
Rácalmás 1

TARTALOM

Készül a közösségi tér - minden 
korosztálynak

16. oldal

Egyre szebb az Egészségház és 
környéke 

3. oldal

 Városnapoztunk...

Jó program, remek társaság

A diákok felfedezték észak 
Zemplén rejtelmeit

8. oldal

Kajak-kenusok táboroztak Döm-
södön

6. oldal

Folytatódik a partstabilizálás
A július 10-ei munkaterület-átadással hivatalosan is 

megkezdődtek a KDOP-4.1.1./C-10-2011-0001. számon 
nyilvántartott, „Rácalmás Ófalu városrész csúszásveszélyes 
II/B. partfalszakasz állékonyságának biztosítása” projekt ki-
vitelezési munkálatai településünkön. Az érintett szakaszon, 
a Vadkacsa-köz, Szávó-köz, Kiss Ernő utca, Kossuth Lajos 
utca által határolt területen a korábban már ismertté vált 
módszerrel, cölöpök elhelyezésével és dréncsövezéssel vé-
dekeznek a partfalcsúszás ellen.

IX. Tökfesztivál! 
- már készülünk

Helyszín: Jankovich-kúria
2012. szeptember 28-29-30.
Az idei Rácalmási Tökfesz-

tiválon egyenrangú szerepet 
kap a kultúrműsor, a kiállítás, 
a kézművesség, a gasztro-kul-
túra – és nem utolsó sorban a 
tök. Ezen kultúrák egymást 
kiegészítve alkotnak egy egé-
szet, és teszik a Tökfesztivált 
egyedivé és rácalmásivá. 

Tökfesztiválunk egyedisé-
gét még két fontos momentum 
növeli: a különleges helyszín és 
a kiszolgálás, mosolygós ön-
kéntesekkel. A IX. Rácalmási 
Tökfesztivál újdonsága lesz a 
kézműves foglalkozás bővítése 
és a Tökös Csárda. (Bővebben 
a 10. oldalon, részletes prog-
ram található a www.racalma-
sivarosvedok.hu honlapján.)

Idén is több ezer rácalmási 
lakónak és térségben élőnek 
jelentett kellemes kikapcso-
lódást, felejthetetlen augusz-
tus huszadikai élményt a Vá-
rosnap, amelyet a korábbi 
falunapokat is beleértve 22. 
alkalommal rendezett meg 
Rácalmás önkormányzata. 

A rendezvény minden kor-
osztálynak kínált jó időtöltést, 
igényes programokat, és kiváló 
lehetőség volt arra, hogy a ba-
ráti társaságok összejöjjenek 
egy kicsit nyár végén, és kö-
zösen töltsenek el egy napot. 
Színpadi műsor, kiállítások, 

gyermekjátékok és kézműves 
foglalkozások, kirakodóvásár, 
gasztronómiai utca szerepelt 
a programsorozat repertoár-

jában, színvonalas – és töme-
geket vonzó – esti koncertek-
kel és látványos tűzijátékkal. 
(Összeállítás a 4-5. oldalon.

Dr. Dorkota Lajos méltatta az ünnepet, augusztus 20. a legfényesebb

2012. augusztus XIX. évfolyam 8. szám
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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

A rácalmási Futó Lara sú-
lyos betegségben, veserákban 
szenved. A kislányt Budapes-
ten, a Tűzoltó utcai gyermek-
klinikán kezelik, rendszeres 
orvosi ellátásra szorul.

 A család helyzete nagyon 
nehéz, segítségre van szüksé-
gük, hiszen a kislány  hónapo-
kig tartó gyógykezelése ren-
geteg   kiadással jár. 

A képviselőtestület 250 
ezer forint gyorssegélyt utalt 
ki a családnak az elmúlt hó-
napban, ezen felül úgy dön-
töttek a képviselők, hogy az 
önkormányzat havonta 50 
ezer forint támogatással eny-
híti a szülőkre nehezedő sú-
lyos anyagi terheket. 

Településünkön összefo-
gás indult el a család megse-
gítésére.

Aki segíteni szeretne Futó 
Laurának és szüleinek, ado-
mányát a

10700134-20085205-
51100005

számlaszámra fizetheti be.

Segítsenek Futó Larának! Új kisteherautó 
könnyíti a munkát

A rácalmási képviselőtestület új haszongépjármű vásárlásáról dön-
tött múlt hónapban, és mostanra a gépkocsi beszerzése is megtörtént. 
A kisteherautó segítségével ezentúl vállalkozók igénybevétele nélkül is 
meg tudja oldani az önkormányzat a szükséges személy- és áruszállítási 
feladatokat

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
a városházán

 
Tájékoztatjuk a lakókat, hogy Rácalmás Város Önkor-

mányzatának  képviselő-testületi tagjai közül a következők 
tartanak képviselői fogadóórát az  elkövetkezendő három 
hónapban.

 
NAGYNÉ BERZAI MÁRTA
Időpont: 2012. szeptember 12., szerda 15 - 17 óráig
Helyszín: Polgármesteri Hivatal tárgyalója
 
NÉMETH MIKLÓSNÉ
Időpont: 2012. október 10., szerda 15 - 17 óráig
Helyszín: Polgármesteri Hivatal tárgyalója
 
A képviselők várják fogadóórájukra mindazokat, akik 

kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat szeretnék meg-
osztani velük!

dr. Györe Andrea
jegyző

CÉGEK, 
VÁLLALKOZÓK 

FIGYELEM: 
Hirdessenek 

Rácalmás térképén!
Rácalmás önkormányzata aktualizálja a te-

lepülés térképét, és korlátozott számban lehe-
tőséget biztosít a cégeknek, vállalkozóknak, 
hogy meghatározott tarifa ellenében elhelyez-
zék tevékenységüket reklámozó hirdetésüket a 
térképen.

Érdeklődni a polgármesteri hivatal pénztá-
rában lehet ügyfélfogadási időben személye-
sen, vagy az  517-870 telefonon.
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A PET-palackok 
elszállítási 
időpontjai:

A PET-palackkal meg-
telt  zsákokat a következő 
napokon  szállítják el:

Augusztus 29. szerda
Szeptember 26. szerda
Október 31. szerda
November 28. szerda
December 27. csütörtök

Szociális  nyári 
gyermek- 
étkeztetés

Rácalmás Város Önkor-
mányzata   pályázatot nyújtott 
be  az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Gyermekvé-
delmi  és Gyámügyi  Főosz-
tályára  a szociális nyári  gyer-
mekétkeztetés   támogatására. 
A  pályázatunkat  a minisz-
térium   támogatásra  érde-
mesnek találta  és   a  pályázat  
teljes  összegét  elnyerte   az 
önkormányzat.

A támogatás összege: 831 
ezer 600 forint, s ehhez Rá-
calmás Város Önkormányzat  
Képviselőtestülete  118 ezer 
800 forint   támogatást    sza-
vazott meg  a 2012.  évi költ-
ségvetéséből. 

A  fenti támogatásokból  
40  rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben   részesü-
lő gyermek    54 munkanapon   
keresztül -   június  18-tól au-
gusztus  31-ig  - részesül ét-
keztetésben a nyári szünetben.  

Őstermelői piac 
nyílik

Sikeresen pályázott a 
rácalmási önkormányzat a 
közelmúltban a LEADER-
programban. A Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hi-
vataltól 4 millió 377 ezer 
forintnyi támogatást nyert el 
a város őstermelői piac kiala-
kításához. A beruházási mun-
kálatok a közeljövőben meg-
kezdődnek a kijelölt területen, 
a Szent János téren.

Művelődési ház:
parkoló és út

Jelentős építési munkála-
tok kezdődtek meg a Szigetfő 
utcában, a Művelődési Ház és 
Könyvtár környékén. 

Az intézmény udvarában 
parkolóhelyeket építenek ki, 
a bevezető út is megépül, va-
lamint aszfaltburkolatot kap a 
közelben fekvő Béla-köz is. 

A kivitelezésre kiírt közbe-
szerzési eljárást a legolcsóbb 
árajánlatot tevő Útép-Park 
Kft. nyerte. A munkaterület 
átadása után a cég szakembe-
rei haladéktalanul megkezd-
ték a munkálatokat az érintett 
területen.

Az önkormányzat saját 
forrásból korszerűsíti Rácal-
más Egészségházát. A mun-
kák több mint egy hónap-
pal ezelőtt kezdődtek, és az 
intézmény környékén járók 
láthatják: egyre szebb lesz az 
Egészségház és környéke, az 
új parkolók is szépen alakul-
nak.

Az épületben lesz gyer-
mekorvosi, háziorvosi és fog-
orvosi rendelő váróval, vé-
dőnői szoba, újdonságként a 
háziorvosoknak külön vizs-
gálóhelyiségük is lesz. Kí-
vül-belül megoldják az aka-
dálymentesítést teljes körűen, 
gondolva minden típusú fo-
gyatékkal élőre. Kicserélik a 

tetőszerkezetet, a nyílászá-
rókat, gazdaságossá teszik az 
elektromos- és fűtéshálózatot. 

Az említett parkolóhe-
lyeket  az épület bejáratá-
val szemben, az út túloldalán 
lévő zöldterület átalakításá-
val  old   ják meg, összesen 27 
be állóhely épül ott és külön 
helyet biztosítanak a mentők 
számára.  

Az Egészségház korsze-
rűsítésének  szeptember 30-
ig kell befejeződnie határidő 
szerint. A visszaköltözés és  
berendezés után, december-
ben már a megújult  helyen 
rendelhetnek az orvosok.

Szép lesz az Egészségház és környéke
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Rácalmási Városnap 2012
A Városnap kapunyitása 

délben volt, ám a baráti tár-
saságok már délelőtt birtokba 
vették a területet – elkezdő-
dött a főzőverseny. A Janko-
vich-kúria hátsó parkjában 
több helyszínen is bográcso-
sok és sültek illata csábítot-
ta a kíváncsiskodókat. A Ba-
boskerti Baráti Társaság idén 
is remekelt: mobil kemencé-
jükben fantasztikus kifli sült, 
a grillsütővé átalakított sze-
metes konténerben lefóliá-
zott csülkök forogtak a nyár-
son, mellette halászlé készült 
a bográcsban. Nemcsak a ba-
rátokat, hanem az asztalukhoz 
tévedő idegeneket is szívesen 
fogadták, étellel-itallal kínál-
ták. 

A gasztronómiai felhoza-
talnál maradva: a szervezők 
neves borvidékek borkósto-
lójával és árusítással,  gazdag 
étel- és italkínálattal, vásári 
forgataggal (édesség, fagylalt, 
kürtős kalács, pattogatott ku-
korica, jégkrém, jégkása, vat-
tacukor) árusítással tették tel-
jessé a palettát.

Családi programként kéz-
műves kirakodóvásár, in-
gyenes játszóházi gyer-
mekfoglalkozások, kreatív 
műhelytevékenységek (agya-
gozás-korongozás-ajándék-
készítés) vonzotta a gyere-
keket és a felnőtteket. De 
lehetett sárkányhajózni, mo-
torcsónakázni és evezni a 

Kis-Dunán. Népszerű volt az 
ugrálóvár, trambulin, pónilo-
vagoltatás és arcfestés. A népi 
játékok (vesszőkosaras fakör-
hinta, lovagi torna, hordólo-
vagló, gólyaláb, csigafuttató) 
is igazi különlegességnek szá-
mítottak.

Az ökoturisztikai épület-
ben kiállítások várták a né-
zelődőket. „Gyermekszem-
mel - A mi világunk” címmel 
a Jankovich Miklós Általános 
Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény művésze-
ti képzésben résztvevő diák-

jainak alkotásaiból láthattak 
ízelítőt. A Cikk-cakk Foltvar-
róklub munkáiban, valamint a 
szerb nemzetiségi tárlatban is 
sokan gyönyörködtek. A Jan-
kovich-kúria állandó tárlatai, 
az Afrikai, Halászati és Hely-
történeti Gyűjtemény is várta 
a látogatókat.

A színpadi műsor is pá-
ratlan élményt nyújtott. Be-
mutatkoztak a helyi és térségi 
kulturális csoportok, láthattak 
szerb nemzetiségi előadást, 
amit szabadtéri tánc követett. 
Orosz Zoltán harmonikamű-

vész után pedig Szinetár Dóra 
és Bereczki Zoltán kápráztat-
ta el csodás dalokkal a közön-
séget.

Az augusztus huszadikai 
köszöntő délután öt óra után 
pár perccel volt. Schrick Ist-
ván polgármester köszön-
tötte a résztvevőket, majd dr. 
Dorkota Lajos országgyűlé-
si képviselő, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal vezetője, 
kormánymegbízott méltat-
ta az ünnepet, elmondta: sze-
mélyes ünnepeink mellett 
szükségünk van tradicionális 

Gazdag színpadi műsor szórakoztatta a résztvevőket A népi játékok igazi különlegességnek számítottak

Dr. Dorkota Lajos és Schrick István kínálta az új kenyeret a színpadnál lévőknek
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közösségi ünnepekre is. Au-
gusztus 20. a legfényesebb 
mind közül: államalapító ki-
rályunknak állít emléket, ki-
fejezve megbecsülésünket, és 
az igényt arra, hogy megőriz-
zük emlékét. Dorkota Lajos 
felsorolta István jelentős tet-
teit, döntéseit. Elmondta, te-
vékenysége révén alapjában 
változott meg az ország éle-
te: a nomád vándorló nép ott-
honra, békére lelt. Létrehoz-
ta a vármegyéket, közöttük az 
elsők között Fejért - amelyre 
vonatkozóan már 1009-ből 
vannak írásos dokumentumok 
-, lerakta a jogállamiság alap-
jait, hitt abban, hogy e nem-
zet felemelkedésének alapja 
a törvények betartása. Olyan 
mércét állított elénk, amelyet 
ma is figyelembe kell venni.  
Most rajtunk a sor, István ha-
gyatékának tovább örökítése a 
feladatunk. A nemzetnek van 

miből merítkeznie, és szilárd 
alapokra építkezhet. Gondol-
junk vissza együtt a múltra, 
tegyünk a jelenben, és építsük 
együtt a jövőt, mondta a kor-
mánymegbízott. 

A beszéd után Kovács Eni-
kő református lelkész áldot-
ta meg az új kenyeret, ame-
lyet polgármesterünk szegett 
meg ünnepélyes keretek kö-
zött, végül Dorkota Lajos és 
Schrick István megkínálta az 
új kenyérrel a résztvevőket 

Az ünnepélyes pillanatok 
után a mulatság következett. 
A Hooligans, majd Demjén 
Ferenc szórakoztatta a töme-
get, amely több ezer főre duz-
zadt az esti órákban. A 22 óra-
kor kezdődő tűzijáték idejére 
zsűfolásig megtelt a színpad 
előtti tér. A rendezvény haj-
nalig tartó utcabállal ért végét, 
amelyhez a jó zenét a Mada-
rak Bulizenekar szolgáltatta.

A játszóházi programok vonzották a gyerekeket

A kirakodóvásárban igényes kézműves portékákat (szappanokat, gyer-
tyákat, ékszereket, bőrdíszműves alkotásokat) lehetett megvásárolni Tömegeket vonzott a rendezvény idén is

A gyerekek élvezték a „vidámparkot”

Főzőverseny közben a Baboskerti Baráti Társaság...

A lovacskáknak egész nap nem volt megállás
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A rácalmási kajak-kenu-
sok júliusban a négyhetes 
edzőtábor utolsó hetében is-
mét Dömsödön készültek 
az országos bajnokságra. A 
szakosztály által szervezett 
sportbál bevételéből az edző-
táborozó gyerekek teljes el-
látása biztosított volt. Persze 
ehhez elvárás volt az évközi 
kemény munka és szorgalom 
a sportolók részéről.

Hétfőn reggel gyülekez-
tünk a csónakház előtt teli 
várakozással, és a szülőket 
elnézve nem csekély izgalom-
mal. Dömsödre az út a Dunán 
sem egyszerű, ugyanis a kaja-
kosaink, kenusaink saját hajó-
ikkal eveztek fel az edzőtábo-
rig. A vízre szállás a rácalmási 
híd túloldalán történt, addig a 
hajókat szárazföldön vitték. A 
rácalmási ágból kievezve a tas-
si zsilipig a nagy Dunán kel-
lett átevezniük. Tasson zsili-
pelés és onnan irány Dömsöd 
a Ráckevei ágban. Szálláshe-
lyünket messziről megismer-
ve folyamatosan kötöttek ki a 
gyerekek a stégekhez.

A következő napokban 
Iván bá' vezényelte az edzé-
seket napjában kétszer is. Mi-
után a bajnokságra készültek 
fiataljaink már a gyorsaságon 
volt a hangsúly. Rajtgyakorla-
tok, rövidebb időtávok szere-
peltek az edzéstervben. A reg-
geli elfogyasztását követően 

közös bemelegítés előzte meg 
a délelőtti edzéseket. Vissza-
térve jöhetett az ebéd, melyet, 
mint már évek óta mindig, 
Sanyi bácsi készített el. Ebéd 
után kötelező csendes pihenő 
volt a napirendben, fél 4-kor 
pedig kezdődött a második 
edzés. A vízi edzéseken volt 
lehetőség kipróbálni új ösz-
szeállítású egységeket. Szerda 
este egy-két horgászatot ked-
velő szülő jóvoltából halsütés, 
csütörtökön pedig Makádra 
leevezve palacsintaevés is volt. 
A kellemes időnek köszönhe-
tően jó pár szülő a csapattal 
tartott és próbálta elsajátíta-
ni a kajakozás fortélyait több-
kevesebb sikerrel.

Az idei tábor már a negye-
dik volt sorban, és legalább 
ugyanolyan hangulatos, mint 
az előzőek. Nappal az edzések 
között ki-ki kedvére horgász-
hatott, este a kikapcsolódás 
közös játékokkal, énekléssel 
telt.

A haza utazás szintén eve-
zés formájában valósult meg. 
Kissé fáradtan, de erőtől duz-
zadva várhatták kajakosaink 
a vasárnapi bajnokságot, ahol 
idén is szép eredmények szü-
lettek. Az augusztus pihenés-
sel telik, hogy szeptembertől 
újabb tervekkel indulva való-
ra is váltsák azokat sportoló-
ink.

Dr. Bucsi László

Edzőtábor Dömsödön

A Gyermekjóléti Szolgálat 
kezdeményezésére ebben az 
évben is megszervezték Rá-
calmáson a négynapos nyári 
tábort, amely 30 olyan óvo-
dás és iskolás korú gyermek-
nek jelentett kellemes tábor-
élményt, akik más nyaralási 
lehetőséghez nem juthattak 
volna hozzá a család anyagi 
helyzete miatt.

A gyerekeket két turnus-
ban, június 18-19-én, vala-
mint  június 25-26-án  tölt-
hettek két-két felejthetetlen 
napot a Jankovich-kúriában.

A tábor megvalósításának 
anyagi fedezetét - összesen 

150 ezer forintot - a  képvi-
selőtestület hozzájárulásával 
ebben az évben is Rácalmás 
Város Önkormányzata bizto-
sította.

A gyerekek a táborban napi 
háromszori étkezést kaptak, 
és kézműveskedhettek, ki-
rándulhattak, társasjátékoz-
hattak, ügyességi játékokkal 
játszhattak megfelelő peda-
gógusi felügyelet mellett.

A visszajelzések alapján 
minden táborlakó nagyon jól 
érezte magát. A családok kö-
szönik az önkormányzat ve-
zetőinek a támogatást.

dr. Tóth Pálné

Tábor hátrányos 
helyzetű gyermekeknek

Baján jártak a kajak-kenusok

Baján jártak a Rácalmás SE vízi- és szabadidősport szakosztályának ka-
jak-kenus gyerekei a szüleikkel együtt. A kirándulás kellemes élmény 
volt kicsiknek és nagyoknak egyaránt
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Konferencia, ajánlásokkal
Az 1848-ban alapított 

Kecskeméti Városszépítő 
Egyesület szervezte meg eb-
ben az évben a Város és Falu-
védők Szövetsége (Hungaria 
Nostra) XXXI. Országos Ta-
lálkozóját és Konferenciáját 
Kecskeméten.

A Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesületet egy 12 fős 
küldöttség képviselte 2012. jú-
lius 5-7. között. Nagy izgalom-
mal készültünk a konferenciára, 
mint olyanok, akik tudják, hogy 
egy ilyen találkozó és konferen-
cia megszervezése milyen nagy 
munkával jár, hiszen pár évvel 
ezelőtt mi adtuk otthont ennek 
a rendezvénynek.  Sőt olyan szép 
sikerrel, hogy ma is sokan em-
lékeznek a rácalmásiak mosoly-
gós, szívélyes vendéglátására. 

A Városháza lenyűgözően 
szép dísztermében volt a meg-
nyitó és az azt követő előadás-
sorozat. 

A közel 250 fő küldöt-
tet, akik 50 falú és városvédő 
egyesület képviseletében je-
lentek meg, szívéjesen köszön-
tötte a Kecskeméti Városvédő 
Egyesület elnöke Király József 
és Dr. Zombor Gábor Kecske-
mét város polgármestere.

A Konferencia most első 
alkalommal lett egy téma köré 
felépítve, amely a Kárpát-me-
dencei szecesszió volt. 

A városháza díszudvarán 
szecessziós épületkerámia ki-
állítás várta az egybegyűlteket 
a Zsolnay Manufaktúra Zrt. 
anyagából. Szecessziós épüle-
teinek fotóit és tervrajzait mu-
tatta be Kaposvár, Budapest és 
Kecskemét városa.

Az első nap délutánján bu-
szos városnézéssel ismerked-
tünk Kecskemét városával.

Ezután következett az ün-
nepélyes megnyitó a városhá-
za gyönyörű, kellemes klímá-
jú dísztermében. Itt adták át 
az  idei Podmaniczky-díjakat, 
idén 17-en részesültek ebben 
az elismerésben. 

Este a város polgármestere 
adott fogadást a városháza ud-
varán a résztvevők tiszteletére.

A konferencia második, 
szakmai napján ismerkedhet-
tünk meg a Kárpát medence 
szecessziójával. Határon túlról 
is érkeztek előadók: Szabad-
káról, Nagyváradról, Temes-
várról, és beszámoló hangzott 

el Marosvásárhely, Felvidék és 
Kárpátalja szecessziós építé-
szetéről. 

A falu és városvédők mellett 
a hazai építész szakma képvi-
selői, idegenforgalmi szakem-
berek, művészettörténészek is 
képviseltették magukat.

Az előadások tudományos 
igényűek, figyelemfelkeltők, 
egyben szórakoztatók voltak.

A harmadik nap is igen em-
lékezetes volt. A vendégek Ti-
szaalpárra, Kiskunfélegyházá-
ra és Bugacra látogattak. Szóba 
került a helyi érdekű gazdasá-
gi kisvasutak helyzete, többek 
között a már megszüntetett 
Kecskemét - Bugac kisvasút is.

Hagyományosan a záró 
rendezvényen adták át a ván-
dorbotot a jövő évi események 
rendezőjének. Jövőre a szabol-
csi megyeszékhely ad otthont 
a XXXII. Országos Találkozó-
nak, melyet a nyíregyházi vá-
rosvédők szerveznek.

Kis csapatunk élvezte a 
konferencia minden percét, a 
szabadidős programokat is. 

Gratulálunk a szervezők-
nek.

Mivel fesztivált szervezünk 
kíváncsiságunknak engedve az 
események végén nem hazafe-
lé indultunk, hanem Móraha-

lomra. Itt rendezték a Rétes-
fesztivált. Emellett csábított 
bennünket a nagy melegben a 
fürdés lehetősége, az itteni iga-
zán csodálatos fürdőben. 

A fesztivál rendezéséből 
sokat tanultunk, a vízben fel-

üdültünk. Érdemes volt ezt a 
kis önköltséges kitérőt meg-
tennünk.

Pallos László
elnök

A konferencia ajánlásai
1., Minden év június 20.-

a, amely báró Podmaniczky 
Frigyes születésnapja, legyen 
a Város- és Faluvédők és Szé-
pítők napja: Ez a nap nem 
csak az ünneplésről és meg-
emlékezésről szólna, hanem 
az egyesületek konkrét fel-
adatot is vállalnának a hely-
ben található értékek megis-
mertetése és azok megőrzése 
érdekében.

2., Lechner Ödön építésze-
tének méltó nemzetközi elis-
mertetésének támogatása Az 
illetékesek tegyék meg a szük-
séges lépéseket annak érdeké-
ben, hogy a Világörökségi cím 
(UNESCO) mielőbbi odaíté-
lésére sor kerülhessen Lechne-
ri Ödön életművének jelentős 
épületei (pl: a kecskeméti vá-
rosháza ) esetében.

– A Lechner életmű és a 
magyar szecessziós örökség 
tárgyi emlékeinek bemutatása

Javasoljuk az Emberi Erő-
források  Minisztérium Kultú-
ráért Felelős Államtitkárságá-

nak, hogy a nemzetközileg is 
magas értékelésű magyar sze-
cessziós örökség (építészet, dí-
szítőművészet) válogatott tár-
gyi anyagát állandó jelleggel 
múzeumi kiállításon kerüljön 
bemutatásra. A kiállítás terve 
kapcsolódjék össze Lechner 
Ödön halálának századik év-
fordulójáról (2014) megemlé-
kező  nemzeti emlékévvel és 
eseménysorozattal.  Javasoljuk, 
hogy készüljön digitális adat-
bázis (értékkataszter) a teljes 
Kárpát- medence szecessziós 
stílusú épített örökségéről és 
az épületkehez tartozó dísz-
művekről.

3., Kulturális örökségün-
ket hasznosítsuk jobban a tu-
rizmus terén úgyis, hogy az 
ismert és megismerésre érde-
mes emlékekből - közöttük a 
szecesszió kiemelkedő alko-
tásaiból - rövidebb-hosszabb 
időtartalmú „program-cso-
magokat” kell összeállítani, az 
emlékeket un. „kulturális útvo-
nalra” összeszervezni.

4., A műemlékvédelem 
helyzetéről Magyarországon: 
A konferencia résztvevői ag-
godalmukat fejezik ki az örök-
ségvédelem jelenlegi hazai 
helyzetével kapcsolatban. A 
szervezeti és jogi átalakítások 
ugyanis, csak abban az esetben 
lehetnek eredményesek, ha 
szakmailag és tudományosan 
is épített örökség szolgálják. a. 
Bővíteni kell az örökségvéde-
lem társadalmi bázisát. Be kell 
vonni jobban a civil szerveze-
teket az emlékanyag állapotá-
nak megfigyelésébe.

b. A hazai és határon túli 
médiában magas színvona-
lú, hiteles és szakszerű tájé-
koztatással - örökségvédelmi 
műsorok, tudományos isme-
retterjesztés - kell az örökség-
védelmet vonzóbbá, élmény-
szerűbbé tenni.

c. A fiatal generáció bevo-
nása az értékmentő munkába 
Továbbra is fontosnak tartjuk, 
hogy a helyi civil szervezetek 
a már mindennapi munkába is 
vonják be az ifjúságot.
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Nyári  ügyelet 
az iskolában 
Pótbeíratás:   

Augusztus 27. (hétfő) 9-12 óráig
 28. (kedd) 9-12 óráig  

Igazgató: 

Augusztus 22. (szerda) 9-12 óráig
Augusztus 27. (hétfő) 9-12 óráig

Igazgató helyettes:   

 Augusztus 23. (csüt.) 9-12 óráig
 Augusztus 28. (kedd) 8-12 óráig

Javítóvizsga:

Augusztus 28. (kedd) 8,00 óra

Művészeti Iskola beíratkozás: 

2012.09.03-09.15-ig 
(a nyomtatványt az első héten kapják meg a tanulók

Ebéd befizetés (kizárólag óvodai befizetés): 

Augusztus 23. (csüt.) 9-15 óráig 
Augusztus 24. (péntek) 9-15 óráig 

Ebéd  befizetés (kizárólag iskola, napközi): 

Augusztus 29. (szerda) 10-17 óráig
Augusztus 30. (csüt.) 10-17 óráig

Kérjük az ebédet előre fizetni, különben nem áll módunk-
ban megrendelni.

Gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak hozzák ma-
gukkal a határozatot is.

Tankönyvek  árusítása:  

Augusztus 29. (szerda) 10-17 óráig
Augusztus 30. (csüt) 10-17 óráig 

Tanévnyitó ünnepély:

Augusztus 31. (péntek) 17 óra

Első tanítási nap:  

Szeptember 3. (hétfő)

„Elindulok hazát látni, ide a ván-
dorbotot! Csodálatos tájak vár-
nak, ma itt vagyok, holnap ott.
Utak visznek, utak hoznak, leülök 
és elmesélem amit láttam. Figyelsz 
rám?
Ez az erdő, ez a város, ez a falu, 
ez a patak, Ez a Hazám!”

A rácalmási Jankovich 
Miklós Általános Iskola ba-
kancsos csapatának 35 tag-
jával fedezhettük fel észak 
Zemplén rejtelmeit. A ki-
lenc nap kimondva soknak, a 
rengeteg programmal töltve 
gyorsan elrepült és kevésnek 
bizonyult…

A vándortábor különleges-
sége abban rejlik, hogy nem 
egy programterületre helye-
zi a hangsúlyt, hanem a maga 
komplexitásában a magyar 
nyelv múzeumától a szikla-
mászáson át a gyárlátogatásig 
a földrajzi környezet számta-
lan területét felölelve a célokat 
gyalogos erdei túrákkal meg-
közelítve éri el, ezen túl, ma-
gunk szervezzük szállásain-
kat, programjainkat, magunk 
főzünk, és mindenki életkorá-
nak megfelelően kiveszi részét 
a tábori munkában…

Első napunk a Pusztafalui 
szálláshely megismerésével a 
tájház, a falumúzeum és a kö-
zépkori református templom 
látogatásával kezdődött, majd 
délután egy 12 km -es körtú-
rával vettük be a füzéri várat…

A lassan megújuló vár egy-
kori tárházában Perényi Péter 
koronaőr 1526 novemberétől 
egy éven át őrizte a Szent Ko-
ronát.

Másnap az egyik leghosz-
szabb egész napos túrát jelen-
tő Nagy-Milic csúcstámadás 
következet, az esős idő kicsit 
mászóssá tette a nem minden-
napi kaptatókat, hisz a Milic 
a térség legmagasabb csúcsa 
(896 m). Sajnos a László-ta-
nyát nem sikerült meglátogat-
nunk, mert a magántulajdon-
ba került és így gyönyörűen 
felújított Károlyi vadászkas-
tély, ami egyben a forintunk 
születési helye is, halandó tú-
rázóknak már nem látgatható, 
de örüljünk, hogy kívül-belül 
megújulva áll…

Hétfőn a Kormos-bába 
tanösvény bejárása utána a ha-
tár menti ma szlovák Izra-tó-
hoz látogattunk és leleményes 
túrázóinknak a fürdés mellett 

Zemplén Vándortábor 
– Nagy-Milic Natúrpark
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még csónakázni is sikerült. 
Este egy többórás professzi-
onális, fedett pályás boulder-
fal, meghódítása következett 
beülővel-kötélbiztosítással, a 
kevésbé bátrak pedig ugró-
asztalon lazíthattak.

Utunk negyedik napon 
Hollóházára vitt minket. 
A manufaktúra és a porce-
lánmúzeum meglátogatása 
mindnyájunkban maradandó 
keserédes nyomot hagyott. A 
gyerekek által megfestett és 
későbbiekben kiégetett kerá-
miákat postán utánunk kül-
dik. A szebb napokat látott 
anno 1200 főt foglalkozta-
tó nagy múltú hungarikum 
egy éve felszámolás alatt áll. 
Mindösszesen kilencven em-
bernek ad munkát, de a pro-
duktum így is lenyűgöző a 
látvány magával ragad! Csak 
remélhetjük, akad majd szán-
dék e kiemelkedő magyar ér-
ték megmentésére, megőrzé-
sére…

Hollóházáról indul, illet-
ve ha tetszik, itt végződik az 
országos kéktúra. Felkeres-
tük 0-km kövét, emlékmű-
vét és jó szívvel gondoltunk a 
túramozgalmat népszerűsítő 
Rockenbauer Pálra és a más-
félmillió lépésre…a túra köz-
ben hozzánk csapódó, csapa-
tunkat terelő puli, ha hiszik, 
ha nem, Pusztafalutól mutat-
ta az utat…

Szerdai nap a bázisvál-
tás napja! Ez azt jelenti, hogy 
egész napos hátizsákos túra 
kertében áttettük szálláshe-
lyünket Pálházára. Útközben 
a Füzérkajatán faopálokat lát-
hattunk, majd a gyönyörű Fü-

zérradványi Károlyi-kastély 
és annak arborétuma követ-
kezett, a több száz éves pla-
tánnal…

Kora este újoncaink jóked-
vű avatásával zártuk a napot.

Másnap Kőkapú-Rostal-
ló állomásig hangulatos kis-
vasutazással, onnan tovább 
egy nehéz kaptató után vé-
gig ereszkedve 14 km meg-
tétele után - egy kis opál-
gyűjtést beiktatva- érkeztünk 
meg aranygombos Telkibá-
nyára. Megnéztük az ásvány-, 
és ipartörténeti múzeumot, a 
Szent Katalin kápolnát, be-
jártuk a tanösvényt és a kop-
jafáiról elhíresült temetőt 
is. Mint mindenütt a kör-
nyéken, itt is tiszta, rende-
zett, ápolt kisfalvakat, nehe-
zen élő mégis nagyon kedves, 
vendégszerető embereket is-
merhettünk meg.

Pénteken a Széphalmon 
nemrég megnyitott Magyar 
Nyelv Múzeuma volt egyik 
úticélunk. Minden korosz-
tálynak nagyon tetszett az ér-
dekes, interaktív modern ki-
állítóhelyek sokasága. Innen 
a Zemplén kalandpark kö-
vetkezett. Szórakoztató er-
dei bobozás után hazánk leg-
hosszabb libegőjével értük el a 
Magas-hegyen épített kilátót 
(514 m ). Ezt követően rövid, 
de kemény túrával a magyar 
kálvárián keresztül ereszked-
tünk le Sátoraljaújhelyre és 
röviden ismerkedhettünk a 
város nevezetességeivel. Este 
a tábor értékelésével és bátor-
ságpróbával zártuk program-
jainkat. Bejártuk Zemplén 
északi részét gyalogosan közel 
száz kilométert tettünk meg.

Jó pár érdekesség így is ki-
maradt, de a vándortábor célja 

az is, hogy kedvet kapva egy-
szer Te, a családoddal, baráta-
iddal visszamész, hiszen au-
tópályáról, repülőgépről nem 
lehet megismerni semmit.

Rengeteg élménnyel gaz-
dagodva, fájó szívvel bú-
csúztunk a Nagy-Milic Na-
túrparktól és egy kicsit a 
vándortábortól is! Mert bár 
keresem a megoldást, úgy tű-
nik több mint három évtized 
után, ebben a formában ez az 
utolsó…

Köszönet illeti mindazo-
kat, akik segítették táborun-
kat, hiszen minden élelmiszer, 
kötszer, vagy bármely más 
adomány miatt megtakarított 
forint, a programomra fordít-
va-színesíti, változatosabbá 
teszi a vándortábor életét.

Baglyas Ágnes virágboltja 
Rácalmás, Coop Abc Rácal-
más, Csurgó István méhész, 
DS-televízió, Gyógyszer-
tár Rácalmás - Somogyi-
né Gyöngyi, Híd Európá-
ba Közalapítvány, Komolai 
papírbolt, Mohainé Csupity 
Zsófia Szerb nemzetiségi ön-
kormányzat, Martinász-Re-
ál Abc, Rácalmásért Okta-
tási Kulturális és Környezeti 
Nevelési Egyesület, Rácalmás 
-Farkas László vasboltja, Tes-
co áruház Dunaújváros! 

Külön köszönet Schrick 
István polgármester úrnak, 
valamint Rácalmás város kép-
viselőtestületének!

Márta István
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Már-már úgy tűnt ment-
hetetlen a volt polgármeste-
ri hivatal mellett felállított fa 
szobor, melyet Mosonyi Mi-
hály a 80-as években alkotott. 
A szobor ápolás, gondozás hí-
ján annyira tönkre ment, hogy 
még felújítására sem volt re-
mény. Alapos vizsgálódás után 
azonban megállapí-
tottuk, hogy a szo-
bor megmenthető, 
mégis érdemes fel-
újítani. 

Ez év tavaszán 
nekifogtunk és Bog-
nár Ferenc város-
gazda vezetésével a 
közmunkások köz-
reműködésével sike-
rült olyan alapos fel-
újítást végezni, hogy 
még ugyan annyi 
évet adunk a szobor-
nak, mint amennyit 
eddig élt...

Érdekes az alko-
tás története is. Va-
laha a polgármeste-
ri hivatal és a posta 
épülete helyén lévő telken a 
szegényház és kórház állt. 
„Magyarországon az 1800-as 
évek végén az egészségügyi 
ellátás rendkívül alacsony 
színvonalú volt. A faluhoz 
legközelebb eső kórház Pes-
ten, illetve Fehérváron mű-
ködött. A faluban akkoriban 
sok idős, egyedül maradt, el-
esett ember élt, az ő megsegí-
tésükre, ellátásukra alapítot-
ták és építették fel 1897-ben 
a szegényház és kórházat. Az 
átadásra 1898-ban került sor.

 Ezen létesítmény pontos 
elnevezése ma már nehezen 
kideríthető, hiszen a korabeli 
dokumentumok, illetve nap-
jaink írásműveiben többféle 
elnevezés szerepel. 

Az intézmény alapítóira a 
faszobor mellé néhány mé-
terre elhelyezett 90x110 cm 
méretű kő foglalatba beágya-
zott 80x100 cm méretű vörös 
márványtábla felirata emlé-
keztet. 

A falu által adományozott 
telken, az akkori faluvezetés 

építette fel az intézmény két 
épületét. A nagyobb épület-
ben a szegényház és kórház 
működött, míg a másik ki-
sebb épület a faluról-falura 
vándorló elesett emberek el-
látó- és szálláshelye volt. Ez 
az épület volt az úgynevezett 
„Vendel-ház”.

Az intézmény 1947-ig mű-
ködött, épületei tönkremen-
tek és az 1950-es évek elején 
lebontották. Ma már csak a 
még élő idősebb falubeli em-
berek emlékezete és a parkban 
elhelyezett emléktábla őrzi az 
emlékét.

A szegényház és kórház 
utolsó ellátottja, lakója egy 
jólelkű, néma szegény ember, 
Miss Ferenc volt. Ezt az egy-
szerű embert mintázta meg 
faszobrában Mosonyi Mi-
hály.

A szobor nemes egyszerű-
ségével ragadja meg a szemlé-
lődőt. Feri bácsi arca egy ro-
bosztus 165 cm magas, 86 cm 
átmérőjű fatörzsből van kifa-
ragva és szomorú, egyhangú 
tekintettel szemléli a Kulcsi út 
forgalmát. A fatörzs egy alul 
176 cm, felül 145 cm élmére-
tű, 95 cm magasságú, négyzet 
alapú csonka gúla talapzatba 
van foglalva. 

Örülünk, hogy a szobor is-
mét a régi szépségében kö-
szönti a járókelőket!

„Feri bácsi” tovább él!

Mi a hagyományok tuda-
tos ápolását tekintjük fő fel-
adatnak és ez a gondolat hatja 
át munkánkat. Az öntevékeny 
(amatőr) kulturális csoportok 
fellépési lehetőségei nagyon 
leszűkültek, pedig a megmé-
rettetést, az összehasonlítást 
más amatőr csoportokkal, erő-
sen igénylik. A tökfesztiválon 
való részvételre és fellépés-
re többszörös az igény, mint a 
fogadási lehetőség. Válogatási 
szempontunk az volt, hogy a 
helyi csoportok mindenképen 
felléphessenek a színpadon, 
a régiókból pedig igyekszünk 
újakat bemutatni.

Rácalmáson és a térség-
ben korábban nem volt sem 
az amatőröknek, sem a köny-
nyűzenei csoportoknak ilyen 
nagyszabású fellépési lehe-
tősége, mint a tökfesztiválon. 
Úgy érezzük, hogy a rendez-
vényünk kulturális program-
jával komoly hiányt pótolunk.

A kulturális műsorok össze-
állításánál az alábbi szempon-
tok vezérelnek bennünket:

– Az öntevékeny amatőr 
együttesek műsora által bete-
kintést kapjunk a településün-
kön, valamint közelebbi-távo-
labbi területeken élők tánc és 
zene kultúrájába. Egyúttal fel-
lépési lehetőséget biztosítsunk 
számukra.

– A magyar néphagyomá-
nyok mellett a nemzetiségi kul-
turális egyesületek, így a német, 
a szerb, az ír nép hagyományait 
is megismerhessük.

– A profi együttesek mű-
sor válogatásánál legfontosabb 
szempontunk az volt, hogy 
minden korosztálynak és min-
denfajta zenei ízlésnek meg-
feleljünk. (Részletes program 
már elolvashatják faluvedok.
hu honlapon, lapunkban pedig 
a következő,  szeptemberi szá-
mában közöljük.)

Városvédő egyesület

Már készülünk a nagyrendezvényre!

IX. RÁCALMÁSI 
TÖKFESZTIVÁL

2012. szeptember 28-29-30. Jankovich-kúria

Várjuk az önkénteseket!
A Tökfesztiválon naponta 100-120 fő önkéntes dol-

gozik. Már összeállítottuk az önkéntes csoportokat a kü-
lönböző szakterületeken és megállapítottuk, hogy több 
területen is hiány mutatkozik, ezért arra kérjük a közös-
ség iránt elkötelezett rácalmási lakosokat, hogy jelentkez-
zenek. Az önkéntes munkásokat az alábbi területeken fo-
gadunk:

– kézművesek
– jegyárusok
– rendfenntartók
– kiállítási termekbe őrök

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi személyeknél lehet:
– Pallos László 06-30-979-2857
– Szalai Árpád 06-20-932-9307
– Steiner Lajos 06-30 948-2613
– Nyikomné Gévai Katalin  06-20-951-6623
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A parlagfüvet irtani na-
gyon nehéz –  de kötelező! 
Aki elmulasztotta a júniusi, 
júliusi  virágzás előtt meggá-
tolni ennek az erősen allargén 
gyomnak a terjedését, annak 
most nagyon nehéz dolga van. 
A parlagfű ugyanis az aszályos 
időben is intenzíven tud fej-
lődni, terjed, pollenjétől sokan 
szenvednek ezekben a hetek-
ben!

Kérjük, irtsák a parlagfü-
vet! Ellenkező esetben a beje-
lentések alapján belterületen a 
jegyzőnek, külterületen pedig 
a növényvédelmi hatóságnak 
intézkednie kell!

Növényhatározó
A parlagfüvet bizonyítha-

tóan először 1922-ben ész-
lelték a szakemberek Somogy 
megyében. Roppant gyorsan 
terjedt el és tavaly már 700 
000 hektár területet fertőzött 
meg, de az ország területén 
szinte mindenütt megtalálha-
tó. Egyike a legveszedelme-
sebb és legkárosabb gyomnö-
vényeknek, mert nem csupán 
a helyet, a tápanyagokat, a vi-
zet orozza el a termelt növé-
nyektől, de a virágpora száz-
ezreknek okoz súlyos, hosszan 
tartó allergiás panaszokat.

A parlagfüvet (Ambro-
sia artemisiifolia) nem ne-
héz felismerni, mert termetes, 
egy méternél is magasabbra 
növő bokra igen jellegzetes: 
sötétzöld levélzete vastagon 
szőrözött, szára tőtől elága-
zó, virágzatai a hajtások csú-
csán nyílnak. Aki egyszer jól 
megnézte, az soha sem felejti 
el! Az első, porzós virágai jú-
lius első napjaiban nyílnak ki 
és nagy mennyiségű virágport 
szórnak szét. Tömeges virág-
zásuk hosszan elhúzódik, au-
gusztus közepéig tart.

Parlagfű
A parlagfű irtását már ta-

vasszal el kellett kezdeni, de 

még július elején sem késő, a 
virágzás előtt is eredménye-
sen lehet felvenni a harcot el-
lene. A kertekben és a belte-
rületeken a leghatékonyabb 
és a környezetet leginkább kí-
mélő módja a védekezésnek a 
gyomlálás a virágzás megkez-
dődése előtt. A kaszálás is jó 
módszer, de számolni kell az-
zal, hogy a tő ismét (és igen 
buján) kihajt! Lakott területe-
ken is lehet vegyszerekkel ir-
tani, de ehhez célszerű szak-
ember véleményét igénybe 
venni. A megelőzés ebben az 
esetben is a leghatékonyabb 
védekezés!

Tudnivalók a parlagfű allergiá-
val kapcsolatban

Augusztusban és szempt-
emberben Magyarországon 
minden ötödik ember a par-
lagfű allergiától szenved, a 
tüneteit próbálja csillapítani. 
A parlagfű Magyarországon 
mintegy ötmillió hektár te-
rületen fordul elő, ebből 700 
ezer hektár erősen fertőzött-
nek számít.

 Nagyon fontos lenne, hogy 
a lehető legtöbb parlagfűt ki-
írtsuk a földekről, hiszen, aki 
allergiás, annak nagyon nehéz 
átvészelni ezt a két hónapot. 
A parlagfű allergia legfőbb tü-
netei a szem viszketése, köny-
nyezése, a folyamatos tüsszö-
gés, orrfújás.

A parlagfű pollenszórá-
sa általában július közepe tá-
ján indul, de az időjárás függ-
vényében ez egy-két hetet 
eltolódhat (a pollenszórás ki-
sebb mennyiségben egészen a 
fagyok beálltáig folyamatosan 
tart). Ha a korábbi években 
már június végén, július elején 
virágzott a parlagfű, akkor azt 
tapasztalták, hogy kezdetben 
kevés pollent lehetett regiszt-
rálni, majd július közepétől 
lassan - légköbméterenként 
napi három-tíz darabra - nőtt, 
augusztus elején pedig hirte-

len húsz fölöttire emelkedett a 
levegő pollenszennyezettsége. 
Augusztus 20-a táján már lég-
köbméterenként 150-300 da-
rab pollen is előfordult a le-
vegőben. Idén már július első 
hetében megjelentek az első 
parlagfűpollenek a levegőben, 
ami a parlagfűre fokozottan 
érzékenyeknél már akkor al-
lergiás tüneteket válthatott ki 
(július elején Szeged, Szabad-
ka, Temesvár, Újvidék és még 
több környező város pollen-
csapdáiban találtak már par-
lagfűpollent).

A parlagfű pollenje a 
légutakon keresztül jut kap-
csolatba szervezetünkkel. 
Ennek megfelelően az álta-
la okozott allergia elsősor-
ban szénanáthás és asztmás 
tüneteket okoz. Mindazonál-
tal előfordulhatnak ekcémás 
tünetek is. Gyakori, hogy a 
szénanáthás, asztmás, esetleg 
ekcémás tüneteket nem csak 
maga a parlagfű okozza, ha-
nem „besegítenek” neki a ke-
resztallergiát adó növények 
is: például a fekete üröm, pa-
radicsom, görögdinnye. Ezek 
olyan ételek, amelyek fehér-
jéi nagy hasonlóságot mutat-
nak a parlagfű pollenjének 
allergénjeivel. Emiatt a par-
lagfüvön aktiválódott szerve-
zet ugyanolyan védekező re-
akcióval válaszol rájuk, mint 
ahogy azt a parlagfűre teszi.

 Pusztítsuk az allergén növényt!
A parlagfű allergia leghaté-

konyabb kezelési módja a tü-
neteket kiváltó allergén elke-
rülése, azaz egy pollenmentes 
vidék keresése. Erre Magyar-
országon sajnos nem sok le-
hetőség nyílik. Hosszú virág-
zási időszaka miatt a külföldi 
út is csak kivételes esetekben, 
elsősorban gyenge allergiánál 
jelenthet megoldást.

Az orvostudomány mai ál-
lása szerint az allergiás meg-
betegedéseket, így a parlagfű 

okozta szénanáthát, asztmát, 
ekcémát meggyógyítani nem 
lehet. A kezelések mindössze 
a tünetek csökkentését képe-
sek elérni, az immunrendszer 
fokozott reakciókészségét ki-
törölni nem tudják.

A kezelés legelső lépése 
a problémát okozó allergén 
azonosítása, a szervezet álla-
potának felmérése, a részletes 
allergiavizsgálat és allergia-
teszt. Az allergén ismeretében 
hatékony kezelési módot je-
lent az antihisztaminok (tab-
letta és orrspray formájában) 
és a szteroidok (orrspray, in-
halációs és injekció forma) 
alkalmazása. Ezeket egészít-
hetik ki a pollencsapdaként 
működő orrkenőcsök, a tü-
netek csökkentése érdekében 
ideiglenesen használható orr-
nyálkahártya-lohasztó spray-
k, asztmánál pedig a hörgőtá-
gítók. 

Mi az allergia?
Az allergia a szervezet túl-

zott reakciója olyan – egyéb-
ként veszélytelen - anyag-
gal szemben, mely egészséges 
szervezetben semmilyen re-
akciót nem indít el.

A legnagyobb gondot a 
pollenallergiások számára je-
lenti a kiváltó allergén kerü-
lése, mely esetükben egyet je-
lentene a levegővételről való 
lemondással.

 Júliusban kezdődött a virágzása!

Irtsuk a parlagfüvet!
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Nyár végén is sokan szeret-
nék az utolsó kellemes estéket 
a kertben, a szabadban tölteni. 
Kérjük, ne ilyenkor égessék el 
a kerti hulladékot, ne zavarják 
füstölgéssel a szomszédokat!

A köztisztasági rendelet 
alapján az ingatlantulajdonos-
nak  a közterület  tisztántar-
tásával, zöldterület, park ápo-
lásával kapcsolatos feladatai a 
következők:

– az ingatlan  előtti  járdá-
nak,  járda hiányában  2  mé-
ter  széles  területsávnak, a 
járda melletti zöldsáv  úttestig  
terjedő  teljes  területének   a 
gondozása, tisztántartása, sze-
mét- és gyommentesítése.

– az ingatlan melletti, mö-
götti  nyílt ároknak és műtár-

gyainak tisztántartása, gyom-
mentesítése.

– az ingatlantulajdonos-
nak  a közutak  mentén  ke-
letkezett  füvet  szükség 
szerint, de    évente leg-
alább   négy alkalommal  le 
kell kaszálni és eltakarítani. 
Az ingatlan mellett  húzódó  
közterületen  elhelyezett nö-
vények  gondozásáról  a tulaj-
donos, vagy használó  köteles 
gondoskodni.   A két szom-
szédos  terület, épület közötti  
közforgalmi területsáv vagy 
átjáró  esetében  a tisztántar-
tási  kötelezettség  a tulajdo-
nosok között fele-fele arány-
ban oszlik meg. 

Avar és kerti  hulladék  
égetésének szabályai: 

– Avar és kerti hulladék:  
falomb, kaszálék, nyesedék, 
egyéb növényi maradványok  
ártalmatlanítása  elsősorban  
komposztálással történhet.

– Belterületen  az éghető  
kerti  hulladék megsemmisí-
tését, égetését egész évben   le-
het  végezni   vasárnap kivéte-
lével reggel  5 - 8 óra  illetve  
16 - 22  óra között, szélcsen-
des időben.  Szombaton  tüzet 
gyújtani  csak reggel 5 - 8 órá-
ig lehet, délután  és este tilos. 

– Avart és  kerti hulladé-
kot  csak olyan  helyen  és te-
rületen  szabad  elégetni , ahol 
a személyi  biztonságot nem  
veszélyezteti , vagyoni  és kör-
nyezeti  kárt nem  okoz .  Erre 
a célra közterületet igénybe 
venni tilos!

– Az égetendő  hulladék  
nem  tartalmazhat  kommu-
nális , illetve  ipari  eredetű  
hulladékot (műanyagot, gu-
mit, vegyszert, festéket stb.), 
illetve azok maradékait.

Tűzgyújtás és rendrakás!

Tisztelt Fogyasztónk!
Engedje meg, hogy az 

alábbiakban tájékoztassuk a 
talajterhelési díjjal valamint 
a víziközmű-hálózatokra tör-
ténő kötelező rákötéssel kap-
csolatos jogszabályi változá-
sokról és Társaságunk ehhez 
kapcsolódó akciójáról.

Talajterhelési díj növekedése
A környezetterhelési díj-

ról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény 11. § (1) bekezdése 
értelmében azon fogyasztó-
nak, aki a rendelkezésre álló 
közcsatornára nem köt rá, ta-
lajterhelési díjat kell fizetnie. 
Felhívjuk Tisztelt Fogyasztó-
ink figyelmét arra, a 2011. évi 
CCI. törvény 234. §-a alapján 
a talajterhelési díj egységdí-
jának mértéke 2012. február 
1-jétől a korábbi 120 Ft/m3 
helyett 1.200 Ft/m3 mérték-
ben került meghatározásra, 
amelyet a területi szorzók to-
vább növelhetnek. 2013-ban 
tehát már a megemelt talaj-
terhelési díjat kell az érintett 
fogyasztóknak megfizetni, 
amely így jelentősen megha-
ladhatja a települési közüzemi 
csatornadíjak mértékét!

Kötelező rákötés
A víziközmű-szolgálta-

tásról szóló 2011. évi CCIX. 
számú törvény 83.§ (3) be-
kezdése alapján, ha 2012. júli-
us 1-jén a közműves ivóvízel-
látás, vagy szennyvízelvezetés 
és -tisztítás biztosításához 
szükséges víziközmű rendszer 
a közterületen az ingatlanról 
műszakilag elérhető módon 
kiépült és rendelkezésre áll, 
akkor az ingatlan tulajdono-
sa 2013. július 1-jéig az 55.§-
ban foglaltak szerint köteles 
az ingatlant a rendszerbe be-
kötni!
Kedvezményes rákötési 
lehetőség 2012. 4. 1.-2012. 9. 30. 
között

A fenti jogszabályi változá-
sok alapján a kiépült víziköz-
mű-hálózatokra való rácsatla-
kozás az érintett fogyasztók 
számára gazdaságilag indo-
kolt és egyben törvényileg kö-
telező. A rákötésekkel kapcso-
latosan felmerülő fogyasztói 
terhek enyhítése érdekében a 
DRV Zrt. az önkormányza-
tokkal közösen igyekszik tá-
mogatást nyújtani az érintett 
fogyasztóknak.

Ennek érdekében 
Társaságunk az újonnan 

létesült bekötések 
átvételét - 

bruttó 13.970 Ft helyett 
- ingyenesen elvégzi.

A rákötési folyamat meg-
indítása előtt kérjük, részle-
tesen tájékozódjon az ügy-
félfogadó irodáinkban, és 
honlapunkon (www.drv.hu) 
is megtalálható rákötési tájé-
koztató alapján, szükség ese-
tén keresse ügyfélszolgálati 
munkatársainkat. A rákötési 
szándék az előzőekben em-
lített helyeken és a polgár-
mesteri hivatalban is megta-
lálható „Megrendelő ivóvíz, 
csatorna bekötés létesítésére 
formanyomtatvány” kitölté-
sével, és a következő posta-
címre történő megküldésével 
jelezhető:

DRV Zrt. Ügyfélszolgálat
8601 Siófok, Pf. 888
A megrendelőt csak az ille-

tékes víz- és csatornamű tár-
sulat/önkormányzat aláírásá-
val fogadhatja el a DRV Zrt. 
Aki a szolgáltató hozzájárulá-
sa nélkül csatlakozik a szeny-

nyvízelvezető törzshálózatra, 
szabálysértést követ el.

A DRV Zrt. a beérkező 
megrendelői igényeket fo-
lyamatosan figyelemmel kí-
séri, nyilvántartja. Az illeté-
kes Üzemvezetőség felveszi 
a kapcsolatot az igénylők-
kel, és a kialakított ütemterv-
nek megfelelően egyezteti a 
szakfelügyelet tervezett idő-
pontját. A DRV Zrt. Ügyfél-
szolgálata a bekötés átvételét 
követően szolgáltatási szerző-
dést küld a Fogyasztónak.

Amennyiben további kér-
dése van, a helyi tarifával hívha-
tó DRV INFO VONALON 
munkatársaink készséggel áll-
nak rendelkezésére a 06 40 240 
240-es telefonszámon.

Felhívjuk figyelmüket, 
hogy a meghirdetett csator-
narákötési akciónk forma-
nyomtatványai letölthetők 
honlapunkról, az alábbi linkre 
kattintva:  http://www.drv.hu/
drv/drv.head.page?nodeid=51

 A gyors és zökkenőmentes 
ügyintézés érdekében, min-
den esetben ezt szíveskedje-
nek használni. Tisztelettel:

Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt.

Csatorna rákötési tájékoztató
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A súlyos mozgáskorlátozot-
tak gépjárműadó-mentességé-
vel kapcsolatos kormányrende-
let 2012. március 31-i változása 
miatt a következőkről tájékoz-
tatom Önt:

A gépjárműadóról szóló 
1991. évi LXXXII. törvény al-
kalmazásában súlyos mozgás-
korlátozott  az a személy, aki 
a súlyos mozgáskorlátozottak 
közlekedési kedvezményeinek 
rendszeréről szóló jogszabály-
ban meghatározott állapota mi-
att súlyos mozgáskorlátozott-
nak minősül, és ezt a tényt az 
ott meghatározott szakvéle-
mény igazolja.

Súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési ked-
vezményeiről szóló 102/2011. 
(VI.29.) Korm. rendeletet a 
61/2012. (III.30.) Korm. ren-
delet módosította, mely szerint 
2012. március 31-ét követően 
súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély - beálló vagy beállt egész-
ségromlás következtében vagy 
korábbi időponttól fennálló 
egészségromlás szakhatóság ál-
tali megállapításának hivatko-
zott időpontot követő kezde-
ményezése esetén- az aki

a.) a fogyatékos személyek 
jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI törvény 23.§ (1) bekez-
dés e) pontja alapján mozgász-
szervi fogyatékosnak minősül, 
vagy f ) pontja alapján halmo-
zottan fogyatékosnak minősül 
és halmozott fogyatékosságai 
közül legalább az egyik moz-
gásszervi fogyatékosság,

b.) a 18. életévét be nem töl-
tött, a magasabb összegű csalá-
di pótlékra jogosító betegségek-
ről és fogyatékosságokról szóló 
5/2003. (II.19.) ESzCsM ren-
delet 1. sz. mellékletének L) 
pontjában meghatározott moz-
gásszervi fogyatékosságban 
szenvedő személy, vagy aki a P) 
pontban meghatározott több-
szörös és összetett betegségei 
közül legalább az egyik moz-
gásszervi eredetű fogyatékosság,

c.) a Korm. rendelet 8/A. § 
szerinti minősítési rendszer sze-

rint a közlekedőképességében 
súlyosan akadályozott személy, 
amennyiben ez az állapota vár-
hatóan legalább 3 éven át fenn-
áll.

A súlyos mozgáskorlátozott-
ság tényét a következő iratokkal 
igazolható:

a.) a fogyatékossági támoga-
tás megállapításáról szóló ható-
sági határozat bemutatásával.

b.) aki 18. életévét nem töl-
tötte be és  - mozgásszer-
vi fogyatékosságára tekintettel 
- magasabb összegű családi pót-
lékra jogosult, az 5/2003. (II.19.) 
ESzCsM rendelet 3. számú 
melléklete szerinti igazolást kell 
bemutatni.

c.) A Nemzeti Rehabilitá-
ciós és Szociális Hivatal által a 
Korm. rendelet szerinti minő-
sítési rendszer alapján kiadott 
szakvéleménnyel.

Azok az állampolgárok, akik 
nem rendelkeznek a fent emlí-
tett iratokkal, újabb vizsgálato-
kon kell részt venniük.

A rendelkezésükre álló ösz-
szes irattal bármely okmány-
irodában kezdeményezhető a 
közlekedőképesség minősítése 
iránti orvosi vizsgálat. E kére-
lemmel az okmányiroda meg-
keresi a szakértői szervet a 
közlekedőképesség minősítése 
érdekében.

2013. évtől csak azok a sze-
mélyek kaphatnak gépjárműadó 
mentességet, akik a fent felso-
rolt iratokkal rendelkeznek.  Az 
úgynevezett „7 pontos igazo-
lással” csak 2012. december 31-
ig kapható meg a gépjárműadó 
mentesség. 

Amennyiben továbbra is 
szeretné kérni a mentessé-
get, akkor 2012. december 31-
ig a szükséges iratokat be kell 
nyújtania hatóságomnál.

Az okmányirodában kezde-
ményezett eljárás körülbelül 60 
napot vesz igénybe, ezért felhí-
vom figyelmét, hogy időben be 
kell nyújtani a kérelmet a gép-
járműadó mentesség fennmara-
dása érdekében.

dr. Györe Andrea
jegyző

Tájékoztató mozgáskor-
látozottak részéreUtcatánc 

Király L. 
Norbival!

2012. szeptember 15-én szombaton 
ismét megrendezzük 

az Országos Country Találkozót, 
melynek idei attrakciója 16 órakor:

REKORD DÖNTŐ 
UTCATÁNC  Király L. Norbival.

Ilyen még nem volt!
Legalább 600-an szeretnénk együtt 
táncolni RÁCALMÁS és az ország 

country táncosaival! 

A közös tánc után 
Király L. Norbi 

KONCERT 
lesz.

Helyszín: 
Rácalmás, Szigetfő utca, az iskola előtt

Tánctanítás a Jankovich-kúria szánpa-
dán 18 órától a következő napokon: au-
gusztus  27. és 30., szeptember 3., 6., 10., 
13.  (hétfői és csütörtöki napokon), vala-
mint Zsuzsa nénivel  az ISKOLÁBAN.

MINDENKIT SZERETETTEL 
VÁRUNK!

Könyvtár és Művelődési Ház, valamint 
az  Apple Country Club

Érd.: Szalai Gabriella: 20/583 18 44
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A Rácalmási Református
Egyházközség hírei

Református istentisztelet időpontja:
Vasárnaponként délelőtt 10.30-tól a 
Református-Evangélikus templomban 

Új kenyér ünnepén úrvacsorás istentisztelet 
vasárnap délelőtt, augusztus 26-án

Református hitoktatás indul szeptembertől
- óvodásoknak (Etalonsport Sportóvoda)
- iskolásoknak ( Jankovich Miklós Ált. Isk.)
- konfirmációi előkészítő 12-14 éveknek
 
Érdeklődni és jelentkezni a lelkipásztornál lehet.

Adománygyűjtés. A rácalmási református-evangélikus 
templomba fűtést szeretnénk beszereltetni, hogy az isten-
tiszteleteket télen is az Isten házában tarthassuk. Erre a cél-
ra a közösségben gyűjtést szervezünk.

Drótposta címünk: 
ref.kulcs.racalmas@gmail.com
Lelkipásztor telefonszáma:
0630/5748-564
Honlapcímünk:
http://refkulcsracalm.wordpress.com/

Lélekfrissítő
„De szép vagy kedvesem, de szép vagy! Szemeid galam-

bok. Szép vagy te is, szerelmesem, gyönyörű vagy!”
(Ószövetség, Énekek Éneke 1. fejezet 15-16. vers)

Az Énekek Éneke a Biblia talán legkülönösebb és egy-
ben legegyértelműbbnek tűnő könyve. Két szerelmes em-
ber párbeszéde, egymás iránti vágyódása költőien meg-
fogalmazva. Ilyenkor nyáron, az esküvők és lakodalmak 
idején, amikor egy férfi és nő összeköti az életét, szépen 
kirajzolódik mindaz, amiről az Énekek Éneke szól. Ennél 
azonban többet üzen a Szentírás! A bibliai gondolkodás 
szerint Isten és az ő népe között a házassághoz hasonló 
kapcsolat van. Úgy is fogalmazhatnánk: Isten szerelmesen 
szeret minket, ahogy a vőlegény a menyasszonyát. Milyen 
érzés belegondolnunk, hogy a Mindenható ránk tekint, és 
azt mondja: De szép vagy! Kívül, belül ismerlek és gyönyö-
rűnek tartalak! Erre a válaszunk nem is lehet más, csak az, 
amit a menyasszony válaszol! Szép vagy te is, szerelmesem! 
Istent szeretni. Ennyi a dolgunk. Ágoston egyházatya ezt 
így fogalmazta: Szeress és tégy, amit akarsz! Segítsen eb-
ben minket a Vőlegény, az Úr! 

Imádság:
Uram, csodálatos tudnom, hogy minden megfáradásom 

ellenére szépnek tartasz. Add, hogy én is tudjak gyönyör-
ködni Benned! Ámen.

Kovács Enikő
lelkipásztor

Jól kezdődött a júliusi hó-
nap a cserkeszeknek. Az ado-
nyi csapat szervezésében 10 
napot tölthettünk Padáron 
(Keszthely és Zalaegerszeg 
között félúton). Egy nagy 
tölgyerdőben volt felállítva a  
teljesen nomád tábor, ahol 11 
fő képviselte Rácalmást. 

Köszönjük az önkormány-
zatnak, hogy támogatta tábori 
részvételünket. 

Számtalan élményben volt 
részünk ez alatt a tíz nap alatt. 
Számos játékot, éneket tanul-
tunk, elsajátítottunk a tábori 
élet csínját-bínját. Túráztunk, 
voltunk élményfürdőben, a 
zalacsányi tavon fürödni, de a 
Balaton sem maradt ki a prog-
ramból. Szerveztünk  sportve-
télkedőt, számháborút is. Az 
örsökre osztott gyerekeknek 
minden napra volt feladatuk. 
Be volt osztva, mikor melyik 
örs segít a konyhán, rakja a tá-
bortüzet, szervezi a tábortűzi 
programot, biztosítja az éj-

szakai őrséget. Köszönjük az 
adonyi csapatnak, hogy lehe-
tőséget adtak arra, hogy velük 
együtt ismerkedjünk a tábori 
élettel. Nekik ebben már nagy 
rutinjuk van, hisz ez volt a 19. 
táboruk, így egy jól működő, 
összeszokott társaságnak le-
hettünk tagjai.

Augusztus 20-tól a zán-
kai táborban nyaral közel 40 
rácalmasi gyerek. A Nemzeti 
Üdülési Alap támogatásával  
szervezi a Cserkészszövet-
ség ezt a tábor, ahova minden 
gyereket szeretettel várnak. A 
résztvevő fiatalok a cserké-
szettel ismerkednek meg. 

A városnapra családi napot 
szervezünk, amelyre nemcsak 
a cserkészet iránt érdeklődő 
gyerekeket várjuk, hanem a 
szüleiket, testvéreiket is.

A cserkészettel kapcsolat-
ban Blau Sándornál az álab-
bi telefonszámon lehet érdek-
lődni: 06-30-4379109.

Blau Gabriella

Cserkészet Rácalmáson

Sajtóközlemény
Uniós támogatásból kutatás-fejlesztés Rácalmáson

A D.E.Á.K Irányítástechnikai Kft. 53 mil-
lió forint uniós támogatást nyert a „Vállalatok komp-
lex technológiai innovációjának/ Akkreditált klaszter 
tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támoga-
tása” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében.  

A projekt keretében az alábbi célok valósulnak meg:
- A kalibrálási (mérőeszközök pontosságának mérése) 

adatokkal való gazdálkodás fejlesztése
- Mérőeszköz-felügyeleti webes  szolgáltatás-fejlesztés
- A kalibráló laborok működési környezetének fejlesztése
- Piaci kapcsolatok fejlesztése 

A 119 millió forintos összköltségvetést meghaladó projekt 
a kistérségben tart meg munkahelyeket és járul hozzá Rácal-
más város adóbevételeihez. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Re-
gionális fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Rácalmás, 2012. 08.13. 
Deák József 

ügyvezető 
D.E.Á.K Irányítástechnikai Kft.
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Hirdetés
Garázs-Bazár  végkiárusítás 
augusztus 26-án, vasárnap 
8-12-ig Rácalmás, Somogyi 
B. u. 62. – bejárat a Vágóhíd 
utca felöl.

q
Eladó: 100 éves paraván, 
mosdótál kancsóval; 3 db 
ónémet szék; tonett asztal-

ka, szófa, francia szék. Ke-
reskedők ne hívjanak! Érd.: 
70/572-09-80

q
Gyermek kerékpár, 18-as 
Mounten bike 9000 forin-
tért eladó. Érdeklődni: 06-
25-444-663, vagy 06-30-541-
5125

Az utcafrontok értékelésé-
vel kapcsolatos számos kriti-
kára reagálva úgy döntött az 
elnökség, hogy a Rácalmás 
újságban közzétesszük az ér-
tékelések időpontját.  Má-
jus 20. hetében jártuk először 
körbe a város, és néztük meg 
a portákat, előkerteket, utca-
frontokat. 

A következő értékelések 
a alábbi időpontokban lesz-
nek: 

júniusban 24. hét
júliusban 28. hét
augusztusban 33. hét
Az értékelést négy fős bi-

zottság végzi Steiner Lajos 
vezetésével.

Szalai Árpád

A Virágos Rácalmásért

Új telefonszámok 
a polgárőröknél
A rácalmási Szent György Polgárőrség 
tisztségviselőinek telefonszámai megváltoz-
tak.

Az új elérhetőségek a következők:

    Elnök: Bartal Zoltán 06-30/621-0962

    Titkár: 06-30/621-1193

    Gazdasági vezető: 06-30/621-3806

    Körzeti megbízott: 06-30/621-0959

Megújul 
a Városvédők honlapja!

Már évek óta igény volt rá, hogy új honlappal álljunk elő, 
hiszen a jelenlegi honlap elavult, nehezen kezelhető. Ugyan 
akkor a Faluvédők nevünket, már Városvédőkre változott. 
Ugyan csak felmerült az igény arra is, hogy a tökfesztivál-
nak önálló honlapja legyen, hiszen az ország különböző he-
lyein élő embereknek fogalmuk sem volt, hogy hol keressék 
a tökfesztivált. Ezért augusztus 20 -tól két új honlapja van a 
Városvédőknek, az egyik 

                    www.racalmasivarosvedok.hu,
a másik        www.racalmasitokfesztival.hu

Az új honlapok könnyen áttekinthetők., A képgaléria ké-
pei nagyobbak és az eddigieknél több képet találnak ott. Az 
olvasó a cikkek végén véleményt nyilváníthat és visszajelez-
het szerkesztőségünkbe.

Honlapjaink a
www.facebook.com/racalmasitokfesztival,
www.facebook.com/racalmásivarosvedok    

E-mail címünk egyenlőre változatlan: faluvedok@invi-
tel.hu.

Kérjük olvassák honlapjainkat.
Szalai Árpád

Ez az Ön
hirdetésének a helye!
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A hónap híre és fotója

Szabadidős és közösségi teret építünk

A gyermek születése mindig nagy boldogság a családban, és 
öröm a közösség számára is, hiszen minden újszülött a jövőt, jö-
vőnket  hordozza magában. Szeretettel köszöntjük városunk leg-
fiatalabb polgárait!

Zdravkov Dragan, Rácalmás, Iskola u., 2012. 07. 19. Wing-
elman Mira, Rácalmás, Népfront u., 2012. 07. 26. Kovács Mária 
Alexandra, Rácalmás, Talián köz., 2012. 07. 12., Lim Juliette, Rá-
calmás, Jázmin u., 2012. 07. 18., Köles Dominik Tibor, Rácalmás, 
Sirály u., 2012. 07. 26.

K
is 
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ny
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Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 

25/517-850 

  Jegyző 
25/517-866

  Polgármester 
25/517-855 

  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864

  Pénzügyi iroda: 
25/517-861 

  Építésügyi iroda: 
25/517-856 

  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852

Jankovich kúria 
25/440-020

Iskola: 
440-023

Óvoda: 
440-035

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 440-024 ,440-018

Szociális Gondozói Hálózat: 
25/440-038

Művelődési ház és  könyvtár: 
25/440-456

Körzeti megbízott: 
30/621-0959 

Polgárőrség: 
30/621-0962

Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/898-028

 dr. Árgyelán Sára 20/341-3839

Gyermekorvos: dr. Földi Ágnes 20/413-1556

  
25/440-957

Fogorvos: dr. Jáky Ágota 30/648-5481

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet,

Kistérségi egészségügyi központ, Kulcs: 25/251-063 

 
25/509-060

Posta: 
25/441-261

E-ON: 
80/205-020

Dunanett, szemétszállítás: 
25/436-535

DRV Velence: 
22/589-350

Tarr Kft. - kábel tévé: 
20/362-4188

 
70/459-2561 

Gyepmester 
30/215-8100 

Állatorvosi rendelő: 

  Dr. Beregszászi Anikó 
20/377-7842

  Dr. Szlávik Ferenc 
30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053

Rácalmási Római Katolikus Plébánia Hivatal:  06-20-9726-597

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2012. szeptember 21-én, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: szeptember 10-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
szeptember 10-ig  juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hi-
vatal titkárságán. 

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Figyelemmel kisérve vá-
rosunk életét, azt tapasztal-
tuk, hogy a fiatalságnak nincs 
hol összegyűlni, beszélgetni 
és csak úgy, kötetlenül együtt 
lenni. A Szent János téren 
lévő egyetlen asztal és a mel-
lette lévő két pad szinte fo-
lyamatosan foglalt, de még 
a temetői sírokat is gyak-
ran igénybe veszik a fiatalok. 
Az ófalui városrészből felsé-
táló, bevásárolni induló vagy 

ügyes-bajos ügyeiket intéző 
idősekre is gondolva a Szé-
chenyi téren egy kulturált pi-
henőhelyet alakítunk ki. Úgy 
gondoltuk, hogy még az isko-
lába, óvodába menő gyerme-
kek is szívesen igénybe veszik 
majd. A tér tervének elkészí-
tésébe a Pagony Táj és Kert-
építő Irodát vontuk be.

Az elmúlt évben a VÁROS-
VÉDŐK elkészítették a pályá-
zatot a Szabadidős és közössé-

gi tér megvalósítására, melyet 
a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatalhoz (MVH) a 
Mezőföldi Híd Egyesületen 
keresztül nyújtottak be. Pályá-
zatunkat elfogadták és 4 millió 
forintot nyertünk. Ezt egyesü-
letünknek 2,2 millió forint ön-
résszel kellett kiegészíteni, így 
a közösségi tér költsége össze-
sen 6,2 millió forint.

A szép, színes térköves térre 
az alábbi bútorokat építjük be:

6 db kovácsoltvas pad
3 db íves pad
1 db nagy asztal
3 db közvilágítási lámpa
1 db kerékpár tartó
3 db szemétgyűjtő
A téren nagy parkosított 

részt alakítunk ki, melybe ró-
zsákat, cserjéket, örökzölde-
ket és egynyári virágokat ül-
tetünk.

A közösségi teret augusz-
tus 20-tól igénybe lehet ven-
ni, a befejezése október 23-ig 
történik meg.

Kérjük Rácalmás lakossá-
gát, vigyázzon erre az új léte-
sítményre, hogy sokáig élvez-
hessék és pihenhessenek ott.

Szalai Árpád


