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TARTALOM

Aszfaltos út vezet hamarosan a 
könyvtárhoz

2. oldal

Programgazdag nyaruk volt a 
néptáncosainknak

6. oldal

 Várjuk vendégeinket a kúriában szeptember 28-30-án!

Tökfesztivál

Sikeres volt az idei óvodabál is...
11. oldal

Nagyon aranyosak a kiscsopor-
tosok

11. oldal

Fel sem eszméltünk a vá-
rosnapi programok mámorá-
ból, máris a szeptemberi tök-
fesztivál sikereihez kérnénk a 
rácalmásiak lelkes támogatását. 
Bizonyára már kigondolták, mi 
lesz a házuk elé szánt tökdeko-
ráció témája, hogy az utcák is a 
Tökfesztivál hangulatát árasz-
szák. Figyelem: csak az „értékel-
hető” kompozíciókat díjazzuk, 
amelyeken fel van tüntetve a tu-
lajdonos (készítő) neve, címe, te-
lefonszáma (az utóbbi nem köte-
lező), a kompozíció fantázianeve. 

Ez a félreértések elkerülé-
se végett fontos nekünk, hogy a 
díjazásnál, pontos név, cím ke-
rüljön az oklevelekre, és így azt 
jutalmazzuk, aki készítette. Min-
den „értékelhető” (tehát nem egy 
darab tök kihelyezése) kompo-
zíció jutalma 2 db három nap-
ra szóló belépőjegy (csuklópánt, 
melynek értéke 2x3x500Ft)

A csuklópántok a postaládák-
ban lesznek megtalálhatók. 

A tökdekorációk minőségét 
is értékeljük, három-három díjat 
osztunk ki területenként:

– Népfront utca-Széchenyi 
téri porták 

– Martinász lakótelep
– Ófalu
– Népfront út vonalától 

északra eső területek portái 
 – Klubok, egyesületek, bol-

tok, vállalkozások dekorációi

A pontos területi határok a 
városvédők hirdetőtábláin olvas-
hatóak.

Értékelés szeptember 27-én, 
csütörtök 12 órától.

Idén a díjazot-
takat a helyezésről 
nem értesítjük külön 
névre szólóan. 

A díjkiosztás 
szeptember 30-án, 
vasárnap délután 
lesz.

Számítunk a köz-
reműködésükre!

Az  utcai dekorá-
ciók készítőinek leg-

főbb jutalma a karszalagokon 
kívül a „mosoly”, amelyet a kom-
pozíciójuk csal sok ember arcára 
a fáradságos hétköznapok után.

Köszönettel: 
Nagyné Berzai Márta

(Felhívások 7., Tökfesztivál 
részletes program 8-9. oldal.)

A vértanúkra 
emlékezünk

Tisztelt Rácalmásiak!
Október 6-án, a nemzeti 

gyásznapon az aradi vértanúk 
előtt tisztelgünk, rájuk  emlé-
kezünk városunkban is. 

A megemlékezés időpont-
ja: október 5., péntek 17 óra

Helyszín: Művelődési ház
Az ünnepségen a Jankovich 

Miklós Általános Iskola diák-
jai adnak műsort.

Várunk minden rácalmási 
polgárt a megemlékezésre!

Nem csak fiataloknak...
Felavatjuk az új közösségi teret

Elkészült Rácalmás városvé-
dők által létrehozott szabadidős 
és közösségi tere a Széchenyi té-
ren.

Az avatási ünnepség
2012. október 18-án, 
csütörtökön 17 órakor lesz.
Az ünnepséget színvonalas 

műsorral tesszük emlékezetessé!
Szeretettel várunk minden rácalmási lakót a rendez-

vényre!
Városvédők elnöksége

2012. szeptember XIX. évfolyam 9. szám
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Csak járda épül 
az Aranyban

A képviselőtestület határo-
zata értelmében járda épül az 
Arany János utca nyugati ol-
dalán. Mint emlékezetes, az 
útburkolat felújítására, járda 
építésére pályázatot adott be 
az önkormányzat,  de sajnos 
elutasították a kérelmünket, 
nem nyertünk forrást a beru-
házásra. Az út helyreállítása 
így várat magára, ám a járdát 
mindenképpen megépíti Rá-
calmás, saját költségén. Mu-
száj megoldani ezt a problé-
mát, mert nagy a forgalom, a 
szippantó autók arra járnak,  és 
gyalogos ösvény hiányában az 
út szélén sétáló lakók,  zártker-
tesek, üdülőtulajdonosok bal-
esetveszélynek vannak kitéve. 

Az önkormányzat vezetői-
nek szándéka szerint még ok-
tóberben elkezdi a kivitelező a 
járda építését.

Eredményes 
volt a pályázat

A képviselőtestület meg-
pályáztatta a művelődési ház 
igazgatói állását. A munkakör 
betöltésére hárman adták be pá-
lyázatukat,  azonban a jelentke-
zők közül kettőt a Magyar Nép-
művelők Országos Egyesülete 
által kirendelt szakértő javasla-
tára ki kellett zárni, mert nem 
volt elegendő a végzettségük az 
álláshely betöltéséhez. A műve-
lődési ház vezetői feladataival a 
nyertes pályázót, Olaj Esztert 
bízta meg a képviselőtestület.

Segítik 
a helyreállítást

A képviselőtestület dön-
tése alapján az önkormány-
zat segítségére siet a Somogyi 
Béla utcában megrongálódott 
lakóház tulajdonosának. A   
műszaki tervek birtokában 
még a tél beállta előtt szeret-
nék a leomlott homlokzati fa-
lat újjáépíteni, a rácalmási ön-
kormányzat költségvállalása 
mellett. A helyreállításról és 
a feltételekről megállapodást 
kötnek a tulajdonossal.

Újabb mérföldkőhöz ér-
kezett Kulcs-Rácalmás közös 
szennyvízelvezetési és tisztí-
tási projektjének előkészíté-
si szakasza: az Uránusz Kft. 
szakemberei elkészítették a 
beruházás engedélyezési ter-
veit. 

Kulcs, Rácalmás önkor-
mányzati vezetői, valamint 
Dunaújváros képviseletében 
a DVCSH Kft. ügyvezetője, 
Pikóné Perjési Irén, a Kulcsi 
Csatornamű Közműtársulat 
elnöke, Tóth András is részt 
vett azon az augusztus 23-án 
tartott megbeszélésen, ame-
lyen az Uranus Kft. képvise-
letében Bartos Csaba tervező 
ismertette a megjelentekkel a 
három települést érintő szeny-
nyvízberuházás engedélyezé-
si terveit. A fővezeték teljesen 
elkerüli Rácalmást, ugyanis 
Kulcson településen áthalad-
va a M6 autópályához veze-
tő körforgalmi csomópontnál 
halad át a 6-os út alatt, majd 
annak túloldalán fut végig a 
főúttal párhuzamosan, és Rá-
calmásnál az úgynevezett 
Lakpali útnál tér vissza a ke-
leti oldalra, és a 6-os út lakott 
területek felőli részén folyta-
tódik, szintén párhuzamosan 
a főúttal, majd a Mol kútnál ér 

be Dunaújvárosba, ahol csat-
lakozik majd a már meglévő 
csatornahálózathoz. 

Rácalmás szennyvizét vá-
rosunk déli részén, a tele-
pülésünk és Dunaújváros 
közötti szántóföldeken át 
vezetik bele a 6-os mellet-
ti gerincvezetékbe. Vagyis a 
csatorna  Rácalmáson kívül 
halad, így mentesülünk az 
esetleges szaghatásoktól!

Az önkormányzatok a le-
hető legkevesebb kisajátításra 
törekedtek a beruházás elő-
készítése során.

A megismert engedélye-
zési tervekkel egyetértett 
a felek: Kulcs részéről Kiss 
Csaba polgármester, Rácal-
más részéről Schrick István 
polgármestere és Dunaúj-
város részéről Pikóné Perjé-
si Irén egyaránt megfelelő-
nek, elfogadhatónak tartotta 
a terv településekre lebontott 
részeit is. A partnerek abban 
maradtak, hogy a terveket a 
képviselőtestületek elé tárják 
véleményezésre, elfogadásra. 
Rácalmás képviselőtestülete 
azóta már döntött: jóváhagy-
ta az elkészült engedélyezési 
terveket.

A testületi jóváhagyások 
után a dokumentációt a nyil-

vánosság elé tárják az önkor-
mányzatok, azok megtekint-
hető lesznek a honlapon is.

A tervező augusztus 27-
én, hétfőn  leadta a doku-
mentációt a vízjogi létesítési 
engedélyezési eljárás mi-
előbbi elindítása érdekében. 
Az idő meglehetősen szorít-
ja a beruházásban érdekel-
teket. Az önkormányzatok 
várják az agglomeráció vál-
tással kapcsolatos döntést. Az 
Uranus Kft.-nek október 24-
ig el kell készítenie a kiviteli 
terveket, valamint össze kell 
állítania a tender-dokumen-
tációt is. 

Örvendetes hír, hogy a te-
lepüléseken a vártnál is töb-
ben támogatják és igénylik a 
szennyvízhálózat megépíté-
sét. Kulcson 1100 rákötéssel 
számoltak hónapokkal ezelőtt, 
és mostanra 1451-re duzzadt 
a létszám, Dunaújvárosban 
pedig az előzetesen kalkulált 
250-el szemben már 576 ter-
vezett rákötésnél tartanak.

A három önkormányzat 
képviselői, a projektmenedzs-
ment tagjai és a tervezők az-
óta már augusztus 29-én, 
kedden is üléseznek, akkor a 
pályázat beadásával kapcso-
latban egyeztettek.

Elkészült az engedélyezési terv

Jó út vezet 
a könyvtárhoz

Hamarosan elkészül a ki-
vitelező a művelődési ház-
hoz és  a könyvtárhoz beve-
zető út teljes átépítésével, és 
végre értékéhez és színvona-
lához méltó környezete lesz a 
műemléki épületben lévő in-
tézményünknek. Parkolók is 
épültek az elmúlt hetekben, 
hogy az autóknak ne a füvön, 
a fák és bokrok tövében kell-
jen megállniuk.
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Tisztelt Rácalmási Lako-
sok!

Rácalmás társadalmi-gaz-
dasági életében a Hankook 
Tire Magyarország Kft. táv-
latokban is meghatározó je-
lentőségű szerepet tölt be, 
ugyanakkor a közeljövő prog-
nosztizálható fejlesztései ezen 
ágazatban további helyzeti 
energiákkal ruházhatják fel a 
települést. 

A települések katasztrófa-
védelmi besorolásának meg-
határozó tényezője az adott 
település közigazgatási terü-
letén elhelyezkedő veszélyes 
ipari üzem. Rácalmás eseté-
ben ilyen, a Hankook Tire 
Magyarország Kft. felső kü-
szöb értékű veszélyes ipari 
üzeme. 

A szervezett, hatékony vé-
dekezés, és az itt élő lakosság 
védelme érdekében a jogsza-
bály belső és külső védelmi 
terv kidolgozását írja elő az 
üzem és a város számára. Ezen 
tervekben foglaltak végrehaj-
tását háromévente teljes kö-

rűen, évente pedig részlegesen 
gyakoroltatni kell a védeke-
zésben résztvevő szervek be-
vonásával.  

Rácalmás település a jog-
szabályokban előírtaknak 
megfelelően rendelkezik Kül-
ső Védelmi Tervvel, Veszély-
elhárítási tervvel, általános 
polgári védelmi tervvel és 
megalakított polgári védelmi 
szervezettel. A tervek átdol-
gozása, pontosítása a jogsza-
bályi előírásoknak megfelelő-
en megtörtént. Azonban egy 
terv csak akkor jó, ha gya-
korlatban is végrehajtható és 
meg lehet valósítani a benne 
foglaltakat. Ezért szükséges 
a tervben leírtakat a végre-
hajtóknak a jogszabályokban 
meghatározott időszakonként 
gyakorolni.

A Fejér Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság a Rá-
calmás város polgármeste-
rének egyetértésével döntött 
arról, hogy 2012. október 11-
én, csütörtökön Rácalmás Vá-
ros Külső Védelmi Terv teljes 

körű gyakorlására kerül sor a 
település közigazgatási terüle-
tén és kijelölt önkormányzati 
intézményeiben. A gyakor-
lat során a megyei, települési 
és üzemi tervekben foglaltak 
végrehajtását kívánjuk gyako-
rolni és gyakoroltatni. 

A gyakorlat lefolyása és 
Rácalmás érintettsége: 

A kárfelszámolási, kime-
nekítési és befogadási felada-
tok végrehajtásában a Hank-
ook Tire Magyarország Kft., 
a rendőrség, a katasztrófavé-
delem dunaújvárosi hivatásos 
tűzoltó egységeinek, a mentő-
szolgálat, a Fejér Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Rácalmás önkormányzata, a 
városi civil szervezetek és az 
önkormányzati intézmények 
kijelölt tagjai vesznek részt. 
A feladatok végrehajtásának 
helyszínei a Jankovich-Kúria, 
a Művelődési Ház valamint a 
Venyimi utca, Martinász utca, 
Vasvirág utca, Rózsa utca és a 
Jázmin utca által érintett te-
rület.

A gyakorlat 2012. október 
11-én reggel 8.00-kor kezdő-
dik, és 14.00-ig érinti telepü-
lésüket. Ebben az időszakban 
számolni kell a városban  erő-
sebb gépjármű forgalommal, 
esetleges tereléssel, rövid ide-
jű útzárral és a rendvédelmi 
szervek fokozott jelenlétével. 
A lakosságnak a településen 
ingázó rendőrségi járőr gép-
kocsiból hallható felhívások-
kal kapcsolatosan semmilyen 
tennivalója nem lesz.

Ezen információkat kér-
jük rokonainak, szomszéda-
inak, és ismerőseinek is adja 
tovább! A gyakorlat végre-
hajtásával kapcsolatosan adó-
dó kellemetlenségekért, előre 
is türelmüket és megértésüket 
kérjük!

Magosi Lajos 
tű. alezredes

Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság
igazgató

Schrick István  
polgármester

 Az időpont: október 11.

Külső Védelmi Terv Gyakorlat Rácalmáson

A PET- palac-
kok elszállítási 

időpontjai:
A PET-palackkal megtelt  

zsákokat a következő napo-
kon  szállítják el:

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

Burkolják 
a Kulcsi árkot

A Kulcsi út mellett kö-
zelmúltban kialakított föl-
des árok beton lappal történő 
burkolásáról döntött a képvi-
selőtestület legutóbbi ülésén. 
A burkolat megakadályozza 
majd, hogy az árok fala be-
omoljon.  A munkálatokat 
még idén elvégzik a szakem-
berek. 

A kivitelező nagy erőkkel 
dolgozik Rácalmás Egész-
ségházának teljes felújításán. 
Orvosaink jelenleg az egyko-
ri polgármesteri hivatal épü-
letében fogadják a betegeket, 
megfelelő körülmények kö-
zött. A képviselőtestület leg-
utóbbi ülésén döntött a bel-

ső építészeti munkákra kiírt 
közbeszerzési eljárásban, és 
a munkákat a D Projekt Kft. 
nyerte el. 

Az önkormányzat vezetői 
még idén szeretnék felavatni, 
rendeltetésének átadni a kí-
vül-belül és környezetében is 
megújult Egészségházat.

Még idén szeretnék felavatni 
a felújított Egészségházat

Rácalmás képviselőtestüle-
te úgy döntött, hogy az isko-
la és óvodakezdés költségeinek 
enyhítése céljából gyermeken-
ként 8.000 forint rendkívü-
li gyermekvédelmi támogatást 
állapít meg szeptember hó-
napban a szociális rászorult-
sági alapon egyébként igénybe 
vehető  állami támogatásokon 
felül. Az tanévkezdési hozzá-

járulás összesen 136 gyerme-
ket érint városunkban, akik 
korábban rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre jogo-
sultságot szeretek és iskolába 
vagy óvodába járnak.

A támogatásra összesen 1 
millió 88 ezer forintot biztosí-
tott az önkormányzat a 2012. 
évi költségvetés szociális elő-
irányzatának terhére.

Segítették az iskolakezdést

Képviselői 
fogadóóra

Tájékoztatjuk a lakókat, hogy 
Rácalmás Város Önkormány-
zatának  képviselő-testületi 
tagjai közül a következő tart 
képviselői fogadóórát.

 
NÉMETH MIKLÓSNÉ
Időpont: 2012. október 10., 

szerda 15 - 17 óráig
Helyszín: Polgármesteri Hi-

vatal tárgyalója
 A képviselő várja fogadó-

órájára mindazokat, akik kér-
déseiket, véleményeiket, javas-
lataikat szeretnék megosztani 
vele!

dr. Györe Andrea
jegyző
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A művelődési ház új 
igazgatója: Olaj Eszter

A művelődési ház és 
könyvtár új igazgatójaként 
Olaj Eszter szervezi és irá-
nyítja településünk kulturá-
lis életét. A fiatal szakember 
a Vitéz János Tanítóképző 
Főiskolán szerzett művelő-
désszervező-kommunikáci-
ós szakember diplomát,  vala-
mint könyvtár-könyvterjesztő 
és televíziós újságíró végzett-
séget 2001-ben. A  Nyugat-
magyarországi Egyetemen 
angol nyelv és irodalom sza-
kos tanári  képesítést kapott 
2008-ban. A  Dunaújváro-
si Városi televízióban kezdett 
dolgozni, majd a Munkásmű-
velődési Központ, és 2009-től 
mostanáig a Fekete István Ál-
talános Iskola volt a követke-
ző állomás. 

– A Művelődési Ház és 
Könyvtár vezetőjeként egyik 
legfontosabb feladatomnak 
azt tekintem, hogy az egyé-
nek és a közösségek egyaránt 
alkotóteret kapjanak az intéz-
ményben, akár kultúraszer-
vezőként, akár fogyasztóként 
– mondja Olaj Eszter. – Ki-
emelt célom az, hogy az in-
tézmény kihasználtsága nö-
vekedjen, mégpedig olyan 
izgalmas programokkal, ame-
lyek a napi kultúra részévé te-
szik az irodalmat, a képzőmű-
vészetet, a zenét, a mozgást és 
a kreatív műhelymunkát. 

Az új vezető szerint fontos, 
hogy minőségi és elfogadha-
tó alternatívákat kínáljon a 
művelődési ház és a könyv-
tár azok számára, akik ott kí-

vánják szabadidejüket eltöl-
teni. Szükség van a tömegek 
igényeit kiszolgáló rendezvé-
nyekre, fesztiválokra, ahol a 
család minden tagja megtalál-
ja a neki tetsző elfoglaltságot.  
Az intézmény kezdeményez-
ni fog új programokat, de sze-
retne teret adni mások újító 
kezdeményezéseinek is. En-
nek alapja a jó partneri kap-
csolat kialakítása az iskolával 
és óvodával, az önkormányzat 
többi intézményével, a helyi 
civilekkel és kisközösségekkel. 

Eszter a legfontosabb stra-
tégiai céljainak a következőket 
tartja: értékmegőrzés, érték- 
és  esélyteremtés, együttmű-
ködés és kapcsolattartás, lá-
togatóközpontúság.  Szakmai 
programjában teret kapnak a 
kisgyermekes anyukák, óvodai 
csoportok, általános iskolai ta-
nulók, családok, felnőtt gene-
ráció, idősebb korosztály. 

A Művelődési Házat és 
Könyvtárat előre kijelölt, de 
rugalmas koncepció mentén 
szeretné működtetni az új ve-
zető, úgy, hogy megőrizzék az 
eddig is jól működő progra-
mokat, de újításokkal és tel-
jesen új dolgokkal is kiszínéz-
zék és bővítsék azokat. Olaj 
Eszter fontos feladatának te-
kinti továbbá a könyvtár nép-
szerűsítését, a könyvállomány 
lehetőségek szerinti gyarapí-
tását, a könyvtárhoz kapcso-
lódó közösség szervezését, a 
realitás mentén haladó intéz-
ményi gazdálkodás kialakítá-
sát.

A Jankovich iskola új 
igazgatója: Kiss József

Kiss József harminc éve 
dolgozik a pedagógusi pályán, 
diplomáját a pécsi főiskolán 
végezte földraj és történe-
lem szakos tanárként. Duna-
újvárosban kezdett dolgoz-
ni, négy-négy évet töltött a 
Gárdonyi Géza Általános Is-
kolában és az egykori Ságvá-
ri Endre Általános Iskolában, 
1983 óta él Rácalmáson. 

Pedagógus felesége már 
akkoriban is a Jankovich 
Miklós Általános Iskola ta-
nára volt, amikor ő még Du-
naújvárosban dolgozott, és 
amikor a neje gyesre ment, el-
vállalta a helyettesítését. Kiss 
József tartott ettől a kihívás-
tól, „városi gyerekként” nem 
tudta, mihez kezd majd a kö-
zségben, de nagyon hamar 
kiderült: jó iskolába került, 
amelyben mindent elérhet 
az a pedagógus, aki dolgozni 
akar. Időközben folyamato-
san képezte magát, elvégez-
te a kiegészítőket, például a 
közoktatás-vezetői szakot és 
1998 óta Németh Miklósné 
helyetteseként nagy rálátá-
sa van az oktatási intézmény 
irányítására, és része van ab-
ban, hogy a Jankovich Miklós 
Általános Iskola országosan 
kiemelkedő eredményekel 
rendelkezik, és jó híre van 
nemcsak településünkön, ha-
nem a térségben is.

Kiss József alapítója és hat 
évig elnöke volt a Rácalmási 
Sportegyesületnek. Kiváló pe-
dagógus és sportember: fele-
ségével közösen számtalan 

városi sporteseményt szer-
veznek és bonyolítanak, nekik 
köszönhető, hogy az iskolá-
ban nagy hagyományai van-
nak a kézilabdának.

Németh Miklósné, Pötyi-
ke nyugdíjba vonulásával a 
Jankovich iskolából egyedüli-
ként Kiss József pályázta meg 
az igazgatói állást, és augusz-
tus 16-től kinevezett vezető-
ként mindent elkövet azért, 
hogy az intézmény megfelelő 
gazdálkodás mellett a lehető 
legtöbbet nyújtsa a diákjainak. 
A kollégái egy emberként áll-
tak mellé amikor jelentkezett 
az igazgatói állásra, és támo-
gatják, segítik azóta is minden 
törekvésében.

– Egész nyáron készültem 
a feladatra, tanulmányoztam 
a jogszabályokat, hiszen veze-
tőként más feladatok hárulnak 
az emberre, mint tanárként – 
mondja Kiss József. – Jólesik és 
köszönöm, hogy számíthatok 
helyettesemre, Kürtösiné Fá-
czán Andreára, a pedagógus-
társaimra és a szülőkre. Nem 
szeretnék új utakat járni, férfi-
asabb stílusban, de az elődöm 
által meghatározott értékren-
dek mellett folytatjuk a mun-
kát. Jól működő iskolát vettem 
át, amit bizonyítanak a tovább-
tanulási mutatók és a kompe-
tencia-felmérés eredményei. 
Fontosnak tartom a felzár-
kóztatást, a tehetséggondo-
zást, a tanári autonomizmust, 
a diákönkormányzatiságot, a 
Jankovich hagyományainak 
megtartását, ápolását.
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Tűzgyújtás 
és rendrakás!

A köztisztasági rendelet 
alapján az ingatlantulajdonos-
nak  a közterület  tisztántartá-
sával, zöldterület, park ápolásá-
val kapcsolatos feladatai:

– az ingatlan  előtti  járdának,  
járda hiányában  2  méter  szé-
les  területsávnak, a járda mellet-
ti zöldsáv  úttestig  terjedő  tel-
jes  területének   a gondozása, 
tisztántartása, szemét- és gyom-
mentesítése.

– az ingatlan melletti, mö-
götti  nyílt ároknak és műtár-
gyainak tisztántartása, gyom-
mentesítése.

– az ingatlantulajdonosnak  
a közutak  mentén  keletkezett  
füvet  szükség szerint, de    éven-
te legalább   négy alkalommal  le 
kell kaszálni és eltakarítani . Az 
ingatlan mellett  huzódó  köz-
területen  elhelyezett növények  
gondozásáról  a tulajdonos, vagy 
használó  köteles gondoskodni.   
A két szomszédos  terület, épü-
let közötti  közforgalmi terü-
letsáv vagy átjáró  esetében  a 
tisztántartási  kötelezettség  a 
tulajdonosok között fele-fele 
arányban oszlik meg. 

Avar és kerti  hulladék  ége-
tésének szabályai: 

– Avar  és kerti hulladék :  fa-
lomb, kaszálék, nyesedék, egyéb 
növényi maradványok  ártal-
matlanítása  elsősorban  kom-
posztálással történhet.

– Belterületen az éghető  
kerti  hulladék megsemmisíté-
sét, 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  kommuná-
lis , illetve  ipari  eredetű  hulla-
dékot (műanyagot, gumit, vegy-
szert, festéket stb.), illetve azok 
maradékait.

Az elmúlt időszakunk sze-
rencsére nem mondható túl-
ságosan mozgalmasnak, de 
sajnos még így is történtek 
események, amelyek nem tisz-
tességes emberi viselkedésére 
vallanak. Fiatalok például be-
vásárlókocsit tüntettek el  egy 
helyi üzletből  az éjszaka leple 
alatt, majd megrongálták egy 
idős hölgy kerékpárját, és fel-
tették azt egy közúti jelzőtáb-
la tetejére. A tettesekről ka-
merás felvételek készültek, és 
tanúi is vannak a cselekmé-
nyeknek, úgyhogy könnyen 
be tudtuk azonosítani őket. 
Várjuk a tettesek jelentke-
zését egyesületünknél! 
Ha a lelki ismertük nem 
szólal meg, akkor a tu-
lajdonos feljelentést fog 
tenni a rendőrségen, ami 
már büntető eljárást von 
maga után. 

Az előző elkövetők-
höz hasonló beállított-
ságúak lehetnek azok a 
vandálok is, akik a Korányi 
téren lévő hirdető táblát ron-
gálták meg. A lakók több al-
kalommal értesítettek ben-
nünket csendháborítás miatt 
hétvégenként, általában indo-
kolatlanul. 

Rendbontás nélkül, jó han-
gulatban, fesztelenül zajlott 
le településünk egyik legna-
gyobb rendezvénye, az au-
gusztus huszadikai Városnap. 
Közel harminc tagunk adott 
szolgálatot nap közben a ren-
dezvény helyszínén és környé-
kén, és hasonló létszámban 
volt jelen a dunaújvárosi és 
az adonyi rendőrség is. Sokan 
hasznosították a média köz-
reműködésével is terjesztett 
rendőrségi tanácsokat. Mű-
ködik a SZEM-mozgalom is: 
örömmel tapasztaljuk, hogy  a 
szomszédok odafigyelnek la-
kótársaik értékeire. Strando-

lással  fürdőzéssel kapcsolatos 
baleset nem történt Rácalmá-
son.  

Ismét felhívjuk a lakosság 
figyelmét arra, hogy az őszi 
időszak beálltával, a korai sö-
tétedés miatt ismét megjelen-

nek majd a besurranó tolvajok 
a kora településünkön,  még-
pedig a kora esti órákban. Fi-
gyelmeztetünk mindenkit, 
hogy a kapukat és a bejárati 
ajtókat a lehetőséghez mér-
ten zárják. 

Egyesületünk a tavalyi év-
hez hasonlóan posztos pol-
gárőrt állított az iskola és az 
óvoda elé a baleset mentes 
közlekedés érdekében, illet-
ve azok ellen, akik az iskolába 
járó fiatalokat bódító szerek-
kel szeretnék magukhoz csá-
bítani.

Ismételten megjelennek 
majd az illegális faárusok is.  
Mindenki figyelje, hogy a jó 
üzletnek ígérkező vásárlás 
nem átverés-e, és soha ne en-
gedje be ezeket az idegene-
ket a lakásba. Ügyeljenek arra, 
hogy ne lássák meg, honnan 
veszik elő a pénzt. Ha egye-
dül vannak otthon, akkor az 
üzletelés előtt hívjanak át ma-
gukhoz valakit. De legjobb, ha 
ilyen „üzletemberekkel” nem 
kötnek alkut. 

Közös járőrözést terve-
zünk a rendőrséggel az éjsza-
kai órákban. Sok lesz a közúti 
ellenőrzés és megkérdezzük 
a településre érkezőket jö-
vetelük okáról, ezzel is visz-
szaszorítva az átutazó bűnö-
zést. Az elmúlt időszakban 
nagyon sokan segítettek az 
egyesületünknek azzal, hogy 
a forrásgyűjtő akciónk so-
rán anyagiakkal hozzájárultak 
munkánkhoz. Ezúttal is sze-
retnénk megköszönni  min-
den forintot támogatóinknak.

Reméljük beszámolón-
kat megelégedéssel olvasták. 
Amennyiben további  kér-
désük lenne, arra is szívesen 
válaszolunk a minden hónap 
utolsó péntekjén tartandó 
egyesületi ülésünkön, ahová 
várjuk azokat akik is, akik se-
gíteni szeretnének Rácalmás 
jónak mondható közbizton-
ságát fenntartani.

Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István 

elnökségi tag

 Feltették a biciklit a jelzőtábla tetejére...

Vigyáznak a gyerekekre az iskolakezdéskor

Fontos, hogy 
a szomszédok 

odafigyeljenek 
egymás értékeire!

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
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Jankovich Miklós
 általános iskola

2012. 08. 31. Tanévnyitó értekezlet
2012. 08. 31. Tanévnyitó ünnepély
2012. 09. 15. Országos country találkozó
2012. 09. 18. Tájékoztató a jövendő ötödikesekről
2012. 09. 21. Sziget napja  
2012. 09. 28.-30. Tökfesztivál
   09.28 Tökkompozíciók 
   09.28.  bringatúra 
   09. 29.  gyalogtúra 
   09.30.  énekkar, szóló ének
2012. 10. 01.  Zenei világnap
2012. 10. 01. Fogadó óra (5.évf.)
2012.  10. 05.  Továbbképzés 
2012. 10. 05. Aradi vértanúk napja
2012. 10. 09. Nyílt nap
2012. 10. … Papírgyűjtés
2012. 10. 19. Köztársaság napja 
2012. 11. …          SZM bál
2012. 11. 15-16.  Ki mit tud? alsó tagozat
2012. 11. 23. Ki mit tud? felső tagozat
2012. 12. 06. Elsősök avatása
2012. 12. 06. Mikulás
2012. 12. 21. Játszóház
2012. 12. 21. Télköszöntő
2013. 01. 08-09.  Osztályozó értekezlet 
2013. 01. 14. Félévi értekezlet
2013. 01. 23. Szépkiejtési verseny (felső tagozat)
2013. 02. 01. Farsang alsó tagozat

2013. 02. 08. Farsang felső tagozat
2013. 02. 15. Szépkiejtési verseny (alsó tagozat)
2013. 03. 06. Nyílt nap
2013. 03. 14. Az 1848-as forradalom ünnepe 
2013. 03. 26. Iskolaszépítés
2013. 03. 27. Játszóház
2013. 04. 10. Diákközgyűlés
2013. 04. 15. - 19.   Jankovich - hét
2013. 04. 15. Koszorúzás 
2013. 04. 15. Költészet napja
2013. 04. 16. Kék-sárga vetélkedő
2013. 04. 16. Dr. Bóna János emlékverseny
2013. 04. 17. Körzeti természetismeret verseny
2013. 04. 17. Sportversenyek
2013. 04. 18. Diákigazgató választás
2013. 04. 19.  Fordított nap, 5.osztályosok avatása
2013. 05. 01. Majális (futóverseny) 
2013. 05.    Anyák napja 
2013. 05.     Papír gyűjtés
2013. 05. 26. Gyermeknap (városi)
2013. 05. 29. Országos mérés (4.6.8.évf.)
2013. 06. 08.  Művészetisek kiállítása
2013. 06. 11-12. Osztályozó értekezlet
2013. 06. 13. Szerenád
2013. 06. 14.  Ballagás 
2013. 06. 17. Tanévzáró értekezlet
2013. 06. 19. Tanévzáró ünnepély
2013. 08. 31. Tanévnyitó ünnepély

Intézményünk rendezvényterve a 2012/2013-as tanévre

Versenyek:
Varga Tamás országos matematikaverseny
Zrínyi Ilona matematikaverseny
Eukleideszi matematika verseny
Arany János matematika verseny 
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny 
Teleki Pál földrajz - földtani verseny 
Versmondó versenyek
Városi számítástechnika versenyek 
Sportversenyek, Diákolimpia
Alsós tanulmányi versenyek 
Rajz pályázatok
Idegen nyelvi versenyek
Alsó tagozatosok kulturális és tanulmányi versenyei 
az alsós munkaközösség munkaterve szerint
Halloween-nap

Egyéb programok
Tanulmányi kirándulások:  Természettudományi 
Múzeum, Planetárium, barlangtúra 5. évf.
Parlament, Nemzeti Galéria, Planetárium 8.évf. 
Osztálykirándulások
Félévente két túra
Színházlátogatás 
FEHOVA, Utazás kiállítás 
Cirkusz látogatások (évente két alkalom) 
Üzemlátogatások
Ásványbörzék 

Hagyományápolás: 
Iskolai induló
Iskolai honlap 
Iskolatörténet
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A mozgást szerető 
rácalmási lakosok részére szer-
vezzük a töklámpás kerékpár 
és gyalogtúrát a Tökfesztivá-
lon. Szeptember 28-án, pénte-
ken 18 órakor a kerékpártúrát,  
29-én, szombaton 18 órakor 
a gyalogtúrát indítjuk ifj. Kiss 
József, illetve Németh Miklós-
né vezetésével.

A kerékpárokon vagy tök-
lámpa világítson, vagy el le-

gyen látva egyéb világító 
lámpával. Ez balesetmegelő-
zési szempontból KÖTELE-
ZŐ!

A gyülekezési helyszín a 
kúria északi alsó kapujától 
(a színész bejárótól) délre. A 
túrák időtartama kb. 1,5 óra. 
A túrák végén egy Pomóthy 
szendviccsel és vízzel várjuk a 
visszaérkezőket.

szervezők

Kerékpár- és gyalogtúra

Kovács György a mi fes-
tőnk. A magunkénak érez-
zük, mert ismerjük sokan, 
mert rólunk és nekünk fest. 
Szerelmese és avatott hírde-
tője a természetnek, a zené-
nek, a barátságnak. A szépség 
örök csodálója. A múlt eleven 
krónikása, akinek elméje kris-
tálytisztán rögzítette a régi 
idők képeit, s ezeket tetszé-
se szerint „hívhatta elő”, hogy 
nekünk is megmutassa őket. 
Amatőr - a szó legnemesebb 

értelmében -, akinek ecsetjét 
nem regulázza megélhetésért 
vállalt kompromisszum, aki-
nek nem kell szívós munkával 
levakarnia magáról a mestere-
itől ráragadt modorosságokat. 
Amatőr, akit csak a lelke, a te-
hetsége irányít. Régóta nem 
találkoztunk a képeivel. Most 
a fellelhetők egy részét össze-
gyűjtöttük a családjától, bará-
taitól, tisztelőitől, és egy kiál-
lítás keretében bemutatjuk a 
Tökfesztivál közönségének.

Kovács György a mi festőnk

Felhívás Rácalmás lakóihoz!
A Tökfesztivál egyik hagyománya, hogy ételkóstolón 

mutatjuk be a tökből készített ételeket, amelyek nagy si-
kert aratnak a látogatók körében minden alkalommal.

Kérjük, hogy minél több rácalmási család csatlakoz-
zon felhívásunkhoz! Készítsenek otthon tökös ételeket és 
egy-egy tányérnyit hozzanak el a kúriába, 11 és 12 óra 
között.

A kóstoló időpontja 2012. szeptember 30, vasárnap 
12-14 óra között.

Városvédők elnöksége

A nyári hónapok sok civil 
szervezet számára a pihenés 
és a kikapcsolódás időszaka. 
Nem így van ez a Rácalmási 
Felnőtt Néptáncegyüttes ese-
tében, amikor is fellépéseink-
nek és főpróbáinknak se szeri 
se száma. Különösen igaz ez 
az augusztusi hónapra, ahol 
nem csupán idegenben, de – 
kedves kötelesség – hazai pá-
lyán is helyt kell állnunk, gon-
dolok itt a Városnapra. 

Annak ellenére, hogy fel-
lépésünk időpontválasztá-
sa programszervezés szem-
pontjából nem minősíthető 
a legszerencsésebbnek – hisz 
13 órakor még magasan jár a 
nap –  a rácalmásiak szerete-
te még a nagy hőséget is ké-
pes volt feledtetni velünk. 
Igaz, hogy sajnos nem sokan 
látogattak ki a déli órákban 
előadásunkra, de az ott ülők 
valóban értünk ültek ott. Re-
pertoárunk sikeressége – Ke-
rekecske, Kiskun legényes, és 
a most először színpadra ál-
lított Sarkantyús forgatós 
című koreográfia – a Magyar 
Köztársaság Ezüst Érdem-
keresztjével kitüntetett or-
szágos hírű tánckoreográfu-
sunk, Wünsch László „keze” 
és szellemi munkája. A nap-
ernyők, valamint a kisházak 
árnyékaiból fel-felhangó taps 
pedig azt jelezte, hogy érde-
mes. 

Azonban nem csupán Rá-
calmáson, de „idegenben” is 
alkalmunk nyílt elvinni te-
lepülésünk jó hírét, ugyanis 
meghívást kaptunk az aposta-
gi Falunapra is. Tánccsopor-
tunk 15 éves fennállása alatt 
ez volt az első alkalom, hogy a 
Duna túloldalán lévő község-
be utazhattunk. Apostag nap-
jának programján fellépésünk 
az egyik fő műsorszám volt, 
az ott lakók  – a népi kultúrát 
szerető jóravaló alföldi embe-
rek – nagy örömmel fogadtak 
bennünket. A községi össze-
tartás, a lakosságból felénk 
áradó szeretet, az apostagi új-
ság és a helyi média rólunk 
készített felvételei és a mű-
sorunkat követő vendéglátás 
példamutató még saját tele-
pülésünk számára is.

Munkásságunk során 
Wünsch László „csak tiszta 
forrásból, csak eredeti hagyo-
mánnyal” jelszava leng mindig 
a szemünk előtt. A közhely-
szerű mai rohanó világban, 
ahol számos általunk is színe-
sített rendezvényen a mennyi-
ség és a minőség egyensúlya 
egyre gyakrabban a mennyi-
ség felé billen, csupán remé-
nyünket tudjuk kifejezni az 
iránt, hogy lakóhelyünkön, 
Rácalmáson egy darabot még 
meg tudunk őrizni hagyomá-
nyainkból, értékeinkből.

dr. Nagy Viktor

Néptánc: csúcsjáraton
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IX. RÁCALMÁSI TÖKFESZTIVÁL
KIVÁLÓ MINŐSÍTÉSŰ FESZTIVÁL

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

Tök és tök mindenütt
Tökös utcák és tökpiramis. A 6-os úttól a Jankovich- kúriáig, a 

fesztivál helyszínéig, a porták előtt tökdekorációk, tökfigurák. A vil-
lanyoszlopra függesztett festett tökreklám táblák vezetik a látogató-
kat a helyszínre. 

Tökkiállítások. A fesztivál helyszínén, a Jankovich-kúria udvarán, 
az általános iskola diákjainak tökbemutatója. Egyesületek, csoportok és 
egyének tökkiállítása. Tökvásár. Nagyszabású dísztökvásárt rendezünk 
a fesztivál különböző pontjain.

Tökös versenyek. Legszebb tökös porta, legszebb tökkompozíció, 
legkülönlegesebb tök stb., Tökkirály-választás és koronázás. 

Tökszobrászat. Négy nemzetközi hírű ételszobrász tökből és kü-
lönböző zöldségekből, gyümölcsökből művészi szintű alkotásokat hoz 
létre a látogatók szeme láttára.

Kiállítások
Ökoturisztikai épület nagytermében:
Kovács Imréné: Tökből készített mesék (Dunaújváros)
Kalmár Benedek termelő: Krokodil- és kígyótökök (Akasztó)
Fejes Sándor termelő: Különleges tökök (Hódmezővásárhely)
Kúria főépület termeiben:
Kovács György festőművész életmű kiállítása (Rácalmás)
Tolna Megyei Népművészeti Egyesület: Kerámia, szövés, 
hímzés, csipke
Temerini Kertbarát Kör: Kézimunka és tökkiállítás (Szerbia)
Fischer Józsefné népi-iparművész: Kézimunkák (Rácalmás)
Cikk-Cakk Foltvarró Klub (Rácalmás) 
Bubutimár Éva keramikus: Kerámia manók, kerti díszek 
(Szendehely)
Királyné Michel Szilvia: Üvegfestmények (Rácalmás)
Dóra Judit: Kisplasztikák (Budapest)
Predrag Spanjevich szerb festőművész üvegképek
Máté Gergely: gépkocsi bemutató, Autó Máté Kft (Dunaúj-
város)Kézművesség

Fesztiváljainkon a kézműves foglalkozások a legtöbb érdeklődőt 
vonzó programok között vannak. A kézműves műhelyekben az alábbi 
mesterek várják kézműves foglalkozásra a gyermekeket:

Városvédők önkéntesei
Rácalmási népművész mesterek (Rácalmás) 
Mesterségek Bölcsője Alkotóház (Kulcs) 
Rácalmási óvoda nevelői
Kézműves foglalkozásaink a következők: madárodú készítés, agya-

gozás, korongozás, gyöngyfűzés, nemezelés, csuhéból- és gyékényből 
baba és lovacska készítés, nádsíp-pánsíp készítés, „Csodapapír”- ját-
szóház, festés, rajzolás, sókerámia készítés, tökfaragás, papírmerítés, 
rézdomborítás, stb.

A Meseudvarban Emese mesél
Vidámpark különleges játékokkal, pónilovaglás.

Kézműves árusok
A kúria díszudvarában 40-50 kézműves mutatja be munkáit: csu-

hé-, szalma-, gyékényművesség, bőrdíszmű, festett üveg, faáru, kerá-
mia, fazekasáru, rézdomborító, gyöngyfűző, divat-, üveg-, fa-, kavics-, 
ezüst-, agyag ékszerek. Bemutatkoznak a saját készítésű felnőtt és 
gyermekruhák készítői, ugyancsak a saját készítésű szappanok, gyer-
tyák gyártói is.

Helikopteres sétarepülés
A fesztivál ideje alatt helikopteres sétarepülésre lesz lehető-

sége a látogatóknak. A helikopter a Duna-parton a Raáb Ervin 
sétány mellett parkol. Egyidejűleg 5-6 személlyel 10 percig száll 
a levegőben és az utcai tökdekorációk, valamint a kúria képei 
lesznek láthatók.

„Kisvonat”
A kisvonat a Kúria északkeleti sarkánál tanyázik, és innen in-

dul körútra a városba. Szebbnél szebb dekorált utcákat mutat be 
az utasoknak. A kisvonat kb. óránként közlekedik.

Kerékpár és gyalogtúra
Töklámpás Bringatúrát és töklámpás gyalogtúrát szerve-

zünk mintegy 300- 300 fő résztvevővel, szeptember 28-án és 
29-én 18,00 órai kezdettel. A településen kijelölt útvonalon ke-
rékpároznak és gyalogolnak a résztvevők, a tökből faragott lám-
pásokkal. Túravezető: ifj. Kiss József és Németh Miklósné.

A fesztivál fő támogatói: Támogatók:
Jankovich-kúria Hotel & étterem; Hamburger Hungaria; Pálhal-

ma Agrospeciál Kft; Magyar Turizmus Zrt; Magyar Fesztivál Szövet-
ség; Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ; Rácalmási 
Szerb Kisebbségi Önkormányzat; Rácalmási Német Kisebbségi Ön-
kormányzat; AMPER 99 Kft; Szent György Polgárőrség; Boros Ép-
Ker Kft; Pomóthy Áruház Kft; Zöldcentrum Rácalmás Kft; Dr Szlá-
vik Ferenc; Meggyesi Vilma; Dr. Szabó József; Dr. Varga Szabó Lajos; 
Pálinkás Tibor és Blau Gabriella
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A nagyszínpad műsora
2012. szeptember 28., péntek
11,00-13,00 Palinta Társulat zenés interaktív 
 gyermekműsora
14,00-14,40 Dunaújvárosi Fúvósok Egyesület 
 Zenekara Dunaújváros
14,40-15.00 Jankovich Miklós ált. Iskola Rácalmás: ének, tánc
15,00-15,20 Kék Duna Népdalkör Dunavecse: népdalcsokrok
15,20-15,50 Rácalmási Felnőtt Néptánccsoport Rácalmás
16,15-16,40 Mezőfalvi Néptánccsoport Mezőfalva
16,45-17,50 Brass int he Five zenekar,  
 vendég Méhes Csaba pantomim művész
17,55-18,25 Tóth Adri és Auer Zoltán Rácalmás: 
 akusztikus gitár és ének
18,30-19,30 Revolver zenekar Rácalmás
19,30-20,30 Dr. Rock együttes élő koncert
20,30-22,30 Magna Cum Laude, élő nagykoncert
 (kb. 30 perc beállás)

2012. szeptember 29., szombat
10,30-11,30 Sárbogárdi Fúvószenekar
11,30-11,45 Nagylóki Népdalkör Nagylók: 
 népdalok citerakísérettel 
11,45-12,00 Marcali Bajtársi Dalárda Marcali: bordalok
12,00-12,20 Nagyvenyimi Nőikar Nagyvenyim: népdalcsokrok
12,20-12,35 Marcali Bajtársi Dalárda Marcali: katonadalok
12,40-13,00 Igari Népdalkör Igar: népdalcsokrok
13,10-13,40 Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület
 Madocsa
13,45-14,15 Éneklő szakácsok Debrecen: nótás gasztrohumor show
14,20-15,20 Rajkó Zenekar koncertje
15,25-15,55 ALBA REGIA Néptáncegyüttes 
 Székesfehérvár: néptáncok
16,00-16,50 Komonyi Zsuzsi és Pál Attila Kecskemét: 
 örökzöld operett slágerek 
17,00-17,50 Ataru Taiko japán dobszínház, ütőegyüttes koncert
17,50-18,30 Shadows Guitar Band koncert:
 „A múltat jelenné tesszük”
18,35-19,40 Firkin Együttes koncert: ír zene,
 vendégművész a virtuóz népzenész Pál István „Szalonna”
19,45-20,30 Charlie 
20,30-22,30 KFT együttes, élő nagykoncert Kb. beállás 30 perc)

2012. szeptember 30., vasárnap
10,30-11,00 Gerlice Citera Zenekar Szabadegyháza
11,00-11,25 Rácalmási Óvodások műsora Rácalmás: táncjáték
11,30-12,10 Csiga Duó interaktív gyermekműsor
12,10-13,00 Cimbali Band Zenekar
13,05-13,30 Adonyi Néptánc Együttes Adony:
 magyar vidékek táncai
13,30-13,50 Nagylóki férfikar Nagylók: katonadalok 
13,50-14,15 Adonyi Néptánc Együttes Adony: sváb táncok
14,15-14,55 Bihari Gellért Debrecen: parodista- humorista
15,00-15,25 DÍJAK ÁTADÁSA
15,30-16,30 Tököli Délszláv Néptáncegyüttes zenekarral
16,35-17,05 Operett Színház fiatal művészei
 „Dallomok szárnyán” musical részletek
17,10-17,30 Apple Country Táncklub Rácalmás: western táncok
17,35-18,20 Micheller Myrtill és Pintér Tibor örökzöld
 dallamok zenekar kísérettel
18,20-21,00 Neoton Familia Sztárjai élő nagykoncert
 ( kb. 30 perc beállás)

Gasztronómia
Ételárusok

Az Ízek Utcájában a Grillkirály hagyományos, grill-,  hal-, tökös 
és bográcsos ételeket, valamint lepényeket kínál. Ezen kívül megta-
lálható a hagyományos és különleges lángos, a sparhelten sült lepény, 
a faszénen sütött kürtőskalács-, a hot-dog, a füstölt húskészítmények, 
a delikátesz élelmiszerek (tökmag, dió stb. olajok)-, a lekvárok, a gyü-
mölcs italok, a gombák, a pékáru, a cukrászsütemények és a helyszínen 
nyújtott rétes is. Nagy választékot kínál Mircz Birtok tehén és kecs-
ke sajtokból.

Újdonság lesz a „Tökös Csárda”, ahol tökös ételeket árusítunk.

Ételkóstoló
Ételkóstolót tartunk rácalmási sült tökből naponta. 
Szeptember 29-én 12-14 óra között a Hankook Tire Magyarország  

Kft. koreai ételkóstolót tart. 
Szeptember 30-án 12-14 óra között a rácalmási városvédők a társ-

egyesületekkel együtt tartanak ételkóstolót tökös ételekből. 

Bor és pálinka
Az ország híres borvidékeiről jó nevű borászok — L. Simon Borá-

szat a Velencei-tó környékének borai, Polgár Pincészet villányi borok, 
Budányi Pincészet-tokaji borok, Bogdán Birtok somlói borok, Tahi-
tótfalui Eperbor Kft – eperbor és pálinkafőzők: Gusto-,  Panyolai-, 
és Szicsek pálinkát mutatják be a fapavilonokban. A bor mellé a leg-
jobb tehén és kecske sajtokat és tejtermékeket kínálja az Ízek utcájában 
Nárcisz Birtok (Debrecen) 

Borkóstoló 
Szeptember 28-án 18 órai kezdettel az L Simon Borászat borkós-

tolót tart a Jankovich-kúria pincéjében.

Információk
Látogatói jegy: egységesen 500 Ft/nap. 1 m alatti gyerme-

keknek és mozgássérülteknek a belépés ingyenes. A belépők 
csuklópántot kapnak, mellyel a nap folyamán többször is be-
léphetnek.

A fesztivál területére élő állatot bevinni tilos, dohányozni 
csak a kijelölt helyen szabad.

Autó és autóbusz parkolás ingyenes.
Honlap: www.racalmasivarosvedok.hu ; www.racalmasitok-

fesztival.hu 
E-mail: faluvedok@invitel.hu
A fesztivál helyszíne: 2459 Rácalmás, Jankovich köz 5-7
Földrajzi koordináták: É 47°1’ 32,60”; K 18°56’ 40,08”
Telefonszám: 06-30-9792-857; 06-20-9561-564, 06-25-

440-020

Kiemelt médiatámogató: 
Dunaújváros TV, Dunaújvárosi Hírlap
          
Médiatámogató: RÁCALMÁS Újság, Rácalmás TV, Duna-

ferr Hetilap, EL-DO Rádió, Mezőföldi Élet, www.szeporszag.
hu, www.fesztivalkalauz.hu, www.utazzitthon.hu, www.minok.
hu, www.fesztivalszovetseg.hu, www.babafalva.hu, www.info-
dunaujvaros.hu 
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Őszi színházjáratot szerve-
zünk Rácalmásról 2012. októ-
ber 26-án a Nemzeti Színház 
a Tanítónő című darabjára. 

A jegyek ára buszköltség-
gel együtt 5950 forint. 

Érdeklődni és jegyet ren-
delni a Művelődési Ház és 
Könyvtárban lehet vagy a 
25/440-456-os telefonszá-
mon.

Tóth Flóra elvégez-
te Pesten a tanítóképzőt, 
és most első munkahelyére, 
egy bácskai faluba érkezik. 
Tele van izgalommal, tett-
vággyal: végre tanítani fog! 

Igaz, hogy csak egy kis ösz-
szevont, falusi lányosztályt, 
de így is nagyszerű! „Én 
az életre akarom nevelni a 
gyermekeket, erre a szép 
életre!” Alig várja, hogy be-
fogadja a kedves kis falu.

Őt hónap múlva megtipor-
va, szétszaggatva, agyon aláz-
va menekül innen. És az egész 
szörnyű faluval együtt maga 
mögött hagyja élete nagy sze-
relmét is.

Főbb szerepekben: Szilágyi 
Csenge, Bodrogi Gyula, Nagy 
Zsolt, Molnár Piroska, Hevér 
Gábor, Szarvas József.

Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Őszi színházjárat

Asszonykórus: 
Igmándi Zita 
a karvezető

A Napsugár Asszonykórus 
vezetését Igmándi Zita tanár-
nő vette át. 

A próbák szerdán délelőtt 
9.30-tól 10.30 óráig lesznek.

Közös varrást 
rendeznek

Közös varrást szervez a 
Foltvarró Klub október 6-án 
a Művelődési Ház és Könyv-
tárban 10 és 13 óra között, 
amelyre szeretettel várnak 
minden érdeklődőt, természe-
tesen a fiatalabb korosztályt is.

Programjainkról, szolgáltatásainkról az alábbi  elérhető-
ségeken adunk felvilágosítást: Művelődési Ház és Könyvtár, 
Rácalmás, 2459, Szigetfő u. 31., telefon/fax: 25/440-456, 
e-mail: racmuvhaz@gmail.com

A Művelődési Ház 
nyitva tartása

Hétfő: zárva
Kedd: 10-20
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-20
Péntek:  10-18
Szombat:      15-18
Vasárnap és hétfőn: zárva

Könyvtár és Internet 
nyitva tartás:

Hétfő: zárva
Kedd: 10-18
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-18
Péntek: 10-18 

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

Terem Időpont Csoport
Hétfő

Tánc 14.00-17.00 Jazzbalett
Tánc 18.00-19.30 Apple Country klub

Kedd

Tánc 13.00-14.00 Jazzbalett 
Tánc 14.00-15.00 Jazzbalett 
Kis 17.00-19.00 hó utolsó keddjén Városvédő elnökségi
Tánc 19.00-20.00 Alakformáló torna

Szerda

Civil  9.30- 10.30 Asszonykórus
Tánc 13.00-14.00 Jazzbalett 
Tánc 14.00-15.00 Jazzbalett
Tánc 15.00-16.00 Jazzbalett 
Kis 15.00-16.00 hó utolsó szerdáján Mozgássérültek klubja
Civil 17.00-19.00 hó 2. szerdáján Remény klub

Csütörtök

Nagy 17.00-19.00 kéthetente (naptár szerint) Nyugdíjasklub
Tánc 19.00-20.00 Alakformáló torna

Péntek

Tánc 13.00-15.30 Jazzbalett 
Civil 15.00-17.00 Német klub (Kezdők)
Civil 17.00-19.00 Német klub (Haladók)
Nagy 17.00-19.00 hó utolsó péntekén Városvédő klub
Civil 19.30-21.00 hó utolsó péntekén Szent György 
  Polgárőrség

Szombat

Kis 15.00-16.00 Krisztus Szeretete 
  Egyház
Tánc 15.00-17.30 Néptánc
Civil 15.00-18.00 hó 2. és 4. szombatján Foltvarróklub
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Megkezdődött a tanév

Szeptember 3-án óvo-
dánkban is megkezdődött az 
új óvodai év. A nyár folyamán 
változott a gyermeklétszám, 
hiszen néhányan elköltöz-
tek településünkről és helyet-
tük új gyermekeket vettünk 
fel. Az intézményünk gyer-
meklétszáma így 133 fő  - a 
125-ös férőhelyre.  Szeptem-

ber 10-én jöttek először az új 
kiscsoportosok, akiket a Süni 
csoportos óvónénik és daj-
ka néni vártak már szeretet-
tel. Minden kisgyermeknek 
készült egy nyaklánc, melyen 
leendő tulajdonosának neve 
és jele szerepelt. Így gyorsabb 
és könnyebb volt a gyermekek 
megismerése.

Örömmel préselték a szőlőt, 
kóstolták a mustot

Szeptember 11-én szüreti 
mulatság volt óvodánkban. Ez 
az év első rendezvénye, amely 
a hagyomány ápolásán alapul. 
A gyermekek megismerked-
hettek a szőlőfeldolgozás me-
netével, örömmel vettek részt 
a munkálatokban és kóstolták 

az édes mustot. A nap fény-
pontja azért az idén is a lovas 
kocsikázás volt Pálinkás Tibi 
bácsival. 

Köszönjük Tibi bácsinak 
ezt a lehetőséget, és azt, hogy 
munkájáért semmi ellentéte-
lezést nem kért.

Szeptember 14-én, pénte-
ken este rendeztük meg ha-
gyományos óvodai bálunkat. 
A rendezvény jóvoltából a 
szülőknek és az óvodai dol-
gozóknak  lehetőségük volt 
az elmélyültebb beszélgetés-
re, egymás megismerésére. A 
kellemes étkeken és jó társasá-

gon kívül műsor is volt: tánc-
tanulással egybekötött fan-
tasztikus bemutatót tartottak 
az Aple Country Club tagjai, 
a mulatsághoz a jó zenét Mi-
sik István szolgáltatta.

A  báli bevételt a csoportok 
arra fordítják, amire szükség 
van a neveléshez, oktatáshoz.

Idén is sikeres volt az óvodai bál

Szépek lettek a játékok, köszönjük

Az elmúlt tanév végén in-
tézményünk megrendelte az 
udvari játékok megfelelősé-
gi vizsgálatát. A nagyfokú 
használat során keletkezett 
hibákat augusztus hónapban 
kijavíttattuk, melynek igen 
magas: 3 millió forint volt a 
költsége. A gyermekek biz-
tonsága, a baleset elkerülé-
se azonban mindenek felett, 

ezért az önkormányzat kép-
viselőtestülete megszavaz-
ta ezt a fejlesztést. Itt szeret-
nénk megköszönni Jankovics 
Tibor helyi vállalkozó és szülő 
munkáját, aki a nagyon szere-
tett, ám lebontásra ítélt pörgős 
hintákat ismét használhatóvá 
tette, és szakszerűen megol-
dotta az udvarunk megvilá-
gítását.

q Óvodánk két nagycso-
portja, a Nyuszi és a Cica kis 
műsorral részt vesz a Tökfesz-
tiválon. Tervezzük az ovis tök-
kompozíciót is
q Október 2-án 11 órakor 

ismét vendégünk lesz a buda-

pesti Meseerdő Bábszínház. 
A már évek óta szívesen látott 
bábosaink profi módon oldják 
meg a díszletek mozgatását, a 
hangosítást és a zenei aláfestést. 
A kisebb testvéreket is szívesen 
látjuk a bábszínházunkban.
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A Rácalmási Református
Egyházközség hírei

Református istentisztelet időpontja:
Vasárnaponként délelőtt 10.30-tól a 
Református-Evangélikus templomban 
Református hitoktatás 
Etalonsport Sportóvoda: kedd 11.00
Jankovich Miklós Ált. Isk.: hétfő 13.30
Konfirmációi előkészítő 12-14 éveknek
Érdeklődni és jelentkezni a lelkipásztornál lehet.
Drótposta címünk: 
ref.kulcs.racalmas@gmail.com
Lelkipásztor telefonszáma:
0630/5748-564
Honlapcímünk:
http://refkulcsracalm.wordpress.com/

Lélekfrissítő
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem 

marad, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem 
tudtok cselekedni.” ( János evangéliuma 15. fejezet 5. vers)

Szüret és gyümölcsérés idején a legszembetűnőbb, hogy 
csak az egészséges, jó állapotban lévő tőke vagy fa hoz bő 
termést. Jézus ezt a képet használja, amikor az emberekről 
és magáról beszél. Ő a szőlőtő, és ha mi rajta, benne vagyunk 
és maradunk, gyümölcsöt termünk. A Biblia szerint ilyen 
gyümölcs a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jó-
ság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezeket Jézus nélkül 
nem tudjuk megteremni, legfeljebb tökéletlen próbálkozá-
saink lehetnek. Ha Jézussal élünk, akkor viszont erőlköd-
nünk sem kell, mert ő segít meghozni a gyümölcsöt. 

Imádság:
Uram, gyümölcstelen vagyok nélküled. Kérlek segíts, 

hogy megismerjelek és benned tudjak élni! Ámen.
Kovács Enikő

lelkipásztor

A szeptemberrel nem csak 
az iskolakezdés jön el, hanem 
egy újabb cserkészév is. Mi 
is megtartottuk évnyitónkat 
egy fergeteges zsíroskenyér-
parti közben. Amíg a szülők-
kel megbeszéltük az elmúlt 
év történéseit, az idei fel-
adatainkat, programjainkat, 
addig a gyerekek játszottak, 
énekeltek, felelevenítették a 
tábori élményeiket.

Egy éve kezdtük el szer-
vezni csapatunkat, felmértük 
az igényeket, és a települé-
sen szinte mindenki lelkesen 
támogatta a cserkészcsapat 
létrehozására vonatkozó öt-
letünket. Februárban meg-
tartottuk első toborzónkat és 
foglalkozásunkat. Részt vet-
tünk a városi és az egyesü-
leti rendezvényeken, túráz-
tunk, szemetet szedtünk és 
sokat játszottunk. Jókat et-
tünk Laci bácsi gulyáságyú-
jából a majálison, Gyula bá-
csi halászlevéből a szigetben, 
és az anyukák, nagymamák 
süteményeiből számos alka-
lommal.

A cserkészélet fénypont-
ja a nyári táborozás! Két tá-
borunkban negyven fiatal lett 
felejthetetlen élményekkel 
gazdagabb. A zalai dombok 
közé adonyi csapattársaink-
kal, Zánkára pedig a Magyar 

Cserkészszövetség szervezés-
ében jutottunk el. Támoga-
tóinknak köszönhetően jel-
képes összeg volt részt vétel 
díja. Ezúton is megköszönjük 
minden támogatónk és segí-
tőnk adományát!

Mozgalmas év elé nézünk. 
Készülünk tökdekorációval a 
fesztiválra, túrázunk a gya-
loglás világnapján, tanulunk 
halat pucolni, megyünk Mi-
kulásfalvára, szeretnénk bet-
lehemezni, cserkészbálozunk, 
készülünk az újoncpróbákra 
és a fogadalomtételre.

Ismét indul hittan oktatás 
az iskolában, jó szívvel ajánl-
juk minden gyereknek! Az itt 
megszerezhető tudás az alap-
vető műveltség részét képe-
zi, a középiskolák feltételezik 
ezek ismeretét. A bibliai tör-
ténetek érdekesek és tanulsá-
gosak a nebulók számára.

A foglalkozások időpont-
jait e-mailben küldjük el. 
Kérjük, íratkozzanak fel hír-
levelünkre! Rövidesen elké-
szül iskolai faliújságunk is.

A cserkészetről többet 
megtudhatnak a www.cser-
kesz.hu honlapon.

Rácalmási közösségünk 
elérhetőségei: 

e-mail: blau@invitel.hu 
Telefon: 30/437-9109

Blau Gabi

Cserkészélet Rácalmáson

Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat is részt vett a Vá-
rosnapon a baráti társaságok 
és a rácalmási civil szerveze-
tek gasztronómiai bemutató-
ján.  Steiner Norbert képvise-
lő, mint ötletgazda vezetésével  
a  német önkormányzat égisze 
alatt egy igazi sváb módra ké-
szített bográcsos gulyással, 
valamint rácalmási halászlé-
vel igyekeztünk azok kedvére 
tenni, akik ellátogattak hoz-
zánk. Örömünkre a díjnyertes 
halászlé és a gulyás pillanatok 
alatt gazdáira lelt.  

Rácalmás Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzata 

nevében itt szeretnénk köszö-
netet mondani Steiner Lajos-
nak, a Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület elnök-
ségi tagjának azon munkájá-
ért.  Köszönjük továbbá Nyu-
li Lászlónak, hogy a program 
során erőt és energiát nem kí-
mélve segített minket.  Va-
lamint köszönjük azon szép 
számú rácalmási lakónak, 
akik jelenlétükkel megtisztel-
tek minket.

dr. Nagy Viktor
Steiner Norbert

Rácalmás Német 
Nemzetiségi 

Önkormányzata

Halászlét főztünk a Városnapon!
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Kertész-
naptár – 
szeptember

A veteményeskertben ez 
a fő betakarítás időszaka. A 
gyökérzöldségeket szedjük fel, 
raktározzuk el a téli időszakra. 
A burgonyát ássuk ki, a lomb-
ját -amennyiben egészséges- 
tegyük a komposzthoz. Ha 
a burgonya lombján beteg-
ség jelei mutatkoznak, éges-
sük azt el és a hamut tegyük 
a komposzthoz. A díszbabról 
fogjunk magot, szárát vágjuk 
le és komposztáljuk. A ko-
rai káposztát palántázzuk ki a 
frissen előkészített talajba. Az 
őszi és téli káposztát még ká-
rosíthatják a káposztalepke 
hernyói. Ezeket kutassuk fel 
és semmisítsük meg.

A gyümölcsösbe bővítés 
és fiatalítás céljából vásárol-
juk meg a kívánt növényeket. 
A hónap végéig fejezzük be a 
nyári metszést. Fás dugványo-
záshoz az egresről és a ribisz-
kéről vágjuk le az érett vessző-
ket. Az alma- és körtefákat, 
birscserjéket vizsgáljuk meg, 
nincs-e rajtuk mézgás seb. 
Lisztharmatfertőzés esetén 
a megtámadott ágvégeket az 
egészséges részig vágjuk le és 
égessük el. Az áfonya ágait a 
termés leszedése után metsz-
szük vissza.

Szárazság idején, ha nem 
öntözzük, ne nyírjuk a gyepet. 
Végezzük el az esedékes mag-
vetést, a sövényt nyessük meg 
a kívánt nagyságra és formá-
ra, az arra alkalmas tűlevelűe-
ket is vágjuk vissza. A tavasz-
szal nyíló hagymások közül a 
tulipán hagymáit duggassuk 
el kijelölt helyükre, a lakásban 
hajtandó virághagymákat cse-
répbe tehetjük, de még hagy-
juk őket egy darabig a szabad-
ban.

Az üvegházban folytassuk 
a téli salátafélék vetését. Vé-
gezhetünk próbafűtést, hogy 
a rendszer hibáit még időben 
kijavíthassuk.

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 le-
hetőség 2012. 04. 01. - 2012. 
09. 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 érde-
kében Társaságunk

az újonnan létesült be-
kötések átvételét – bruttó 
13.970 Ft helyett – ingyene-
sen 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 emlí-
tett helyeken és a polgármes-
teri hivatalban is megtalálható 
„Megrendelő ivóvíz, csatorna 
bekötés létesítésére forma-
nyomtatvány” kitöltésével, és 
a következő postacímre tör-
ténő 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.

További kérdés esetén....
Amennyiben további kér-

dése van, a helyi tarifával 
hívható DRV INFO VO-
NALON munkatársaink 
készséggel állnak rendelkezé-
sére a 06 40 240 240-es tele-
fonszámon.

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.

 Szeptember 30-ig kedvezményes a díj!

Csatorna rákötési tájékoztató
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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 honlapjuk 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

Köszönet az 1 %-ért!
Az APEH-től megérkezett a levél, melyben értesítik egye-

sületünket, hogy Rácalmás dolgozói fél millió forintot ajánlot-
tak fel adójukból.

A szabályok alapján természetesen nem tudjuk, sajnos, hogy 
kik az adakozók, ezért csak így általánosan megszólítva köszön-
jük meg az 1 %-os adományt.

Talán az adakozók tudják is, hogy milyen nagy szükségünk 
van az 1 %-os adományokra, hiszen a településünkön elültetett 
sok-sok fával és virággal nap mint nap találkoznak. Sőt. Az 1 
%-on túlmenően is ültetünk virágokat, illetve szükség esetén vi-
rágföldet és trágyát is juttatunk az ágyásokba. A májusi virág-
börzén 2 500 db virágpalántát árultunk 30 forinttal áron alul.

Reméljük, hogy az őszi és jövő tavaszi virágosítást a szárazság 
nem teszi úgy tönkre, mint az ez évit.

Még egyszer köszönjük!
a városvédők elnöksége

Segítség bajba jutott hiteleseknek 
és eladósodott családoknak

 ) Ha belekerült az adósságcsapdába, 
 ) ha nem tudja fizetni hiteleit, 
 ) ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás indult Ön ellen
 ) ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent,
 ) ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval,
 ) ha jogi képviseletre van szüksége:
Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat az új kormányzati intéz-

kedésekről, az Eszközkezelőről és az adósság mérséklési lehetőségekről.
Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése
Pertársaság  „a tiszta lappal történő kezdés”  érdekében
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület

Információk +36 70 253 2910
valsagkezeles2008@gmail.com

www.bankikarosultak.hu

WORLD 
WALKING 
DAY
VILÁG 
GYALOGLÓ 
NAP

2012. október 6., szombat Rácalmás
A rendezvény célja a gyaloglás megsze-

rettetése, a figyelem felhívása a rendszeres 
mozgás fontosságára.

Gyülekező:
Rácalmás, Széchenyi tér, Pomóthy Áru-

ház előtt
Rajt: 2012. október 6. szombat 15,30 óra
Útvonal: Pomóthy Áruház - Rácalmási 

Nagy-sziget Ártéri Tanösvény - Pomóthy 
Áruház

A nevezés díjtalan. Regisztráció 15-15,30 
között a helyszínen

A rendezvényt kísérő program: nordic 
walking kipróbálási lehetőség, célba érkezők 
között tombolasorsolás, Decathlon sport-
szerbemutató, utcazenészek 

Rendező: Rácalmási Városvédő és Szépí-
tő Egyesület

Információ:
Terekiné Rendes Éva
e-mail: terekine@pmh.dunanet.hu

Ajánlott viselet: kényelmes cipő, egyetlen 
testrészt sem szorító ruházat.

A rendezvényen mindenki saját felelőssé-
gére vehet részt.

TÁMOGATÓ: 
Pomóthy Áruház Rácalmás 

   Decathlon Sportáruház Dunaújváros
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Hirdetés

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

Rácalmás belterületén 980 
m2-es közművesített te-
lek, szoba-konyhás kis ház-
zal, melléképülettel, pincé-
vel eladó. Érdeklődni lehet: 
25/433-201, vagy 30/487-
0401 telefonszámon.

18-as Mounten bike gyer-
mek kerékpár új állapot-
ban eladó. 2x6 sebváltós, 2 
teleszkópos, új állapotban. 
Irányár: 12.000 Ft. Cím: Rácal-
más Lépcsős köz 7. Telefon: 
30/541-5125, vagy 444-663

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 pénztárában 
lehet ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az  

517-870 telefonon.

Köszönetnyilvánítás
    

Naletilics Rudolf 
hosszú betegség után eltávozott

közülünk.
   

Őszinte köszönetünk Dr. Szuhai István Zsolt házi-
orvosunknak fáradhatatlan, lelkiismeretes gyógyítómun-
kájáért.
     Pomóthy Attilának, aki éttermét bocsátotta rendelke-
zésére az elbúcsúzáshoz a közeli hozzátartozóknak.
     Ambrus Péter barátunknak a vacsoráért.
     Külön köszönet valamennyi barátunknak, a rokonok-
nak, jó ismerősöknek, vadász-és vállalkozó társaknak a
sok-sok segítségért!
     S mindenkinek, akik a temetésen részt vettek, fájdal-
munkban osztoztak.
 Köszönjük: 

a gyászoló család

Ez az Ön
hirdetésének a helye!

Hirdessen
a Rácalmás újságban!





Rácalmás16

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! Jankovics Zarán (nem Zorán), 2012. 08. 28., 
Kiss E. u. Pitrik Benett,  2012. 08. 19., Nap u. Kovács Gréta, 
2012. 08. 21., Tóth Á. Több újszülött gyermek születéséről a vé-
dőnőknek nincs információjuk.
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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 

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. október 19-én, 

pénteken jelenik meg. Lapzárta: október 8-án, hétfőn.
Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, informá-

cióikat, meghívóikat legkésőbb október 8-ig juttassák el a szerkesz-
tőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Az Aple Country Club, 
valamint a Művelődési Ház 
és Könyvtár szervezésében 
országos country találkozó-
nak adott otthont Rácalmás 
szeptember 15-én, azaz múlt 
héten szombaton. A prog-
ram össztánccal kezdődött a 
Jankovich-iskola előtt, ahol a 

rendezvény nagy attrakciója-
ként Király L. Norbert buzdí-
totta a résztvevőket a színpad-
ról. Az ország minden tájáról 
érkeztek farmeres, kockás in-
ges, kalapos, western csizmás 
táncosok, hogy megdöntsék 
a létszámrekordot. A tavalyit 
túlszárnyalták a megjelen-

tek, hiszen összesen 568-an 
táncoltak egyszerre az utcán, 
és  majdnem sikerült elérni-
ük a hatszázas bűvös számot  

is. Egy biztos: a résztvevők 
jól érezték magukat az utca-
táncon és az azt követő mu-
latságon.

A hónap híre és fotója

Country Király L. Norbival


