2 500 Ft

Rácalmás

Művelődési Ház és Könyvtár
állandó foglalkozásai
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

Gyermeknap

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

Az önkormányzat szokásos gyermeknapi rendezvénye a
csónakház átadásával egybekötve 2012. június 2-án, szombaton a Duna-parton lesz, ahol sportprogramokkal és
gyermek- és családbarát programokkal, színvonalas gyermekműsorral várjuk a rácalmási Családokat!
A gyermeknap részletes programját lapunk következő,
májusi számában közöljük.
Tegyük felejthetetlenné gyermekeink számára ezt a
csodálatos napot!

Jazzbalett 6. o.
Képzőművészeti
szabadiskola

Látványtár a múzeumban

Rácalmás, Szigetfő u. 31.
Hétfő
Tánc
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Apple Country klub

Falugazdász ügyfélfogadása

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

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

A dunaújvárosi Intercisa Múzeumban nagyszabású infrastrukturális fejlesztés
valósult meg. TIOP-pályázaton elnyert támogatás jóvoltából újonnan kialakított múzeumi bemutatótér, látványtár
várja a látogatókat.Az új múzeumi egységben az érdeklődők a kiállított tárgyakat raktári körülmények között, ám
mégis kiállításszerűen tekinthetik meg.

Az új múzeumi egység az
első olyan tér az Intercisában,
amely mozgáskorlátozottak
számára is akadálymentesen
megtekinthető.
A látványtárban mindezek mellett egy virtuális
múzeumi informatikai pont
is helyet kapott. Ennek helye és tartalma mozgássérültek, gyengén látók számára is
elérhető, élvezhető, akár otthonról is.

FELHÍVÁS

A Gödöllői Királyi Kastély, a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ országos vers- és prózamondó
találkozót szervez Erzsébet királyné emlékére a Híres
Hölgyek Gödöllőn tematikus év keretében.
A rendezvény fővédnöke: Mádl Dalma
A találkozó időpontja: 2012. november 24- 25.
Helyszín: Gödöllői Királyi Kastély
Négy korosztályonkénti kategóriában 10 és 26 év közötti jelentkezők nevezését várják.
Jelentkezés:

Online formában a www.gvkik.hu honlapon.
Postai úton a honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Cím:

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
Erzsébet királyné vers- és prózamondó verseny
Országos Találkozó 2012
2100 Gödöllő
Pf.: 382

Jelentkezési határidő: 2012. május 11.

További információ:
Fóthy Zsuzsanna
Tel.: 28/515-539, email: fothy@gvkik.hu
Szeretnénk, ha minél több rácalmási gyermek és fiatal
jelentkezne e rangos vers- és prózamondó versenyre!

Rácalmás
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Meghívó

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt

április 28-án, szombaton
a rácalmási sportpályán MAJÁLIS rendezvényünkre!
2012-ben április 28-án, szombaton rendezi meg szokásos sportnapját a helyi önkormányzat a sportegyesülettel karöltve. A reggeli órákban veszi kezdetét az iskolások futóversenye, s a horgászok szervezésében „száraz horgászversenyt” is tervezünk.
Ez alkalomból kerül megrendezésre az évek óta zajló lovagi torna, s nem maradhat el az örökzöld kispályás
focibajnokság sem, a kisebbeket pedig a cserkészek várják játszóházi foglalkozásra. A sportnapon várjuk a sakkozni, csocsózni, asztaliteniszezni vágyó fiatalokat. Aki nem a mozgást választja, az is megtalálhatja számításait, hiszen a civil szervezetek, közösségek főzőversenyét is meghirdetjük, valamint bárki kapcsolódhat hozzájuk a
szabadtéri főzési lehetőséget kihasználva. A sportnap folytatásaként másnap a városvédők szervezésében a Jankovich-kúriában várjuk Önöket az Almavirág Fesztiválra is!

Programajánló:

9 órától indul az iskolások futóversenye a város bejáratától a sportpályáig, jelentkezni Kiss József tanár úrnál
lehet a helyszínen.

Száraz horgászverseny a Sirály Horgászegyesület szervezésében, melyre jelentkezni előzetesen a Csali
Horgászboltban vagy 10 óráig személyesen a helyszínen lehet.

Kispályás focibajnokság, melyre előzetesen Garda Istvánnál a 20/6613875-ös számon vagy személyesen
a helyszínen 9 óráig lehet.

Lovagi tornán mérhetik össze a jelentkezők ügyességüket, erejüket 6 fordulón keresztül: kerékforgatás, súlypakolás, autóhúzás, súlycipelés, kerékhajítás, súlyfelrakás Nevezési határidő: április 14., szervező: Nógrádi Sándor, elérhetőségei: 20/5836445 vagy nogradi.sandor54@gmail.com.
A rendezvény ideje alatt:

Civil szervezetek főzőversenye, szabadtéri főzési lehetőség, piknikezés
Családi sportolási lehetőség, vetélkedők, sorversenyek
Játszóház 10 órától a helyi cserkészcsapat szervezésében
Folyamatos eredményhirdetések
Büfé a helyszínen
Várjuk a sakkozni, csocsózni, asztaliteniszezni vágyókat!
Szeretettel várjuk a rácalmásiakat és a környező települések lakóit!
Rácalmás Város Önkormányzata
és a Rácalmási Sportegyesület

Rácalmás
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IV. ALMAVIRÁGFESZTIVÁL
2012. április 29.

Helyszín: Jankovich-kúria

2459 Rácalmás, Jankovich köz 5-7.
A IV. Almavirág Fesztivált a hagyományoknak
megfelelően a család, egészség, sport és kultúra jegyében rendezzük meg. Jöjjenek el családtagjaikkal, barátaikkal együtt és töltsenek el egy kellemes tavaszi napot
a Jankovich-kúriában! Az alábbi témákat kifejezetten a
rácalmásiaknak ajánljuk.
Süssünk-főzzünk a fesztiválon! 10-14 óráig

Kérjük a családokat, baráti köröket, klubokat, egyesületeket, hogy az ebédet a Jankovich-kúria parkjában
főzzék, illetve süssék meg! Ehhez ideális körülményeket biztosítunk. Az ebédet a nagysátorban fogyaszthatják el, ahol asztalok és padok állnak rendelkezésre.
Főző, sütőhelyek igényelhetők a Jankovich-kúriában
telefonon: 06-25-440-020; 06-30-922-9830
Házigazda: Pálinkás Petra

Egészségmegőrző programok 10-13 óráig

Az egészségügyi vizsgálatokat az „Öko” épület termeiben végezzük
 Vércukor- és koleszterinszűrés
(EGIS Gyógyszergyár)
 Reflux-betegség tanácsadás
(EGIS Gyógyszergyár)
 COPD - légzésfunkció-vizsgálat
 Hallásvizsgálat (Audiologia)
 Korszerű sebkezelés
(Szent Pantaleon Kórház sebészet)
 Zsírtömeg megállapítás
 Masszázs
 Termékbemutatók
Akik négy programban eredményesen vesznek részt,
és kitöltik a kérdőívet, azok között értékes tárgynyereményeket sorsolunk ki
Házigazda: Dr. Árgyelán Sára, Dr. Varga Szabó
L
 ajos
Almás sütemények versenye 10-12 óráig

Nevezni két kategóriában lehet a helyszínen:

1. Hagyományos almás lepény
2. Különleges almás sütemény
A versenyzőktől egy tálca süteményt várunk, a versenyre benevezett sütemények leadása a Jankovichkúria recepcióján történik, a rendezvény napján 10-12
óráig. A szakértő zsűri 12-13 óra között értékeli a süteményeket. Az I., II., III, helyezést elért sütemények
készítői tárgyjutalomban részesülnek. Minden süteménykészítő ajándékként 2 db csuklópántot kap az
esti belépéshez.
Eredményhirdetés a nagyszínpadon 13-13,30 óra
között. A sütemények a kiállító-teremben 13,30-15,00
óráig megtekinthetők, 15-16 óra között süteménykóstolót rendezünk..
Háziasszony: Schmidt Lajosné
Almahámozó verseny 12-13 óráig

Az almahámozó versenyt a nagyszínpadon rendezzük.
Keressük a fesztivál legügyesebb almahámozóját,
aki a legnagyobb egybefüggő héjat tudja levágni az almáról! A versenyre jelentkezni a rendezvény napján a
nagyszínpad előtt lehet. A verseny 12 és 13 óra között
zajlik. Nevezési díj nincs, kérjük, hogy a versenyzők
saját hámozókést hozzanak magukkal! A legügyesebbek tárgyjutalomban részesülnek. Eredményhirdetés a
nagyszínpadon 13,00 és 13,30 óra között.
Programmester: Arnóczky Ilona
Almáspalacsinta-sütő verseny 12-13 óra között

A sütőverseny helyszíne a nagyszínpad.
A „Gasztro” épület konyhájában mindenki számára
előre elkészített almáspalacsinta tésztából 10 db palacsintát kell sütni. Sütés közben a palacsintát feldobással kell megfordítani és a sütés látványa adja a verseny
eredményét. A legügyesebbek tárgyjutalomban részesülnek. Eredményhirdetés a nagyszínpadon 13,00 és
13,30 óra között.
Programmester: Pálvölgyi Tamás

Rácalmás
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Házi bemutató foglalkozás
Húsvéti
készülődés
A tavaszi szünet előtti napon érkezett óvodánkba a
húsvéti nyuszi. A gyermekek
számolták már a napokat, rajzoltak, festettek locsolóverseket tanultak a közelgő húsvéti ünnepekre. A tízóraizás

után csoportonként szaladtak
ki az udvarra és keresték meg
a nyuszi által készített fészekben a meglepetés csoki tojásokat. Boldogan tapasztalták,
hogy nem feledkezett meg
róluk a hosszú fülű nyulacska.

Óvodai hírek

Gratulálunk Hegedűs Luca
Süni nagycsoportos óvodásunknak, aki az országos sakkversenyen
I. helyezést ért el. Mivel ez a verseny kisiskolásoknak volt meghirdetve, Luca csak külön engedél�lyel indulhatott. Nagyon büszkék
vagyunk rá.
q
Óvodánkban a tűzeset megelőzését nem csak kiépített tűzjelzővel, hanem – raktár hiányában – fémszekrények vásárlásával
is elősegítjük. Ebben tartjuk azokat a kellékeket, játékokat, melyek a csoportszobákban nem
tárolhatók terjedelmük miatt. A
szekrények beszerzésében kértük a szülők segítségét, akik nagy
örömünkre igen aktívak voltak.
Itt szeretnénk megköszönni az
alább felsorolt szülők önzetlen
segítségét: Hegedűs Péter (Süni
csoport), Braun Roland (Cica
csoport) és Nagy Gábor(Cica,
Maci csoport).
q
Április 26-án csütörtökön délelőtt tartjuk a májusfa-ünnepün-

ket. A színes szalagokkal feldíszített májusfát minden csoport
körbetáncolja, bemutatva a többi
csoportnak dalosjátékaikat.
q
Az április 29-ei Almavirágfesztiválon óvodánk két nagycsoportja szerepel majd, a Süni és a
Nyuszi. A többi csoport óvónénije
és dajkanénije játszóházba invitálja az érdeklődő gyermekeket.
q
Az anyák napi és évzárói ünnepségünket május 7-én hétfőn és
május 8-án kedden délután tartjuk. Minden érdeklődő szülőt,
nagyszülőt szeretettel várunk. A
csoportok külön-külön szerepelnek más-más időpontban, mert
így sokkal szorosabb és bensőségesebb a kontaktus a gyermekek
és a szülők,vendégek között.
q
Május 18-án pénteken délelőtt
MANÓPARTI játszóház lesz
óvodánkban. A közelgő gyermeknap előzeteseként lesz légvár, arcfestés és bohócműsor a gyermekek
szórakoztatására.

A márciusi házi bemutató
foglalkozásokon – amelyen a
Nyuszi és a Cica csoport szerepelt – örömmel tapasztaltuk, hogy egy év alatt milyen
nagyot fejlődtek a gyermekek.
Tájékozottak, motiváltak voltak és aktívan jókedvűen végezték el azokat a feladatokat,
melyeket az óvónénik adtak
fel számukra.

Jó volt tapasztalni, hogy
a szülők milyen érdeklődők
voltak, szinte valamennyi kisgyermeknek jelen voltak a
hozzátartozói.
Még két csoport, a Katica
és a Maci csoport van hátra,
hogy ők is bemutassák mindazt, amit a mostani tanév, illetve az elmúlt évek alatt tanultak, gyakoroltak.

Báboztak a venyimi óvónők

A nagyvenyimi testvéróvodánk óvónői bábelőadást tartottak a mi óvodásaink részére, mese címe: „A kiskakas gyémántfélkrajcárja” volt. Nagy,
gyermeknagyságú bábokkal és szép díszletekkel játszották el a mesét,
profi módon. Szép és érdekes délelőttöt szerezve gyermekeinknek

Rácalmás

A Rácalmási Református
Egyházközség hírei
Református istentisztelet időpontja:
Minden vasárnap 10.30 órakor
a MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Anyák napi családi istentisztelet
Kicsiknek és nagyoknak szóló családi istentiszteletet tartunk Anyák napján május 6-án 10 órától a kulcsi Faluházban.
Ezen a vasárnapon Rácalmáson nem lesz istentisztelet,
mindenkit szeretettel hívunk Kulcsra!
Drótposta címünk:
ref.kulcs.racalmas@gmail.com
Lelkipásztor telefonszáma:
0630/5748-564
Honlapcímünk:
http://refkulcsracalm.wordpress.com/
Lélekfrissítő
Ha a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.
( János 8, 36)
Azt gondoljuk, hogy a hit és a vallás szabályok rendszere,
amit be kell tartanunk, ami megköt és korlátok közé szorít.
Példaképpen eszünkbe juthat a Tízparancsolat, ami szinte
csak arról szól, hogy mit ne csináljunk. János apostol és vele
együtt a keresztyén igehirdetők azonban éppen arra hívják
föl a figyelmet: az Isten nem gúzsba kötni, hanem megszabadítani igyekszik népét. Jézus halála és feltámadása is a szabadításról és a megszabadulásról szól: szabadítás a bűnökből
és szabadulás a halálból. Amit a legjobban féltünk, amiért
képesek vagyunk oly sokat harcolni, és amit a leggyakrabban
veszítünk el, az éppen a szabadságunk. Jézus szabadságot ad
annak, aki kéri és elfogadja.
Imádság:
Uram, kérlek szabadíts meg félelmeimtől és szorongásaimtól! Ámen.
Kovács Enikő
lelkipásztor

Udvarias kérelem
a rácalmásiakhoz
A rácalmási városvédők a város különböző pontjaira a múlt év végén egy- egy hirdetőtáblát helyeztek
ki az egyesületi hírek számára. Az alsó sávban biztosítottunk helyet a lakossági hirdetések számára is.
Sajnos egyesek hirdetéseikkel elfoglalják a városvédők felületeit és ez mindenki számára zavaró. Kérjük a hirdetőket, hogy hirdetéseiket az alsó sávban
normálisan helyezzék el.
Köszönjük:
Városvédők
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„Szeressétek az öregeket”
2012. április elején a Kulcsi
Idősek Otthonában vendégszerepelt a Rácalmási Felnőtt
Néptáncegyüttes. Műsorunk,
amely szervesen illeszkedett
az ott lakók húsvéti készülődésébe, hatalmas sikert aratott.
A nyitányként eltáncolt
lánytánc, majd a legények kirobbanú energiájú Kiskun legényes című koreográfiája
magával ragadta az ott lakó-

kat, akik ütemes tapsukkal adták tudtunkra, hogy érdemes
volt eljönnünk.
Műsorunk zárószámaként
Hegyaljai Dalcsokrot adtunk
elő. A fellépést vendéglátás,
majd az Otthon vezetőinek
beszámolója zárta, bepillantást engedve így a Kulcsi Idősek Otthona működésébe.
dr. Nagy Viktor

A „Virágos Rácalmásért”
hírei
Ez év tavaszán nagyszabású díszfaültetést valósítottunk meg. A Millenniumi
Parkban elültettünk 24 db
papíreperfát és 18 db tölgyfát, amelyet Kapus István
ajándékozott egyesületünknek, illetve a településünknek. A Demény utcában 25
db díszalmafát, a Vasvirág
utcában 6 db vérszilvafát ültettünk.
Pálinkás Tibor az előző
évekhez hasonlóan, előkészítette a tökföldet az ültetéshez.
Köszönet érte.
Köszönjük a Jankovich iskola két negyedik osztályának
a munkáját, akik a tökföldön

sokat segítettek a kövek ös�szeszedésében.
Az utcafrontok értékelésével kapcsolatos sok kritikára reagálva úgy döntött az
elnökség, hogy most az újságban közzétesszük az értékelések időpontját.
Így az utcafrontok értékelése az alábbi időpontokban
lesz:
májusban 20. hét,
júniusban 24 hét
júliusban 28. hét
augusztusban 33. hét
Az étékelést négyfős bizottság végzi Steiner Lajos
vezetésével.
Szalai Árpád

14

Cserkészet

A március végi Duna-parti takarításban a cserkészek is
részt vettek.
Április 14-én a művelődési
házban tartottuk a soron következő foglalkozást. Az idő
jó volt, így a kertben tudtunk
egy jót játszani.
Április 28-án Majális!
A sportpályára várunk
minden érdeklődőt, ahol sátrat állítunk. Lesz kézműves foglalkozás, különböző
játékok és ígéretet kaptunk
Gyöngyösi Laci bácsitól, hogy
a gulyás ágyút is kipróbálhatjuk, abban fogunk főzni. Erre
az alkalomra szívesen fogadunk süteményeket.
Április 29. Almavirág fesztivál. A nagysátor mellett lesz
felállítva a cserkészek sátra,
ahol szintén a játék lesz a fő
program. 11 óra után várunk
minden érdeklődőt, aki cserkészkedne, vagy csak egyszerűen jól szeretné érezni magát.
Május közepén a halászattal ismerkedünk, kirándulunk.
Kérjük a rácalmásiakat,
és azokat, akik egyetértenek
cserkészcéljainkkal, támogassák a foglalkozásainkat és a
nyári táborunkat!
Blau Gabi

Rácalmás

Tavaszi nagytakarítás
Kiemelt jelentőséggel bír
idén a városunk mellett húzódó Duna-parti szakasz. Kora
tavasszal a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság ráckevei szakmérnöksége közfoglalkoztatottak részvételével
már rendbe tette a kikötőtől

kormányzata
munkaerővel,
anyagokkal, eszközökkel támogatta. Munkánk eredményességéhez több vállalkozó
is hozzájárult. A március 31ei megmozduláson több mint
száz résztvevő – köztük gyerekek – és több civil szervezet

délre fekvő vízparti területet.
Munkájuknak köszönhetően
megszépült a Kiss Ernő utca
alatti ártéri terület.
A partszakasz szépítési
munkálataihoz -az elmúlt évhez hasonlóan- a Sirály Horgászegyesület és a Rácalmás
Sportegyesület vízi- és szabadidősport szakosztálya is csatlakozott. A közösen szervezett
takarítási napot Rácalmás ön-

vett részt. Az időjárás is kegyeibe fogadta a résztvevőket,
kellemes tavaszi napsütésben
láthattak munkához.
A takarítási és tereprendezési munkák a Barina pataktól
a horgász versenypálya végéig
tartó szakaszon folytak. A szemétszedésen felül fák gallyazását, az artézi kút körüli terület
és a homokos kézilabdapálya
gyomtalanítását végezték el az

aktivisták. A közlekedési utakon keletkezett mélyedéseket
kaviccsal és murvával töltötték fel. A kikötőtől a hídig a
kerékpárút mellett 25 darab
diófát ültetett az önkormányzatunk az óvónők segítségével.
A jó hangulatú délelőtt zárásaként ízletes palóc gulyást
fogyaszthattak a résztvevők,
melyet Rózsavölgyi Gyula és
Saskői Zoltán készítettek.
A megmozdulás méltó előkészülete volt a közeljövőben
esedékes csónaktároló-átadásnak, amely a pályázaton elnyert támogatáson felül Rácalmás
önkormányzatának
jelentős hozzájárulásával valósul meg.
A rácalmási Duna-part és a
hozzá tartozó sziget városunk
leginkább kedvelt, szabadidős
és sport tevékenységek végzésére alkalmas területe, egyre többen látogatják. Közösen
használjuk, vigyázzunk rá közösen!
A szervezők nevében köszönöm mindenkinek a munkáját, hozzájárulását!
Bucsi Tamás

készült kerti dekorációkat, fakéregből és szárazvirágból alkotott kompozíciókat, házilag
készült szappanokat, és még
számos érdekességet, külön-

legességeket. Az idei bemutatóra Adonyból, Dunaújvárosból, Győrból, Kecskemétről és
Kulcsról is jöttek árusok, kiállítók.

Kertészeti kiállítás
(Folytatás az 1. oldalról.)
A kertészeti kiállításon Liborné Kálmán Andrea biotermék bemutatót tartott, bio
retket és salátát kóstolhattak a látogatók. Csurgó Istvá-

nék gyönyörű méhviasz gyertyákat vonultattak fel, de volt
komposztálási tanácsadás, robotfűnyíró-bemutató, láthattunk kerti szerszámokat, kovácsoltvas díszeket, kőből

Rácalmás
Pákó Kútfúrás és Projektmenedzsment Kft.
)) Házi vízellátáshoz, öntöző rendszerekhez szükséges kutak fúrása
)) Gépi földmunkák
)) Geotermikus furatok készítése
fűtéshez, hűtéshez
)) Pályázatírás és pályázati
tanácsadás
)) Projektmenedzsment tevékenység

Telefon: + 36-30-320-7866, e-mail: pakokutfuras@gmail.com

Egynyári
virágakció

A városvédők ez évben is
megszervezik- igen kedvező
áron- az egynyári virágpalánta
akciójukat. Igen kedvező áron
vásárolhatnak: 60 forintos
áron 2500 db egynyári virágpalántát árulunk a Pomóthy
áruház előtt május 2-án, szerdán délelőtt 10 órától. Az árusítás a készlet erejéig tart.
Városvédők

Kedves Szülők!
Tájékoztatni szeretném Önöket/Titeket,
hogy
2012. április 1. 2012. május 31. között
a kulcsi védőnői körzetet helyettesítésben látom el.
Megértésüket köszönöm!
Sándor Rita
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Hirdetés
Megkímélt, jó állapotban levő, 2
éves plüss huzatú kanapé helyhiány
miatt eladó. Érd: 06-25/442-460.
q
Kőműves munkát, burkolást vállalok korrekt áron! (megbizható, preciz munka). Érd. 06-30-2445-703.
q
GARÁZS-BAZÁR minden vasárnap
8-12-ig. Somogyi Béla utca 62. Bejárat a Vágóhíd utca felől. Porcelánok,
ruhaneműk, kendők táskák, bizsuk,könyvek, fekete lemezek,játékok
stb.
q
Jó állapotban lévő Mounten bike
gyermek kerékpár eladó 9.000 fo-

rintért. Érd.: 06-30-541-51-25, 0625-444-663.
q
Felültöltős Whirlpool mosógép, vázas MTB kerékpár eladó. Mindekettő kitűnő állapotú. Érdeklődni: 0625-444-862.
q
Rácalmás belterületén, a Szentháromság tér 9. alatt 2000 m2-es, panorámás építési telek eladó, Kút,
villany van, gáz, víz a telek előtt.
Irányár: 10.000.000.- Ft. Érd.: 06-20587-0876
q
Favágás, kuglizás, aprítás, veszélyes
fák kivágása! Érd. 06-30-2445-703.

Tájékoztató

A rácalmási Posta nyitva tartása a következő:

hétfőtől péntekig: 8 - 16 óráig
szombaton: zárva

A 15 óra után feladott levélpostai és csomagküldeményeket a
feladást követő napon tudjuk továbbítani Rácalmásról.
A Posta dolgozója által az Ön postaládájába bedobott értesítővel átvehető küldeményt (például ajánlott levelet, utalványt)
aznap nem, csak másnap tudja átvenni a Postán.
Üdvözlettel:
A Rácalmási Posta dolgozói

EBOLTÁS
Tisztelt Kutyatulajdonosok!

A 164/2008 FVM rendelet értelmében „az állattartó köteles
minden 3 hónapnál idősebb ebet veszettség ellen, saját költségén beoltatni
– a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül,
– az első oltást követően 6 hónapon belül,
– ezt követően évenként.”
A kötelezettség teljesítésének megkönnyítése érdekében
idén is megszervezzük az ebek kedvezményes árú, úgynevezett
összetereléses oltását.
Helye: Rácalmás RÉGI VÁROSHÁZA ELŐTT
Időpontja:
2012. május 10. (csütörtök) 8.00 - 11.00, 14.00 - 18.00
Pótoltás időpontja:
2012. május 17. (csütörtök) 14.00 - 18.00 óráig.
Az oltás térítési díja:
3000 Ft
+ a féreghajtó tabletta:	  200 Ft/tbl/10kg
+ sorszámozott oltási könyv	  300 Ft/db
(a régi típusú könyv
cseréje kötelező)
Fontos! A sorszámozott oltási könyvet mindenki hozza magával, mert ennek hiányában nem tudjuk beoltani a kutyát, illetve újra meg kell vásárolni a kiskönyvet, ami plusz költséget
és plusz adminisztrációt jelent!
Nem oltható:
– 3 hónaposnál fiatalabb,
– lázas, beteg állat.
További információk:
dr. Beregszászi Anikó állatorvos 06/20/377-7842
Rácalmás Város Polgármesteri Hivatal 25/517-863
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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!
Pável Tamás (született: 2012. március 27.) Demény utca.
Huszti Ákos Márton (született: 2012. április 4.) Gorkij u.

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2012. május 25-én, pénteken jelenik meg.
Lapzárta: május 14-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb május 14-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 és fotója

Gyönyörű tavaszi virágágyások
Akik mostanság elsétálnak a szalagágyak mellett,
nem tudják levenni szemüket
a virágzó tulipánágyról. Természetes, ahhoz, hogy ilyen
szépen virítson, nagyon sok

munkára volt szükség. Tapasztaljuk, hogy a lakosság is
megbecsüli, vigyáz rá, a mai
napig (április 15.) 9 szál virágot téptek le. A körágyba kihelyezett sok tulipánhagyma

szabálytalan, adott esetben
ferde soraival, de tömeges virágzatával szintén vonzó látvány. A COOP Áruház előtt
a lassan elvirágzó jácintok
nagyfejű és színes virágaival
tűntek fel.
Sokat emelt a virágágyak
szépségén, hogy a Korányi téren két virágágyat – bár nem
teljes mértékben – fa ágyás�szegéllyel körbekerítettük, ezzel megakadályozva a föld lemosódását is.
A Millenniumi Parkban,
ahol korábban íriszliget volt,
visszatelepítettük az íriszeket.
A nagy szárazság után az elmúlt napok esőzései biztosítják az íriszek szép fejlődését.
Az írisz ültetésnél az önkormányzat közmunkásai segédkeztek.
Szalai Árpád

