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TARTALOM

Az idei majális is kiváló hangulatban telt a sportpályán
4. oldal

Programkavalkád várta a diákokat a Jankovich-héten
6-7. oldal

Saját keltetésű kiscsibéket pátyolgathatnak az óvodásaink
11. oldal

Sikeres volt az idei Almavirág
Fesztivál
14-15. oldal

Szeretettel várjuk a családokat a rendezvényre!

Gyermeknap a Duna-parton

2012. június 2-án szombat
délután gyermeknapi és egyben csónakházavató rendezvényre várjuk a rácalmási és
környékbeli települések családjait a Duna-parton! A helyi önkormányzat és a Rácalmás SE
Vízi- és Szabadidősport Szakosztálya által szervezett rendezvényen már a kora délutáni
órákban elkezdődik a szabadtéri mulatság: 14 órakor dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott
ünnepélyes keretek között felavatja városunk új csónakházát.
Ezt követően a vízisport kedvelői vehetnek részt a csónakház
körül különféle sportprogramokon. A színpadi műsor körülbelül fél 3-tól indul, amikor
is a helyi óvodások, iskolások és

Újabb 301
millió forintot
nyertünk

Az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően Rácalmás újabb 301 millió
forint támogatást nyert Ófalu
csúszásveszélyes partfalának
megerősítésére. E támogatás eredményeként már a III.
üteme valósulhat meg védelmi beruházásnak. Az önkormányzat 10 százalék önrészt
biztosít a munkálatokhoz,
amelyek a Szávó köz, Bruck
köz és Kossuth Lajos utca területét érintik, bele értve a Rác
templom környékét is. (Részleteket a 3. oldalon olvashatnak.)

Elkészült a csónaktároló, a Gyermeknapon avatjuk
a művelődési ház tánccsoportVégezetül 17 órától a várjai, ifjú tehetségei lépnek szín- va várt Alma Együttes lép
padra. A helyi fellépők után 16 színpadra élő műsorával, s
órától a kicsik jó ismerőseként velük zárul a színpadi felléApacuka Zenekar szórakoz- pők sora.
tatja a megjelenteket interaktív
(Részletes program lapunk 5.
gyermekműsorával.
oldalán található.)

Költözik az orvosi rendelő

Figyelem: költözik az orvosi rendelő, június 11-től a
régi városháza épületében vehetik igénybe a rácalmásiak a
háziorvosi ellátást!
Júniusban elkezdi a kivitelező az egészségház felújítását. A képviselőtestület úgy

döntött, hogy saját forrásból
megoldja a rendelő modernizálását, hogy a betegek megfelelő körülmények között
vehessék igénybe az egészségügyi ellátást, a dolgozók pedig
európai körülmények között
végezhessék munkájukat.
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Az állami fizeti a földmegosztás költségeit
Az osztatlan, közös földtulajdon
rendezésével egyszerűbb a föld értékesítése, hasznosítása, könnyebben igényelhető támogatás a műveléshez. A törvény alapján június
1-ig megyénkben 75 ezer hektár
területre lehetne kb. 15 ezer kérelmet benyújtani – hangsúlyozta dr.
Dorkota Lajos kormánymegbízott,
a megyei kormányhivatal vezetője.

Az Országgyűlés 2012. január 1-jei hatállyal módosította a Földrendező és földkiadásról szóló törvényt (Fkbt).
A jogszabály kimondja, hogy
a 2012. június 1-jéig kérelmezett földmegosztás költségét
az állam viseli. Az Fkbt. 12/F.
§-ának (1) bekezdése alapján,
ha a földkiadási eljárás eredményeként létrejött osztatlan
közös tulajdon tulajdonostársait megillető tulajdoni hányadokat az ingatlan-nyilvántartásba jogerősen bejegyezték,
bármely tulajdonostárs kezdeményezheti az ingatlan
megosztását azért, hogy saját
tulajdoni hányadát önálló ingatlanként kaphassa meg.

Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet legkésőbb
2012. június 1-jéig lehet benyújtani a területileg illetékes
körzeti földhivatalhoz. A jelentkezési határidő elmulasztása jogvesztő, tehát a határidő
lejárta után csak saját költségen, összetettebb eljárásban, a
Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. tv (Ptk.) alapján
szüntethető meg az osztatlan
közös ingatlantulajdon.
A rendszerváltás után a termelőszövetkezetek által használt termőföldek nagy része,
mintegy 2,5 millió hektár, osztatlan közös tulajdonba került.
Az elmúlt 20 évben az állam
átvállalta a részarány-földtulajdonként nyilvántartott termőföldek önálló ingatlanná
alakításának költségét, ennek
ellenére 2011. december 31éig csak mintegy 240 ezer tulajdonos kérte a tulajdoni hányadának megfelelő, önálló
ingatlan kialakítását. A rendezés ez idáig országosan 30 ezer
földrészletet és több mint 500
ezer hektár területet érintett,

melynek során 78 ezer új földrészletet tűztek ki.
Az Európai Bizottság a
bizonytalan tulajdoni viszonyokra is tekintettel 2014. április 30-ig meghosszabbította
a magyarországi mezőgazdasági földterületek szerzésére
vonatkozó tilalmat. A földmoratórium feloldásáig rendeznünk kell a birtokviszonyokat,
be kell fejezni a mezőgazdasági reformot, és fel kell készülni a teljes körű liberalizációra.
A föld és birtokpolitika a
Nemzeti
Vidékstratégiában
meghatározott 7 stratégia terület közé tartozik, mely magában
foglalja a föld- a birtokrendezési, és az üzemszabályozási programot. A program egyik legfontosabb eleme az osztatlan közös
földtulajdonok igény szerinti kimérésének, a tulajdonosok
birtokba helyezésének, a földek
egymás közötti adásvételének,
cseréjének illetve a fennmaradó/felajánlott területek állami
felvásárlásának felgyorsítása.
A Vidékfejlesztési Minisztérium még az idén beterjesz-

ti az Országgyűlés elé az új
föld- és az új családi gazdaságokról szóló törvényt, és a
moratórium lejártáig rendezi
a földtulajdon-viszonyokat. A
tárca április 13-án, Gyomaendrődön társadalmi párbeszédet indított a földekről és
a családi gazdaságokról, hogy
az új törvények konszenzusra
épüljenek. Az új földtörvény
egyik fő célja, hogy tisztázza,
ki vásárolhat földet Magyarországon, és ki nem. A készülő jogszabályok többek között
meghatározzák a kis-, középés nagybirtok pontos fogalmát,
mérettartományát, tisztázzák a
gazdálkodási formákat, a családi gazdaság, vagy például az
őstermelő státuszát. A földtörvény meg fogja akadályozni a
spekulatív célú földszerzéseket, és rendezi a gazdátlan földek kérdését is.
Bővebb információ erről
az ujfoldtorveny.kormany.hu
honlapon található.
Csató Barna
kommunikációs vezető
megyei kormányhivatal

Kedvezmény mellékmérő átvételére hitelesítési csere után!

Tisztelt Fogyasztónk!
Anyagi terheinek enyhítése érdekében Társaságunk kedvezményes mellékmérő plombálási akciót hirdet a mellékmérők hitelesítési cseréjéhez kapcsolódóan.
A csatolt hitelesítési felhívásban szereplő mellékmérő(k) cserélését követően a nyilvántartásba vételt (plombálást) a DRV Zrt.
20 %-os árkedvezménnyel végzi el az első 1000 megrendelőnek,
amennyiben a szolgáltatás igénylése legkésőbb 2012. 09. 30-ig beérkezik Társaságunkhoz.
Mellékmerő plombálási (nyilvántartásba vételi) díjak:
Megrendelt munka/ár
Normál ár
(bruttó)
Egyedi mellékmérő plombálás
3 556 Ft
Csoportos mellékmérő plombálás *
2 413 Ft

Akciós ár
(bruttó)
2 845 Ft
1 930 Ft

Amennyiben lecserélt mellékvízmérőjének nyilvántartásba vételét (plombálását) egyedileg, akciós áron kívánja elvégeztetni, kérjük,
intézkedjen mielőbb a mérő cseréjéről! Ezt követően a helyi tarifával hívható DRV INFO Vonal (06 40 240 240) 7-es menüpontjának
választásával egyeztesse le az időpontot munkatársunkkal!
*A csoportos mellékmérő plombálásra vonatkozó kedvezményt
abban az esetben tudjuk biztosítani Önnek, amennyiben legalább 10
db, ugyanazon társasházi főmérő után beszerelt, azonos címen nyil-

vántartott (utca, házszám) mellékmérő plombálását egy napra rendelik meg Társaságunktól. A csoportos mellékmérő plombálást jelen
levelünk hátoldalán található táblázat értelemszerű kitöltésével rendelheti meg. Igényét leadhatja személyesen az Önhöz legközelebbi
ügyfélfogadó irodánkban, vagy elküldheti Ügyfélszolgálatunknak a
következő címek egyikére:
DRV Zrt. Ügyfélszolgálat 8601 Siófok Pf. 888
e-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu, fax: 84/501-299
A megrendelő beérkezését követően munkatársunk a megadott
telefonszámot visszahívja és véglegesíti a csoportos plombálás időpontját a megjelölt megbízottal, közös képviselővel.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a felszerelt mellékvízmérők a
mérésügyről szóló törvény szerint a hitelesítés évét követő 6. év december 31-ig alkalmasak joghatással történő mérésre. A mérő hitelességének lejárta tehát független a vízmérő beszerelésének napjától.
A hitelesítés évét a mérőn található, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) minősítésével ellátott ólomzáron, hologramos matricán vagy bélyegzőn ellenőrizheti.
Bízunk abban, hogy akciónkkal hozzájárulhatunk anyagi terheinek enyhítéséhez, és Önnek is kedvezményes áron végezhetjük el
a plombálást 2012. szeptember 30-ig.
Tisztelettel:
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
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Haszongépjárművásárlás

A képviselőtestület új haszongépjármű
vásárlásáról
döntött legutóbbi ülésén. A
kisteherautó segítségével vállalkozók igénybevétele nélkül is meg tudja majd oldani
a személy- és áruszállítási feladatokat. A jármű hamarosan
beszerzésre kerül.

Útfelújítás

A képviselőtestület úgy
döntött: felújíttatja a Május 1.
utca rossz állapotban lévő részét, hogy az megfelelő állapotban tudja kiszolgálni városunk új sportöltözőjét.
A korszerű létesítmény hamarosan elkészül, avatása június 23-án lesz. A Május 1.
utca helyreállítása révén a környezet is azonos szintű lesz az
új sportöltözővel.

Segítség
az egyháznak

A képviselőtestület 300
ezer forint támogatást szavazott meg a református egyház
javára. Az egyház egyebek
mellett a templom fűtésének
megoldásához, székek beszerzéséhez kérte az önkormányzat segítségét. Mindenre
sajnos nem tudott forrást biztosítani a testület, de az említett összeggel hozzájárult a
templom fejlesztéséhez.

Csapadékvízelvezetés

A Jázmin utca csapadékvíz-elvezetése nem megoldott, esős időben főleg a mély
fekvésű részeken jelentős gondok vannak azon a területen.
A képviselőtestület a probléma megoldása mellett döntött. Az engedélyes tervek
alapján megoldja a felszíni vizek elvezetését.
Az ilyenkor szükséges versenyeztetési eljárás lefolytatása után a nyertes kivitelező
még ez év nyarán elkezdheti a
munkát.

Újabb 301 millió forintot
nyertünk Ófalura
Schrick István polgármester és Molnár Tamás, a Közép-Dunántúli
Regionális
Fejlesztési Ügynökség Kft.
ügyvezető igazgatója áprilisban írta alá azt a támogatási
szerződést, amely „RácalmásÓfalu III. ütem Rác templom
környékének partfal-stabilizációja” című projektre vonatkozik. Nagy jelentőségű ez
az esemény, hiszen azt jelenti, hogy Rácalmás 301 millió 720 ezer 330 forint vissza
nem térítendő támogatásban
részesül az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból. A projekt teljes
költsége 335 millió 244 ezer
811 forint
Az önkormányzat tavaly
novemberben nyújtott be
pályázatot az Új Széchenyi
Terv Közép-dunántúli Operatív Program keretén belül
„Omlás- és csúszásveszélyes
partfalak
állékonyságának
biztosítása” című kiírásra. A
pályázatot pozitívan bírálták

el, ennek köszönhető, hogy
már a harmadik ütemmel
folytatódhatnak a munkák
Ófaluban.
Mint ismeretes a II/A.
ütem a közelmúltban fejeződött be, a II/B. ütem pedig a
közbeszerzési eljárások lezárása után várhatóan nyár elején kezdődik el. A III. ütem,
amelyre a mostani több mint
háromszázmillió forintos támogatás vonatkozik év végén
indulnak majd a Rác templom
környékén, és érintik a Szávó
közt, a Bruck közt, a Kossuth
Lajos utcát, a Parti sétányt, a
Kiss Ernő utcát, a Rác közt és
a Béke közt.
A műszaki tartalom közel
azonos a II. ütemben végrehajtott feladatokkal: a kivitelező megoldja a talajvizek
kivezetését a Dunába, nagy
mélységben cölöpöket és
dréncsöveket épít be a csúszásveszélyes partfalba. A kivitelezés befejezéseként 2014.
január 31. szerepel a támogatási szerződésben.

Civil szervezetek támogatása

A civil szervezetek támogatására kiírt pályázat
alapján az önkormányzat idén is segíti a helyi közösségek tevékenységét.
A beérkezett kérelmeket, igényeket elbírálta a képviselőtestület és a következő támogatási összegeket
hagyta jóvá:
Rácalmás Sportegyesület................................6.100.000 Ft
Napsugár Asszonykórus Egyesület....................100.000 Ft
Sirály Horgászegyesület.....................................300.000 Ft
Vállalkozók Rácalmásért Egyesület.....................50.000 Ft
Szent György Polgárőr Egyesület...................1.200.000 Ft
Rácalmásért Oktatási Kulturális
és Környezeti Nevelési Egyesület......................200.000 Ft
Rácalmási Városvédő és Szépítő E..................2.000.000 Ft

3

PET-palackok

A háztartásokban keletkező műanyag flakonokat (PET palackokat) továbbra is külön elszállítja a
Dunanett Kft., és a begyűjtéshez térítésmentesen biztosít zsákokat.
A műanyag palackokat
tisztán, laposra taposva kell
elhelyezni a zsákban.
A megtelt és az ingatlan elé kihelyezett zsákokat minden hónapban egy
alkalommal szállítják el.
Szállítási napok:
Május 30. szerda
Június 27. szerda
Július 25. szerda.

Iskolaigazgatói
pályázat

A Jankovich Miklós Általános Iskola igazgatója, Németh Miklósné a nyugdíjazását kérte a tanév végétől.
Kérelmét elfogadta a képviselőtestület, és pályázatot ír ki az
intézményvezetői álláshelyre.
A kiírás hamarosan megjelenik, és a szeptembertől induló tanévben már az új igazgató
vezeti a Jankovich iskolát.

Képviselői
fogadóóra

Tájékoztatjuk a lakókat, hogy
Rácalmás Város Önkormányzatának
képviselő-testületi
tagjai közül a következők tartanak képviselői fogadóórát az
elkövetkezendő időszakban.
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
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Majális 2012 Rácalmás

Rácalmás Város Önkormányzata 2012-ben április
28-án, szombaton rendezte
meg szokásos majálisát a helyi sportpályán. A sport kedvelőit színes kínálattal várták
a szervezők e szép előnyári
napon. Az iskolások futóversenyén a következő eredmények születtek:
1-2. o. lányok:
1. Steiner Gréta 2. a.
2. Horváth Laura 2. b.
3. Tóth Izabella 1. b.
1-2. o. fiúk:
1. Bodnár Bence 1. b.
2. Fodor Kristóf 2. b.
3. Noé Roland 2. b.
3-4. o. lányok:
1. Kovács Cintia 4. a.
2. Gál Fanni 4. b.
3. Boros Tamara 3. a.
3-4. o. fiúk:
1. Nagy Gábor 4. b.
2. Horváth Benedek 4. b.
3. Bucsi Dániel 3. a
5-6. o. lányok:
1. Nagy Mercédesz 5. a.
2. Nagy Fruzsina 6. b.
3. Tóth Lili 6. b.
5-6. o. fiúk:
1. Bucsi Bence 5. b.
2. Varga Zsolt 6. a.
3. Heller Tamás 6. a.
7-8. o. lányok:
1. Polákovics Petra 7. o.
2. Kovács Zsófia 8. b.
3. Földesi Fanni 8. b.
7-8. o. fiúk:
1. Nagy Dániel 8. b.
2. Radnó Norbert 8. b.
3. Bényei Róbert 7. o.
A Rácalmási Sirály Közhasznú Egyesület „száraz

horgászversenyén” a következő eredmények születtek:
Felnőttek:
1. Kesztyűs József
2. Nagy Imre
3. Simonné Kiss Ildikó
Ifik:
1. Simon Zsuzsanna
2. Simon Szimonetta
Gyerekek:
1. Ragacs Ákos
2. Kara Dominik
Rajtuk kívül még 15 kisgyermek kapott ajándékot,
mert részt vettek a rajzversenyben.
Az idei majálison a lovagi torna hagyományai is felelevenedtek, ahol a 6 fordulót
teljesítő jelöltek közt a következőképpen alakultak a helyezések:

I. Gubacsi Gábor
II. Stumphauzer Gábor
III. Seeman László
IV. Tóth Csaba
V. Somorácz György
A legidősebb résztvevő
(Somorácz György) különdíjat is kapott!
A sportnap elengedhetetlen programeleme a kispályás
focibajnokság, melyre az idén
10 csapat nevezett a Rácalmás Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályánál. Az első 4
helyezett a következő:
1. BURN
2. AKO 2
3. RIVER PLATE B.
4. NÁDI RIGÓ
A frissen alakult cserkészcsapat játszóházi foglalkozásra várta a kisebbeket, itt

tulipánvarrás és hűtőmágneskészítés volt a feladat Arnóczky Ilona vezetésével.
A majálison ki-ki kedvére csocsózhatott, ping-pongozhatott, s a sakk-klub is
felállította a sakk-táblákat a
sportpálya területén, így hívva játékba gyerekeket-felnőtteket.
A civil szervezetek, közösségek főzőversenyére 8 csapat
jelentkezett, s a szakértő zsűri
az elkészített ételek íze, állaga és külleme alapján döntött
a vándorkupa sorsáról.
A 3 tagú zsűri tagjai: Vizi
István, Pálvölgyi Tamás és ifj.
Erős István az alábbi döntést
hozta:
1. díj, azaz a vándorkupa
idei tulajdonosa:
Rácalmás Város Önkormányzata
2. díj: Szent György Polgárőr Egyesület
3. díj: Arany ponty
A többi résztvevő emléklapot kapott.
Ez úton is szeretném megköszönni a felsorolt szervezetek, civil közösségek aktivitását a majálison, remélve, hogy
a soron következő rendezvényeken is együtt múlatjuk
majd az időt.
Nikolényi Mirtill
művelődésszervező
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Gyermeknap a Duna-parton
Rendezvény helyszíne: Rácalmás, Duna-parti csónakház
Rendezvény időpontja: 2012. június 2. szombat

Programtervezet

2012. június 2-án szombat délután gyermeknapi és egyben csónakházavató rendezvényre várjuk a rácalmási és
környékbeli települések Családjait a Duna-parton! A helyi önkormányzat és a Rácalmás SE Vízi- és Szabadidősport
Szakosztálya által szervezett rendezvényen már a kora délutáni órákban elkezdődik a szabadtéri mulatság: 14 órakor dr.
Dorkota Lajos kormánymegbízott ünnepélyes keretek között
felavatja városunk új csónakházát. Ezt követően a vízisport
kedvelői vehetnek részt a csónakház körül különféle sportprogramokon. A színpadi műsor körülbelül fél 3-tól indul,
amikor is a helyi óvodások, iskolások és a művelődési ház
tánccsoportjai, ifjú tehetségei lépnek színpadra. A helyi fellépők után 16 órától a kicsik jó ismerőseként az Apacuka Zenekar szórakoztatja a megjelenteket interaktív gyermekműsorával. Végezetül 17 órától a várva várt Alma Együttes lép
színpadra élő műsorával, s velük zárul a színpadi fellépők sora.

Színpadi műsor:
14 órakor

14.30-15.30:

16.00-17.00:
17.00-18.00:

Az új csónakház épületének ünnepélyes
avatása. Felavatja: dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője
rácalmási gyerekek fellépése
Etalonsport Sportóvoda
gyermekeinek fellépése
Jankovich Miklós Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
diákjainak műsora
Művelődési Ház és Könyvtár
tánccsoportjai
Apacuka Zenekar
Alma Együttes

A rendezvény ideje alatt a helyszínen ingyenes ugrálóvárral; az önkormányzat jóvoltából helyiek közreműködésével
pedig kézműves játszóházi foglalkozásokkal és népi mesterségek bemutatójával várjuk az érdeklődőket. 14 órától 17
óráig népi játékokat próbálhatnak ki a vállalkozó kedvű gyerekek, lesz vesszőkosaras fahinta, lovagi torna, hordólovaglás, gólyalábazás és csigafuttató, s mindezek, a gyerekeknek
kedvezve, ingyenesen.
Kézműves vásárral is készülünk, főként helyi vállalkozók
részvételével méhviasz gyertyák, termelői méz, kürtős kalács
és egyéb édességek, büfé és fagylalt/jégkrém is megtalálható lesz ez alkalomból. S, hogy a gyermekek öröme felhőtlen
legyen és ne terheljék a családok pénztárcáját: ingyen lufi,
arcfestés, ugrálóvár és hajfonás várja őket! Minden családot,
kicsiket-nagyokat is szeretettel várunk!

A rendezvény ideje alatt:

Sportprogramok 14 órától
- vízi felvonulás : kajakok, kenuk, sárkányhajók
(érkezik a Balabán nevű hajó Ráckevéről!)
- csónakázási lehetőség a Rácalmás SE
szervezésében
- strandröplabda bemutató a parton a Hild József
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
szervezésében
- Aikido bemutató
• lovaskocsikázás 13 órától 15 óráig a Duna-parton
és az Ártéri Tansövényen
• ingyenes kézműves játszóházi foglalkozások és
népi mesterségek bemutatója,
• arcfestés, ugrálóvár hajfonás és lufi a kicsiknek
díjmentesen,
• népi játékok: vesszőkosaras fakörhinta, lovagi
torna
• hordólovagló, gólyaláb, csigafuttató-ingyenesen
14-től 17 óráig,
• kézműves vásár: méhviasz gyertyák, termelői méz,
kürtős kalács és más édességek, büfé, fagylalt/jégkrém

Minden érdeklődőt, kicsiket, nagyokat szeretettel vár:
Rácalmás Város Önkormányzata
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Jankovich Miklós
általános iskola
Jankovich - hét tizenhetedszer

A tervezés időszakában önkéntelenül is felvetődik a gondolat, vajon nem fárad-e ki
egy rendezvény ennyi ismétlés után. Aztán amikor zajlanak az események, látjuk a sok
kipirult, mosolygó arcot, jóleső
érzéssel nyugtázhatjuk, ismét
sikerült eltalálnunk a hagyomány és az újdonságok arányát,
vonzó érdekes programokat
kínálni minden korosztálynak.
A felszabadult szórakozás, izgalmas vetélkedés során megerősödik bennünk az összetartozás érzése, büszkék vagyunk
rá, hogy tagjai vagyunk ennek
a közösségnek.
Névadónk domborművének koszorúzása tisztelgés a
múlt előtt, és a jövendő napok lehetőségeinek számbavétele. Virágfüzéres szépséges
kislányok és zengő hangú kamasz fiúk mondják költészet
napi verseiket, megszakítva
egy-egy közös versmondással,
a szülőkből, nagyszülőkből
és barátokból álló közönség
előtt, a „művészetisek” elragadó alkotásainak díszletében.
A kék-sárga vetélkedő témája minden évben más, a
hagyomány csak annyi, hogy
tudásban és fizikai állóképességben gyarapodva állomásról állomásra haladva bejárják
a csapatok kisvárosunkat. Az
idei évben a szülői munkaközösség szervezte a felső tagozatosok akadályversenyét, ötletes, élvezetes, új feladatokkal
építve az osztályközösségek
összetartozásának érzését.
A dr. Bóna János vetélkedő mindig remek szórakozás a
résztvevőknek. Az idén a természettudományok világában
barangoltak az önként szerveződő, évfolyamonként vegyesen összeálló csapatok, akik
fantasztikus kémiai kísérletekkel kápráztatták el a remekül szórakozó közönséget, bi-

zonyítva, hogy a sütőpornak
nem a konyha az egyetlen felhasználási területe. A negyedik
osztályosok környezetismereti vetélkedője nem véletlenül
népszerű a környező települések iskoláinak körében. Játékos, pergő és szórakoztató.
Lelkes szurkolótábor bíztatta a kosár-bulin az osztályokat
képviselő csapatokat, levezetendő a diákigazgató választás kampányában felgyülemlett feszültségeket. Az iskolán
kívülről is érkeztek érdeklődők
a kőzet-és ásványbörzére.
A legnagyobb tömegeket, a
legtöbb munkát, a legemlékezetesebb élményeket minden
évben a diákigazgató választás jelenti. Hetekkel korábban
indul az ötletek és szponzorok
gyűjtése, a programok szervezése, a kampány kellékeinek elkészítése. Vajon létezike olyan célkitűzés, amely ennyi
tanulót ilyen hosszú időn keresztül ilyen intenzív munkára
tudna késztetni? A szavaztok
megnyerése folyamatában felértékelődik a sok alsó tagozatos iskolapolgár, és szorosabbá
válnak a kapcsolatok a különböző korosztályok között. Jó
terepe ez az együttműködés,
konfliktuskezelés, felelősségvállalás gyakorlásának. Aztán
ott a másnap, amikor függetlenül attól, hogy melyikük lett a
győztes, a számukra ugyancsak
fárasztó hét végeztével minden erejükre, koncentráló képességükre, találékonyságukra
szükségük van, hogy az iskola
több mint háromszáz tanulójának minden percben változatos, vonzó programokat biztosítsanak. Felnőttet is próbára
tenne egy ilyen feladat. Szórakozva tanultunk sok mindent a
világról, a természetről, az emberi kapcsolatokról, egymásról.
Tizenhetedszer.
Németh Miklósné

Költészet napi sikerek
A Jankovich-hét első napjának délutánján több mint 50
gyerek érzett kedvet a versmondáshoz. Az idén a természet és
az ember témakört választottuk. Nem szerepelt két egyforma vers, nagyon színes volt a repertoár .Minden évfolyam jelen
volt,s azt látni, hogy hol egy kicsi gyerek állt a színpadon, hol
egy nagyobb, nagyon izgalmassá tette a versenyt.
Öt tagú zsűri véleményezte a szavalatok minőségét: Puskás Ferencné Zsuzsa néni, Polgár Lilla,Farkas
Erik, a Bartók Színház színészei, és két kortárs dunaújvárosi költő,Bujáki Lívia és Krausz István.
Aranylant és Ezüstlant okleveleket kaphattak a legjobbak.
Aranylant-díjban részesültek:
Nagy Lili 1.a, Siba Eszter 1.a, Osvai Réka 1.a, Szabó
Angelika 1.a, Dobos Dorka
1.b, Tóth Izabella 1.b, Csermák István 2.a, Fodor Gréta 2.a ,Vincze Blanka 2.b,
Vesztergom Lóránt 2.b, Mess
Anna 3.a, Szabó Döníz 3.a,
Szendrey Kitti 3.a, Kiss Napsugár 3.b, Plozner Szimonetta 3.b, Marczi Aletta 4.a,

Glocz Ádám 4.b, Nagy Gábor 4.b,Simon Miklós 5.a,
Garda Eszter 6.b, Tóth Lili
6.b, Bándity Réka 6.a, Dormány Dzsenifer 6.a, Puskás
Adrienn 6.a, Polákovics Petra
7., Gál nikolett 7., Nagy Dániel 8.b, Radnó Norbert 8.b.
Ezüstlant-díjban részesültek:
Dózsa Richard 1.a, Steiner Gréta 2.a, Deák Adrienn
2.b, Ludman Máté 2.b, Szabó Anna 2.b, Wiedermann
Csenge 2.b, Farkas Réka 3.a,
Pomóthy Panna 3.a, Kiss Viktória 3.b, Utassy Rebeka 3.b,
Varga Virág 4.a, Szabó Patrícia 4.b, Németh Afrodité
5.a, Makovics Máté 5.a, Szuhai János 6.a, Gál Nikolett 7.,
Gyene Kíra 8.a
Közös verssel is készült az
alsó és felső tagozat. A kicsik
Nemes Nagy Ágnes: Madarak, a felsősök József Attila:
Születésnapomra című versét
mondták együtt. Nagyon hatásos volt ez az egyáltalán nem
könnyű újítás.
Remélem jövőre is ilyen
sok boldog arcú gyereket fogunk látni a verseny közben, s
az eredményhirdetéskor egyaránt.
Szabó Erika
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Bóna vetélkedő

A Jankovich-hét keddjén
változatos programokban lehetett részük a gyerekeknek.
Délelőtt a kék-sárga vetélkedő került megrendezésre,
délután pedig a Bóna emlékversenyen mérhették össze tudásukat a diákok.
A játékos vetélkedő a Barangolás a természettudományok világában címet kapta.
Előzetes feladatként a növendékeknek 4 fős, vegyes
csapatokat kellett alkotniuk
(az 5-6-7-8. osztályból 1-1
főt vártunk), valamint a természettudományokhoz (biológia, kémia, fizika, földrajz,
matematika) kapcsolódó nevet kellett adni a csapatnak.
A szellemi tornára összesen 6
csapat adta le a jelentkezését.
A megmérettetés első feladata - a csapatok bemutatkozása
után - egy egyszerű, hétköznapi eszközökkel, anyagokkal elvégezhető kísérlet, vizsgálat bemutatása, rövid ismertetése volt,
melyre korábban már felkészültek a csapatok.
Nagyon sok érdekes és izgalmas kísérletet láthattunk.
Megtapasztalhatták a gyere-

kek, hogy nem is olyan egyszerű mások előtt beszélni.
A vetélkedő második részében képrejtvények, szóláncok, memóriajátékok, villámkérdések szerepeltek játékos
formában.
Míg az eredményeket ös�szesítettük, Nagy Dániel 8.
osztályos tanuló elmondta azt
az előadást, mellyel a Széchenyi István Gimnáziumban a
Kisbiológusok versenyén I.
helyezést ért el.
A következő eredmények
születtek:
1. helyezett: Kisbiológusok csapata: Fehérvári Máté,
Tóth Lili, Mihaldinecz Blanka, Nagy Dániel
2. helyezett: Brekegő Békák csapata: Bucsi Bence,
Kürtösi Balázs, Virág Kata,
Radnó Norbert
3. helyezett: Oxidionok
csapata: Blau Virág, Szuhai István János, Váczy-Földi
Máté, Blau Sándor
Gratulálunk a versenyen
részt vevő minden tanulónak.
A verseny szervezői:
Vadné Tóth Flóra
és Milekné Pekkel Szilvia

Környezetismereti vetélkedő

A Jankovich-hét alkalmával újra megrendezte iskolánk
alsó tagozata 4. osztályos diákoknak szóló körzeti környezetismereti vetélkedőjét.
A környék iskoláiból tíz, háromfős csapat nevezett, iskolánkat két negyedik osztályos
csapat képviselte, ők versenyen kívül vállalták a megmérettetést. Április 18-án délután benépesült az iskola új
aulája, ahol nagyon jó hangulatban folyt a versengés, az
emberről szóló témakörben
izgalmas feladatok vártak a
csapatokra. Kiemelt szerepet
kapott a verseny folyamán az

Fordított nap a diákigazgatóval

A fordított nap a Jankovich-hét záró akkordja, mivel
ezen a napon a diák igazgató
és helyettese irányítja azokat
a programokat, amelyeket megígértek a
választóiknak a szavazás előtt. Természetesen tanáraink
segítsége sem maradt
el. De egy napra megtapasztalhatták, hogy
ez nem is olyan kön�nyű feladat. A nap az
ötödikesek avatásával
indult nyolc órakor.
Sokféle tréfás versenyen vehettek részt
az ötödikesek-például lufit borotváltak, rappeltek arról, hogy miért jó ötödikesnek lenni. Csupa olyan
feladatot
kaptak,amelynek

segítségével a közösségüket
erősíthették. Ezalatt különböző helyszíneken változatos
programok kezdődtek. Volt

ugráló vár és trambulin a mozgás szerelmeseinek,aszfaltrajz
verseny a kis művészeknek,
pónit lehetett simogatni, lo-

vas kocsizni. A rendre pedig
az Adonyi Rendőrkapitányság rendőrei és a helyi polgárőrség tagjai vigyáztak,s persze
az érdeklődők beülhettek még
a rendőr autóba is. A legbátrabbak motorozhattak, és autóztak a polgárőr bácsikkal.
A tornaterem változatos
sport programok helyszíne
volt a fáradhatatlanok számára. De minden jónak vége
szakad egyszer-így volt ez nálunk is.
A Jankovich-hét sikerprogramjával, a közös tánccal
zárult a fordított nap. Mindkét
nyolcadik osztály szép munkát
végzett,reméljük,hogy
még sokáig emlékezni fognak az iskolánkban töltött diákéveikre.
Győrfiné Nagy Eszter

egészséges életmódra való nevelés. Nagyon szorosan alakult a végeredmény, az összes
csapat dicséretet érdemelt,
mert nagyon jól felkészültek.
A helyezések a következőképpen alakultak: I. Mezőalva csapata lett, II. Előszállás
csapata, és a III. helyezett a
dunaújvárosi Móricz Zsigmond Ált.Isk. csapata lett. A
mi két negyedik osztályunk is
nagyon jól teljesített, ha versenyben indultak volna, a harmadik helyen végeztek volna a
tizenkét csapat közül. Gratulálunk a helyezetteknek és felkészítőiknek!

Kék-sárga:
vetélkedtünk

A Jankovich-hét keretében lezajlott az alsós
kék-sárga vetélkedő is. A
négy évfolyam a szélrózsa
négy irányába indult útnak Rácalmáson. Segítségükre volt egy-egy térkép,
amin követhették a kijelölt útvonalat, hogy elvezesse őket az állomásokra.
Itt mindenféle vicces és logikai feladat várt rájuk. A
gyerekeknek persze nem
okozott problémát, sikeresen megoldották a csalafinta feladatokat. A hideg idő ellenére kipirulva
és boldogan tértek vissza
az iskolába, hogy átvehessék a jól megérdemelt jutalmat.
Ősz Diána
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Kék- Sárga vetélkedő

A hagyományokhoz híven, idén is megrendezésre
került a felső tagozatos tanulók részére a Kék- Sárga vetélkedő, melyet rendhagyó módon most először
a Szülői Munkaközösség
szervezett.
Az akadályverseny mottója „Csapatban az erő” volt.
Igyekeztünk a feladatokat és
a játékokat úgy kialakítani,
hogy a megoldásukhoz szükség legyen összefogásra, igazi
csapatmunkára.
Feladatok között volt pl.
talicskatolás,
helyismereti
kérdések, ruhakészítés WCpapírból, tízórai készítése,

puzzle keresés, madárhang
felismerés.
Jó volt látni az egységet az
osztályokon, mindenki komolyan vette a feladatokat és
küzdött a minél jobb eredményért. A pontszámok és az
időeredmények összegzése
után azt láttuk, hogy minden
osztály valamelyik területen
kimagaslót alkotott.
Úgy döntöttünk, hogy
több kategóriában is hirdetünk eredményt és létrehoztunk egy Kék-Sárga vándor
kupát amit ezentúl minden
évben a legkiemelkedőbb
teljesítményt nyújtó osztály
nyerhet meg.

Szálltak a szép szavak
Az idei évben is megrendezték Mezőfalán a területi
versmondó versenyt, így ünnepelve meg a költészet napját.
A rendezvény házigazdái
kedves szavakkal köszöntötték a vendég iskolák kis szavalóit. A helyi nyolcadik osztályos diákok által készített
filmet nézhettük meg, melyben feldolgozták József Attila életútját. Négy korcsoportban folyt a versengés.
Csoportonként 16-20 fő mérette meg előadói képességét.
Sok érdekes és szép verset

hallottunk, igen színvonalas bemutatásban. A rengeteg izgalom után mindenkinek jólesett a citromos tea és
a szendvics.
Nagyon vártuk a zsűri döntését, mely számunkra is örömet hozott. Gratulálhattunk
Tóth Izabella 1.b osztályos tanulónak első, Szabó Döníz 3.a
osztályos tanulónak harmadik, és Glocz Ádám 4.b osztályos tanulónknak harmadik
helyezéséhez.
Örömmel és büszkén tettük.
Oszvald Jánosné

Április 26-án Baracsra látogattunk el, ahol szépíró
versenyt rendeztek a gyerekek számára. Idén is sok kisdiák vállalkozott arra, hogy
megmutassa, milyen szép külalakkal tud dolgozni. Ezen a
délutánon minden kisgyerek nyertes volt, hiszen valamennyiük munkáját arany,
ezüst vagy bronz minősítéssel
jutalmazták.
Versenyzőink közül arany
minősítést érdemelt: Vámi

Gréta 1. b , Kéri Viktor 4. a
osztályos tanuló.
Ezüst minősítést kapott:
Csermák István 2. a, Bucsi
Dániel 3.a, Gál Fanni 4. b osztályos tanuló.
Bronz minősítéssel térhetett haza: Hajnal Zóra 1. a és
Utassy Rebeka 3. b osztályos
tanuló.
Teljesítményükhöz gratulálunk!

Szépíróink

Kürtösiné Fáczán Andrea

Az osztályukról a legátfogóbb képet alkották fogalmazásaikkal az 5.a osztály.
A legjobb szakácsok az 5.b
osztályosok lettek.
Ügyességi
feladatokban kimagasló teljesítményt
nyújtottak a 8.b osztályos tanulók.
A legegységesebb csapat
képét nyújtották a 6.a osztályosok: A jövő reménységei. A legtermészetközelibb
osztály a 6.b osztály volt.
Szörnyen ideális csapatnak
bizonyult a 8.a osztály. Ös�szességében minden feladatot nagyon jól teljesítettek
a 7. osztályos tanulók, így a

Kék- Sárga vándor kupának
ők örülhettek. Köszönöm a
szervezők nevében is a gyerekek és a pedagógusok jó
hozzáállását a versengéshez,
és a sok pozitív visszajelzést
ami azt igazolta, hogy jól sikerült ez a nap. Köszönöm a
diák önkormányzat támogatását és az állomásokon segítő pedagógusok munkáját.
Végül, de nem utolsó sorban
szeretném megköszönni azt a
rengeteg segítséget amit szülőtársaimtól kaptam a verseny szervezéséhez és lebonyolításához!
Bostyai Emília
SzM elnök

A Jankovich-hét (Kék sárga
vetélkedő) szponzorai, támogatói:
Schrick István,
Nagy Sándorné,
Juhászné Bokor Brigitta,
Juhász Rebeka,
Juhász Zoltán
Dr.Tompa Gyula
Benkovics Mariann
Listár Tibor
Pálinkás Tibor
Puskásné Radnó Ágnes
Radnó István
Radnó Istvánné
Radnóné Tóth Anikó
Győrfiné Nagy Eszter
Fülöp Istvánné
Wingelman Gábor-Sali Józsefné
Pusztai Katalin
Európa Kenyér Kft.
Cominus Tüzeléstechnikai Kft.
Rendes László
EEB Egyesülr Erőmű Beruházó Kft.
Juhász Tibor
Aradi Ádám
130-as ABC
Hőszolgáltató Kft.
Energo-Hőterm
Közgép-Energia Kft.
Sinus Társasház
Pannon Kogen Kft.
Energo-Viterm.
Turi Zsolt
Víz- csatorna Hőszolgáltató Kft.
Kogenszer Kft.
Energo-Maus Kft.

Energott Kft.
Rinki Zoltán
Farkas Kft.
Vadász Presszó
Komolai Papírbolt
Pomóthy Attila
Baglyas Ágnes
Lókodi Pálné
Csuti Mária
Sárköziné Rendes Mária
Zsíros Róbert
Fehérvári család
Simon Miklós
Bodnár Bt.
Plesz László- Tip-Dominó Bt.
Kulcsi vasbolt
Czigler-tó Kft. (Gál Zsolt)
Rakovszky ABC- Kulcs
Blau Gabriella
Sütő Sándorné
SPAR Áruház
(Dunaújváros-Óváros)
Polákovicsné Pálinkás Márta
Fodorné Rózsa Csilla
Gardáné Horváth Anikó
Fodor Csaba
Tóth Tamás
Fentős Tímea
Kiss Ildikó
Nagyné Bucsú Anita
Utassy Eszter
Vargáné Fischer Magdolna
Eszenyiné Andrea
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Sikeres anyanyelvi verseny Szülői segítség
Levelezős formában verse1.Fehérvári Máté 5.a
nyeztünk egész tanév során 27
felsős tanulónkkal a Ne felejtsek! nevet viselő anyanyelvi és
szövegértési országos versenyen.
Azok a diákok, akik nagyon
törekedtek a fordulók során a
precíz megoldásra, most boldogan vehették át az okleveleket. Az elérhető pontszám
200 pont volt. Arany minősítést azok kaphattak, akik 200196 pontot teljesítettek. Ezüst
fokozatot 195-191 pont között teljesítők nyertek:
1.Bucsi Bence 5.b
2.Bényei Róbert 7.
3.Váczy-Földi Máté 7.
Bronz fokozatot 190-181
pontot szerzők kaphattak:

2.Hermann Johanna 5.b
3.Ragacs Ákos 5.b
4.Csúri Adél 6.b
5.Faragó Milán 6.b
6.Garda Eszter 6.b
7.Kürtösi Balázs 6.b
8.Nagy Fruzsina 6.b
9.Tóth Lili 6.b
10.Polákovics Petra 7.
11.Virág Kata 7.

Minden versenyzőnek gratulálok, aki kitartóan versenyzett, de a minősített tanulóinknak külön gratulálok, hogy
a nagyon szigorú ponthatár
ellenére ilyen eredményesek
voltak.
Szabó Erika
felkészítő tanár

A Bakonyban túráztunk
Bár sokszor jártunk a Gaja-szurdokban, mégis marad
felfedezni való helyszín.
Balinka határából indultunk, és elég hamar elértük az
Ádám-Éva fát. Innen egy kis
pihenő után felkapaszkodtunk
egy kilátóhoz, amelyet még
nem ismertünk. Csodálatos
panoráma tárult elénk. Láttuk utunk újabb állomását, egy
mostanában kialakított erdei
pihenőhelyet játszótérrel, horgásztóval, büfével. A szép tavaszi időben itt is időztünk kicsit.
Továbbhaladva elértük az
országutat, és a Gaja hídján
átkelve újra erdőben gyalogol-

tunk. Nemsokára már a Fehérvárcsurgói-víztároló mellett folytatódott a túra, majd
beértünk Fehérvárcsurgóra.
Körbe sétáltuk a szépen
felújított Károlyi- kastélyt,
majd a katolikus templomban egy rövid ismertetőt hallgattunk meg a falu híres szülöttéről, Amerigo Tot (Tóth
Imre) szobrászművészről. Itt
látható híres szobra a Csurgói Madonna.
Az időjárás végig kegyes
volt hozzánk, hiszen az eső
csak buszra szállásunk után
eredt el.
Fürediné Kolláth Éva

Az Arany János Általános
Iskola alapításának 30. évfordulójára nagyon sok tanulmányi versenyt rendezett, többek
között angolból is. A versenyt
tagozatos és nem tagozatos
7. osztályos tanulók számára szervezték. Iskolánkat két
tehetséges hetedikes, Virág
Kata és Mihaldinecz Blanka képviselte. A verseny előtt
pogácsával és forró teával vendégelte meg a versenyzőket és
kísérőiket a szervező iskola.
Majd elérkezett a verseny kezdete. Az első feladat egy hal-

lás utáni megértést ellenőrző
teszt volt, majd következett a
nyelvtani teszt. Természetesen a tagozatos tanulók másmilyen feladatot kaptak,mint
a mi versenyzőink. Körülbelül fél óra várakozást követően hirdettek eredményt – Mihaldinecz Blanka 4., Virág
Kata pedig 2. helyezést ért el.
Nagyon örültünk versenyzőink sikerének,hiszen sok versenyzőt utasítottak maguk
mögé lányaink. Gratulálunk a
sikerhez.
Győrfiné Nagy Eszter

Az iskola belső parkolóját pillanatok alatt elfoglalták tanulóink,
testnevelés órákon, szünetekben, napközis foglalkozásokon, edzéseken pattog a labda a bitumenen. Ideje volt tehát, hogy a pálya
melletti épületet a további sérülésektől megóvjuk. A szülői munkaközösség úgy döntött, hogy a báli bevétel egy részét labdafogó háló
felszerelésére fordítja. Áprilisra - Dobos Attila jóvoltából, aki teljesen ingyen adta a vasanyagot és munkáját - elkészült a tartószerkezet, melyet egy szombati napon lelkes támogatók segítségével
lefestettünk. Nagy öröm volt megtapasztalni, hogy milyen sokan
mozdultak meg az első hívó szóra. Száradás után az állványt elkészítője, csapatával felszerelte és rögzítette a helyére. A szerkezetre
kerülő hálót megrendeltük, reméljük, hogy gyermekeink a továbbiakban még biztonságosabb körülmények között sportolhatnak.
Köszönjük a segítők munkáját: Schmidt Mónika, Pálinkás Bernadett, Turcsány Sándor, Simon Miklós, Nagy Zoltán,
Polgár Attila, Polgárné Andrea, Radnó Norbert, Fehérvári József, Bucsi Tamás, Németh Miklósné, Kiss Józsefné, Kiss József.

Országos döntőben
az „Energiaőrködők”
Az Energia Suli Tanulmányi verseny második fordulóját, egy 28 kérdésből álló online tudástesztet is sikeresen
teljesítette csapatunk: Mihaldinecz Blanka, Virág Kata,
Horváth Gergely, Váczy-Földi Máté 7. osztályos tanulók.
Ezzel bejutottunk az országos
döntőbe ahol a legügyesebb 10
iskola csapata vehetett részt.
Az élő forduló május 12én, szombaton került meg-

rendezésre Budapesten a
Millenáris Park Fogadóépületében. Az egész napos vetélkedő 4 fordulóból
állt: kreativitást, ügyességet,
tudást igénylő feladatokat
kellett megoldani (volt toronyépítés, kísérletezés, járműépítés és elméleti teszt
megoldása).
Az országos döntőn csapatunk az 5. helyezést érte el.
Vadné Tóth Flóra

Sikerek, angolból

Matek - Előszálláson

Március 28-án matematika csapatversenyen voltunk
az előszállási iskolában. Harmadikos és negyedikes gyerekek képviselték iskolánkat. A
sok érdekes és gondolkodtató
feladat megoldása közben jó
hangulatban, ügyesen dolgoz-

tak tanulóink. Nagy volt az
öröm az eredményhirdetésen,
csapatunk a 2. helyen végzett.
A csapat tagjai: László
Sára, Vad Zsombor, Czakó
Dávid és Bárándy Marcell.
Gratulálunk!
Kürtösiné Fáczán Andrea
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Diákolimpia 2012. április 21. Mi újság a Futrinka
Gergely, Kürtösi Balázs, vári Máté, Fejes Nagy Péter,
Meleg Dávid, Siba György, Füle László Gábor, Horváth utcában?
Utassy Bence, Varga Zsolt a 110 fős mezőnyben. Eredképviselte iskolánkat Íjászaink ezen a szombaton a Dél
Dunántúli Régió diákolimpiai versenyén vettek részt
Szekszárdon. Tizenkét Sportember utazott el, hogy megmérettesse magát iskolánk
színeiben. A csupa nagybetű azért jár ki diákjainknak,
mert a Jankovich-hét legjobb programját, a gyerekek
által szervezett Fordított napot, (melyre egész évben várnak tanulóink) a bulit hagyták
ki a verseny miatt, bizonyítva elhivatottságukat a sport
iránt. Ozigler Panna, Bényei
Ákos, Bényei Róbert, Fehér-

mények: gyermek lány csigás
3. hely Ozigler Panna
gyermek fiú vadászreflex 5.
hely Fehérvári Máté
serdülő fiú vadászreflex 3.
hely Varga Zsolt
4. hely Fejes Nagy Péter
5. hely Meleg Dávid
serdülő fiú csigás 2. hely
Füle László Gábor
5. hely Bényei Róbert
6. hely Kürtösi Balázs
Köszönet Márta István
edzőnek, és a szülőknek, akik
utaztatással és egyéb támogatással lehetővé tették tanulóink számára a részvételt.
Füléné Perusza Katalin

Cirkusz a javából!
2012. április 27-én ötven
szórakozni vágyó gyermek
és felnőtt indult Budapestre, hogy megnézze a Fővárosi Nagycirkusz új műsorát. A
hirtelen jött nagy meleg sem
tudta a kedvüket szegni, és
milyen jó! Ismét megtörtént
a csoda. A régebb óta cirkuszba járók sok ismerős névvel
találkozhattak, hisz ezt a műsort híres cirkuszos dinasztiák fiatal művészei adták elő.
Nagy örömükre az ifjú artisták megmutatták, hogy nem
csak a nevük miatt, hanem a

tudásuk alapján is helyük van
a porondon. Álmélkodva figyeltük a zsonglőrt, a kötéltáncost, a légtornászokat, az
akrobatákat, a csodálatos hófehér és fekete fríz paripákat,
tigriseket, párducokat, feketepárducokat, szánhúzó kutyákat és persze az elmaradhatatlan bohócokat, akik a
fúvós hangszerek virtuózai
voltak. Vidáman és sok-sok
élménnyel tértünk haza. Ős�szel újra megyünk? Hát persze! Ott a helyünk az új műsoron is!

Vesd Bele Magad Program

Iskolánk csatlakozott a
Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége által kiírt
Vesd Bele Magad Programba, melynek keretein belül
339 iskola 21.146 kisdiákja kapott vetőmag csomagot
az ország különböző pontjain. A Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
tanulói 2012. március 19én vehették át a csomagokat,
melyeknek tartalmát sokan
már aznap el is vetették. Ezzel
a munka még nem ért véget,
mert a diákoknak fotókkal,

élménybeszámolókkal, illetve
egyéb később kapott feladatok megoldásával kell az AGRYA munkatársai felé jelezniük, hogy hol tart a program. A
cél, hogy a gyerekek újra felfedezzék a kertészkedés örömét,
ha lehet, dolgozzon együtt a
család, hisz a közös munkának nagy nevelési értéke van,
a közös élmények pedig még
közelebb hozzák egymáshoz
az embereket. Mindenkinek
jó kertészkedést és jó szórakozást kívánok!
Füléné Perusza Katalin
kapcsolattartó pedagógus

Az adonyi általános iskolában az idei tanévben is megrendezték a kistérségi Bálint
Ágnes olvasási versenyt. Iskolánkból három csapat jutott
be a döntőbe: Kis zöld békák
(2.b), Böbe baba (3.b) és Egerentyűkék és barátai (4.b). Erre
a versenyre az egész évben készültek a gyerekek, el kellett
olvasniuk fejezetenként Bálint
Ágnes: Mi újság a Futrinka utcában? című közismert regényét. Nagyon sok-sok érdekes
feladaton keresztül bepillantást nyerhettek a Futrinka utca
lakóinak életébe és megismerkedhettek Cicamicával, Böbe
babával, Morzsa kutyával és
sok más érdekes szereplővel.
Kis csapatunk április 25-én indult el a kisbusszal Adonyba,
nagy várakozással és izgalommal érkeztünk meg. A versenyt
az adonyi iskola pedagógusai
remekül szervezték meg, tanulóink nagyon élvezték az ott
töltött időt. Míg a zsűri tanácskozott, addig a gyerekek megnézhettek Óz a nagy varázsló
című mesejátékból egy részletet, az adonyi művészeti iskola tanulóinak előadásában. Különlegessége volt a versenynek,

hogy a zsűri tagjai között láthattuk az írónő lányait, Németh Ágnest és Németh Annát.
Szép eredményeket hoztunk,
méltán lehetünk büszkék tanítványainkra. 18 csapat mérte össze tudását, a harmadik
helyezést a 4.b osztályos tanulók hozták el ( Szabó Ábel,
Gál Fanni, Nagy Emese, Nagy
János). Előzetes feladat volt
Böbe babát, a történet egyik
főszereplőjét elkészíteni egyéni elképzelés alapján. Külön
dicsőségeknek számított, hogy
a 3.b osztályosok (László Sára,
Kovács Amanda, Baráti Dániel, Deák Attila) és a 4.b osztály
rongybabáját az írónő lányai kiválasztották, és a vecsési Bálint
Ágnes Emlékházba kerülnek
kiállításra. A 2.b osztályosok
(Ludman Máté, Vesztergom
Lóránd, Deák Adrienn, Vincze Blanka) is nagyon ügyesek
voltak, kitartóan és nagy lelkesedéssel birkóztak meg a feladatokkal. Minden résztvevőnek gratulálunk. Köszönet a
felkészítésben részt vevő pedagógusoknak Fürediné Kolláth
Éva, Kürtösiné Fáczán Andrea
és Vigh Zsuzsanna tanító néniknek.

I. Vajk 3D. Sziget-kupa
A Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vajk
Íjászköre 2012. április 29-én
rendezte meg I. Sziget-kupa
elnevezésű íjászversenyét városunk csodálatos Duna-partján. Most szerveztük első versenyünket, hisz támogatóink
segítségével ebben az évben
tudtunk 3D-s állatfigurákat
vásárolni, s ezek nélkül a célok nélkül nem lehet versenyt
rendezni. Az ország számos
településéről érkeztek íjásztársaink, és minden korosztály illetve minden kategória (íj típus) képviselői megtiszteltek
bennünket.
Százötven versenyző kezdte el a 20 célos versenyt, melyet az erős szél ellenére, remek
időben sikerült lebonyolíta-

nunk. A szervezők nehéz, de
élvezetes versenypályát építettek, mely elnyerte a sportolók
elismerését. Nem csak a pálya tetszett az íjászoknak, hisz
mindenki dicsérte szakácsainkat is, akik a babgulyást főzték,
s a kiflit, melyet kedves társunk
sütött. Az eredményhirdetés
a Kúria színpadán volt, ez is
emelte a versenyünk színvonalát. Itt köszönjük meg Szügyi Szilviának az érmeket. Köszönetet mondunk Rácalmás
Város Önkormányzatának a
helyszín biztosításáért, a helyi
vállalkozóknak a különdíjakért
és egyéb támogatásokért. Reméljük versenyünkkel sikerül
hagyományt teremtenünk!
a szervezők kicsiny csapata
Füléné Perusza Katalin
- Márta István
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Anyák napján

A legsportosabb család

A „legsportosabb család „ vetélkedőt tartottunk a majálison a focipályán. Ezt a sportvetélkedőt minden
tavasszal a tornaszobában tartottuk,
de kihasználva a szép időt, csatlakoztunk a majális sportprogramjához. Örömünkre 11 csapat nevezett
be a vetélkedésbe. Olyan lelkesek voltak szülők gyermekek egyaránt, hogy
legszívesebben mindenkit első helyezettként hírdettünk volna meg. A
vándorserleget, melyen a „legsportosabb család „ felirat szerepel, a Süni
csoportos Pomóthy család nyerte el
egy évre. Gratulálunk nekik!

Meglátogattuk
a testvérovit

Május 17-én a nagyvenyimi testvér óvodánk meghívásának tettünk eleget. Az
ottani iskola tornatermében
sport délelőttön vetették össze
erejüket a nagycsoportosaink.

Kiscsibéket pátyolgatnak

Az elmúlt évben a Nyuszi
csoport az ajándékba kapott
asztali keltetőgéppel keltetett ki
kiscsirkéket. A pici pelyhes kis
állatkák kibújása a tojásokból,
igazi élményt nyújtott gyermekeinknek. Ezen felbuzdulva az
idei évben igazi kotlóstyúk vette át a keltetőgép szerepét. Egy
nagyon kedves Bajcsy Zsilinszky utcai házaspár Brama fajtájú tojást adott el nekünk. A
gyermekek naponta nézegették, etették, itatták a tyúkot és
beikszelték a napokat így várva a kiscsibék kikelését. A szor-

Manóparti

Május 18-án délelőtt
Manó party volt az óvodánkban. Egy alapítvány bohóc
programmal, légvárral arcfestéssel kedveskedett a gyermekeinknek.

Tanévzáró

Május 25-én tartjuk a tanév utolsó bemutató foglalkozását, ahol a legkisebbek: a
Maci csoportosok mutatják
be szüleiknek és a kollegáknak, hogy mit tanultak az év
folyamán óvodánkban.
galomnak és a várakozásnak
meg is lett az eredménye. Hat
kiscsirke bújt elő a tojásokból.
Mivel az óvodában nem ma-

radhatnak, az óvónéni otthon
neveli majd tovább őket. Ott a
gyermekek nyomon követhetik
majd fejlődésüket.

Beíratták a kicsiket

Május első hetében
volt az óvodai beiratkozás. A 125 férőhelyre 130
kisgyermeket írattak be
szüleik. Örömmel vettük, hogy a kisgyermekkel
együtt jöttek a szülők, így
lehetőség nyílt egy kis udvari játékra is. A nyár folyamán pedig szeretettel
várjuk őket, hogy ismerkedjenek egy kicsit az óvodai élettel.

Óvodánkban az anyák napi
és évzárói műsort csoportonként, eltérő időpontban tartottuk meg, mert így sokkal
bensőségesebb és családiasabb az ünnep. A gyermekek
lelkesen készültek erre a szép
napra: ajándékot készítettek
anyukájuknak, verseket és dalokat gyakorolgattak. Megható volt átélni azt az élményt,
amit ezek az apróságok nyújtottak nekünk felnőtteknek.

Ballagás

Június 1-én délelőtt ballagnak el a nagycsoportosaink óvodánktól. Csoportról
csoportra járva éneklik el a
búcsúzás szép dallamát. Ezután a nevüket feltüntető szalagot kötjük fel a zászlórúdra.
A délelőtt játszóházzal folytatódik.

Ingyenes szűrés

Május a csoportkirándulások időszaka, melyek a szép és maradandó élmény nyújtáson kívül nagyon jó közösségfejlesztő hatású. Szeretnénk
megköszönni a Cica és a Katica csoportos szülőknek a szervezésben és
anyagi hozzájárulásban a kiemelkedő segítségét

Június 7-én csütörtökön
ismét lesz ingyenes ortopéd
szűrés óvodánkban. A korán
felismert mozgásszervi elváltozások időben gyógyíthatók, ezért támogatja intézményünk ezt a kezdeményezést.
Az itt receptre felírt cipőt pedig kedvezményesen megvásárolhatják a szülők.
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Elfogtuk a betöréssorozat gyanúsítottját

Közbiztonság szempontjából elfogadhatónak volt
mondható a múlt hónapunk.
Egyszer kellett kivonulni,
mégpedig villanyszerelőknek
hitt személyekhez, akik villanyórákat cseréltek településünkön családi házaknál. A
szolgáltató által megbízottak nem megfelelő viselkedése miatt kaptunk lakossági
bejelentést, majd a helyszínre érkezve sikerült tisztázni a
félreértéseket, és tovább folytatódhatott a munka.
A félreértéstől függetlenül
nagyon helyesnek tartottuk,
hogy a szomszédok bejelentést tettek az esetről, mivel az
idős házaspárnál dolgozó szerelők még a szomszédok kérésére sem voltak hajlandók
igazolni magukat, igazolványt
nem mutattak, mondván azt
még nem kapták meg a megbízó cégtől.
Ezt a fajta óvatos és körültekintő hozzáállást az idegenekhez figyelmében ajánljuk
minden rácalmási lakónak,
mert így működi hatásosan a
már régóta emlegetett SzEM
(Szomszédok
Egymásért)
mozgalom.
Sajnálatos módon betörések történtek a Barina dűlőben. Az esetek után
kollégáink és a helyi körzeti megbízott éjszakai megfigyelő szolgálatot teljesítettek
több napon keresztül, mert a
látóterünkbe került egy fiatal
férfi, aki a betörésektől nem
messze lakik. A megfigyelés
akkor még nem vezetett eredményre, így időszakosan fel-

függesztettük azt. Csakhogy
a megfigyelt személy nemsokára elkövetett egy súlyos hibát: az éjszaka leple alatt, záróra után betört a településünk
egyik italboltjába. Halmozta
a hibákat, ugyanis álarcban,
de ugyanabban a ruházatba
követte le a bűncselekményt,
mint amibe előtte iszogatott
a vendéglátóhelyen, és alkalmi barátokat is szerzett ott.
A körzeti megbízott és polgárőreink megnézték a helyszínen készült videofelvételeket, és azonnal tudták kit kell
keresni.
Több órás megfigyelés után
rendőri segítséggel Kulcson
sikerült elfogni a már visszaesőnek számító gyanúsítottat,
akit előállítottak a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon.
Kihallgatása során több betörést is elismert a férfi. Az
elkövető alkalmi búvóhelyén
számos szétszedett gépjármű alkatrészeit találtuk meg,
amelyek alapján még további bűncselekmények írhatók a
számlájára.
Ismételten sikerült településünk nagyszabású rendezvényét, az Almavirág Fesztivált
rendbontás és hiba nélkül biztosítani. A rendőrséggel ös�szehangolva voltunk felelősek
a közbiztonságáért és forgalom megfelelő irányításáért.
Az értékeléskor jó eredmén�nyel vizsgáztunk az adonyi
rendőrőrs tagjaival együtt.
A tanév befejezéséig folytatják polgárőreink az iskola
és az óvoda előtti biztonságos közlekedést segítő akciót,

Még nem késő,
hogy adója 1%-val

rendelkezzen egyesületünk javára!

Szent György Polgárőr Egyesület
2459 Rácalmás Szigetfő u. 11 -13.

Adószámunk: 18495573-1-07

amelynek célja a jövő nemzedékének nevelése, segítése és
védelme.
Egyesületünk elszámolt a
2011-es évben kiírt pályázaton elnyert pénzösszeggel, és
letétbe helyezte a közhasznú
jelentését a Budapesti Bíróságon. A letét és elszámolás feltétele az újjonan ki írt pályázatokon való részvételnek.
Rácalmás Város Önkormányzata által ki írt civil pályázaton egyesületünk is részt
vett, mégpedig eredményesen.
Önkormányzatunk 2012. évben 1.200.000 forinttal támogatja a polgárőrség munkáját. Köszönjük.
Mint előző számunkban
már említettük, tagjaink a
kulcsi mészárlásnál közel 24
órán át részt vettek a rendőrségi helyszínelésben, mint
hatósági tanúk. Látniuk kellett a gyilkosság borzalmas
helyszínét – és tették mindezt
önzetlenül, szabadidejükben,
tárgy- vagy pénzjutalom és elismerés nélkül. Ezért elnökségünk úgy döntött, hogy egyesületünk dicséretben részesíti
Bartal Zoltánt, Hosszú Mihályt, Rodenbücker Józsefet.
Tagjaink folytatják vállalt kötelezettségeiket a jövőben is, hogy településünk
továbbra is jó közbiztonságnak örvendjen. A helyi körzeti megbízottal kölcsönösen
törekszünk a folyamatos és jó
kapcsolatra, valamint szükség
esetén számítunk az adonyi és
a dunaújvárosi rendőrség segítségére. Fontosnak tartjuk
a rendszeres információcserét.
Úgy érezzük, rendőri szerveink pozitívan állnak a kapcsolatainkhoz, talán ezért is
annyira hatékony az együttműködésünk.
Ismételten szólnunk kell
a kerékpárosokhoz: a túrázó
vagy csak kedvtelésből nyeregbe pattanó bringások csak
kifogástalan műszaki állapotú
kétkerekűvel induljanak útnak! Fontos kellék a látható-

sági mellény, amit soha ne feledjünk otthon, mert nemcsak
látni, hanem látszani is kell!
Készülünk a Gyermeknapra, ami idén a Duna-parton lesz, és várhatóan nagy
tömegeket mozgat meg. Szeretnénk ezt a rendezvényt saját erőből megoldani, megfelelő szinten.
Feladatainkhoz anyagi forrással kizárólag az Önök és
az önkormányzat jóvoltából rendelkezésünk. Ám az
egyre magasabb színvonalú
és nagylétszámú rendezvényekhez lassan kevesen lesztnek egyesületünk tagjai. Ezért
kénytelenek vagyunk a kistérség településeinek polgárőreit
segítségül hívni az ilyen nagy
eseményekre. Szívesen tesznek eleget a felkérésnek, de
szeretnénk, ha a Rácalmáson
élő polgárok is áldoznának
szabadidejükből a közrendre
és közbiztonságra, belépnének sorainkba! Várunk minden olyan büntetlen előéletű
lakót, aki munkájával segíteni
szeretne Rácalmás jó hírnevének megőrzésében. Jelentkezni lehet minden polgárőr
tagunknál, vagy a hónap utolsó péntekjén 18.30 órakor, a
művelődési tartandó közgyűlésünkön, amely mindenki
számára nyitott. „Segíts, hogy
segíthessünk!”
Vizi István
elnökségi tag

Új telefonszámaink:
Elnök:
06-30-6210-962
Titkár:
06-30-6211-193
Gazdasági vezető:
06-30-5006-576
Körzeti megbízott:
06-30-6210-959
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás
A Virágos Rácalmásért hírei

Az utcafrontok értékelésével kapcsolatos számos kritikára reagálva úgy döntött az
elnökség, hogy a Rácalmás
újságban közzétesszük az értékelések időpontját. Május 20. hetében jártuk először
körbe a város, és néztük meg
a portákat, előkerteket, utcafrontokat.

A következő értékelések a
alábbi időpontokban lesznek:
júniusban 24. hét
júliusban 28. hét
augusztusban 33. hét
Az értékelést négyfős bizottság végzi Steiner Lajos
vezetésével.
Szalai Árpád

Udvarias kérelem a lakókhoz!

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

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

Művelődési Ház és Könyvtár
állandó foglalkozásai
Rácalmás, Szigetfő u. 31.
Terem
Hétfő
Tánc

Időpont

Csoport

18.00-19.30

Apple Country klub

Kedd
Tánc
12.30-13.30
Tánc
13.30-14.30
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
19.00-20.00

Jazzbalett 1-2. o.
Jazzbalett 4. o.
Jazzbalett 6. o.
Képzőművészeti
szabadiskola
Konfirmációs
előkészítő
Városvédő elnökségi
Fidesz
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
Tánc
14.00-15.00
Tánc
15.00-16.00
Nagy
17.00-19.00 kéthetente (naptár szerint)
Tánc
17.30-19.00
Tánc
19.00-20.00

Jazzbalett 1-2. o.
Jazzbalett 3. o.
Jazzbalett 4. o.
Nyugdíjasklub
Jóga
Alakformáló torna

Péntek
Tánc
12.00-14.00
Jazzbalett 6. o.
Civil
15.00-17.00
Német klub (Kezdők)
Civil
17.00-19.00
Német klub (Haladók)
Kis
17.00-18.00 hó 3. péntekén
Családok Baráti Köre
Kis
17.00-19.00 hó utolsó péntekén Városvédő klub
Civil
19.30-21.00 hó utolsó péntekén Szent György
		
Polgárőrség
Szombat
Kis
15.00-17.00
Krisztus Szeretete
		
Egyház
Könyvtár
15.00-17.00
Sakk-kör
Tánc
15.00-17.30
Néptánc
Civil
15.00-18.00 hó 2. és 4. szombatján Foltvarróklub
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Sikeres volt az Almavirág Fesztivál

Kitűnő idő fogadta a fesztiválra érkezőket. Bár a fesztivál
négy napos pihenő közepére
esett, látogatottságban közel
voltunk a múlt évi létszámhoz, vagyis 5-6 ezren.
A programokat utólagosan is értékelve kitűnőnek és
mindenki számára kielégítőnek mondhatók. Sok olyan
programpontunk volt, ami
már természetes a látogatóink számára. Célzatosan jönnek egy-egy programra, így
például az egészségügyi vizsgálatok, a sport programok, a
gyerek programok különösen
vonzzák a látogatókat.
A kézműves árusok magas
színvonala a látogatók figyelmét nagyon lekötötte, hiszen
sok olyan kézműves volt, s
olyan áruval, melyek még korábban még nem voltak itt a
fesztiválon. A látogatók legtöbbje- talán természetes isnem a vásárlás szándékával sétált a kézműves sátrak között.
A színpadi műsor minden
eddigit felülmúlt, az előkészületek eredményesek voltak: érdekes, színes, színvonalas műsorok váltották egymást.
Sajnos nem minden programpont sikerült kiválóra.
Hívtuk a közösségeket, klubokat, sütni-főzni, végül is
csak két társaság főzött.
Az alábbiakban néhány
programról olvashatnak rövid
képes beszámolókat
Szalai Árpád

Almás sütemények versenye

A fesztivál programjában
és a RÁCALMÁS újságban
az almás sütemények versenyét két kategóriában hirdettük meg. Hagyományos
almáslepény, és különleges almás sütemény.
A sok gyönyörű és finom
sütemény mellett kedves színfolt volt a Jankovich Iskola
1/b osztályának közösen készített süteménye „Hófehérke
és 24 törpe almái”. (Tanítónő
Füléné Perusza Katalin.
Az idei versenyre jellemző volt, hogy sok fiatal hozott
különlegesen elkészített süteményt.
Ugyan akkor megtalálhatók voltak a hagyományos almás piték is szép számmal.
Hogy finomak voltak e?
Mi sem mutatja jobban, hogy
a kóstoló megnyitása után,
szinte pillanatok alatt, eltűntek a tálakról a sütemények.

„Sportos” rajzokban gyönyörködtünk

Az Almavirág Fesztivál
szervezői idén második alkalommal hirdettek rajzpályázatot a kistérségben
élő óvodás és általános
iskolás gyermekek számára, „ A sport: út az
egészséghez”
címmel.
A felhívásra csaknem
nyolcvan szép alkotás érkezett. A legszebb pályamunkák készítői a zsűri
értékelését követően értékes rajzeszközökből
álló
ajándékcsomagot

vehettek át az eredményhirdetés alkalmával a nagyszín-

Külön a hagyományos és
külön a különleges almássüteményeket 3 fős szakemberekből álló zsűri díjazta.

Hagyományos:
I. Orsunyák Mária
II. Szabó Jánosné
III. Tóth Flóriánné
padon. A díjazott alkotásokat
a kiállítóteremben, a többi rajzot pedig az Öko-épület folyosóján csodálhatták meg a
fesztivál látogatói.
A
rajzpályázat
nyertesei a következő
pályázók lettek
Alsó tagozatosok:
I. Vámi Milán
(Móricz Zsigmond
Általános Iskola, Dunaújváros)
II. Kiss Napsugár
( Jankovich
Miklós
Általános Iskola, Rácalmás)

Különdíj: Jankovich M.
Ált. Isk. 1. b
Különleges:
I. Pálfi Ivett

II. Varga Kovács Tímea
III. Pálfi Ivett
Különdíj: Hajnalné Zándoki Andrea
III.
Bucsi
Dániel
( Jankovich Miklós Általános
Iskola, Rácalmás)
Felső tagozatosok:
I.
Polákovics
Petra
( Jankovich Miklós Általános
Iskola, Rácalmás)
II. Kukucska Viktória
(Móricz Zsigmond Általános
Iskola, Dunaújváros)
III.
Eszenyi
Panna
( Jankovich Miklós Általános
Iskola, Rácalmás)
A nyerteseknek, valamint
az összes résztvevőnek ezúton
is gratulálunk.
Szilágyi Irén
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Egészségprogram az Almavirág Fesztiválon

Korábbi évekhez hasonlóan ez évben is szerveztünk
egészségprogramot az Almavirág fesztivál keretében.
Az ökoturisztikai épület nagytermében folyamatos
volt az érdeklődés. A nagy érdeklődésre tekintettel több
állomáson is zajlottak a vérnyomás-, vércukor- és koleszterin-mérések. A gördülékeny
lebonyolításban fő szerepet
játszottak a rácalmási Remény
klub tagjai, de asszisztensi segítséget kaptunk a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet munkatársaitól is.
A személyi értékelés mellett statisztikai feldolgozásra
is sor került. Ennek néhány
érdekesebb adata olvasható a
következőkben:
A résztvevők közel 2/3a 55 év feletti volt - pedig a
legtöbbet a fiatalabb korosztályok profitálhatnak egy szűrővizsgálatból. A 60 résztvevőből csak 13 volt férfi.
Elgondolkodtató, hogy az
összes megjelent közül, csak
11 nem volt túlsúlyos és csak 6
fő esetén volt a kívánatos alatt
a haskörfogat - közülük csak

1 fő tartozott az idősebb korosztályhoz!
Népszerű volt a vércukormérés is. Tudni kell erről,
hogy a pillanatnyi vércukorérték szakmai értéke nem túl
nagy, hiszen ez függ a napszaktól, az éhgyomri, vagy étkezés utáni állapottól, az elfogyasztott
étel mennyiségétől és
összetételétől.. Így is
elmondhatjuk, hogy
3 esetben egyértelműen magas és 15 alkalommal figyelemre
érdemes értéket mértünk. Helyesebb, ha
figyelmünket a magas kockázatú emberekre fordítjuk. Az
ő „kiemelésük” egy
pontrendszer segítségével történik. Ebben pontot ér a kor,
a testtömeg index, a haskörfogat, az alacsony fizikai aktivitás, a rendszeres zöldség és
gyümölcsfogyasztás hiánya, a
családban előfordult cukorbetegség és az egyénnél mért
magasabb vércukor. Jelentős kockázatot 11 feletti ös�szpontszám jelent. (Ez az ún.

Palacsintasütő
verseny

Nordic Walking találkozó

Pálvölgyi Tamás kitűnő ötlettel állt elő, hogy csináljunk
egy almás-palacsinta versenyt.
Az ötlet bevált, sorba jelentkeztek a versenyzők, akik
megmutatták palacsintasütő
képességüket.

Almahámozó
verseny

Az almahámozók megdöntöttek minden korábbi
csúcsot. Már a Ginis rekordok könyvébe illő eredményeket értek el.
I. helyezett: Grabecz Dóri,
Rácalmás, 324 cm.
II. helyezett: Polánszki
Zsuzsanna, Dunaújváros, 287
cm.
III. helyezett: Bárándi
László, Rácalmás, 270 cm.

A IV. Almavirág Fesztivál idején ismét benépesítették a nordic walkingosok
a rácalmási Jankovich-kúriát. A II. Országos Nordic
Walking Találkozó a tavalyi
évhez hasonló látogatottsággal, kiváló időjárási körülmények között került megrendezésre. Feltűntek ismerős arcok
is, hiszen a hódmezővásárhelyi
Zöld Lépés Nordic Walking
Klub 60 fővel érkezett hozzánk, és a sashalmi nordicosokat is barátainkként üdvözölhettük. Dunaújvárosból és
Rácalmásról érkeztek a sportággal ismerkedni vágyók. Ők
szakszerű oktatásban részesültek Horváth István és Csog
Imre székesfehérvári nordic walking edzők jóvoltából.
Indulás előtt egy kis bemelegí-

FINDRISK módszer.) Pontosan 20 olyan adatlapot kaptunk, ahol ez a szám 11 felett
volt: ez a résztvevők 1/3-a!
Ezen esetben terheléses vércukor-vizsgálat tisztázhatja
a cukorbetegség meglétének,
vagy hiányának kérdését.

Hasonlóan népszerű volt a
koleszterin-szűrés is. Elgondolkodtató, hogy 22 esetben
mértünk 5.2 mmol/l feletti,
tehát figyelmet érdemlő értéket.
Amit általánosan ajánlhatunk:
- szabaduljunk meg túlsúlyunktól - különösen a hasi
zsírtömegtől

tés. Jó volt látni a mosolygós, kipirult arcokat, a botot ügyesen
használó sportolókat. A kb. 5,5
km-es túra útvonala a Milleniumi parkon, a Barina-dűlőn és

az Ófalun vezetett át. Út közben finom, ropogós almát kaptak frissítőül a túrázók a Blau
család felajánlása jóvoltából.
A végállomáson igazán jól esett
mindenkinek a lila hagymás
zsíros kenyér és az ásványvíz.
Az idei évben, újításként,

- végezzünk naponta legalább 30 perces intenzív fizikai munkát
- fogyasszunk naponta
zöldséget, gyümölcsöt
- méressük meg időnként
vérnyomásunkat, vércukrunkat, koleszterin szintünket
- a dohányzók mondjanak le káros szenvedélyükről
Meg kell említeni,
hogy az egészségprogram
lebonyolításában
több résztvevő támogatását élvezhettük. Név
szerint a Béres Zrt-t, az
EGIS gyógyszergyárat és
a Szent Pantaleon Kórházat és munkatársait illeti köszönet.
Aki az egészségprogram három pontján megjelent sorsoláson vehetett részt.
Ezen 5 db digitális vérnyomásmérőt sorsoltunk ki. A
nyertesek az alábbiak:
Kolbert Zoltánné Rácalmás
Lukács Lászlóné Rácalmás
Rorhback Brigitta Rácalmás
Gellért István Agárd
Sámson Józsefné Budaörs
Dr.Varga-Szabó Lajos

egészségmegőrző céllal lehetőséget biztosítottunk arra, hogy
a túra előtt és után a résztvevők megmérethessék a vérnyomásukat. Ezt a feladatot a
dunaújvárosi Loránffy Középiskola egészségügyi osztályába
járók végezték el. Köszönjük a
türelmüket és a segítségüket!
A
Decathlon
Sportáruházzal közösen meghirdetett Decathlon Fitt Kártya nyereményjáték iránt
nagy volt az érdeklődés. A
sorsolás nyertesei örültek
az igényes sportszereknek.
Bízunk abban, hogy minden
résztvevő jól érezte magát a
találkozón! Reméljük, hogy
a nordic walking, mint kiváló
szabadidősport egyre jobban
teret hódít, és aki megismerkedik vele, rendszeresen gyakorolja is a hétköznapok során.
Terekiné Rendes Éva
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A Rácalmási Református
Egyházközség hírei
Református istentisztelet időpontja:
Vasárnaponként délelőtt 10.30-tól a
Református-Evangélikus templomban

Ünnepi istentisztelet
Úrvacsorás istentisztelet tartunk pünkösdvasárnap, május 27-én a templomban. Ezen a napon felnőttkeresztségre
és konfirmációra is sor kerül. Szeretettel várjuk a 10.30-kor
kezdődő istentiszteletre!
Isten iránti hálával tudatjuk, hogy templomunkba új padok érkeztek, melyeket a Tököli Református Egyházközség
adományozott nekünk.
Családi gyülekezeti nap
Közös főzés, játék, beszélgetés, rövid bibliai gondolatok.
Erre várjuk a gyermekes családokat június 2-án, szombaton
a Rókavárba. Gyülekező 9 órakor a kulcsi Faluháznál.
A részvétel ingyenes. Kérjük jelezze a lelkipásztornál
részvételi szándékát!
Drótposta címünk:
ref.kulcs.racalmas@gmail.com
Lelkipásztor telefonszáma:
0630/5748-564
Honlapcímünk:
http://refkulcsracalm.wordpress.com/
Lélekfrissítő
Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek
meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek
ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol
vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk .”
(Újszövetség, Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 2. fejezet
38-39. vers)
Pünkösd az egyház születésnapja, ekkor alakult meg az
első keresztyén gyülekezet Jézus tanítványainak vezetésével.
Pontosabban fogalmazva, ezek a tanítványok, Péterrel az
élen pünkösdkor lettek apostolok. (Ami azt jelenti: küldöttek.) Nagy változások történtek tehát az első pünkösdkor.
Azonban nem maguktól alakultak így az események, mégcsak nem is Péterék döntésén múlott. Az Isten Lelke kezdett
el „dolgozni” Jeruzsálemben az akkori emberek szívében, és
Ő az, a Szentlélek Isten, aki azóta is megtartja a benne bízókat. A Szentélek képes helyzeteket, embereket megváltoztatni, gyávákat bátrakká tenni, szomorúakat derűssé. Pünkösd az Isten Lelkének ünnepe, aki ma is megszólít minket,
hív, akkor is ha közel és akkor is, ha még távol vagyunk tőle.
Imádság:
Uram, Tégy engem békéd eszközévé! Hol gyűlölet van,
oda szeretetet vigyek, hol neheztelés, békességet! Ámen.
(Assisi Ferenc imája)
Kovács Enikő
lelkipásztor

Születésnap

Ha valaki az edzői pályát
választja, felkészül arra, hogy
munkája során bőven lesz része sikerekben és kudarcokban
egyaránt. Az edzőnek a csapatok szakmai felkészítése mellett nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a játékosokkal az
évek során olyan kapcsolatot
alakítson ki, hogy a gyerekek
szívesen járjanak az edzésekre.

Cserkészet

Április legvégén sűrű volt a
cserkészek programja.
A Majálison, 28-án, a
sportpályán két sátorban vártuk a gyerekeket. Volt kézműves foglalkozás Arnoczki
Ilussal, köszönjük neki a segítséget. Nála akár anyák napjára
is lehetett ajándékot „alkotni”
Gyöngyösi László biztosította számunkra a gulyáságyút,
amiben népes gyereksereg segítségével készítettük a marhagulyást. Ebédre nem csak
a gyerekeket, hanem szüleiket
is vártuk, akik üdítővel, süteménnyel járultak hozzá a jó
hangulathoz. A közös játék
mellett volt csocsó és léghoki asztal is, ami folyamatosan
üzemelt a majális ideje alatt.
Másnap, 29-én volt az Almavirág Fesztivál, ahol szintén volt sátor állítva.
Azok a gyerekek, akik már
több alkalommal részt vettek
a foglalkozásainkon besegítettek a játéknál. Adonyból is
érkezett két cserkész. Köszönjük nekik is a segítséget.
A fesztiválon rókavadászatot tartottunk. Az abból állt,
hogy a kúria különböző pontjain el lettek helyezve rókafejek, hátukon két-két cser-

Jelenlegi csapataimnál kisebb problémák ellenére úgy
érzem, jó úton járunk.
Ennek ékes bizonyítéka
volt mikor a gyerekek a születésnapomon torával köszöntöttek.
Számomra ez nagy meglepetés volt! Szeretném megköszönni a szülőknek és a gyerekeknek ezt a szép napot.

késztörvénnyel. Aki térkép
segítségével
összegyűjtötte
mind a tíz cserkésztörvényt,
azt a sátornál alma és almáspite várta. Itt is minden cserkészet iránt érdeklődő gyereket szívesen láttunk ebédre.
Köszönjük az önkormányzat, a Városvédő és Szépítő
Egyesület, valamint Komolai
Zoltánné támogatását.
A következő foglalkozásunk május 27-én vasárnap
lesz. A szigetbe megyünk,
ahol Kukucska Gyula halászmester mesél hívatásáról, a
halászat szépségéről, megtanít halat pucolni, és halászlét
főzni. Meghívta a csapat apraját és nagyját, és ide várjuk az
adonyi társainkat és a körzeti
cserkészparancsnokot is.
Május 28-án zarándoklat
lesz Balinkára. A programban lesz: Püspöki köszöntő,
kézműves foglalkozások, kirakodóvásár, lovaglás, játékok,
pódiumbeszélgetések
felnőtteknek különböző családi programok, jó idő esetén
zenés koncert, püspöki mise.
Érdeklődni Varjúné Müller Ágnesnél lehet a 06-202144622.
Blau Gabi
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Megalakult a víziközmű-társulat!

Újabb mérföldkövéhez érkezett Kulcs-Rácalmás közös
szennyvízelvezetése és tisztítása projekt előkészítő szakasza: 2012. május 2-án megalakult a Kulcsi Csatornaépítő
Víziközmű-társulat, amelynek célja - egyben közfeladata -, hogy közreműködjön
községünk közigazgatási területének belterületi részén a
csatornahálózat kiépítésében.
A közműtársulat alakuló taggyűlése május 2-án 16
órakor kezdődött a Fekete
István Általános Iskola zenetermében. A tervezett beruházásban érintett valamennyi
ingatlantulajdonos névre szóló meghívót kapott a taggyűlésre. Körülbelül 100-120-an
vettek részt az ülésen, köztük a
23 küldött. Kiss Csaba, Kulcs
polgármester köszöntötte a
megjelenteket, bemutatta a
levezető asztalnál helyet foglalókat: dr. Györe Andreát,
Rácalmás jegyzőjét, Pikóné
Perjési Irént, a DVCSH Kft.
ügyvezető igazgatóját, Árva
Helgát, Kulcs jegyzőjét, dr.
Vágner Elza ügyvédet Kulcs
önkormányzatának képviseletében, valamint dr. Vántus
Judit ügyvédet Dunaújváros
képviseletében.
A polgármester köszöntötte a taggyűlésen résztvevő Hingyi Lászlót, a tervezett
csatorna-beruházásban érinIntézőbizottság:
Elnök: Tóth András
Tagok:
Posch János
Deák Ibolya
Fenyővári István
Mudra Miklós
Malics János
Dr. Vántus Judit
(Dunaújváros részéről)
Ellenőrző bizottság:
Elnök:
dr. Hőnigh Magdolna
Tagok:
Szárszó Zita
Takács Endre
(Dunaújváros részéről)

tett dunaújvárosi volt szovjet
laktanyával szembeni lakópark Fidesz-es önkormányzati képviselőjelöltjét.
A résztvevők kijelölték a
jegyzőkönyv vezetőjét és hitelesítőjét, majd Kiss Csaba
röviden elmondta, hogy Kulcs
és Rácalmás pályázati támogatást nyert közösen a csatornázásra. A beruházást Duna-

hozzájárulás megfizetésének
módját pedig majd a társulat küldöttgyűlése határozza meg. Kiss Csaba elmondta továbbá, hogy a csatornázás
előkészítési szakasza decemberben zárul le, akkor pályázhatnak az önkormányzatok
a kivitelezésre elnyerhető támogatásra, és maga a csatornázás legkorábban 2014-ben

Az alakuló taggyűlésen több mint százan vettek részt
újváros bevonásával kívánják kezdődhet, de akkor gyorsan
megvalósítani, a hálózat ki- kell haladni, mert 2015-ben
építése után a dunaújváro- már el is kell számolni a tási szennyvíztisztító fogadná mogatással.
Dr. Vágner Elza teljes terbe a két település szennyvizét, valamint a közműfejlesz- jedelmében felolvasta a megtés részeként a város északi ré- jelenteknek a Kulcsi Csatorszén, a volt szovjet laktanyával naépítő Víziközmű-társulat
szembeni új lakóövezetben is alapszabályát. A dokumentákiépülne a szennyvízelvezető ció kiterjed a társulat céljaira, feladatára, az érdekeltségi
rendszer.
A mostani megalakulás egységre, az irányító szervére
után is beléphetnek-e ingat- és valamennyi szervezeti egylantulajdonosok a közműtár- ségre, vagyonára, bővítésésulatba? A társulat mikor vesz nek lehetőségére. Elhangzott
fel hitelt? Egy összegben, vagy például, hogy valamennyi inrészletekben kell-e megfizetni gatlan egy érdekeltségi egyaz érdekeltségi hozzájárulást? ségnek számít, kivéve a „nem
Az alapszabály miért nem ke- szokványosakat”, például inrült fel Kulcs internetes hon- tézményeket (iskola, óvoda),
lapjára? Ilyen, valamint ingat- rendelőt, gazdálkodó egysélanokon belüli egyedi műszaki geket, mert ezek esetében a
megoldásokra vonatkozó kér- napi vízfogyasztás alapján hadéseket tettek fel a megjelen- tározzák meg, hogy hány értek. Válaszában Kiss Csaba dekeltségi egységnek számíelmondta, hogy egy-másfél tanak, és e szerint fizetik meg
hónap, mire a bejegyzéseket a közműfejlesztési hozzájárukövetően hivatalosan is meg- lást.
alakul, bejegyzetté válik a víziközmű-társulat, csak utána
vehet fel hitelt. A társulathoz
menet közben bármikor csatlakozhatnak tagként a beruházásban érintett ingatlantulajdonosok. Az érdekeltségi
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Az alapszabályt a taggyűlésen elhangzott észrevételeket,
valamint az érintettek véleményét figyelembe véve módosítják, véglegesítik. A véglegesítés után - ami körülbelül
egy-két hét - teljes terjedelmében olvasható lesz Kulcs
hivatalos honlapján, amelyen
belül a csatornázás honlapja
is elérhető. Kiss Csaba ígéretet tett arra is, hogy a Kulcsi
Hírmondóval együtt a társulat alapszabályát is eljuttatják
valamennyi lakóhoz.
Kiss Csaba tájékoztatta
a megjelenteket arról, hogy
Kulcson 1185 érdekeltségi egység, plusz 50 közüzem
van, Dunaújvárosban pedig
250 ingatlan. Ez alapján 1485
egység van összesen. A víziközmű-társulat létrehozásához kétharmados többség,
vagyis 986 érdekelt támogatása szükséges. Összesen 989-en
írták alá a szándéknyilatkozatot, vagyis a kétharmadnál kicsivel többet értek el.
Ezek után szavaztak a
megjelentek: három tartózkodás mellett megalakították
a Kulcsi Csatornaépítő Víziközmű-társulatot.
A társulat legfőbb szerve
az intézőbizottság, amelynek
elnökének Tóth Andrást választották meg a taggyűlésen
résztvevők, aki 38 éve él Kulcson és társulati elnökként hatékonyan megszervezte és lebonyolította annak idején az
ivóvíz-hálózat kiépítését.
Bemutatkozott a megjelenteknek Tóth András és dr.
Hőnigh Magdolna.
Végül egy tartózkodással
elfogadta a taggyűlés, hogy
a szennyvízelvezetési és tisztítási beruházás érdekeltségi hozzájárulásának egységnyi mértéke 250 ezer forint
legyen.
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Tűzgyújtás
és rendrakás!

A köztisztasági rendelet
alapján az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai a
következők:
– az ingatlan előtti járdának, járda hiányában 2 méter széles területsávnak, a járda
melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztántartása, szemétés gyommentesítése.
– az ingatlan melletti, mögötti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése.
– az ingatlantulajdonosnak
a közutak mentén keletkezett füvet szükség szerint, de
évente legalább négy alkalommal le kell kaszálni és eltakarítani . Az ingatlan mellett huzódó közterületen elhelyezett
növények gondozásáról a tulajdonos, vagy használó köteles
gondoskodni. A két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró
esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között
fele-fele arányban oszlik meg.
Avar és kerti hulladék égetésének szabályai:
– Avar és kerti hulladék : falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb
növényi mardványok ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.
– Belterületen az éghető
kerti hulladék megsemmisítését, égetését egész évben lehet
végezni vasárnap kivételével
reggel 5 - 8 óra illetve 16 - 22
óra között, szélcsendes időben.
Szombaton tüzet gyújtani csak
reggel 5 - 8 óráig lehet, délután
és este tilos.
– Avart és kerti hulladékot
csak olyan helyen és területen
szabad elégetni , ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti , vagyoni és környezeti kárt
nem okoz . Erre a célra közterületet igénybe venni tilos!
– Az égetendő hulladék
nem tartalmazhat kommunális , illetve ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit,
vegyszert, festéket stb.), illetve
azok maradékait.

Rácalmás

Szívvel-lélekkel a szemét ellen

Húsvét előtt egy este két
pici gyerek csengetett a kapumnál, kérésük volt, hogy
szeretnének velem beszélni. Beljebb tessékeltem őket
és kérdőre vontam, hogy mi
a késői látogatás célja. A két
ifjonc terveikről beszélt ami
a martinász lakótelepi játszótér szemétszedési versenyének
megszervezése volt, felkértek,
hogy ebben segédkezzek nekik. A felkérésnek szívesen
tettem eleget és másnapra az
általuk kihordott szórólapokkal invitáltuk a kicsiket, nagyokat a versenyre. Másnap
reggel megjelentek a versenyzők és nagy lendülettel álltak
a versenyrajthoz, több órás
munka után a legapróbb szemét is a zsűri mérlegére került és megtörtént az eredményhirdetés, Az első három
helyezett több mint 15 kg-nyi
szemetet kerített elő, ezért el
is nyerték méltó jutalmukat.
Az első helyezett Máté Bence egy élő nyuszit kapott, és

a mellé illő édességgel, még
a második Szabó Máté, és a
harmadik helyezett Eszenyi
Kristóf sem szomorkodhatott

szegyűjtött békákat a mezőre viszik és szabadon engedik.
Erről a versenyről mindenki
értesítve lesz.

mert ők is a húsvéti édességekben dúskálhattak és apró
ajándékoknak örülhettek.
A boldogság mámorában
úszó gyerekek megígérték,
hogy a következő akciójuk a
békamentés lesz, ami azzal jár,
hogy az utak közelében ös�-

A verseny után elgondolkodva, arra a következtetésre jutottam, hogy talán egy új
generáció látszik kifejlődőben
amely a felnőttektől látta azt,
amit ma megtesz.
Vizi István

Meghívó!

RÁCALMÁS ÖNKORMÁNYZATA
ÉS A RÁCALMÁS SPORTEGYESÜLET
vezetősége szeretettel várja a vendégeket, érdeklődőket

az új sportöltöző avatására!
Időpont: 2012. június 23. SPORTPÁLYA

Program:
9 - 12.30 óra Három kisváros tornája
U-7, U-9, U-11-es korosztályos labdarúgó torna három környékbeli
kisváros részvételével (Adony, Pusztaszabolcs, Rácalmás)
Rácalmás(ifi+felnőtt) – Hankook Tire bemutató labdarúgó mérkőzés
15 óra
16.45 óra Ünnepélyes átadás
L. Simon László országgyűlési képviselő
Schrick István polgármester
Schneider Béla FMLSZ főtitkára
Füredi Gábor Rácalmás SE elnöke
17 óra
Rácalmás SE öregfiúk – Videoton öregfiúk (UEFA döntős) labdarúgó
mérkőzés. Játékvezetők: Tóth László, Kárász István, Futó János
Beszélgetés sportról, fociról, múltról, jelenről, jövőről zene és jókedv
mellett.
Programzárás
24 óra

Rácalmás
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Hirdetés
Nyelvoktató Ház Rácalmás

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETÉBEN
Nyári angol tanfolyamok

Felnőtteknek:

Normál tanfolyamok
Intenzív tanfolyamok
Nyelvvizsga felkészítő tanfolyamok

Gyerekeknek:

Nyári korrepetálás
Felkészülés a középiskolára
Tanulás zenével, művészettel, játékkal vidáman
Augusztusban:
Intenzív áttekintés-felkészülés a következő tanévre
Egyéni és kiscsoportos oktatás, kedvező óradíjak.
Érdeklődni lehet a +36-30/520-9378 telefonszámon.
Facebook: Nyelvoktató Ház Rácalmás

SB51-ES Simson eladó! Telefon: 06-20-240-7543
q
Betonozást, falazást, kéményrakást,
burkolást,
festést vállalok! (megbízható, preciz munka) Érd.
0630-2445-703-as számon
lehet.
q
Gyermekfelügyeletet vállalok. Korekt2@citromail.hu.
Telefon: 06-30-301-3682
q
Rácalmás Kossuth Lajos utcában 2 szobás családi ház
nagy kerttel eladó. Érd.: korekt2@citromail.hu. Telefon:
06-30-301-3682
q
Édesanya két gyermekkel
kiadó szobát keres ideiglenesen. Telefon: 06-30-3512213
q
Rácalmáson az ófaluban
csendes, nyugodt helyen eladó tehermentes 3 szoba+
nappalis 160 m2-es össz

komfortos családi ház, a kis
Dunára, illetve a szigetre
néző fedett terasszal. Cserélt
gépészet, új tetőszerkezet,
ebédlőn körbe új hang- és
hőszigetelt ablakok. Fűtéskorszerűsítés megtörtént,
gáz és vegyes tüzelésű kazán beépítve. Ősfával, örökzöldekkel, termő gyümölcsfákkal beültetett, rendezett
1568 m2-es telken pince, 30
m2-es műhely + 2 garázs is
található! 2 szoba+hallos
vagy 1+2 szobás lakás beszámítása értékegyeztetéssel lehetséges! Telefon: 0620-257-3879
q
Eladó fa kiságy matraccal olcsón! (5000 Ft). Érd.: 06-20988-8304
q
Eladó 28” férfi Csepel kerékpár 5.000 Ft-ért. Ugyanitt összteleszkópos, 6 sebességes gyermek kerékpár 5-6
éves gyereknek 15.000 Ft-ért
eladó. Érd.: 06-20-380-1587

Ez az Ön
hirdetésének a helye!
Hirdessen
a Rácalmás újságban!
Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Szántó Béla (elnök), Bíró Béla, Szekeres István.
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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A hónap híre és fotója

Vízelvezetők és az út
Még néhány nap és teljesen megváltozik a Tóth Árpád
utca képe. Az úttest aszfaltozása sokat javít majd a lakók
életminőségén.
Az önkormányzat vezetői halaszthatatlannak érezték
ezt a beruházást, mert a tavalyi nagy esőzések után az ös�szes belvíz arra területre folyt a

környező földekről, járhatatlan
volt az út, és vízelvezető sem
volt. A beruházás részeként a
Révai utcában már az aszfaltozással is elkészült a kivitelező, a Tóth Árpádban pedig napokon belül kezdik a befejező
szakaszt. Az úttest mellett komoly árokrendszer gondoskodik a vízelvezetésről is.

Kis anyakönyv

Rácalmás
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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!
Udvari Martin Tibor, 2012. 04. 10., Rácalmás, Táncsics M.
u. Györök Réka Dorka, 2012. 04. 17., Rácalmás, Kinizsi P. u.
Bölcs János Zsombor, 2012. 04. 16., Rácalmás, Gorkij u. Hadnagy
Alexandra, 2012. 04. 27., Rácalmás, Esze T. u. Mák Zalán, 2012.
04. 13., Rácalmás, Gárdonyi G. u.

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2012. június 22-én, pénteken jelenik meg.
Lapzárta: június 11-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb június
11-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

