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TARTALOM

Mikulás-futás lesz, csatlakozzon 
Ön is!

14. oldal

Nyílt nap volt a Jankovich isko-
lában

7. oldal

Elkészült az Egészségház! Az avatási ünnepség november 19-én 10 órakor lesz. Dr. Dorkota Lajos kormánymeg-
bízott adja át ünnepélyes keretek között a létesítményt. November 16-án én 19-én nem lesz rendelés sem a 
régi, sem pedig az új  orvosi rendelőben a költözés és az átadó ünnepség miatt. Ügyeletet tart  november 16-án 
8 órától 16 óráig és 19-én 8 órától 12 óráig dr. Fenyvesi Béla

Szeretettel várjuk 
Rácalmás lakóit 

az Egészségház 
avatási ünnepségére!

Rácalmásiak 
Karácsonya

A Rácalmásiak Karácso-
nya rendezvénynek nagy sike-
re volt tavaly.  

Az idei programok decem-
ber 16-án kezdődnek a Janko-
vich-kúriában. 

Szeretettel várunk min-
denkit! Készüljük közösen a 
szeretet ünnepére!

 (Részletes program a 13. 
oldalon.)

MEGHÍVÓ
A Jankovich Miklós Álta-

lános Iskola Szülői Munkakö-
zössége és Pedagógusai szere-
tettel meghívják Önt az immár 
hagyománnyá vált batyus

ISKOLABÁLBA.
A rendezvény 2012. no-

vember 24 - én 19 órakor kez-
dődik a művelődési házban.

A belépőjegyek ára 2000 Ft, 
támogató jegyek ára 500 Ft.

A jegyek megvásárlásával 
iskolás gyermekeinket támo-
gatja! Számítunk részvételére!

Méltó módon emlékeztünk
Méltó módon emlékeztünk 

meg idén is az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc évfor-
dulójáról. A rácalmásiak ez-
úttal is szép számmal vettek  
részt az október huszonhar-
madikai rendezvényen. 

A Jankovich Miklós Általá-
nos Iskola udvarán kezdődött a 
program, ahol a diákok színvo-
nalas dramaturgiai játékát lát-

hatták a résztvevők. Utána a 
Millenniumi-tó partján lévő 
emlékműhöz vonult a tömeg, 
a menetet a diákok vezették, 
fáklyával a kezükben. A lobo-
gó lángok meghitt hangulatot 
teremtettek a koszorúzáshoz 
is. Elsőként az önkormányzat 
elöljárói helyezték el a kegyelet 
és tisztelet virágait az emlékmű 
talapzatánál.

 Nézzék meg Önökök is november 19-én!

 Szép lett a rendelő!

2012. november XIX. évfolyam 11. szám
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A képviselő-testületek 
felhatalmazását követően a 
polgármesterek országszer-
te aláírták azokat a megálla-
podásokat, amelyek rendezik: 
hány köztisztviselő kerül át 
az önkormányzatoktól a já-
rásokhoz, s milyen infrast-
ruktúrát adnak át az állam-
nak ingyenes használatba, 
ahol a hivatalok 2013. janu-
ár 1-jén megkezdik a műkö-
désüket. Fejér megyében a já-
rások létrehozásához október 
31-éig a 108 településből 96-
tal kellett volna megállapod-
nia a kormányhivatalnak. Dr. 
Dorkota Lajos kormánymeg-
bízott sajtótájékoztatón jelen-
tette be: 95 önkormányzattal 
sikerült egyezségre jutni, ne-
kik megköszönte az egyezte-
tő munkát, az együttműkö-
dést. Egyedül Ercsi szocialista 
polgármestere utasította el a 
megállapodást. Ott kormány-

hivatali határozat útján te-
remtik meg a járási működés 
feltételeit.

A 108 Fejér megyei önkor-
mányzat közül 96 volt érin-
tett a köztisztviselők, továbbá 
az ingó- és ingatlan vagyon 
átadás-átvételi folyamatá-
ban. Dr. Dorkota Lajos kor-
mánymegbízott a Megyehá-
zán tartott sajtótájékoztatón 
mondott köszönetet annak a 
95 önkormányzatnak, amely-
nek képviselői, vezetői - tele-
pülésük, lakosságuk érdekei-
re figyelve, gondos előkészítő 
munkát, alapos, körültekintő 
egyeztetést követően -, alá-
írták a megállapodást. Kü-
lön elismeréssel szólt arról: a 
legnagyobb járásról a legna-
gyobb önkormányzat, Szé-
kesfehérvár város polgármes-
terével, dr. Cser-Palkovics 
Andrással és dr. Bóka Viktor 
jegyzővel nagyon konstruk-

tív tárgyalásokat folytattak. 
Megköszönte a kormány-
megbízott dr. Balogh Ibo-
lya, a kormányhivatal főigaz-
gatója és kormánytisztviselő 
munkatársai értékes, igényes 
szakmai munkáját is. 

Az ercsi képviselő testület 
október 30-án, késő délután 
döntött, a város polgármeste-
re október 31-ei levelében tá-
jékoztatta a megyei kormány-
megbízottat arról, hogy nem 
szavazták meg a megállapo-
dást. Mivel az október 31-
ei határidő jogvesztő, ott - a 
jogszabályi előírások szerint 
-, határozattal teremti meg a 
megyei kormányhivatal a já-
rási működés feltételeit, s az 
okmányiroda átvételéről is 
e módon születik döntés. A 
kormányhivatali megállapo-
dás-tervezet szerint a helyi 
önkormányzat átadhatott vol-
na 14 munkavállalót is. 

Fejér megyében, a kilenc 
járási hivatalban 417 kor-
mánytisztviselő dolgozik 
majd 2013. január 1-jétől. 
Dr. Dorkota Lajos kiemel-
te: a kormányzati szándék-
nak megfelelően senkinek 
sem csökkenhet a bére, vagyis 
mindenkit a jelenlegi bérével 
vesznek át.

A kilenc járási székhelyen 
kívül több település - példá-
ul Rácalmás, Nagyvenyim, 
összesen kilenc település -, 
vállalta kirendeltségek mű-
ködtetését. Mindezek alap-
ján megállapítható: közelebb 
kerülhet az állampolgárok-
hoz az ügyintézés. Különö-
sen igaz lesz ez 2013 végéig, 
amikor a járási székhelyeken 
és további négy helyen is lét-
rehozzák a kormányablako-
kat.

Fejér Megyei
Kormányhivatal

 Kormánymegbízotti köszönet az önkormányzatoknak  

Megállapodások: 96-ból 95 igen

A szakmai tájékozta-
tót szervezett a Fejér Me-
gyei Kormányhivatal a Fejér 
megyei jegyzők számára ok-
tóber 18-án, csütörtökön a 
megyei kormányhivatal dísz-
termében. Köszöntőt mon-
dott, tájékoztatót tartott a já-
rási hivatalok kialakításával 
kapcsolatos aktualitásokról dr. 
Dorkota Lajos kormánymeg-
bízott. 

Emlékeztetett rá: jóllehet 
a járási hivatalok csak janu-
ár elsejével kezdik meg mű-
ködésüket, október 31-éig 
meg kell állapodnia a me-
gyei kormányhivatalnak a 
települési önkormányzatok-
kal a járási hivatalokhoz ke-
rülő köztisztviselőkről, ingó 
és ingatlan vagyonról. Az el-
múlt időszakban számos jog-
szabály megváltozott, ezért is 
tartották fontosnak a szak-
mai tájékoztatást, a kölcsö-
nös információcserét. Azt, 
hogy fórumot teremtsenek a 
jegyzők, körjegyzők számá-

ra, s a 108 Fejér megyei te-
lepülés jegyzője, illetve kör-
jegyzője első kézből kapjon 
információkat. A Fejér Me-
gyei Kormányhivatal ve-
zetője köszönetet mondott 
segítőkészségükért, és rugal-
mas, gyors szakmai segítsé-
get, együttműködést ígért 
a kormányhivatali vezetők, 
szakemberek nevében a kö-
vetkező hetek feladatainak 
megoldása érdekében.

Ezt követően a megyei kor-
mányhivatal három főosztály-
vezetője: Molnár Lajos (Ko-
ordinációs, Humánpolitikai és 
Szervezési Főosztály), Unger 
József (Informatikai Főosz-
tály) és Hajnalné dr. Szecső-
di Zsuzsanna  (Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály) ismer-
tette, milyen feladatok várnak 
a jegyzőkre és a kormányhi-
vatali szakemberekre a meg-
állapodások előkészítése ér-
dekében, majd a résztvevők 
kérdéseire válaszoltak a kor-
mányhivatali vezetők. 

A jegyzői értekezlet máso-
dik részében az ebrendészeti 
feladatokról és az alkalmazha-
tó szankciókról Molnár Ta-
másné, az  Alpha Segítő Kéz 
Állatkórházi Alapítvány titká-
ra informálta a résztvevőket, 
majd a szabadtéri tüzek meg-
előzésére irányuló jegyzői fel-
adatokról, a települések belte-
rületi vízelvezető rendszerének 
supervisori ellenőrzése, a sza-
badtéri rendezvények bejelen-
tése, engedélyezése kérdéskö-
reit ismertették a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság munkatársai, Györök Fe-
renc tű. alezredes, Nagy Lajos 
mk. tű. alezredes.

A közös hivatalok felállí-
tásáról, a 2013. január 1-jét 
követő új jogszabályi válto-
zásokról Hajnalné dr. Sze-
csődi Zsuzsanna főosz-
tályvezető (Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály) tar-
tott előadást.

Fejér Megyei 
Kormányhivatal

Szakmai tájékoztató a jegyzők részéreKöszönjük!
 
Ezúton is szeret-

nénk megköszönni 
a KÉPVISELŐ-

TESTÜLET 
tagjainak,  

hogy a Béla köz 
lakóinak óhaja 
meghallgatásra 

talált. 

Az utca aszfaltozá-
sa ugyanis elkészült, 
ami nagyon szép és 

jó lett. 

Köszönjük!
 

A Béla köz lakói     
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Piac lesz 
a Széchenyi téren

A közösségi tér után – at-
tól nem messze – piac tere is 
lesz Rácalmásnak hamarosan. 
A képviselőtestület úgy dön-
tött, hogy még novemberben 
kiválasztja közbeszerzési eljá-
rás keretében a kivitelező cé-
get, vállalkozást, amelynek a 
tér kialakítása lesz a feladata.

A piac tér azon a helyen 
lesz, ahol eddig is árusítottak 
a termelők: a Széchenyi téren, 
a Miskapapa előtt, az üzlet-
sorral szemben. A munkála-
tok még az idén elkezdődnek.

A beruházásra 4 millió 377 
ezer 670 forint támogatást 
nyert az önkormáyzat. A be-
ruházás teljes bekerülési költ-
sége és a támogatás közötti 
különbözetet saját költségve-
tésből fedezi a város. A téren 
padokat és asztalokat telepíte-
nek, parkosítanak majd.

Segélyszállítmányt kapott 
Rácalmás a dransfeldi part-
nertelepülésről, amit ezúton 
is köszönünk! A teherautónyi 
adomány részeként használt 
kerékpárok is érkeztek, amelye-
ket a hátrányos helyzetű csa-
ládban nevelkedő gyermekek 
kapnak meg a december 16-
án megrendezendő Jótékony 
Karácsony elnevezesű rendez-
vényen, amely újszerű kezde-
ményezés a településünkön, a 
törődésről tanúskodik. Az ön-
kormányzat látja vendégül ad-

vent délelőttjén  a szociális se-
gélyben részesülőket (hatvan 
fő), a közhasznú munkavégzés 
keretében dolgozókat és a rá-
szorulókat. Az érintettek érte-
sítést kapnak az időpontról, és 
arról, hogy szívesen látják őket a 
programon, amely remélhetően 
hagyományteremtő lesz. 

Valószínűleg a szerencsére 
bízzák a biciklik sorsát: sorso-
lással döntik el, hogy a Jótékony 
Karácsony résztvevői közül kik 
lesznek a kerékpárok boldog 
tulajdonosai.

Segélyszállítmányt kaptunk 
a dransfeldi barátainktól!

Közösségi térrel gazdagodtunk Betlehemavató: 
várják 
a felajánlásokat

A korábbi évek hagyomá-
nyaihoz hűen idén is advent 
első vasárnapján avatjuk fel a 
betlehemet. 

A helyszín viszont a Millen-
niumi Park lesz és nem a régi 
városháza melletti terület! 
A betlehem avatása decem-
ber 2-án 17 órakor kezdődik 
a parkban! 

Kovács Enikő reformá-
tus lelkész adventi gondolatai 
után az óvodások és a Napsu-
gár Aszonykórus műsorát lát-
hatják a résztvevők.

Az óvoda dolgozói a se-
gítségüket kérik: örömmel 
fogadnak a dekorációs kel-
lékeket, fenyőt, fenyőágakat! 
Várják a felajánlásokat!

Gondoskodás – 
karácsony előtt

Adni öröm! A tavalyihoz 
hasonlóan a képviselőtestü-
let idén is úgy döntött, hogy 
utalvánnyal könnyíti meg a 
rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülő 
családok és a 75 év feletti la-
kók karácsony előtti bevásár-
lását. Összesen 142 gyermekes 
család és 226 75 év feletti lakó 
kap majd 5-5 ezer forint érté-
kű Erzsébet-utalványt. Az ön-
kormányzat 1 millió 840 ezer 
forintot fordított erre a támo-
gatásra. Az utalványt decem-
ber elején lehet majd átvenni, 
az érintetteket a polgármeste-
ri hivatal értesíti az időpontról.

Képviselői 
fogadóóra

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

 PÁLINKÁS TIBORNÉ
Időpont: 2012. december 5., 

szerda 15 - 17 óráig
Helyszín: Polgármesteri Hi-

vatal tárgyalója.
dr. Györe Andrea

jegyző

Több éves, évtizedes hiányt 
pótol Rácalmáson az a közös-
ségi tér, amelyet október má-
sodik felében avattak fel ün-
nepélyes keretek között. A 
fiatalok jobb híján a régi vá-
rosháza előtt, a Millenniumi 
Parkban, a játszótereken gyűl-
nek össze esténként, sőt, még 
a temetőben is láthattunk sí-
rokon ücsörgő, beszélgető fi-
atalokat. Ez nem volt jó sen-
kinek.

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesületnek kö-
szönhetően megszűnt ez az 
áldatlan állapot.  Pályáza-
ton nyert négymillió forint 
támogatással – amelyhez az 
egyesület 2,2 millió forin-
tot tett hozzá –, a Mezőföldi 
HÍD Térségfejlesztő Egye-

sület közreműködésével, s az 
Európai Unió támogatásá-
val  jött létre az impozáns tér, 
ahova padokat, kukákat, ke-
rékpártárolót helyeztek ki és 
megoldották a közvilágítást 
is. Mostantól itt  találkoz-
hatnak, zenélhetnek a fiata-

lok, az iskolából hazafelé tar-
tó diákok megállhatnak pár 
percre, hogy megbeszéljék az 
iskolai teendőket, az ófaluból 
ügyeket intézni felsétáló idő-
sek pedig megpihenhetnek 
egy kicsit, mielőtt folytatnák 
útjukat.
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IX. Tökfesztivál
Az idei évben sem hagytak 

minket cserben Rácalmás lakói.  
Köszönet érte!

453 porta előtt készült  tök-
kompozíció, ami jóval több az ed-
digi 300 portához képest.

Mégis az volt az érzésem, 
hogy a főút vonala erőteljesebb 
hatást igényelne. Miért mondom 
ezt?  Évek óta járom az utcá-
kat értékeléskor, két segítőmmel 
egyetemben (Puskás Apollónia 
– fuvar,  Tóth Szilvia – fotó s jó-
magam regisztráció, szalagosztás, 
értékelés). Igaz az emberek hoz-
zájuthatnak a képekhez a honla-
pon keresztül. Minden év összes 
kompozíciójáról készítettünk 
képeket, de ez nem olyan, mint 
amit megérinthet, megcsodálhat 
a fesztiválra sétálva útközben az 
ember. A helyiek még csak – csak 
kerékpárra ülnek és gyerekeikkel 
járják a város utcáit, ötletes kom-
pozíciókat keresve.

Igen ám, de aki csak erre a 
napra érkezik hozzánk az nem 
fogja bejárni az utcákat, keresni a 
jobbnál – jobb ötleteket, hanem 
csak a főútból ítél.

Jobbnak tartanám, ha például 
több belépővel, vagy valamilyen 
ösztönzővel inspirálnánk az em-
bereket akik vállalnák, hogy igé-
nyes, értékelésre szánt kompozí-
ciójukat a főút vonalán helyeznék 
el. (tónál, Széchenyi tér, kis vasút 
vonala, stb.) Így az értékelés a fő-
vonalon zajlana (névvel, címmel 
ellátva). Méltó X. Tökfesztiváli 
hangulatot keltve 2013-ban ide-
érkezőknek.

Természetesen továbbra is 
élne a 2 db 3 napra szóló belé-
pőjegyes rendszer a város egész 
területén, csak az értékelés lenne 
a fő vonalon. Így lehetőség lenne 
több csoporttal felosztani a város 
területét, s egyszerűbben, gyor-
sabban kiosztani a  karszalagokat. 
(Ami így időben el is juthatna a 
helyiekhez a pénteki kezdésig.)

Még csak annyit, hogy köszö-
nöm mindenkinek a fáradozását,  
aki bármi módon segítette a ren-
dezvényt, díszítette portáját, s ez 
független attól, hogy kapott e  ok-
levelet vagy sem, elismerést érde-
mel, s változást  idézett elő.

Hát igen, kinőttük magunkat.
Köszönettel:

Nagyné Berzai Márta

Kötelező  agrárkamarai  regisztráció!
Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21. között tar-

tandó országos kamarai választásokkal megalakul az új nemzeti agrár- és élelmiszer kamara. 
A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, 
így a gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá 
válnak az új egységes köztestületnek. 

Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése, versenyképességének növelése 
és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal. 

HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30. 
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyil-

vántartásba az agrárkamara honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egy-
szeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kö-
telezettségüket. 

Amennyiben ön még nem tette meg, mielőbb regisztráljon, mert a november 30-i határidő 
a kamarai választásokon való részvételre nézve jogvesztő! 

Regisztráció: www.agrarkamara.hu 
Most megéri minél előbb regisztrálni:  a november 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez 

kapják az agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő kamarai piacfigyelőt, amely 
a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze.

Segít a kamarai tanácsadó és a falugazdász!
Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti ország-

szerte a 200 kamarai tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugaz-
dász hálózatnál is. 

A kamara központi ügyfélszolgálata is segíti a regisztrációt: 06-80-911-078 (zöld szám), 
ill. regisztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara ezen felül november hónapban regisztrációs 
fogadóórákat is szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével kényelme-
sen, helyben intézheti el regisztrációját. 

Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!
 
Agrárkamarai tanácsadó irodák a megyében:
Domakné Szendi Erika 2060 Bicske, Kossuth tér 14. 30/550-1291
Varga Lívia 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 160 30/643-0075
Miklós Tibor 8127 Aba, Rákóczi u. 12. 30/841-6779
Mosberger Mátyás 8130 Enying, Szabadság tér 14. 30/841-1501
Varga Máté 8060 Mór, Zrínyi út 36. 30/841-6781
Kis Katalin 2400 Dunaújváros, Vasmű u. 41. 30/642-9723
Bereczki László 8000 Székesfehérvár, Budai  út 9-11 30/760-0198
Sajti Csaba 2457 Adony, Rákóczi F. u 21. 30/375-0627
Teubel György 2484 Agárd, Sreiner tanya 30/760-0199
Mosberger Mátyás 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 6. 30/841-1501

Orvoslakás 
lesz
Elkészült a leendő orvos-
lakás. A képviselőtestü-
let tavaly döntött úgy, 
hogy felújíttatja azt a 
családi házat, amelyet 
korábban orvoslakás 
céljára vásárolt. Elpusz-
tul az az épület, amely-
ben nem lakik senki... 
Ezért a testület úgy dön-
tött, hogy bérbe adja a 
lakást mindaddig, amíg 
orvosnak nem lesz szük-
sége rá
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Felhívjuk az eb tulajdono-
sok figyelmét, hogy 2013. ja-
nuár 01-től kötelezővé válik 
minden 4 hónaposnál idősebb 
kutya mikrochip (transpon-
der) általi egyedi megjelölé-
se, az alábbi Kormányrende-
let alapján: 

A 41/2010. (II. 26.) Korm. 
rendelet 17/B. §-a a követke-
ző (10)-(12) bekezdésekkel 
egészül ki:

„(10) Négy hónaposnál 
idősebb eb csak transzpon-
derrel megjelölve tartható.

(11) A (10) bekezdések-
ben foglaltak betartását a 
jegyző és a kerületi hivatal 
ellenőrzi.

(12) A négy hónaposnál 
idősebb transzponderrel nem 
jelölt ebről a jegyző és a ma-

gán állatorvos köteles jelen-
tést tenni a kerületi hivatal 
felé.

17/B. § (7) A transzpon-
derrel megjelölt eb tulajdo-
nosának, tartási helyének 
megváltozása, vagy az állat el-
pusztulása esetén az eb tartója 

az adatváltozást 8 napon belül 
köteles a magán állatorvossal 
az adatbázisban regisztráltat-
ni.”

Fenti rendelkezésnek min-
den eb tulajdonos köteles ele-
get tenni. Mikrochip azo-
nosítás nélkül, 4 hónaposnál 

idősebb kutya 2013. évtől 
nem tartható. A beültetést és a 
regisztrációt a helyi állatorvos 
(bármely állatorvos) elvégzi. 
Előzetes időpont egyeztetés 
és az oltási könyv (amennyi-
ben van) szükséges. Az állat-
nak a beavatkozás fájdalom-
mentes, körülbelül 15 percet 
vesz igénybe az adminisztrá-
cióval együtt.   

– A mikrochip, a beültetés, 
az elektronikus regisztráció 
ára: 3.500 Ft   

– A klinikai vizsgálat díja 
(kötelező): 1.500 Ft     

  
Időpont egyeztetés:
Dr. Beregszászi Anikó 

20/377-7842.
Dr Györe Andrea sk. 

 jegyző

Kötelező a kutyák mikrochipes megjelölése

Tisztelt Fogyasztónk!
Engedje meg, hogy az 

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

Talajterhelési díj növekedése
A környezetterhelési díj-

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

Kötelező rákötés
A víziközmű-szolgálta-

tásról szóló 2011. évi CCIX. 
számú törvény 83.§ (3) be-
kezdése alapján, ha 2012. júli-
us 1-jén a közműves ivóvízel-
látás, vagy szennyvízelvezetés 
és -tisztítás biztosításához 
szükséges víziközmű rendszer 
a közterületen az ingatlanról 
műszakilag elérhető módon 
kiépült és rendelkezésre áll, 
akkor az ingatlan tulajdono-
sa 2013. július 1-jéig az 55.§-
ban foglaltak szerint köteles 
az ingatlant a rendszerbe be-
kötni!
Kedvezményes rákötési 
lehetőség 2012.december 31-ig!

A fenti jogszabályi változá-
sok alapján a kiépült víziköz-
mű-hálózatokra való rácsatla-
kozás az érintett fogyasztók 
számára gazdaságilag indo-
kolt és egyben törvényileg 
kötelező. 

A rákötésekkel kapcsola-
tosan felmerülő fogyasztói 
terhek enyhítése érdekében a 
DRV Zrt. az önkormányza-
tokkal közösen igyekszik tá-
mogatást nyújtani az érintett 
fogyasztóknak. Ennek érde-

kében Társaságunk az újon-
nan létesült bekötések átvéte-
lét – bruttó 13.970 Ft helyett 
– ingyenesen elvégzi.

A rákötési folyamat meg-
indítása előtt kérjük, részle-
tesen tájékozódjon az ügy-
félfogadó irodáinkban, és 
honlapunkon (www.drv.hu) 
is megtalálható rákötési tájé-
koztató alapján, szükség ese-
tén keresse ügyfélszolgálati 
munkatársainkat.

A rákötési szándék az elő-
zőekben említett helyeken és 
a polgármesteri hivatalban is 
megtalálható „Megrendelő 
ivóvíz, csatorna bekötés léte-
sítésére formanyomtatvány” 
kitöltésével, és a következő 
postacímre történő megkül-
désével 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 beérke-
ző megrendelői igénye-

ket folyamatosan figyelem-
mel kíséri, nyilvántartja. 
Az illetékes Üzemvezető-
ség felveszi a kapcsolatot az 
igénylőkkel, és a kialakított 
ütemtervnek megfelelő-
en egyezteti a szakfelügye-
let tervezett időpontját. A 
DRV Zrt. Ügyfélszolgálata 
a bekötés átvételét követő-
en szolgáltatási szerződést 
küld a Fogyasztónak.

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.

Kolláth József 
igazgató

önkormányzati 
és nagyfogyasztói divízió

Csatorna rákötési tájékoztató
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Magam sem tudom hány-
szor, vagy huszonöt - harminc 
alkalommal kísértem nyolcadik 
osztályosainkat erre a budapesti 
tanulmányi kirándulásra, ami-
óta ezt kedves kollégám - aki 
következetesen terepgyakorlat-
nak nevezi - megszervezi szá-
munkra. Mindig ugyanaz a me-
nete a napnak, (csak a sorrend 
változik), Parlament, Planetá-
rium, Magyar Nemzeti Galéria 
és szabadprogram, mégis válto-
zatlan izgalommal készülök.

Megunhatatlan szépségű 
Országházunknak évről évre 
újabb apró részleteit fedezem 
fel, és a benn töltött negyven 
perc, kurta negyedórának tű-
nik. Elbűvöl Steindl Imre zse-
nialitása, ahogyan a korábbi 
stílusok formavilágát tökéletes 
arányérzékkel vegyítve tekin-
télyes, ünnepélyes, mégis reme-
kül funkcionáló épületet hozott 
létre, és óriási értéknek tartom, 
hogy szinte minden részletét 
magyar anyagból, magyar tech-
nikával, magyar mesterek készí-
tették el. A gyerekeket legin-
kább a díszítmények sokasága, 

a felhasznált arany mennyisége, 
a korabeli fűtés korszerűsége 
lepi meg. Elfogódott csendben 
szemlélik a kupolacsarnokban 
elhelyezett Szent Koronát és a 
koronázási jelvényeket. Büsz-
kék arra, hogy a miénk Európa 
egyik legrégibb koronája és leg-
szebb parlamenti épülete.

Megvallom a Planetárium-
ban engem leginkább a hirtelen 
fölénk boruló csillagos égbolt 
nyűgöz le, amelynek kellemes 
pihentető hatását legfeljebb a 
Regulus csillag megjelenéséig 
tudja ellensúlyozni a tudásvá-
gyam. Úgy tűnik a gyerekek to-
vább bírták, mert a buszon sok 
érdekes észrevételt fűztek a lá-
tottakhoz, miközben én azon 
morgolódtam magamban, hogy 
az 1200 Ft-os belépődíj nem áll 
arányban az egyre kopottabb 
vetített képekkel.

Ha már a belépő díjaknál tar-
tok, nem tudom lenyelni a fel-
háborodásomat, hogy évtizedek 
óta nem megyünk fel Halász-
bástyára és nem lépünk be a 
Mátyás templomba, mert a lá-
togatásukért fizetendő összeg 

annyival megemelné a kirán-
dulás összköltségét (és akkor a 
dráguló buszbérlést még nem 
is említettem), hogy nem tud-
na részt venni rajta valameny-
nyi diákunk. Az pedig végképp 
elképeszt, hogy magyar gyere-
kek belépődíjat fizetnek a Ma-
gyar Nemzeti Galériába, mely a 
magyarországi képzőművészet 
kialakulását és fejlődését bemu-
tató legnagyobb közgyűjtemény. 
Emlékszem milyen irigyen néz-
tem a Louvre-ba látogató fran-
cia kisiskolásokat, tudván, hogy 
az ottani iskolák állami tanterv-
ében kötelező programként sze-
repel a nemzeti emlékhelyek és 
jelentős múzeumok meglátoga-
tása, és mindez teljesen ingyenes 
a gyerekek számára.

A Magyar Nemzeti Galériá-
ban egy feladatlap kitöltése so-
rán megtekintették tanulóink 
a gótikus szárnyas oltárokat, a 
barokk festészetet, a klasszi-
cizmus, a romantika és a rea-
lizmus alkotásait, és néhány 20. 
századi festményt. A Budavári 
Palota nem múzeumnak épült, 
nem egyszerű feladat a látni-

valók felkutatása. Az ott eltöl-
tött egy óra kinek túl sok, ki-
nek túl kevés volt. A történelmi 
tárgyú festmények méretei és 
technikai kivitelezése meglepte 
a gyerekek többséget. Most sem 
tudtam előre kitalálni, hogy ki-
nek gyökeredzik földbe a lába 
egy - egy kép előtt. Remélem 
sikerült néhány tanulónkat az 
eredeti műtárgyak varázsával 
megnyerni a kiállítások látoga-
tásának! Az Arénában eltöltött 
egy órás szabadprogram után 
már csak a hazafelé tartó út je-
lentett élményeket.

Hogy milyen nevelő érté-
ke van egy - egy kirándulásnak 
azt nagyon nehéz volna lemér-
ni, hiszen sokszor csak később, 
néha felnőttként döbbenünk 
rá, hogy mekkora hatással volt 
ránk az első találkozás egy vá-
rossal, tájjal, műalkotással. Fő-
városunk nevezetes épületei, 
a kulturális kincs, mellyel ta-
lálkozhattunk, meggyőzhetett 
mindenkit, hogy fontos értékek 
hordozói vagyunk mi itt Euró-
pa közepén.

        Németh Miklósné

Budapest - ahogyan mi látjuk!

Idén október 1-jén, a zene vi-
lágnapján, iskolánkban ez való-
ban így volt. Már több éve ezen a 
napon valamilyen formában egy 
kicsit átadjuk magunkat zené-
nek. Eddig  többnyire az iskolai 
énekkar indította a napot néhány 
dallal, tavaly pedig mi tanárok 
leptük meg diákjainkat énektu-
dásunkkal. Idén azonban min-
denki részese volt a zene ünne-
pének. 

Az óraközi szünetekben min-
den évfolyamnak lehetősége nyílt 
bemutatkozni egy-egy dallal. A 
felsősök örömmel figyelték az 
alsóbb osztályos társaikat. Nem 
egyszer elcsodálkoztak, milyen 

bátran énekelnek. A kicsik pedig 
érdeklődve nézték, hogy milyen 
dalokat tudnak már a nagyok. 

A repertoár többféle stílus-
ban bővelkedett. Az alsós évfo-
lyamok gyerekdalokat mutattak 
be, az 5-6. osztályosok népdalo-
kat énekeltek, a 7-8. osztályosok 
inkább a könnyűzenei műfajokat 
részesítették előnyben. 

A kezdeményezés nem volt 
rossz, hiszen a gyerekek érdek-
lődve figyelték egymás produkci-
óit és mindenki átélhette milyen 
„színpadra”, közönség elé kiállni, 
azok is akiknek máskor nincs le-
hetőségük szerepelni. 

Igmándi Zita 

A zene mindenkié
Október 21-én a 2.a osztály 

tanulói a székesfehérvári Vö-
rösmarthy Mihály Színház-
ban megnézték A dzsungel 
könyve című előadást. 

Sikerült csodaszép időt ki-
fognunk, és még tettünk egy 
rövid sétát. Az előadás előtt 
és a szünetében gyönyörköd-
tünk a megújult színházban. 
Az előadás 15 órakor kezdő-
dött. A gyerekek már olvasták 
könyvben, látták moziban, té-
vében. 

De az élő előadás mindeze-
ket felülmúlta. Csodálatosak 
voltak a díszletek, a jelmezek. 
A betétdalokat szinte kívülről 

tudták a nebulók. A kísérő fel-
nőtteknek is felejthetetlen él-
mény volt. 

Ajánljuk mindenkinek, 
nézzétek meg!

Gyöngyösi Judit

Színházban voltunk



Rácalmás 7

Az idei őszi szezon időjá-
rása kellően elkényeztette, a 
szabadtéri sportversenyek, az 
erdő és így a vadász- íjászat 
szerelmeseit igyekeztünk is jó 
pár versenyre eljutva eredmé-
nyesen szerepelni kihasználni 
és elnyújtani az időszakot. Az 
idényben elindultunk a DDR 
regionális versenysorozatában 
is.

A Mecsek Íjászegyesü-
let által rendezett Szent Ist-
ván Kupa, majd Foktő-éjsó-
lyom, az Alisca és a TTIE két 
szekszárdi versenye, amiből az 
utóbbi nemzetközi szintű és 
Paks és Rácalmás jelentette a 
versenyhelyszíneket.

A magas színvonalú hegyi 
és síkvidéki, ártéri erdős, tech-
nikás pályák egyaránt próbára 
tették a versenyzők állóképes-
ségét mentális és fizikai felké-
szültségét.

A szabályokról ismételten 
szólva minden professzioná-
lis versenyen 20-24 úgyne-
vezett 3D állatalakos cél van 
valósághűen kihelyezve, vadá-
szati szituációt imitálva. A cé-
lok távolsága 9- 45 m között 
változik. Az íjászoknak a te-
rep és az időjárási tényezők 
nehézségein túl a helyes tá-
volságbecslés a 60 másodper-
ces eredményes kivitelezés és 
stresszhelyzet jelenti a legna-
gyobb nehézséget, hiszen egy 
célra csak egy vessző lőhető 
ki! Második vessző kilövésére 
csak akkor van lehetőség, ha az 
első lövés nem talált, de ebben 
az esetben a találati pontérték 
már feleződik. Mindezeket, és 
technikai sport lévén a felsze-
relés összes elemét a verseny-
bírók figyelő tekintete övezi és 
bármely apró szabálytalanság 
esetén azonnal jön a büntetés!

Az idei évben a felnőtt ver-
senyzőink és az íjászatot tá-
mogatók segítségével sikerült 
a Nagy-szigetben két versenyt 
is rendeznünk idecsábítva Rá-
calmásra a vadászíjászat szí-
ne-javát. Fejlődtünk, tech-
nikailag és eredményekben 
egyaránt gyarapítottuk cél és 
biztonsági eszközeinket tár-
házát…

A népes mezőnyökben a 
Vajk Íjászkör sportolói íjtípu-
sonként hat kategóriában, öt 
korosztályban versenghetett.

A felnőttek közül többször 
állhatott dobogóra Tóth Ba-
lázs Tóth Csaba, Füle László. 
A hölgyek versenyében kü-
lön öröm, hogy kedvet kapott 
a versenysporthoz két fiatal 
anyuka személyében (ered-
ményesen teljesítetve) Fentős 
Tímea és Szarvas Andrea

Gyermekversenyzőink re-
mekül tejesítettek, hiszen ka-
tegóriáikban Czigler Panna, 
Bényei Ákos, Füle László Gá-
bor és Kürtösi Balázs, (több-
ször ifiként) első helyezéseket 
értek el. 

Füle Laci a DDR sorozat-
ban kategóriájának legered-
ményesebb versenyzője lett!

Ifi korosztályban Czigler 
Bálint léphetett többször a 
dobogó legmagasabb foká-
ra. Középlövő reflex kategó-
riában a Tóth-testvérpár Bá-
lint és Bence első és második 
lett. Több ezüstön és bron-
zon osztozhatott Fehérvári 
Máté, Siba György és utóbb 
Pesei Krisztián, valamint 
a mini kategória „kis ásza” 
Zuniga Ádám. Eredménye-
sen szerepelt a gyerek csigás 
kategória: 3D, illetve scópos 
kategóriájának összes érmét 
rendszerint Rácalmás hoz-
ta! A legtöbb versenyen az 
első három helyezés valame-
lyikén osztozott Füle László 
Gábor, Kürtösi Balázs, leg-
utóbb Utassy Bence és Hor-
váth Gergely is.

Összességében csapatunk 
minden tagja szép sikerek-
kel zárta a versenyeket, a ha-
gyományőrzők közül Princes 
Ádám, valamint Meleg Dá-
vid saját kategóriájukban je-
leskedtek

Ezúton is köszönünk min-
den támogatás és értékes se-
gítséget, amit kaptunk! Hi-
szen minden támogatást 
előbbre lépésre, gyermek-
versenyzőink eredményessé-
gének biztosítása érdekében 
használunk fel!

Márta István

Íjászaink eredményei

2012. október 9-én tartot-
tuk iskolánk hagyományos 
őszi nyílt napját.

Nagyon örültünk a szülők 
érdeklődésének, hiszen ezek-
nek a napoknak az a célja, 
hogy gyermekeiket a tanítá-

si órákon, munka közben lát-
hassák.

Következő ilyen iskolai 
nyílt napunkat tavasszal 2013. 
március 6-án, szerdán tartjuk. 
Szeretettel várjuk a szülőket.

 Füléné Perusza Katalin

Őszi nyílt nap az iskolában
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Kézműves játszóházba vár-
ták a gyerekeket az őszi szü-
netben a rácalmási művelődé-
si házba. Kellemes, családias 
hangulatban készíthettek a ki-
csik és nagyok őszi lakásdísze-
ket, mécsestartókat és szakértő 
kezek segítségével kipróbál-
hatták a fischertip gyúrmában 

rejlő lehetőségeket is. A prog-
ramnak decemberben is lesz 
folytatása: december 6-án a 
Mikulás a művelődési házban 
várja a rácalmási gyermekeket, 
akik a Mikulás meglátogatása 
után kézműveskedhetnek is  az 
intézményben.

Olaj Eszter

Szünidei játszóház

Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

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

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. osztály
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
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Adventi koszorút 
készítünk!

Szeretettel várunk minden 
kedves régi és új érdeklődőt a

2012. december 1-jén, 14-
18 óráig tartandó

közös adventi koszorú ké-
szítésre, melyet 

a rácalmási Művelődési 
Ház és Könyvtár épületében 
rendezünk meg.

Támogatóink jóvoltából 
családonként egy koszorú in-
gyen elkészíthető.

A rendezvény ideje alatt 
megtekinthető az Ágasfa tag-
jainak kiállítása, valamint vá-
sárt is rendezünk. 

Támogatók: Rácalmás Vá-
ros Önkormányzata

Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat 

Ágasfa Hagyományélesz-
tő Kör

Babaruha bőrze 
a művelődési 

házban
November 17-én, szom-

baton 9-12 óra között ba-
baruha börzét tartunk a 
művelődési házban. Je-
lentkezés és asztalfoglalás 
a 25/440-456-os telefon-
számon. Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!

Művelődési Ház 
és Könyvtár 
nyitva tartása:

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

Megérkeztek a Márai-program 
II. fordulójának könyvei!

A Márai-program során könyvtárunk 168 db dokumentum-
mal gyarapodott.

A Nemzeti Kulturális Alap a Nemzeti Erőforrás Miniszté-
rium támogatásával 382.556 Ft értékben tette lehetővé, hogy 
állományunkat bővíteni tudjuk. A kicsiktől a nagyokig, gyer-
mektől a tudományos irodalomig számos érdeklődési területen 
találhatnak új csemegéket az olvasók.

Ajánló az új könyvekből (a teljesség igénye nélkül):
Berg Judit:Rumini zúzmaragyarmaton
Rostás-Farkas György: Cigány népmesék
Dizseri Eszter: Illik, nem illik?
Wass Albert: Elvásik a veres csillag
Csányi Mklós: Fékevesztett eolúció
Móser Zoltán Névviseletek I-VI.
Martin Schuster: Hogyan győzzük le kreatívan félénkségün-

ket?
Szeretettel várjuk olvasóinkat a könyvtárban! Keressék a 

könyvújdonságainkat!

SZILVESZTERI MULATSÁG
a rácalmási művelődési házban 
2012. december 31-én 19 órától

20 órától svédasztalos vacsora 
a Campus Étterem tálalásában
Vendégváró: sajtos apró pogácsa

Meleg ételek:
csirkemell konyakos erdei gombamártással, párol rizzsel
vörösboros marhalábszár pörkölt galuskával

Hideg ételek:
fűszeres túróval töltött füstölt tarja, póréhagymával töltött 
csirkemell baconköntösben
sült csirkecomb, zöldfűszeres kaszinótojás, aiolis sonkatekercs
pikáns töltött sajttekercs, magyaros sertéskaraj, görög saláta, 
oroszhús saláta

Desszert: vegyes sütemények tálakon
Éjfélkor: töltött káposzta, kenyér

A talpalávalót 
 Misik István szolgáltatja.
Belépőjegyek ára: 5000 Ft/fő
Érdeklődni és jegyet foglalni 

a 25/440-456 és a 30/216-2372-es 
telefonszámokon lehet.

Könyvtár és Internet 
nyitva tartás:

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

Programjainkról, szolgál-
tatásainkról az alábbi  elér-
hetőségeken adunk felvilágo-
sítást:
Művelődési Ház és Könyvtár
Rácalmás, 2459, Szigetfő u. 31.
Telefon, fax: 25/440-456
e-mail: racmuvhaz@gmail.com

Mikulás 
és kézműveskedés 
a művelődési 
házban

December 6-án, csütörtö-
kön 12 és 18 óra között a mű-
velődési házban várja a Miku-
lás a gyerekeket.  Ha szeretnél 
találkozni a télapóval és verset 
is mondanál neki, vagy a kéz-
műves játszóházunkban ké-
szítenél apró ajándékokat, ak-
kor szeretettel várunk Téged 
és Barátaidat!

Karácsonyi kézműves ját-
szóházunkat december 18-án 
és 19-én tartjuk délután 15 és 
17 óra között. 

Ökoklub a mű-
velődési házban

Novemberben a rácalmási 
Ökoklubban is indul az orszá-
gos ÖkoKör háztartás-zöldítő 
program. Jó hangulat, kreatív-
kodás és sok-sok megtakarí-
tott energia, víz és hulladék. 
Zöldítsd te is a háztartásodat 
ÖkoKörben! Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk a mű-
velődési házba.

A klubtagok 2-3 hónap 
alatt, hétről hétre különböző 
környezettudatos fortélyokat 
tanulnak meg és próbálnak 
ki. Mindenki tanulhat valami 
újat másoktól és megoszthat-
ja a többiekkel saját háztar-
tás-zöldítő tapasztalatait.Az 
ÖkoKörbe olyan érdeklődő-
ket várunk, akik nyitottak és 
elkötelezettek az életmódju-
kat érintő környezettudatos 
változásokra, és van beleszó-
lásuk a háztartás vezetésébe.

Információ és jelentkezés: 
Pinthofferné Schmidt Haj-
nalkánál az okoklub@pint-
hoffer.hu email címen.
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A Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ 
2012-ben is Adventi hangulatot teremtő kirándulást szervez 

Bécsbe
2012. december 8-án 6:00-kor a rácalmási régi Városháza 
parkolójából, illetve 6:15-kor a dunaújvárosi Szórád Márton 
úti buszmegállóból

 � Séta a Schönbrunni kastélykertben, karácsonyi 
hangulatteremtő vásár a kastély parkjában

 � Szabadprogram a belvárosban, karácsonyi kézműves vásár 
a Maria Hilfer Straße közelében

Az utazás díja 6000 Ft, 
A részvételi díjat, november 30-ig

 is lehet fizetni!

Jelentkezni az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet:
Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ

Rácalmás Jankovich-köz 5-7.
06/25-440-020

06/30-632-2683 vagy 06/30-922-9830

Az októberi hónapunk – az 
előzőhöz hasonlóan – esemény 
dús volt, több alkalommal járőröz-
tünk a rendőrséggel, ami vélemé-
nyünk szerint vissza tartó erő volt 
a késő esti besurranások vissza-
szorításában. De hátrány volt az 
éjszakai lazaság a hajnali órákban 
elkövetet cselekmények miatt. Így 
történhetett meg két  lakásbetörés 
is. A gyors reagálásnak köszönhe-
tően a helyi körzeti megbízott ve-
zetésével és a lakossági informáci-
ók értékelésével, felhasználásával 
hamarosan elfogtuk az elkövető-
ket, illetve az orgazdákat, akik kö-
zül egy személy előzetes letartóz-
tatásban várja az ítéletet, míg az 
orgazda szabadlábon védekezhet. 
Nem találjuk azt az autótolvajt, 
aki a József Attila utcából tulajdo-
nított el az éjszaka leple alatt egy 
kisteherautót. Ez a gépjármű  is 
rendszeresen az utcán éjszakázott. 
Felhívjuk a gépjármű-tulajdono-
sok figyelmét, hogy megfigyelése-
ink szerint általában azokat az au-
tókat tulajdonítják el, amelyeket 
sűrűn látnak magára hagyva köz-
területen, de az alkalmi lopás sem 

kizárt. Újra és újra – de úgy látszik 
nem elégszer – kérünk minden-
kit, ha teheti védje saját vagyonát, 
mert csak így lehet védekezni azok 
ellen, akik árgus szemekkel figye-
lik, hogyan tudják eltulajdonítani 
mások keservesen összegyűjtött 
vagyonát, munkaeszközét. Sajná-
latos módon vesszük tudomásul, 
hogy sok bejelentés azért nem jut 
el hozzánk, mert a bejelentő fél a 
személyiségének felfedésétől, fél a 
megtorlástól. Minden bejelentőt 
biztosítunk személyiségének ti-
tokban tartásáról, tehát nyugod-
tan jelentsék a körzeti megbízott-
nak vagy egyesületünk tagjainak, 
amit szükségesnek éreznek, mert 
segíthetnek vele. Sajnálatos, hogy 
többen is látták a gyönyörűen fel-
újított orvosi rendelő kerékpártá-
rolójának, ám hidegen hagyta őket 
a vandál cselekmény...

Jó hírnek mondható, hogy 
tagjaink létszámának növeke-
dése lehetővé tette, hogy regge-
lente az iskolán kívül még két 
gyalogátkelő helyen tudjuk fel-
ügyelni a diákok balesetmentes 
közlekedését.

Az idén is megrendezzük de-
cember 15-én az évzáró bálunkat, 
ahova meghívjuk azokat, akik je-
lentősen segítették egyesületünk 
munkáját, de szeretettel várunk 
mindenkit, akik a belépőjegy 
árával tudja támogatni egyesüle-
tünket. A belépő 2.500 forintba 
kerül, ami tartalmaz egy fogadó 
italt és egy bőséges  vacsorát  (új-
házi tyúkhúsleves, borjú papri-
kás, hentes tokány és az év végi 
rétes zárja a menüt), utána reg-
gelig tartó mulatsággal folytató-
dik a bál.

Egyesületünk a hónap utolsó 
péntekjén tartja következő havi 
taggyűlését, ahol már a jövő évi 
költségvetés tervezetét is tárgyal-
ni fogja. Napirendi pontjaink kö-
zött szerepel a 2012-es esztendő 
„Kiváló polgárőr”  és az „Év pol-
gárőre” elismerés megszavazá-
sa. Minden érdeklődőt tisztelet-
tel várunk a művelődési házban 
18.30 órakor. De várjuk azoknak 
a jelentkezését is aki személyesen 
szeretnék munkájukkal támogat-
ni közbiztonságunk fenntartását. 
Örömmel tudatjuk, hogy egyesü-

letünk létszáma ismét növekedett 
két fővel, ami a szolgálatok sűrű-
sítését is eredményezheti. Újabb 
segítséget – mégpedig havi tíz-
ezer forint üzemanyagtámogatást 
– kaptunk egy szponzorunktól, 
ami az idei év anyagi hátrányá-
nak körülbelül egyharmadát fe-
dezi. Köszönjük.

Továbbra is várjuk azoknak a 
jelentkezését, akik segíteni sze-
retnének Rácalmás jónak mond-
ható közbiztonságának fenn-
tartásában, vagy munkájukkal 
járulnának hozzá, hogy gyerme-
keink, szüleink és jómagunk biz-
tonságban élhessünk e szép tele-
pülésen.

Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István

elnökségi tag

 Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Eseménydús időszak volt
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

ADVENTI HANGULAT BÉCSBEN
Szilveszteri MEGHÍVÓ!

Szeretné patinás környezetben búcsúztatni az óévet, és egy fergeteges 
bulival köszönteni az Újévet, válassza a Jankovich-kúria szilveszteri mulatságát! 

Sok szeretettel várjuk!
A rendezvény időpontja: 
2012. december 31., 19 óra
A rendezvény helyszíne: Jankovich-kúria 
Rendezvény-és Turisztikai Központ
A finom falatokról és a hangulathoz szükséges 
jó italokról a Campus  Étterem gondoskodik

Vendégváró: Sajtos apró pogácsa
Meleg ételek:

Pirosra sült csülök, párolt lila káposztával, hagymás tört burgonyával 
Mediterrán csirke rolád, zöldséges rizzsel

Hideg ételek:
Ananászos-sonkás csirkemell mandulakéregben, Fűszeres gombás 
sertéskaraj, Parajos sajttekercs
Zöldfűszeres kaszinótojás, Füstölt sertéscomb aiolival töltve
Padlizsánkrémes sonkatekercs, Fetasajtos rizskorong, Görög saláta, 
Oroszhús saláta

Desszert:
Vegyes sütemények tálakon

Éjfélkor:
Töltött káposzta, Kenyér

Az est zenei felelőse és a jó hangulat garantálója: T-Fix együttes
Az est folyamán széles italválasztékkal és kedvezményes italárakkal  

várjuk vendégeinket!

Jegyár: 7000 Ft, mely üdülési csekkel  is fizethető 2012. november 30-ig.
Jegyek elővételben kaphatóak a Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai 

Központban
Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ

Rácalmás Jankovich-köz 5-7.
06/25-440-020, 06/30-632-2683 vagy 06/30-922-9830
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Az októberben tartott 
foglalkozáson a gyerekek a 
játék mellett megkezdték 
a felkészülést az újoncpró-
bákra. A cserkészfogadalom 
feltétele a próbák teljesíté-
se. A gyerekek játékos kö-
rülmények között tanulnak 
népdalokat, honismeretet, 
és számtalan hasznos dolgot 
a sátorállítástól a főzésig, a 
csomózástól az elsősegély-
nyújtásig. 

Elkezdjük a betleheme-
zésre való felkészülést. Mi-
nél nagyobb létszámban sze-
retnénk részt venni ezen a 
szép, újra felelevenített nép-
szokáson. A novemberi és a 
decemberi foglalkozások fő-
leg a próbák jegyében telnek, 
közben sokat énekelünk, ját-
szunk, készülünk az ünne-
pekre.

Fellépések: december 16-
án négy alkalommal, a tava-
lyi helyszíneken szerepelünk 
a Rácalmásiak Karácsonya 
rendezvényen, Janicsák Veca 
és a Ghimes-koncert kö-
zött. December 23-án 4-5 
előadás van tervben váro-
sunk különböző pontjain. 
Kár lenne kihagyni! Igazi 
karácsonyi hangulatot áraszt 
majd minden. Tavaly nagy 
sikerünk volt, 40-50 hely-

béli gyűlt össze az utcákon, 
tereken. Tüzet gyújtottak a 
pásztoroknak, kosarakban 
mindenféle finomságokkal 
kedveskedtek a szereplők-
nek és egymásnak. Számítok 
a cserkészeinkre, minden-
ki szerepelhet! Köszönjük a 
felkészülést vezető munkáját 
és jelmezeket készítők segít-
ségét!

November 17-én túrán 
veszünk részt a Vértesben 
Gánt-Csákvár útvonalon.  
December 8-án 16 órától 
cserkészfoglalkozás lesz a 

művelődési házban. Gyara-
pítjuk cserkésztudásunkat és 
eldöntjük, ki a legjobb cso-
csós a csapatban. 

Továbbra is várjuk az ér-
deklődők jelentkezését, a 
06-30-437-9109-es telefon-
számon Blau Sándornál. Aki 
többet szeretne megtudni a 
cserkészetről, a  www.cser-
kesz.hu honlapon talál hasz-
nos információkat.

Blau Gabi

Cserkészet Rácalmáson: 
készüljünk együtt!

Betlehemes műsor 
és pásztorjáték

Az elmúlt év sikerein lelkesedve idén a Rácalmásiak Kará-
csonya rendezvény keretein belül újra felelevenítjük városunk-
ban a betlehemezés hagyományát. A hangulat felidézésében 
Berzainé Kereki Rita, a vállalkozó kedvű felnőttek és a cser-
készcsapat tagjai lesznek segítségünkre. December 16-án a kö-
vetkező állomásokon tekinthetik meg betlehemes műsorukat:

Program, útvonal
14 órától Kulcsi út, a Kulcsi út vége a Mikszáth Kál-

mán utca - dr. Sárközi Ferenc utca - Csillag utca keresz-
teződésénél, a bőrdiszműves ház előtti téren

15 órától Szigetfő utca, a Panoráma köz - Szigetfő u. - 
Somogyi Béla utca kereszteződésével szemben a Fő téren

16 órától Kossuth Lajos utca, Kossuth Lajos utca - 
Deák tér

A betlehemesek a három helyszínen hangoskodással, 
kolompolással, a kürtök megszólaltatásával és ostordur-
rogtatással jelzik az ottlakóknak érkezésüket. A tűzrakást 
követően veszi kezdetét a körülbelül fél órás pásztorjáték, 
amelyre szeretettel várnak minden utcabelit, barátot, ro-
kont és ismerőst. 

Legyenek jó vendéglátók és ünnepi műsorukért cseré-
be jó szót, némi lélekmelegítő itókát, süteményt, diót ad-
janak fellépőink tarisznyájába!

December 23-án, vasárnap délután még további négy 
helyszínen hozzák el nekünk a karácsonyi hangulatot a 
betlehemesek:

15 órától Katolikus templom előtt, Demény Rezső utca
16 órától Millenniumi Tópart
17 órától Martinász ABC előtti tér
18 órától Martinász lakótelepi játszótér

Idén először került ilyen 
formában megrendezésre 
az ifjúsági sakk csapatbaj-
nokság Budapesten. Külön 
mérkőzhettek egymással az 
ifjúsági-, illetve a gyermek 
csapatok. 

A versenyben 5. helyen ki-
emelt DunaújDecs gyermek 
csapata, hatalmas sikert arat-
va első helyen végzett, ezzel 
maga mögött hagyva az or-
szág legnevesebb klubjainak 
versenyzőit. 

E rangos bajnokság célja:  
a nevelőegyesületek közöt-
ti erőviszonyok felmérése, 

FIDE értékszám módosítá-
sa és a sportbarátság elmé-
lyítése.

Bajnokcsapat tagjai között 
szerepelt iskolánk két tanu-
lója Hegedűs Dominik, aki 

százszázalékos teljesítmény-
nyel tábladíjat is szerzett, va-
lamint Hegedűs Luca tartalék 
játékos. 

További játékosok: Mada-
rász Ákos, Németh Noémi 
Anna, Werner Péter, Dudás 
Máté, Lángi Máté, Kratzma-
jer Ákos.

 Edzőik: Némethné Bátai 
Ibolya, Klimkó Csaba, Tasko-
vits István, Molnár Béla.

Gratulálunk ehhez a fan-
tasztikus sikerhez, valamint 
köszönjük a rengeteg munkát 
és kitartást!  

Hegedűs Noémi

Magyar Nemzeti Gyermek Sakk Csapatbajnokság

ANGYALOKAT KERESÜNK!
 Betlehemes műsorunkhoz angyalokat keresünk. Aki szí-

vesen részt venne e szép hagyomány felelevenítésében, bár-
milyen életkorú is, jelentkezzen angyalnak a művelődési ház 
telefonszámán, a 25/440-456-os telefonszámon.

Tavaly is tüzet 
gyújtottak 

a pásztoroknak
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Mint azt az újság önkor-
mányzati oldalán is olvashat-
ták, december 2-án  vasár-
nap 17 órakor a Millenniumi  
Parkban várjuk városunk la-
kóit a Betlehemavató ün-
nepségre,  amely a karácso-
nyi ünnepvárás nyitánya és  az 
adventi készülődés  első vasár-
napja. 

Óvodánk nagycsoportosai 
és a Napsugár asszonykórus 
kis műsorral készül erre az ün-

nepi napra. A jó öreg Miku-
lás pedig sátrat ver a parkban, 
ahol várja a gyermekeket egy-
egy szem szaloncukorral, cse-
rében egy szép versért, dalért.

A  díszítéshez  nagy meny-
nyiségű fenyőágra van szüksé-
günk, ezért örömmel vennénk  
a felajánlásokat.  A szállítást  
vállaljuk! 

Telefon: 25/440-035
Előre is köszönjük!

Schrick Istvánné

Hívjanak fel, vállaljuk 
a szállítást!

December 6-án csütörtökön 9 órakor 
meglátogatja óvodánkat a Mikulás. A 
gyermekek minden évben nagyon vár-
ják ezt a napot, sok szép rajzzal vers-
sel és dallal készülnek. A legnagyobb 
örömöt számukra az édességgel teli 
csomag ajándéka jelenti. Ezen a 
napon szeretettel várjuk a kis-
testvéreket és a szülőket is.

Nagyon várjuk a Mikulást!

Karácsonyi 
ünnepség – 
hagyományosan

December 19-én szerdán 9 
órától tartjuk a hagyományos 
karácsonyi ünnepségünket. A 
tornaszobában felállított kará-
csonyfa előtt minden csoport 
bemutatja az ünnepre tanult 
verseit, dalos játékait.  Azután 
kerül sor a karácsonyi ajándé-
kok, játékok kicsomagolására. 

Ez az ünnepünk is nyitott, 
mert együtt szeretnénk ünne-
pelni  a szülőkkel, gyermekek-
kel együtt.

Utat mutatnak 
a jóságnak és 
a szeretetnek!

Szeretnénk, ha az intézmé-
nyünk apróságai is aktív része-
sei lehetnének a karácsonyvá-
rásnak településünkön. Éppen 
ezért az idei évben kis fenyő-
csokrokat készítenek majd 
a gyerekek, amelyeket kite-
szünk az utcajelző táblákra 
december első napjaiban. 

Gyermekeink ezekkel a kis 
csokrokkal mutatnak utat az 
ünnepeknek, a jóságnak és a 
szeretetnek.

Az óvodánk gyermekei nevében köszönjük Szekeresné 
Ecsődi Jolánnak a Vörösmarty u. 5 számú házba, hogy sok 
szép játékkal gazdagította óvodánkat. Nagyon köszönjük.

Rácalmás 
város polgármestere 

és a Gyermekjóléti Szolgálat 
felhívása!

Tisztelt Városunk Lakói!

Most is összefogásra kérjük Önöket azokért a 
gyerekekért akik szorongva, de nagy izgalommal 
várják ismét a karácsonyt, akiknek a karácsony-
fa alá az Önök segítsége nélkül talán nem jutna 
ajándék.

Előző évekhez hasonlóan ebben az évben is szeret-
nénk az Önök jó szándékú segítségével megajándékozni 
ezeket a gyerekeket.

Kérjük Önöket, ha van otthon már nem használt, de 
még használható játék, könyv, plüss figurák, sport eszkö-
zök stb.  vagy módjuk van némi kis édesség, szaloncukor, 
déligyümölcs felajánlására,  várunk minden  ajándékot, 
amivel örömet szerezhetünk 3-15 éves korú gyerekek-
nek.

Felajánlásukat több helyszínen várják szeretettel 
2012. 12. 7-ig.

A Jankovich - kúriában a gyermekjóléti szolgálatnál 
dr. Tóth Pálné Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, 

Az iskolában Puskás Ferencné ifjúságvédelmi felelőse 
vagy a gyermekük osztályfőnöke,

Az óvodában Schillinger Ferencné ifjúságvédelmi fe-
lelőse vagy gyermeke óvó nénije ,

A gyermekorvosi rendelőben a védőnői szolgálat, Bá-
nyai Éva és Sándor Rita védőnők, 

Tisztelt Városlakók !
Karácsonyfa felajánlást is szívesen vennénk, egyet a 

kúria udvarára amit közösen díszít fel a város apraja-
nagyja, és egyet pedig a jótékonysági ünnepségre díszí-
tenénk fel.

Elérhetőség, egyeztetés céljából:
25-440-018, 25-440-020

Segítségüket előre is megköszönve és egyben
kellemes karácsonyi ünnepet kívánva:                                                       
 

 Schrick István dr. Tóth Pálné
 polgármester gyejó. vezető        
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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

Friss, „ropogós” képek
Folyamatosan frissülnek a www.racalmasivarosvedok.hu és 

a www.racalmasitokfesztival.hu oldalon a képgalériákba feltöl-
tött képek. Felhívjuk Rácalmás lakóinak figyelmét, hogy már 
a facebookon is megtalálják az egyesületet és a tökfesztivált is.

Szalai Árpád

Rácalmási Sporteg yesület

A Rácalmás Sport-
egyesület tisztíjító köz-
gyűlést tartott október-
ben, amelyen leköszönt 
elnöki tisztségéről Füre-
di Gábor. A résztvevők 
megválasztották az SE 
elnökségének és pénzügyi 
ellenőrző bizottságának 
tagjait. 

A vezetőség munká-
jához sok sikert és szép 
sporteredményeket kívá-
nunk!

Az elnökség tagjai 
Bencs  Attila elnök 
Bucsi László elnökségi tag 
Bölcskei Ferenc elnökségi tag, vízisport szakosztályvezető  
Garda István elnökségi tag, labdarúgó szakosztály vezető
Tolnai József elnökségi tag, kézilabda szakosztályvezető
Kiss József elnökségi tag  
Szabó Zoltán elnökségi tag    
   
A pénzügyi ellenőrző bizottság tagjai 
Bodnár Sándor elnök  
Herku Mónika tag   
Koncz Krisztina tag 

Köszönjük!
Hálásan köszönjük Füre-

di Gábornak, hogy elnökként 
éveken keresztül lelkiismerete-
sen vezette a Rácalmás  SE-t, 
mindent megtett az egyesület 
működésének fenntartásáért, a 
szakosztályok eredményes sze-
repléséért, az utánpótlás-neve-
lésért!

Minden jót kívánunk neki a 
hivatásában és a magánéletében 
egyaránt!

Tisztújító közgyűlést tartottak

Mikulás-futás: csatlakozzon Ön is!
A Rácalmás SE Vízi-és Szabadidősport Szakosztály decem-

ber 6-án (csütörtökön) 17 órakor Mikulás-futás elnevezésű, ko-
cogást szervez gyermekek és felnőttek részére.

A táv hossza körülbelül 2 kilométer.
A Vízi büfétől van az indulás, és oda érkezünk vissza.
A résztvevők teát, illetve forralt bort kapnak.
Aki teheti  hozzon magával Mikulássapkát! Várjuk a koco-

gást kedvelőket!
Bölcskei Ferenc

A Rácalmási Református
Egyházközség hírei

Református istentisztelet időpontja:
Vasárnaponként délelőtt 10.30-tól a 
Református-Evangélikus templomban 
ÖRÖKÉLET VASÁRNAP
Azokat a családokat különösképpen várjuk erre az istentiszte-

letre, akik ebben az évben veszítették el szerettüket. A vigasztalás 
és a feltámadás igéit hirdetjük ezen a vasárnapon. (2012. november 
25, vasárnap 10. 30, református templom)

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET 
A templomunk ebben az évben új padokkal és fűtéssel gaz-

dagodott. Mindezért köszönetet mondunk támogatóinknak és a 
Mennyei Atyának. Minden rácalmásit szeretettel hívunk az isten-
tiszteletre és az azt követő szerény vendégségre! (2012. december 
2, vasárnap 14.00, református templom)

Drótposta címünk: 
ref.kulcs.racalmas@gmail.com
Lelkipásztor telefonszáma:
0630/5748-564
Honlapcímünk:
http://refkulcsracalm.wordpress.com/
Lélekfrissítő
„Örülni fogsz, boldog leszel.” (Lukács evangéliuma 1. fejezet 

14. vers)
Minden évben növekvő ellenérzéssel figyelem október végén a 

boltokban megjelenő Mikulás csokoládékat, szaloncukrokat, kará-
csonyfákat és díszeket. Mintha egy másik isten hódolatára akarná-
nak rávenni, mintha igyekeznének eltakarni az Igazit, az Élőt, aki-
nek a születését minden évben december végén ünnepeljük. Olcsó 
(vagy inkább nagyon is drága) boldogságot ígérnek a nagyáruhá-
zak akciói és csillogása. A díszek és ajándékok belső tartalom nél-
kül kevésnek bizonyulnak. Az igazi örömöt máshol találjuk. Egy 
idős férfihoz, Zakariáshoz az Isten szól követén keresztül. Ígére-
tet kap egy fiú születéséről, akiben örömét leli majd. Zakariás alig 
meri elhinni, olyan régóta várt hiába. Az Úr azonban még a hitet-
lenkedőket is megajándékozza. Halljuk most meg, nekünk mit ígér 
az Isten! Milyen ünnepet készít, milyen örömet akar adni nekünk? 

Imádság:
Uram, segíts, hogy meghallhassam szavadat és tudjak 

örülni ígéreteidnek!  Ámen.
Kovács Enikő

lelkipásztor
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Ez az Ön
hirdetésének a helye!

Hirdessen
a Rácalmás újságban!

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.

HÁRSFA ÉTTEREM, PANZIÓ ÉS PRESSZÓ
NAPI MENÜS KÖZÉTKEZTETÉS:

Hétfőtől - péntekig 11.30 - 15.30 óráig
Ár: 750 Ft
Heti előfizetéssel: 690 Ft

ÉTTERMI SZOLGÁLTATÁSAINK:
Vállaljuk különböző rendezvények
lebonyolítását 200 férőhelyig:

 �Lakodalmak
 �Osztálytalálkozó
 �Ballagások
 �Családi rendezvények:

 ) Halotti tor
 ) Születésnap (karaoke, zene)
 ) Keresztelő
 ) Nyugdíjas búcsúztató

A terem rendezvényekre 
INGYEN bérelhető!

SZÁLLÁS LEHETŐSÉG:
- 6 db 2 ágyas, pótágyazható, igényesen
kialakított szoba
+ 6-8 fő részére apartman

PRESSZÓ AJÁNLATA:
 � Minden hónap 3. péntekén 

biliárd-verseny
 � Minden hónap 2. szombatján 

„Ne unatkozz” party, ital akciókkal!
 � További programok után érdeklődj 

a Hársfa facebook oldalán!

ELÉRHETŐSÉGEINK:
2459 Rácalmás, Venyimi út 4.
Tel./fax.: 06-25/625-304, 06-20/356-2453

ERZSÉBET UTALVÁNY 
ELFOGADÓHELY!
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A hónap híre és fotója

Kézilabda utánpótlás sikerek

K
is 
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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. december 14-én, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: december 3-án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
december 3-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! Sápi Bulcsú, Somogyi B. u., 2012. 10. 10. 
Fischer Hanna, Széchenyi tér, 2012. 10. 19. Kovács Dóra, Pa-
csirta u., 2012. 10. 08. Dukai Klára Kamilla, Kulcsi u., 2012. 10. 
11. Szalai Botond, Zrínyi u., 2012. 10. 19. Szabó-Sáfár Bertold, 
Madách u., 2012. 10. 21. Több újszülött gyermek születéséről a 
védőnőknek nincs információjuk.

Az előző évekhez hasonló-
an szeptembertől tovább foly-
tatódik a kézilabda utánpótlás 
képzése. A lányoknál Pulai 
Mónika irányításával 26 fő jár 
rendszeresen edzésekre. 

Az U-10 csapatot (12 fő) 
Somogyi Szabolcs készíti fel 
az idei év versenyeire.

A szivacskézilabdások (27 
fő) két csoportban ismerked-
nek a kézilabda játék alapja-
ival, Nógrádi Sándor vezeté-
sével.

Az október 27-28-án Du-
naújvárosban megrendezett 
Üstökös Kupán két korosz-
tályban szerepeltek csapata-

ink. Az U-10  évesek  rendsze-
res bajnokságokban szereplő 
csapatok (Béké,  Tata, Gyön-
gyös, Ada, Éles Kézisuli) el-
len játszottak és hatodik he-
lyen végeztek.

Az U-9 évesek a két nap 
alatt hat mérkőzést játszot-
tak Tata, Szigetszentmik-
lós, Éles Kézisuli,Kecskemét 
A, Kecskemét B, Gyöngyös 
ellen, és nagyon jó teljesít-
ményt nyújtva negyedik he-
lyen végeztek.

Ezúton is szeretném meg-
dicsérni Noé Rolandot, aki 
mindkét csapatban szerepelt 
és a csapat legeredményesebb 
játékosa volt.

Bodnár Bálint a kupán 
mutatott teljesítményéért kü-
löndíjat kapott.

Nógrádi Sándor
edzőA IV. helyen végzett U-9-es csapat

Noé Roland a csapat legeredmé-
nyesebb játékosa

Bodnár Bálint a Különdíjjal a ke-
zében


