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TARTALOM

Nagy erőkkel dolgozik a kivite-
lező az ófaluban.

3. oldal

Óvodai hírek – a Cica csoport fel-
lépése...

7. oldal

 Köszönjük a segítséget, a támogatást és a részvételt!

Ezreket vonzott a Tökfesztivál

Sokan gyalogoltak a Nagy-szige-
ten

10. oldal

„Sziget napja” program volt az 
iskolában

8. oldal

Ha visszagondolunk a IX. 
Rácalmási Tökfesztiválra, és 
feltesszük a kérdést: 

Mi is valójában a Rácalmási 
Tökfesztivál? Nyár búcsúz-
tató, őszi ünnep, kulturá-
lis rendezvény, gasztronómia 
kavalkád, vagy Amerikából 
importált tökös (haloween) 
ünnep? Akkor a választ ke-
resve megállapíthatjuk: le-
het mindez külön-külön és  
együtt is. Ugyanakkor ma,  
a IX. Tökfesztivál után már 
nyugodtan fogalmazhatunk 
úgy, hogy a rácalmási város-
védők és a rácalmási lakosok 
közös ünnepe.

Szemünk előtt nőtt és fej-
lődött olyanná, amilyenné tet-
tük – saját kezünk által és a 
saját gondolkodásunk, akara-
tunk valóra váltásával.

A kezdetben mindösz-
sze 400- 500 vendéget von-

zó művelődési házi rendez-
vény mostanra 22 ezer fős 
országos programmá, nagy-
rendezvénnyé nőtte ki magát, 
úgy, hogy Rácalmás lakosa-

it egyre nagyobb mértékben 
bekapcsolta a szervezésbe, 
rendezésbe és így közös  ün-
nepünkké vált.

(Folytatás a 4-5. oldalon.)

Egészségházat 
avatunk
november 19-én

Az Egészségház műszaki 
átadás-átvételi eljárása elkez-
dődött október első hetében. 
Az épülettel már nagyjából 
elkészült a kivitelező, a belső 
munkálatok vannak még hát-
ra. A járda, parkoló és a rende-
lő környékének a kialakításán, 
parkosításon dolgoznak még a 
szakemberek. 

Az avató ünnepség no-
vember 19-én 10 órakor lesz. 
(Részletek a 3. oldalon.)

MEGHÍVÓ
Városunk önkormányzata nevében 

tisztelettel meghívom  Rácalmás polgárait 
a Köztársaság Napja alkalmából rendezendő 

ünnepi műsorunkra, 
amelyen az 1956. október 23-ai eseményekről 

emlékezünk meg.
A rendezvény időpontja és helyszíne:

2011. október 19-én, péntek 17 óra
 Jankovich Miklós Általános Iskola  udvara 

(esős időben a tornaterme).
Az iskolások ünnepi műsora után a Millenniumi tó part-

ján  lévő 1956-os emlékműhöz vonulunk át, ahol megemlé-
kezésünk koszorúzással ér véget.

Schrick István
polgármester

2012. október XIX. évfolyam 10. szám
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Rendben halad a járási hivatalok 
kialakításáról szóló megállapodá-
sok megkötése.

Az ütemterv szerint halad 
a járási hivatalok felállításá-
hoz szükséges feltételek meg-
teremtése. Már több mint 100 
településen alá is írták a kor-
mánymegbízottak és a polgár-
mesterek a járási hivatalokhoz 
kerülő köztisztviselőkről, ingó 
és ingatlan vagyonról szóló át-
adás-átvételi megállapodáso-
kat. Mind a 19 megyében és 
a fővárosban is folyamatosak 
az egyeztetések a kormányhi-
vatalok és az önkormányzatok 
között az átadandó feladatok-
ról, még eldöntendő kérdé-
sekről, és sorra születnek a  
helyi képviselő-testületek ál-
tal jóváhagyott megállapodá-
sok, amelyeket a jogszabály 
szerint október végéig kell 
megkötni. A járási hivatalok 

januárban kezdik meg mű-
ködésüket, amelyek a vidé-
ken élőknek különösen nagy 
segítséget és könnyebbséget 
fognak jelenteni az ügyinté-
zésben.

Országszerte 175 járási és 
23 kerületi hivatal kezdi meg 
működését a kormányhivata-
lok kirendeltségeként 2013. 
január 1-jétől. A járási hivata-
lok az államigazgatási ügyek 
intézésében nyújtanak majd 
segítséget az állampolgárok-
nak, és ezzel  jelentős terhet 
vesznek le az önkormányza-
tok, a jegyzők válláról. A já-
rási hivatalhoz kerülnek az 
okmányirodák, egyes gyám- 
és gyermekvédelmi, szociális 
igazgatási, családtámogatási 
ügyek, köznevelési feladatok, 
menedékjog, egyes építésiga-
zgatási feladatok, egyéni vál-
lalkozói tevékenység engedé-

lyezése, egyes kommunális, 
állategészségügyi, vízügyi ha-
táskörök, a helyi védelmi bi-
zottságok vezetése. A szabály-
sértési feladatok már 2012. 
április 15-től a kormányhiva-
talhoz kerültek.

A feladatellátáshoz kap-
csolódó ingó-és ingatlan va-
gyonra az állam ingyenes 
használati jogot kap az ön-
kormányzatoktól.  Ezekről a 
kérdésekről zajlanak most az 
egyeztetések. A megyei és fő-
városi kormánymegbízottak, 
több helyen járási biztosok se-
gítségével,   már hónapok óta  
tárgyalnak az átadás – átvételi 
megállapodásokról a település 
vezetőkkel. Ez nem csak a já-
rási székhelyekre vonatkozik, 
hanem minden olyan telepü-
lésre, ahol  lesz járási hivata-
li ügyintézés.  A kisebb tele-
püléseken a járási hivatal vagy 
állandó  kirendeltségeket tart 
majd fenn,vagy települési 
ügysegédek fognak ügyfélfo-
gadást tartani.

A jegyzőktől  nagyszám-
ban átvett feladatokkal a já-
rási hivatalok  átveszik azokat 
a közszolgálati tisztviselőket, 
akik jelenleg ezeket az állam-
igazgatási feladatokat eddig 
a polgármesteri hivatalokban 
végezték, garantálva számuk-
ra az eddigi bérüket.  A já-
rási hivatalok megalakulását 
követően, következő lépés a 
kormányablakok számának 
bővítése lesz, a jelenlegi 29-
ről 300-ra. Azaz megsok-
szorozódik országszerte az 
ügyfélszolgálatok száma, és 
az ott elintézhető ügyek szá-
ma is nőni fog. A megsza-
porodott feladatokkal pár-
huzamosan megkezdődött a 
felkészült és az ügyfélszol-
gálati munkára rátermett 
tisztviselők toborzása és ki-
választása.

Sajtó Főosztály
Társadalmi Kapcsolatokért 

Felelős Államtitkárság
Közigazgatási 

és Igazságügyi Minisztérium

Sajtóközlemény

A levegő védelméről szó-
ló 306/2010. (XII.23.) Korm. 
rendelet 4. §-a értelmében „ti-
los a légszennyezés, valamint a 
levegő lakosságot zavaró bűz-
zel való terhelése, továbbá a le-
vegő olyan mértékű terhelé-
se, amely légszennyezést okoz”. 
Továbbá a 306/2010. (XII.23.) 
Korm. rendelet 27. § (2) és (3) 
bekezdései szerint „(2) Hulla-
dék nyílt téri, vagy a hulladé-
kok égetésének feltételeit rög-
zítő Jogszabályban foglaltaknak 
nem megfelelő berendezésben 
történő égetése, a háztartásban 
keletkező papírhulladék és ve-
szélyesnek nem minősülő, ke-
zeletlen fahulladék háztartási 
berendezésben történő égetése 
kivételével tilos. Nyílt téri hul-
ladékégetésnek minősül, ha a 
hulladék - az elemi kár kivételé-
vel - bármilyen okból kigyullad. 
(3) Lábon álló növényzet, tarló 
és növénytermesztéssel össze-
függésben keletkezett hulladék 
nyílt téri égetése tilos.” Ebbe te-
vékenységi körbe tartozik az il-
legális hulladékégetés.

Manapság nagyon sokan a 
takarékosság jegyében visszaál-
lították a régi kályháikat, és fű-
tenek szénnel, fával és egyéb 
tüzelésre alkalmasnak vélt anya-
gokkal. A tendencia kissé visz-
szafelé fordítja az időt, elfelejtve, 
hogy ezen anyagok égetésekor 
keletkező füst igen nagymérték-
ben egészségkárosító lehet. Ma-
napság szinte áttekinthetetlenül 
sokféle műanyagot használunk. 
Műanyag van a ruháinkban, a 
bútorainkban, a műszaki cikke-
inkben, műanyaggal festjük, ta-
pétázzuk falainkat, és műanyag-
gal csomagolunk. A fahulladékok 
nagy részé különböző gyanta és 
lakk maradványok mellett fa-
anyagvédő anyagokat - biocido-
kat - is tartalmazhat, amelyek-
ből a nem tökéletes égés során 
szintén egészségkárosító anyagok 
szabadulnak fel. A műanyag zacs-
kók, eldobható műanyag palac-
kok képezik a háztartási hulladék 
legnagyobb részét. Az előállítá-
sukhoz sok energia és nyersanyag 
szükséges, hogy azután körül-
belül 20 percig használjuk őket, 

majd rögvest a szemétbe dob-
juk. A műanyagok hosszú idő 
alatt bomlanak le a természet-
ben. Ha elégetjük őket, szennye-
zik a környezetet, károsíthatják 
az egészségünket, rákkeltő, bőr- 
és szemirritációt okozó, a légző- 
és immunrendszert, a vérképző 
szerveket súlyosan károsító ve-
gyületetek szabadulnak fel.

A hulladékok égetésekor egy-
részt számolhatunk az anyagi 
összetételből eredő káros anyag 
kibocsátással, másrészt azonban 
figyelembe kell venni a relatíve 
alacsony égetési hőmérsékletnél 
keletkező illetve felszabaduló ká-
ros melléktermékek jelenlétét is.

A háztartásokban illetve ud-
varon leggyakrabban elégetett 
anyagok a következők:

– műanyag italcsomagolás és 
egyéb műanyaghulladék

 – textilipari hulladékok
– műgyantát, műanyagot, fes-

téket tartalmazó farostlemez, ré-
tegelt lemez, bútor és nyílászáró

– gumiabroncs
– kábelek
– kerti hulladékok
– papír hulladékok.
A fenti anyagok égetése során 

általában keletkezik szén-mono-

xid, széndioxid, hidrogén-klorid, 
hidrogén-fluorid illetve számos 
egyéb, irritáló, maró hatású és 
rákkeltő szerves anyag. A dioxin, 
a furán származékok, valamint a 
füsttel szétszóródó fémek (pl. a 
kadmium, cink, arzén, higany, nik-
kel, ólom, króm stb.) az égés során 
keletkező porral leülepszik a talaj-
ra, a növényre, és a tápláléklánc ré-
vén bejut az emberi szervezetbe.

PVC (műanyag flakonok, 
háztartási, gyógyszerészeti, koz-
metikai termékek, gyerekjátékok 
stb.) égetése során szén-mono-
xid, vinil-klorid. dioxinok, klóro-
zott furánok és sósav gáz képző-
désével kell számolnunk.

Poliuretán égetésekor sárga 
füstfelhők jönnek létre, amik hid-
rogén-cianídot és foszgént tartal-
maznak.

Fehérített papír (pizzás dobo-
zok, mélyhűtött ételek dobozai) 
égetésekor halogénezett szénhid-
rogének jutnak a légkörbe és ezek 
a vegyületek leukémiát okozhat-
nak. Papír és karton égetésekor 
a felíratok toxikus fém tartalma 
szennyezi a környezeti levegőt. 
Régi farostlemez hulladékok el-
égetése során arzén és króm ki-
bocsátással kell számolni.

Hulladékégetés: nagyon káros! 
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Egy feltételezett veszély-
helyzetre – a Hankook gu-
miabroncs-raktárában ke-
letkezett tűzre – alapozva 
katasztrófavédelmi gyakorlat 
volt október 11-én délelőtt 
Rácalmáson, amelyről han-
gosbemondón előre értesítet-
ték a lakosságot.

A veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzemeknél 2012. 
január elsejétől, az új kataszt-
rófavédelmi törvény hatályba 
lépésével, négy kategóriát kü-
lönböztetünk meg: felső kü-
szöbértékű, alsó küszöbértékű 
és küszöbérték alatti veszélyes 
üzem, valamint azok, ame-
lyek nem tartoznak a kataszt-
rófavédelmi törvény IV. feje-
zetének hatálya alá. A felső 
küszöbértékű üzemekkel ren-
delkező települések önkor-
mányzatai – ilyen Rácalmás 
is a Hankook Tire Magyar-
ország Kft. működése révén 
– külső védelmi terv készíté-
sére kötelezettek, amely ren-
delkezésre áll. Ezt három-
évente teljes körűen, évente 
pedig részlegesen gyakorolják 
is a szakemberek, az esetleges 
vészhelyzetek könnyebb fel-
számolása érdekében. 

A jobszabályokban előír-
taknak megfelelően a külső 
védelmi terv teljes körű gya-
korlására került sor múlt csü-

törtökön két helyszínen. A 
Jázmin utca és Rózsa utca ke-
reszteződésében az elsődleges 
beavatkozó szervek (kataszt-
rófavédelem, rendőrség, men-
tőszolgálat) és az őket segítő 
civil szervezetek (polgárőrség, 
vöröskereszt) hajtotta végre a 
gyakorlatot. A rendőrség le-
zárta a Jázmin utca és Rózsa 
utca kereszteződésének kör-
nyékét, a tűzoltók sorra járták 
a házakat, két súlyos sérültet 
és huszonhárom egészséges 
embert mentettek ki (a lakó-
kat diákok helyettesítették), 
közben figyelték a mobil me-
teorológiai állomás adatait a 
szélirányról, a levegő káros-
anyag-tartalmáról, a mentők 
ellátták és a kórházba szállí-
tották a sérülteket. 

A mentés után a befoga-
dást gyakorolták. Befogadó 
helyként a művelődési ház 
volt kijelölve, ahol pihenőhe-
lyet, a gyerekeknek foglalkoz-
tatót, étkezőt alakítottak ki, 
mellette egészségügyi pont és 
információs, kommunikációs 
pont is volt, hogy a kimenekí-
tettek értesíteni tudják a hoz-
zátartozóikat is, hiszen egy 
ilyen mentés során mindent 
hátrahagyva kell elhagyni a 
veszélyeztetett területet.

A katasztrófavédelmi gya-
korlat sikeres volt.

Védelmi gyakorlat volt

Jól haladnak a KDOP-4.1.1./C-10-2011-0001. számon nyilvántartott, „Rá-
calmás Ófalu városrész csúszásveszélyes II/B. partfalszakasz állékonysá-
gának biztosítása” projekt kivitelezési munkálatai településünkön. Az 
érintett szakaszon, a Vadkacsa-köz, Szávó-köz, Kiss Ernő utca, Kossuth 
Lajos utca által határolt területen a korábban már ismertté vált mód-
szerrel, cölöpök elhelyezésével és dréncsövezéssel védekeznek a partfal-
csúszás ellen

Közel a befejezéshez

Október első hetében el-
kezdődött az Egészségház 
műszaki átadás-átvételi el-
járása. Az épület elkészült, 
a belső munkákból az utol-
só simítás és a rendelők, vá-
rók berendezése van hátra. A 
parkolók elkészültek, a járdán 
az utolsó munkákat végezték 
múlt héten a szakemberek, az 
épület parkosítása is szépen 
halad. 

November 16-án én 19-én 
nem lesz rendelés sem a régi 
sem pedig az új  orvosi rende-
lőben a költözés és átadó ün-
nepség miatt.

Az említett napokon orvo-
si ügyeletet tart  dr. Fenyve-
si Béla:

– november 16-án reggel 8 
órától 16 óráig és 

– november 19-én reggel 8 
órától 12 óráig.

LOMTALANÍTÁS
A Dunanet Kft. őszi lomtalanítást végez Rácalmás terü-

letén, amelyet a kommunális szemétszállítással azonos nap-
ra időzített a szolgáltató cég.

A déli településrészen 
2012. október 26-án, pénteken 

lesz a lomtalanítás.
A Rácalmás-Dunaújváros közötti üdülő részen 

2012. október 27-én, szombaton 
lesz a lomtalanítás.

Az északi településrészen 
 2012. október 30-án, kedden 

lesz a lomtalanítás.
 A lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazon, a családihá-

zas és üdülő ingatlanokon felhalmozódott lomot, amely méreté-
nél fogva nem fér el, a közszolgáltatás keretében a háztartásokhoz 
rendszeresített 120 literes edénybe. A lom fogalmába tartoznak 
űa háztartásban feleslegessé vált használati tárgyak. Az összegyűlt 
lomot, a hulladékszállító edény mellé kérjük kihelyezni, rendezett 
módon. 

Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot, hűtő-
szekrényt, számítógép monitort, akkumulátort, festéket, vegyszeres 
dobozokat az ipari, illetve mezőgazdasági tevékenységek során ke-
letkezett hulladékokat, falevelet, nyesedéket, épületek bontásából 
származó anyagokat,  törmeléket.

Rácalmás Város Önkormányzata
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A Tökfesztivál ezreket vonzott –
(Folytatás az 1. oldalról.)
Valamennyien büszkék le-

hetünk a fesztiválra, mivel 
Rácalmásnak hírnevet hozott, 
mint példát emlegetik, ezen 
belül az összefogás példáját és 
annak eredményét látják Rá-
calmás sikerében. Az össze-
fogás egyik kiemelkedő pél-
dája az utcai tökdekorációk 
ugrásszerű növekedése az el-
múlt évekhez viszonyítva. A 
múlt évi 300 tökdekoráció ez 
évben 460-ra növekedett. Az 
ide látogatóknak ez a legked-
vesebb színfolt. Ez megcá-
folja azt a véleményt is, amit 
néhányan mondanak, hogy a 
rácalmásiak unják már a Tök-
fesztivált. 

Az összefogás példájának 
tekintem Jankovich Miklós 
általános Iskola osztályainak 
és a szülői munkaközösség 
tagjainak ezirányú összefo-
gását, hogy a kúria területén 
szép, versenyképes dekorációt 
hozzanak létre. Az osztályok 
előre terveznek, készülnek és 
sokszor a szülők besegítésével 
jönnek létre a dekorációk. 

Ha valami bizonyítja az 
összefogást, hát az önkén-
tesek nagy csapata biztosan. 
Három napon keresztül 160-
180 ember dolgozik úgy, hogy 
a legtöbbjük mosolyogva vég-
zi munkáját, ez Magyarorszá-
gon szinte nem létezik és so-
kan általában el sem hiszik, 
hogy ezt így csináljuk. Ezt a 
munkát több területen pro-

fi szinten végezzük, a kiváló 
fesztivál minősítés is ezt bi-
zonyítja. Ilyen minősítést a 
sok száz fesztivál közül orszá-
gunkban csak egy-két tucat 
fesztivál kapta meg.

Ha a fesztivál kultúrműsor 
szerkezetét vizsgáljuk, nagy-
fokú következetességet talá-
lunk az első fesztiválig vissza-
menőleg. Minden alkalommal 
nagy hangsúlyt fektetünk a 
népi együttesek fellépési le-
hetőségeire: néptánccsopor-
tok, zenekarok, énekkarok fel-
lépésének biztosítására, néha 

még azon az áron is, hogy az 
érdeklődés sokszor igen ala-
csony. Egyre távolabbi vidé-
kekről hozunk ide együttese-
ket, hogy bemutatkozzanak, 
mérlegre tegyék tudásukat és 
összehasonlíthassák magukat 
más együttesekkel, de ugyan-
akkor megismertessenek azon 
vidékek népi-kultúrájával. 

Ezen kívül a színpadi mű-
sort úgy állítottuk össze, hogy 
nagy, tömegeket vonzó műso-
rokat elosszuk egész napra, ne 
csak este legyen műsorcsúcs. 
Így például Rajkó Zenekar, 

Ataru Taikó japán dobszín-
ház, Cimbali Band zenekar 
stb. a délutáni órákban léptek 
színpadra. Ezáltal az árusok-
nak, különösen az étkezdék-
nek nagyobb forgalmat biz-
tosítottunk. Az esti műsorok 
mindhárom napon telt házat 
hoztak. A Magna Cum Lau-
de, a Firkin, a Kft és nem utol-
só sorban a Neoton Família 
sztárjai Csepregi Évával fer-
geteges sikert arattak.

A tökös kiállításokat ez 
évben is az öko-épület nagy-
termében rendeztük. Szin-
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Rácalmás legnagyobb rendezvénye
te megkerülhetetlen Kovács 
Imréné Ibolya tökcsodái-me-
séi, de a töknemesítők Kalmár 
Benedek és Fejes Sándor is el-
hozták a tök különlegességei-
ket. A kúria fő épületében már 
hagyományoknak megfelelő-
en mutatkozott be egy megye, 
megmutatva népművészetét. 
Ez évben vendégünk volt a 
Tolna Megyei Népművészek 
színes csoportja. Csodálatos 
volt Kovács György festőmű-
vész életmű kiállítása, de meg-
csodálhattuk a Bubutímár 
Éva Manó-műhely impozáns 
manóit, Fischer Józsefné, Ki-
rályné Michel Szilvia, Cikk-
cakk foltvarrók, Dóra Judit 
színvonalas munkáit. Újdon-
ság volt, hogy kiállítottak kül-
honi magyarjaink a Vajdaság-
ból, a Temerini Kertbarát Kör 
Kézimunka Szakköre és a 
Szerémségből Predrag Span-
jevich festő.

A tökfesztivál immár vég-
leg elkötelezte magát a gyere-
kek mellett. A három nap alatt 
olyan nagy gyermek inváziót 
tapasztaltunk, mely minden 
eddigit felülmúlt. De nem ért 
váratlanul bennünket, felké-
szültünk a sok gyermek foga-
dására. A hagyományos kéz-
műves csoportok mellett már 
a múlt évben is szerveztünk 
önkéntes csoportot, az idén 
pedig nagyszabásúvá fejlesz-
tettük. Sok önkéntes felnőttet 

vontunk be, akik hozták az öt-
leteket, emellett sok főiskolás 
és középiskolás diákot von-
tunk be, ezáltal új minőséget 
teremtettünk. Ez a jövő szem-
pontjából is igen ígéretes. A 
kézművességet kiegészítettük 
a Mese udvarral, ahol Emese 
mesélt, gimnazista énekesek-
kel mindhárom nap, de több 
interaktív gyermekműsor volt 
a nagyszínpadon is. Termé-
szetesen most sem maradtak 
el a parkban a szórakoztató 
játékok: csúszda, várak, ban-
dzsi jumping, trambulin, vízi 
gömb és a hagyományos fa 
körhinta. A gyerekek kipró-
bálhatták a póni lovaglást is.

Több éven keresztül ne-
héz  séget okozott, hogy az 
Ízek utcáját megtöltsük élet-
tel, emberekkel. Eljutottunk 
oda, hogy az Ízek utcájában 
keresi mindenki az ételeket és 
ott mindent meg is talál, leg-
feljebb tökös ételből van ott 
is hiány. Egyre nagyobb kí-
nálattal állnak rendelkezésre 
az árusok, ez évben sajtból és 
füstölt húsból is megfelelő kí-
nálat volt.

Végül fontosnak tartom 
megemlíteni, hogy az a gaz-
dag kultúrműsor, mely a szín-
padon és a kiállítótermekben 
megjelent, az a sok kézmű-
ves mester és önkéntes, mely 
a gyermekekkel foglalkozott, 
jelentős részben annak volt 
tulajdonítható, hogy nagyon 
sok támogatónk volt, akik 
igen jelentős összeggel támo-
gatták rendezvényünket. 

2013-ban a X. jubileumi 
Rácalmási Tökfesztivál követ-
kezik, azon a fesztiválon már 
én és a nejem kilépünk a fő-
szervezők sorából és átadjuk a 
stafétabotot új, tehetséges szer-
vezőknek, akik reméljük, hogy 
a kerek évfordulóhoz méltóan 
szervezik meg a fesztivált.

Szalai Árpád 
főszervező

(Képek részletesen www.
racalmasitokfesztival .hu, 
www.facebook.com/racalma-
sitokfesztival-on)

Koreai 
ételkóstoló

A hagyományoknak 
megfelelően nagy sikert ara-
tott a szombati koreai étel-
kóstoló. Ki nem fogyó szí-
nes kínálattal lepték meg a 
koreai asszonyok a fesztivál 
vendégeit. Sajnos a vasár-
napi tökös ételek kóstolója 
nagyon szerényre sikerült. 
A jövő évben ki kell talál-
ni valami „serkentő szert”, 
hogy a tökös étel bemutató 
is a nevéhez, no meg a fesz-
tivál híréhez méltó legyen.

Tökös ételek kóstolója 
Az ételeket készítették:
Aradi Ádámné (Hajni), 
 Rácalmási Totozó, Tökkása
Arnóczky Ilona, Vasvirág 19. Tökhúsleves, Tökös keksz golyók
Szabó Veronika, Nap u. 16. Sonkatökös muffin
Veres Jánosné, Kulcsi út 14. Rácalmási túros süti
Csúri Istvánné, Kulcsi út 38. Tökös-diós muffin,Tökös linzer
Rácalmási Városvédő Tökös-mákos rétes,  
és szépítő egyesület (Gasztró) Tökös-almás csiga
Pálvölgyi Tamás Jázmin u 22. Sült tökfalatkák
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Az Idősek 
Világnapján

A Napfény Nyugdíjasklub 
tagjai a környező települések 
nyugdíjasaival közösen ismét 
megünnepelték az Idősek Vi-
lágnapját. A művelődési ház-
ban tartott rendezvényen részt 
vettek a kulcsi, perkátai, rác-
keresztúri, baracsi, iváncsai és 
dunaújvárosi klubok és egye-
sületek képviselői  is. 

A kellemes hangulatú dél-
utánon színvonalas műsor 
várta a résztvevőket. Fellépett 
általános iskolánk gyermek-
kórusa és a Napsugár Asz-
szonykórus Igmándi Zita ta-
nárnő vezetésével. A Bánki 
Donát Gimnázium és Szak-
középiskola diákjai egy jele-
nettel örvendeztették meg az 
időseket. Rovó Istvánné, Ráth 
Tiborné és Lendvai Józsefné 
egy-egy szavalattal köszön-
tötték klubtársaikat. Oszvald 
Marika az Operett Színház 
művésze pedig hangulatos és 
vidám műsorával köszöntötte 
a jelenlévőket. 

A hangosításért köszönet 
Jankovics Ferencnek.

Olaj Eszter

Kertésznaptár:
Október

A fű nyírását lassan hagy-
juk abba. 

Kerti tavacskánkat takarjuk 
le hálóval, hogy megvédjük a 
lehulló falevelektől. 

Ültessük el a hangákat, al-
pesi növényeket és fagytűrő 
évelőket. 

Az idősebb, sűrűn álló éve-
lőket emeljük ki, osszuk szét, 
ültessük új helyükre. 

Az egynyári virágokat a 
hónap végéig szedjük ki és te-
gyük a komposzthoz, helyük-
re ültethetünk kétnyáriakat. 

A fagyérzékeny évelőket, 
gumósokat, kardvirágot szed-
jük ki és tároljuk őket. 

Megkezdhetjük a földlab-
da nélküli örökzöld cserjék, 
fák, sövények telepítését. 

Növényeink szaporításá-
hoz vágjunk fás dugványokat.

A lakosság sérelmére el-
követett bűncselekmény nem 
történt településünkön az 
előző híradásunk óta.

További jó hírekkel is tu-
dunk szolgálni: egyesületünk 
ismét három fővel gyarapo-
dott, így aktív létszámunk 
közel harminc főre duzzadt. 
Ennek eredményeként több 
szolgálatot tudunk adni a 
közrend fenntartása érdeké-
ben. Rácalmáson a fontos-
nak mondott polgárvédelmi 
feladatok miatt is bővíteni 
kellett technikai felszerelt-
ségünket, így egyesületünk 
a jobb kommunikáció érde-
kében vásárolt két gépkocsi-
ba telepített és négy mobil 
URH rádiókészüléket, ame-
lyek nemcsak kataszt-
rófa  esetén tesznek jó 
szolgálatot hanem kö-
rülbelül hat kilométeres 
körzetben tudunk egy-
mással kapcsolatot tar-
tani. Hatékonyságukat 
élvezhettük az idén is 
megrendezett közel 20 
000  főt mozgósító Tök-
fesztiválon is, nagyon jó szol-
gálatot tettek a forgalom irá-
nyításánál a ki- és a bevezető 
utak biztosításánál, illetve a 
parkoltatásoknál is. Szintén 
a katasztrófa esetén haszná-
latos hangosbemondókkal és  
piros fényekkel is felszereltük 
járműveinket, ezeket a tech-
nikai berendezéseket a tele-
pülés önkormányzata bizto-
sított számunkra. 

Őszi aktuális figyelmez-
tetéseink viszont nem ma-
radhatnak el a mostani szá-
munkba sem!

Felhívjuk mindenkinek a 
figyelmét a kora esti sötéte-
désre. Figyeljünk rá, hogy a 
bejárati ajtónkat bezártuk be, 
ha a lakásban tartózkodunk,  
mert újra kezdődik a kora 
esti besurranások időszaka. 
Az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján az őszi időszakban 18 
és 21 óra tájékára tevődik át 
a bűncselekmények elköve-

tése, ám csak azok eshetnek 
áldozatul, akik figyelmetlen-
ségük vagy felelőtlen maga-
tartásuk miatt nyitva hagyják 
a kertkaput és a bejárati ajtót, 
utat engedve a fosztogatók-
nak. Éjszaka sem  érezhetik a 
legnagyobb biztonságban jár-
műveiket azok, akik az utcán, 
kapubebejáróban parkoltatják 
autójukat. Gyakoriak az ilyen 
problémák a Pacsirta, a Hold, 
a Nap, Dr. Sárközi Ferenc és a 
Táncsics Mihály utcában, pe-
dig ezek a település szélén he-
lyezkednek el, és köztudottan 
ezeket a területeket nagyon 
kedvelik a bűnözők.  A vá-
ros más pontjain sem sokkal 
jobb a helyzet.  Kérünk min-
den rácalmási lakót, hogy saját 

érdekében pihentesse autóját 
legalább a kerítésen belül. 

Sokat javult a helyzet az 
engedély nélkül betolakodó 
faárusok terén. Szerencsére 
kevesebb az illegálisan házaló 
kereskedő, de azért ne bízza-
nak meg bárkiben! Ha mégis 
ilyen személyek keresnék fel 
önöket, soha ne fogadják őket 
egyedül és ne mutassák meg 
megtakarított pénzük helyét. 

Néhány jótanács a kerék-
párosoknak: indulás előtt 
mindig ellenőrizzék világí-
tási berendezéseiket és ne fe-
lejtsék el felvenni a láthatósá-
gi mellényüket sem, mert az 
életet menthet. 

Polgárőreink szeptem-
ber óta iskolai posztos szol-
gálatot látnak el a Jankovich 
Miklós Általános Iskola kör-
nyékén,  és eltanácsolják az 
intézmény környékéről azo-
kat, akiknek nem ott van a 
helyük. 

Elnökségünk  elképzelé-
sei szerint folytatódnak a fel-
adatellátások – úgy véljük,a 
lakosság megelégedésé-
re. Mindez abból is kiderül, 
hogy a NAV közlése sze-
rint az önök által befizetett  
adó 1% az idén is több mint 
800.000 forint volt, amit ez-
úton szeretne megköszön-
ni az egyesület tagsága és 
elnöksége. Igaz, az új adótör-
vény miatt sokkal kevesebb, 
mint a tavalyi évben, de költ-
ségvetésünket ennek tudatá-
ba készítettük el, és így nem 
ért meglepetés bennünket. A 
hiány pótlására forrásgyűjtő 
akciókat szervezünk, és meg-
próbálunk minél többet pá-
lyázni hogy vállalt feladata-

inkat el tudjuk látni.
Ezúton kérünk min-

den rácalmási lakót, aki 
egyesületünknek bármi-
lyen módon segíteni tud, 
jelentkezzen  tagjainknál. 
Valamint várjuk azokat is, 
akik munkájukkal tudják 
elősegíteni Rácalmás jó-
nak mondott közbizton-

ságának fenntartását, továb-
bi javítását, csatlakozzanak 
hozzánk, hogy nyugodtan 
sétálhassanak szüleink, gyer-
mekeink és mi magunk is eb-
ben a szép vidéki kisvárosban.

Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István

elnökségi tag

 Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Köszönjük az adófelajánlásokat!

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai:  
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

 Titkár: 
06-30/621-1193 
Gazdasági vezető: 
06-30/621-3806 

Körzeti megbízott: 
06-30/621-0959

Korán sötétedik 
– óvakodjanak 

a besurranóktól
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Szeptember 14-én rendez-
tük meg az immár hagyomá-
nyos óvodai bálunkat. Sajnos 
az idő hűvösre fordult, ezért a 
remélt kerti buli a tornaszobá-
ba szorult. A jó kedvet ez egy 
cseppet sem tudta elrontani. 
Nagy köszönettel tartozunk 
a szülőknek, akik tevőlege-
sen, támogató jeggyel, illet-
ve tombolával járultak hozzá 
a rendezvényünk sikeréhez. 

Köszönjük az alább felsorolt 
vállalkozóknak, városunk la-
kóinak az értékes tombolatár-
gyakat.  Szép példája volt ez az 
összefogásnak, mely gyerme-
keink érdekében történt. 

A bevételünk: 235.550 fo-
rint lett, mely az öt csoport 
között egyenlően lett eloszt-
va. A csoportok a legszüksé-
gesebb eszközökre költik el 
ezt az összeget. 

Sikeres volt a bál

Támogatóink:  Adonyhús Kft.,Ági Virágbolt, Coop ABC, 
Baboskerti ABC, Bencsikné Zsuzsa manikűrös, Farkas vasbolt, 
Györgyi kozmetika,Jankovics Tibor vállalkozó,Kirinovics Péter 
Széchenyi pékség, Komolai papirbolt, Kovács Lajos Dunapack 
szakszervezet elnöke, Kovács János (Csoki) vállalkozó,Kukucska 
Gyula,  Oros Pál és neje,Polákovics Márta kozmetikus, Pomóthy 
ABC, Pomóthy Zoltán és neje, Reál-Martinász ABC, Schmidt 
Mónika,Steiner Norbert,  Szivárvány Stúdió Fónad Attila és Jekl 
Szilvia, Takács Attila Tamási élményfürdő, Zöld Centrum.

Fesztiváli hangulat a Cica csoporttal

A Tökfesztiválon a két nagycsoportunk (Nyuszi és a Cica )szerepelt a mat-
róz tánccal. A sok gyakorlásnak meg lett az eredménye, nézőnek szereplő-
nek egyaránt nagy élményt jelentett az előadás. Köszönjük a Maci csopor-
tos szülőknek a tökkompozíció elkészítésében nyújtott sok- sok munkáját 
és lelkesedését, melyet díjaztak is a Tökfesztivál eredmény hirdetésén

Nagyvenyimen 
jártunk...

Szeptember 28-án óvo-
dánk Cica csoportja képvisel-
te óvodánkat a nagyvenyimi 
szüreti mulatságon. A szép, 
egységesen kék-fehér kis ru-
hába öltözött gyermekek tán-
ca nagy sikert aratott. 

Műsor 
és ugrálóvár

Szeptember 17-én ismét 
vendégeink lesznek a buda-
pesti Kölyökidő Alapítvány 
munkatársai, akik ingyenes kis 
műsorral, ugráló várral és arc-
festéssel szereznek egy szép 
délelőttöt gyermekeinknek.

A Rácalmási Tökfesztivált 
követő héten rendezte meg 
Temerinben (Bácska/Szer-
bia) a Temerini Kertbarátkör 
a XIV. Dél- Bácskai Tökfesz-
tivált. 

Köztudott, hogy a 
Rácalmási Tökfesztivál ven-
dége volt az elmúlt évben 
megkötött együttműködési 
szerződés keretében a Teme-
rini Kertbarátkör. Tagjainak 
szép népi hímzéseit, bemuta-
tó kiállítását sokan megcso-
dálhatták.

A Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület küldött-
sége elfogadva a temeriniek 
meghívását négyórás út után 
érkezett meg a mienktől na-
gyon eltérő fesztivál színhe-
lyére, ahol igaz szeretettel fo-
gadtak bennünket Sneider 
Sándor titkár úrral az élen. 

Itt a fesztivál a munka, a 
tök termelés jegyében zaj-
lik. Mondhatjuk azt is, hogy 
a tököt termelő, főleg magyar 
gazdák találkozója. Időpont-
ját a helyi kirakodó vásár nap-
jára teszik. 

Itt is láthattunk tökkom-
pozíciókat, de csak a feszti-
válközpont színhelyén. Itt is 
meghirdették a tökversenyt. 
Igaz, hogy a legnagyobb tö-
köt, termelő gazdát nem ko-
ronázták meg, de az általa ne-
velt tök - a szárazság ellenére 
- igazán királyi méretűre sike-
redett. Horvát Sándor temeri-

ni lakos lett az első 145,1 kg-
al. A második Petrik Dénes, 
137,5 kg-s tökkel.

Itt még a tökök hossza is a 
verseny tárgya. A leghosszabb 
tök 153 cm-re nőtt.

A fesztivál területén tett 
rövid séta közben megkóstol-
hattuk az itteniek népi töke-
ledelét a GÖRHE-t. Bízom 
abban, hogy jövőre már mi is 
meglephetjük az ételkósto-
lónkon a hozzánk látogatókat 
ezzel a finomsággal. 

A szíves vendéglátást meg-
koronázták az ott elmaradha-
tatlan, igazán minden kényes 
ízlést kielégítő birkapaprikás-
sal, amit a tökös rétes követett.

Ebéd után meglátogattuk 
a kultúrházat, ahol a tökről 
szóló igazán fantáziadús gyer-
mekrajz kiállításban gyönyör-
ködhettünk.

Nagyon érdekes volt az 
egyedülálló, naiv művé-
szet különleges kiállítása is, 
az észak- bácskai (Szabadka 
környéki) horvát bunyevácok 
népművészetéből. Három-
dimenziós hatású szalmaké-
pek elkápráztattak bennün-
ket. Azt hiszem, hogy nálunk 
is nagy sikert aratna ez a ki-
állítás.

Egy szép parkban, ahol a 
kertbarátok székháza is meg-
található, kellemes sétával fe-
jeztük be rövid látogatásun-
kat.

Pallos László

Temerinben jártunk

Szépül az Egészségház környéke. Egynyári és évelő virágok kerültek a 
parkba, nemcsak itt, hanem az új közösségi téren is
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Színházjárat
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 rendel-
ni a Művelődési Ház és Könyv-
tárban lehet vagy a 25/440-
456-os telefonszámon. 

Olaj Eszter

Jankovich Miklós
 általános iskola

Egy egész iskolát meg-
mozgató akadályversenyt 
rendeztünk szeptember 21-
én pénteken a diákjainknak,  
a diákjainkkal.

Iskolánk  májusban öko-
iskola címet kapott, és a ha-
gyományosan minden tanév 
elején megrendezésre kerülő 
projektnapon a növény-, és ál-
latismeret, természet-, és kör-
nyezetvédelem, valamint az 
egészséges életmód témakö-
reiből összeállított játékos fel-
adatokat oldottak meg kicsik 
és nagyok. A szellemi vetél-
kedőt ügyességi feladatokkal 
„lazítottuk”.

Az alsó tagozatosok 12 
állomáson tanulhatták meg 
játszva a növények fejlődésé-
nek fázisait, a talaj előkészí-
tésétől, a betakarításig. Meg-
fejtették a rejtvényeket az 
egészséges táplálkozásról, a 
gyümölcsökről, a szelektív 
hulladékgyűjtésről, miközben 
mocsarat jártak, célba dobtak, 
pecáztak.

A tízóraijukat is csak egy 
jó megfejtés jutalmaként kap-
hatták meg, persze érdekes 
módon mindenki felismerte 
milyen finomság vár rájuk.

A felsősöknek a legna-
gyobbak, a 8. osztályosok ál-

lították össze a 10 állomásból 
álló akadályverseny feladatait.

Az előzetes feladatként 
kapott menetlevél, csapatjel-
vény, zászló és induló készíté-
se volt. Már itt remek ötletek 

és kedves, tréfás sőt különle-
ges munkák születtek.

 A nyolcadikosok  szín-
vonalas kérdéssorokkal tet-
ték próbára társaik tudását, 
és egyben megmutatták saját 
felkészültségüket is.

A szellemi vetélkedőt itt 
is ügyességi feladatok tarkí-
tották. Volt íjászkodás, vízzel 
töltött lufi dobálása, sőt a leg-
bátrabbak egy kenuban vízre 
is szállhattak a Rácalmási ka-
jak-kenu szakosztály jóvoltá-
ból.

Köszönjük a Jankovich-
kúria, a vízi sport szakosztály, 
és a 2. b. osztályos tanulók 
szüleinek a segítségét.

Vadné Tóth Flóra 
és Füléné Perusza Katalin 

szervezők

„Sziget napja” akadályverseny a Jankovichban

Október 9-én csodálkoz-
va nézett az óriás huszár a 
régi istálló udvarán, ahol 
gyerekek és felnőttek hada 
sürgölődött. Az iskola szer-
vezte meg hagyományos ak-
cióját, amely egyre szebb 
eredményeket - na és bevé-
telt – produkál.

A nyolcadikos diákok alig 
győzték mérni és pakolni a két 
hatalmas konténerbe a közel 
négy órán folyamatosan érke-
ző csomagokat. Az eredménye 

pedig az a közel 15 ezer kg pa-
pírhulladék lett, ami 46 kg-os 
átlagot jelent a 326 tanulónk 
számára. A gyűjtés ellenérté-
két szokás szerint a Diákön-
kormányzat használhatja fel 
különböző rendezvényeinek 
megtartásához. 

Köszönet minden diá-
kunknak, szülőknek és a vá-
ros lakosságának, akik hozzá-
járultak a rendezvény sikeres 
lebonyolításához.

Kiss József

Sikeres papírgyűjtés Végeredmény: 
Alsó tagozat: 
I. 3.b 1801 kg (100kg/fő)!
II. 2.b  1478 kg (59,1)  
III. 4.a 1001 kg (47,6)    
IV. 2.a 1170 kg (46,8)

Felső tagozat: 
I. 6.a 1572 kg (82,7kg/fő)
II. 6.b 862 kg (50,7) 
III. 5.a 1211 kg (48,4)  
IV. 5.b 1161 kg (46,4)

Rácalmási 
alkotók sikerei

A dunaújvárosi Kortárs 
Művészeti Intézetben és a 
környékén lévő közterületen 
a közelmúltban megrendezett 
Újpart Alkotónapokon részt 
vett a rácalmási Ihász János 
ötvös és díszkovács is. Az ese-
ményre készített négyméteres 
fém szobra a KMI előtti park-
ban látható.

Szintén településünk mű-
vészeivel kapcsolatos hír: Du-
naújváros és környéke képző 
és iparművészetinek munká-
iból nyílt tárlat a KMI-ben. 
Rácalmást Fischer József és 
Ihász János képviselte két-két 
kisplasztikával.

Művészeinknek további si-
kereket kívánunk az alkotás-
hoz!

Ihász János alkotása
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

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 15.30-16.30 Jazzbalett 5. osztály
Tánc 15.30-17.00 Jazzbalett 7. osztály
Tánc 18.00-19.30 Apple Country klub

Kedd
Tánc 13.00-14.00 Jazzbalett 2-3. osztály
Tánc 14.00-15.00 Jazzbalett 1. osztály
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 2-3. osztály
Tánc 14.00-15.00 Jazzbalett 4. osztály
Tánc 15.00-16.00 Jazzbalett 5. osz-
tály 
Kis 15.00-16.00 hó utolsó szerdáján Mozgássérültek klubja
Civil 17.00-19.00 hó 2. szerdáján Remény klub

Csütörtök
Tánc 13.00-14.00 Jazzbalett 4. osztály
Nagy 17.00-19.00 kéthetente (naptár szerint) Nyugdíjasklub
Tánc 19.00-20.00 Alakformáló torna

Péntek
Tánc 13.00-14.00 Jazzbalett 1. osztály
Tánc 14.00-15.30 Jazzbalett 7. osztály
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

Őszi szünidei kézműves játszóház 
Október 29. és 31. között az őszi szünetben szeretettel várjuk 

a gyerekeket szünidei kézműves játszóházunkba. 
Hétfőn papírfűzért és őszi almakoszorút készíthetsz.
Kedden kipróbálhatod a fischertip gyúrmát, amellyel építhetsz, 

modellezhetsz és kézműveskedhetsz szakértő kezek segítségével. 
Szerdán hűtőmágnes falevelet és őszi papírfűzért vihetsz haza.
Mindhárom napon csocsó és pingpong bajnokságra várunk 

Benneteket.
Olaj Eszter

Babaruha börze 
a művelődési házban

November 17-én és de-
cember 15-én szombaton 9és 
12 óra között babaruha bör-
zét szervezünk a művelődé-
si házban. Árusító asztalokat 
a 25/440-456-os telefonszá-
mon lehet foglalni.

Falugazdász 
ügyfélfogadás

A falugazdás újra a mű-
velődési házban fogadja az 
ügyfeleket. Az ügyfélfoga-
dási idő keddenként 14 és 
16 óra között van.

Könyvújdonságok
Bakos Atti-

la: Duna evangé-
liuma. „Nem az a 
döntő, hogy má-
sok mit monda-
nak rólunk, hanem 

az, hogy mi magyarok mit és 
hogyan gondolunk magunk-
ról. Az ember mágikus lény, 
akit célja, eszménye jellemez 
és minősít.”

„Ahol a kincsetek, ott van a 
szívetek.”

Geronimo Stil-
ton: Mentsük meg a 
fehér bálnát. Kedves 
rágcsálóbarátaim! 
A nevem Stilton, 

Egér-sziget fővárosában Rág-
csáliában élek. Patty nyaralni 
hívott a Bálna-öbölbe. A ro-
mantikus vakáció hősies állat-
mentő akcióvá változott, ami-
kor megpillantottuk a partra 
vetett bálnát. Hát nem olvas-
tátok még? Irány a könyvtár!
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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 Református
Egyházközség hírei

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

Családi istentiszteletet tartunk október 28-án vasárnap 
10 órától a kulcsi Faluházban. Ezen a vasárnapon Rácalmá-
son nem lesz istentisztelet.

Református hitoktatás 
Etalonsport Sportóvoda: kedd 11.00
Jankovich Miklós Ált. Isk.: hétfő 13.30
Konfirmációi előkészítő I.: kedd 15.00
Konfirmációi előkészítő II.: kedd 16.00
Érdeklődni és jelentkezni a lelkipásztornál lehet.
Drótposta címünk: 
ref.kulcs.racalmas@gmail.com
Lelkipásztor telefonszáma:
0630/5748-564
Honlapcímünk:
http://refkulcsracalm.wordpress.com/

Lélekfrissítő
„Új bort sem töltenenk régi tömlőbe, mert a tömlő szét-

reped: a bor kiömlik, a tömlő is elpusztul; hanem az új bort 
új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad.” (Máté 
evangéliuma 9. fejezet 17. vers)

Október az emlékezés hónapja. Vértanúkra, forradalom-
ra, nem sokkal később elhunyt szeretteinkre emlékezünk. A 
sort azonban folytatni kell, mert közel ötszáz évvel ezelőtt 
október utolsó napján  indult el az a „mozgalom”, amely gyö-
keres változásokat indított el az akkori egyházban. A refor-
mációra is emlékezünk ilyenkor. Arra a felismerésre, hogy 
szükség van megújulásra, az alapokhoz való visszatérés-
re. Csak a Szentírás, csak hit által, csak kegyelemből, csak 
Krisztus. Ezek voltak a reformáció kulcsszavai. Akkoriban 
ez újdonságként hatott, új bor volt, amit nem lehetett régi 
tömlőbe tölteni, mert szétfeszítette volna a kereteket. Mit 
üzen ma a reformáció? Azt, hogy szükség van a megújulásra, 
a régi felülvizsgálatára és a változtatásra, ha az a régi eltávo-
lodott már Krisztustól, a Bibliától, a hittől. Az én életem-
ben mi az, ami reformációra vár? Min kellene változtatnom, 
hogy az krisztusibb, jobban hittel teli legyen? Mit kell el-
hagynom és mit elkezdenem? Segítsen minket a Minden-
ható, hogy ezt fölismerhessük! 

Imádság:
Uram, segíts nekem, hogy ne kötözzenek meg berögzült 

szokásaim, hanem tudjak újat kezdeni Teveled!  Ámen.
Kovács Enikő

lelkipásztor

A Rácalmási Felnőtt Néptáncegyüttes  
alapításának 15. évfordulóját ünnepli!

Az önkormányzat vezetői és Rácalmás lakói nevében gratulálunk 
a néptáncegyüttes vezetőinek, tagjainak a hagyományőrzés terén 
elért kiváló eredményeikhez, és köszönjük nekik a szép táncélmé-
nyeket. Tevékenységükhöz további sikereket kívánunk!

szerkesztőbizottság

A Magyar Szabadidő-
sport Szövetség felhívására a 
Rácalmási Városvédő és Szé-
pítő Egyesület idén máso-
dik alkalommal csatlakozott 
a Világ Gyalogló Nap akció-
hoz. Október 6-án, szomba-
ton délután napos, késő nya-
rat idéző melegben 166 fős 
mezőny rajtolt a Pomóthy 
Üzletház előtti térről, hogy 
teljesítse a kb. 5 km-es túra-
útvonalat a dunai Nagy-sziget 
Ártéri Tanösvényén. A vállal-
kozó kedvűek nordic walking 
bottal túrázhattak. Vidám ba-
ráti társaságok, családok, szép 
számú fiatal és jó néhány ku-
tyus is élvezettel rótta a kilo-
métereket. A célba jóleső fá-
radtsággal, kipirulva érkezett 
mindenki. A gyaloglók között 
ajándéksorsolást rendeztünk, 
gazdára találtak a szponzo-
rok által felajánlott termékek. 
Mindenki jóízűen fogyasztot-
ta a Pomóthy Üzletház kitű-

nő tökmagvas pogácsáját és a 
Blau család által felajánlott fi-
nom almát. 

Bízunk abban, hogy a 
résztvevők máskor is kedvet 
kapnak a túrázáshoz, bátran 
elindulnak, mert gyalogol-
ni jó!

Köszönjük a Pomóthy Üz-
letház, a Decathlon Sportáru-
ház, az IMP Papírbolt, a Cza-
kó Bőrdíszmű, a  dunaújvárosi 
Üveg-Porcelán Ház (Holló-
házi Márkabolt), a Blau család 
és Udvari Péter támogatását.

Rácalmáson lehetőség van 
a Városvédő és Szépítő Egye-
sület Nordic Walking Klubjá-
ban a rendszeres gyaloglásra. 
Minden vasárnap 10 órakor 
rajtolunk a régi városháza elől. 
A túrához nordic walking bo-
tot az indulás előtt fél órával 
lehet kérni a (20) 912 52 63-
as számon.

Terekiné Rendes Éva 
nordic walking instruktor

Világ Gyalogló Nap
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Hirdetés

A Rácalmás újság hirdetési tarifái:
Az üzletinek NEM minősülő apróhirdetéseket ingyen 
közöljük.
Az üzleti jellegű apróhirdetések díja szavanként 67 forint. 
Az első kiemelt szó duplán számít.
Keretes hirdetéseink:

1/1 oldal  25.400 Ft
1/2 oldal  12.700 Ft
1/4 oldal  6.350 Ft
1/8  oldal  3175 Ft

A hirdetési tarifák az áfát is tartalmazzák.

MEGHÍVÓ
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 

meghívja Önt a Közösségi Tér és Szabadidő Park 
2012. október 18-án, csütörtökön 

17 órakor tartandó avatására.
Avató beszédet mond: 

Schrick István polgármester
Rövid kultúrműsor

Mindenkit szeretettel várunk.
A városvédők elnöksége

Új Vasmű úton 3 szobás, 1 
emeleti, felújított, klímás 
lakás, sok extrával, 8,5 M-

ért ELADÓ! 30-977-9368. 
(Rendelőnek irodának is 
kitűnő.)

Eltünt - keressük! Segítsenek!

2012. 09. 22-én a Martinász utcából eltűnt 1 éves, vörös 
csíkos kandúr cicánk. 

Ha  valaki látta, vagy tud róla valamit, kérem, hogy jelent-
kezzen a 06-30/919-5568-as telefonszámon. 

Köszönjük!

A rácalmási Cikcakk Foltvarró Klub kistérségi találkozót rendezett szept-
ember 13-án délelőtt a művelődési házban. A színvonalas közös varráson 
kiállítás, vendéglátás is árusítás várta a környező településekről érkező-
ket. Hangulatosan telt a délelőtt
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A hónap híre és fotója

Elkezdődött az alapozás

K
is 

an
ya

kö
ny

v

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. november 16-án, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: november 5-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
november 5-ig  juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

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!

Stenger Anna Flóra, Fenyő köz, 2012. szeptember 13. Több 
újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs informáci-
ójuk.

Véget ért a 2012-es kajak-
kenu szezon, amely mozgal-
masan, eredményekkel gaz-
dagon telt a Rácalmás SE 
vízi- és szabadidősport szak-
osztályának tagjai számára.  
Most kezdődhet az alapozás a 
következő szezonra.

A sikeres Magyar Bajnok-
ság után, még három verse-
nyen vettek részt versenyző-
ink.

A következő kiemelkedő 
eredmények születek.

Ú j b u d a - L á n y m á n y o s 
kupa: 1500 m MK-1 Bu-

csi Dániel első, MC-1 Bucsi 
Bence 6. lett.

UTE Maraton verseny:  
hat km TC-4 Nagy Máté, 
Bucsi Bálint, Kindle Marcel, 
Bucsi Bence egység ezüstér-
met szerzet.

Bölcskei Ferenc


