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2012. december XIX. évfolyam 12. szám

TARTALOM

Az önkormányzat bölcsődével
együtt tervezi az óvoda bővítését...
4. oldal

Óvodásaink fenyőcsokrokkal
mutatják a jóság és a szeretet
útját ...
7. oldal

Az önkormányzat saját forrásból oldotta meg a feladatot

Korszerű lett az Egészségház

Lee Sang Il, a Hankook
dunaújváros-rácalmási gyárának ügyvezetője és Schrick
István polgármester jelenlé
tében dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott, országgyűlési képviselő vágta át a nemzeti
színű szalagot és adta át Rácalmás igényesen felújított,
modernizált Egészségházát
november 19-én.
A rácalmási orvosi rendelőket befogadó épülete 30 éve
épült, azóta felújítás, átalakítás nem volt, kivéve 2006-ban,
a fűtésrendszer korszerűsítését. Az épületben – rendeltetésszerű használata mellett is
– általános műszaki állapotromlás következett be az elmúlt évtizedek alatt: a gépészeti és elektromos hálózat

Rácalmásiak
karácsonya

Sikeres és hangulatos volt az iskolabál...
7. oldal

Advent első vasárnapján felavattuk a betlehemet a Millenniumi parkban....
14. oldal

A betlehem-avató és a december 16-án megrendezendő Jótékony Karácsony után
advent harmadik vasárnapján Rácalmásiak Karácsonyára várjuk településünk valamennyi lakóját!
Műsorral, vendéglátással,
gyertyagyújtással,
pásztorjátékkal és más programmal
kedveskedünk a vendégeknek.
Készüljünk közösen a szeretet ünnepére!
Schrick István
polgármester
(Betlehemi útvonal a 8. oldalon, Rácalmásiak Karácsonya
program a 3. oldalon.)

elhasználódott, tetőszerkezete a beázások következtében részben elkorhadt, a fal
és padlóburkolatok elkoptak,
a belső és külső nyílászárók
tönkrementek.
A kizárólag önkormányzati forrásból idén összesen

170 millió forintból megvalósított beruházást indokolttá tették a mai kor
igényei és az egészségügyi,
épületenergetikai, akadálymentességi
jogszabályok,
előírások is.
(Folytatás a 4. oldalon.)

Kellemes
karácsonyi ünnepeket,
nyugodt, békés
és sikeres új esztendőt kívánok
Rácalmás lakóinak!
A képviselőtestület nevében:
Schrick István
polgármester
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Mentesség:
2,5 millió alatt!

A képviselőtestület előtt
már több alkalommal elhangzott, hogy az alacsonyabb bevétellel rendelkező vállalkozások mentesüljenek a helyi
iparűzési adó megfizetése alól,
ezzel enyhítve a gazdasági válság okozta anyagi nehézségeket. A helyi adókról szóló törvény lehetőséget biztosít arra,
hogy azok a vállalkozók, akiknek vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot
nem haladja meg, adómentességet kapjanak. Schrick István polgármester javaslatára
a képviselőtestület az alábbi
rendeletmódosítást fogadta el.
q
Rácalmás Város Önkormányzatának képviselőtestülete az alábbiakat rendeli el.

A kedvezményezettek
körébe 160-170
vállalkozás
sorolható

1.§ (1)állandó jelleggel
végzett iparűzési tevékenység
esetén az adóalap 2 %-a;
(2)ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység
esetén, a Htv. 37§ (2),(3) bekezdése szerinti tevékenységvégzés után naptári naponként 5.000.- Ft.
2.§ Adómentesség illeti
meg azt a vállalkozót akinek,
vagy amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C.törvény
39.§ (1) bekezdés, a 39/A. §,
vagy 39/B. § alapján számított
adóalapja nem haladja meg a
2.5 millió Ft-ot.
Záró rendelkezések
3.§ Az e rendelettel nem
szabályozott kérdésekben a
Htv. és az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
4.§ (1) Hatálybalépés
napja 2013. január 1.
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Talajterhelési díj - rendelet

Az önkormányzat talajterhelési rendeletének módosítására azért van szükség, mert
mint ismeretes 2012. évtől a
talajterhelési díj mértéke mintegy tízszeresére nőtt (1800 Ft/
m3). A nehéz szociális és gazdasági helyzet sok család számára, szinte lehetetlenné teszi
fenti díj megfizetését. E nehézségek enyhítésére, szükség
van a talajterhelési rendelet
mentességi körének bővítésére. Ezért Schrick István polgármester javaslatára a képviselőtestület az alábbiak szerint
módosította a helyi rendeletet.
q
Rácalmás Város Önkormányzat képviselőtestülete /
továbbiakban: önkormányzat /
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21/A. § (2)
bekezdésében, valamint 26.§
(4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Rácalmás Város közigazgatási területén a Ktdt. 11§-ban meghatározott kibocsátókra terjed ki.
Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályok
2.§ (1) A kibocsátó adóévenként talajterhelési díj
mértékét e rendelet I. számú
melléklete szerint megállapítja, és az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a tárgyévet követő március 31. napig
bevallja.
(2) A bevallott talajterhelési
díjat a kibocsátónak Rácalmás
Város Önkormányzat Talajterhelési díj beszedési számlára, a 11736037-1536186803920000 számlaszámra kell
tárgyévet követő március 31.
napjáig megfizetni.

Talajterhelési díj mértéke

3.§ (1) A talajterhelési
díj mértékét a környezetter-

helési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 12-14. §-a
határozza meg.
(2) A területérzékenységi
szorzó: 1.5.
Mentességek

4.§ (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól, aki az
év első napján jogerős határozat alapján:
a) időskorúak járadékában,
b) aktívkorúak ellátásában
c) ápolási díjban,
d) lakásfenntartási támogatásban, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
(2) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a 70 év
feletti, egyedül élő magánszemély, amennyiben az ingatlan
tulajdonosa, vagy vagyoni értékű jog jogosultja, vagy bérlője
és egyben használója.
(3) Mentes a talajterhelési díj
megfizetése alól, amennyiben az
ingatlanon kizárólag kerti csapot szezonálisan üzemeltet.
(4) Mentes a talajterhelési
díj megfizetése alól, akinek az
ingatlanán (telkén) lakóépület,
építmény nincs, és a vízellátást
kerti csap, illetve kút biztosítja.
(5) A mentességre való jogosultságáról a kibocsátó a bejelentés megtételével, vagy a
bevallással egyidejűleg - az (1)
bekezdés szerinti jogosultság
megjelölésével - a tárgyévre vonatkozóan tesz nyilatkozatot.
(6) A jegyző egyedi elbírálással, szociális indokok alapján
méltányosságot gyakorolhat, a
díj megfizetése alól mentesíthet, az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény alapján. Különös méltánylást érdemlő esetek: fogyatékosság, tartós betegség, haláleset,
munkanélküliség, elemi kár,
egyéb rendkívüli élethelyzet
megléte, bekövetkezése.
A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási, eljárási szabályok
4. § (1) Rácalmás Város
Jegyzője (a továbbiakban: jegyző) részére a szolgáltató a kibocsátók azonosítása és ellenőrzé-

se érdekében az alábbiak szerint
adatszolgáltatásra köteles:
a) a víz szolgáltatója: minden év február 28. napjáig a
kibocsátók részére előző évben
szolgáltatott, az ivóvízvezeték
meghibásodása következtében
elszivárgott, valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről,
b) a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet: a kibocsátók szennyvíztárolójából az előző évben
elszállított folyékony hulladék
mennyiségéről, minden év február 28. napjáig.
(2) Az (1) bekezdésben
meghatározott adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell továbbá a díjfizető nevét, születési idejét, lakcímét, a fogyasztás
helyét, a szennyvízszippantás
tényét. Az adatokat elektronikus formában kell szolgáltatni.
3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a mentességben
részesülő személyekről a Jegyző nyilvántartást vezet.
(4) A talajterhelési díjjal
kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság a rendeletben nem
szabályozott kérdésekben az
adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény rendelkezései alapján látja el.
(5) A talajterhelési díj beszedési számlán rendelkezésre
álló összeget a befizetést követő hó 10. napjáig Rácalmás
Város Környezetvédelmi Alap
javára kell átutalni. A talajterhelési díjból származó környezetvédelmi alap bevételt a
Ktdt. 21/B. §-ban szabályozottak szerint kell felhasználni.

Záró rendelkezések

5. § Az e rendelettel nem
szabályozott kérdésekben a
Környezetterhelési díjról szóló
LXXXIX. törvény valamint az
Adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
6. § (1) Jelen önkormányzati rendelet 2013. január 1-én
lép hatályba.
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Képviselői
fogadóóra

Tájékoztatjuk a lakókat, hogy
Rácalmás Város Önkormányzatának
képviselő-testületi
tagjai közül a következő tart
képviselői fogadóórát.
VARGA-SZABÓ LAJOS
Időpont: 2013. január 8.,
kedd 15 - 17 óráig
Helyszín: Polgármesteri Hivatal tárgyalója.
dr. Györe Andrea
jegyző

A PET-palackos
időpontok:

A PET-palackkal megtelt
zsákokat a következő napokon
szállítják el a 2012-es évben utolsó alkalommal:
December 27. csütörtök

További sikeres
munkát!

Rácalmás képviselőtestülete
ünnepélyes keretek között kívánja megköszönni még karácsony
előtt a Jankovich Miklós Általános Iskola valamennyi dolgozójának az eddigi munkáját, és további sikereket kívánni nekik az
elkövetkezendő években.
A törvényi előírások szerint
az általános iskolánkat átveszi az
állam január 1-től. A dolgozók
az államtól kapják a fizetésüket.
A szakmai irányítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerüléhet tartozik majd,
az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket vállalta Rácalmás önkormányzata.

Köszönet!

A házam eleje kidőlt 2012 májusában. Elkeseredésemben a polgármester úrhoz mentem. Utána
a hivatalból kijöttek megnézni és
segítséget ígértek. Hivatalos papírok elintézése után polgármester úr felkérte Nagy Gábor vállalkozót a munka elvégzésére.
Köszönetet szeretnék mondani Schrick István polgármester úrnak, a képviselőtestületnek,
Nagy Gábornak és csapatának
önzetlen munkájukért, hogy még
a tél beállta előtt elkészült a kis
házam.
Köszönettel:
Bíró Lászlóné
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Bölcsőde is lesz az óvodában
A képviselőtestület közbeszerzési pályázat eredményeként döntött arról, hogy a
Kvadrum Kft.-t bízza meg az
óvoda bővítési terveinek elkészítésével. A kiírásra három cég
adott be
ajánlatot, közülük
a Kvadrumé
volt a legkedvezőbb. A beruházás jóvoltából tágasabbak lennének
az óvoda déli szárnyának csoportszobái, valamint - a kisgyermekes szülők igénye
szerint - bölcsődei szárny
is épülne.
A képviselőtestület tagjai
tisztában vannak azzal, hogy
a fiatal, kicsi gyermeket nevelő családokban szükség van
mindkét szülő jövedelmére, az
édesanyák szeretnének visszatérni a munka világába. Emiatt igénylik a bölcsődei ellátást, amit rendszeresen szóvá
is tettek a közmeghallgatásokon. Óvodai részről is minden
érv a fejlesztés mellett szól: az
intézmény túlzsúfolt, férőhelykihasználtsága évek óta maximális. A képviselőtestület tehát

a lakossági elvárást figyelembe
véve döntött úgy, hogy elkészítteti az óvoda felújításának
és bővítésének terveit.
- A képviselőtestület azért
adott elsőbbséget
e
beru-

házás előkészítésének, mert két év múlva
a gyermekek hároméves korától kötelező lesz az óvodáztatás. Megkezdtük a felkészülést,
hogy a tervek birtokában azonnal reagálni tudjunk a megjelenő pályázatokra - mondta el
Schrick István polgármester a
döntéssel kapcsolatban.
A meglévő épületegyüttes
észak felőli részén alakítják ki
az új bölcsődét, délen - az egykori téesz udvar felé - pedig bővítik az óvodánkat.
Az óvoda jelenlegi öt foglalkoztató szobájából kettő a régi

téesz-iroda helyén lett kialakítva évekkel ezelőtt. A helyiségek
méreténél fogva ezek a szobák
kicsik a foglalkozások megtartására, ráadásul a tájolásuk sem
megfelelő és a terasszal, kerttel sincs megfelelő kapcsolatuk,
érvelt Zsigmond László, Rácalmás főépítésze a fejlesztés
mellett. A két kicsi szoba helyett két nagy hatvan négyzetméteres csoportot alakítanak ki. A bővítéssel
lehetőség lesz óvónői, logopédiai szoba és
szülői fogadó helyiség létrehozására is. Az épület
északi részén új tálalókonyha
és kiszolgálók mosoda, karbantartó, személyzeti rész kap
helyet, és a bővítményben lesz a
bölcsőde is.
Öt óvodai csoport lesz az új
intézményben, valamint kétszobás, 26 férőhelyes bölcsődét
terveztek, elkülönített bejárattal, udvarral, kerttel. Az impozáns épületcsoporton belül
mindhárom egységnek (óvoda,
kiszolgáló rész és bölcsőde) saját külső bejárata lesz. Egy helyen, de mégis külön-külön lesz
Rácalmáson az óvodai és bölcsődei ellátás.

Modern és akadálymentes lett az Egészségház
(Folytatás az 1. oldalról.)
Zsigmond László, Rácalmás főépítészének tervei
alapján az Egészségház új tetőszerkezetet és héjazatot kapott, a homlokzaton az energetikai
követelményeknek
megfelelő nyílászárók kerültek beépítésre, valamint maga
a homlokzat is a szigetelést
követően új vakolatot kapott.
A 336 m2 alapterületű épület alaprajzi elrendezése nem
változott, a meglévő helyiségek
kerültek felújításra. Teljes padló és falburkolat csere mellett
az épületgépészeti rendszerek
közül a víz- és csatornahálózat,
az elektromos vezetékrendszer
cseréje történt meg. A beru-

házás során kiemelt figyelmet
fordított az önkormányzat az
akadálymentességi követelmények teljesítésére. A fogyatékkal élők igényeinek megfelelően a rendelők, a várótermek
akadálymentesítésén túl akadálymentes vizesblokkok is
kialakításra kerültek, megvalósult az épület infokommunikációs akadálymentesítése is.
Zsigmond Ágnes tervei, valamint az ott dolgozók
igényei alapján került sor az
épület belsőépítészeti kialakítására, melynek keretében
megtörtént a teljes bútorzatcsere is.
A lakosság egészségügyi
alapellátását szolgáló épü-

letben a 21. század követelményeinek megfelelően kialakított két felnőtt, egy
gyermekorvosi rendelő, fogászat, család és nővédelmi
szolgálat és ezek kiszolgáló helyiségei állnak a betegek
rendelkezésére.
Az épület korszerűsítésével
egyidejűleg zajlottak a kertépítészeti munkák és az új
parkolók kialakítása. Ennek
során az Egészségház szépen
parkosított és burkolt környezetet kapott, elhelyezésre
kerültek padok, kerékpártárolók, ivókút és megépült 28
parkoló, melyből kettő akadálymentes.
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Aláírták a szennyvíztársulási szerződést
Dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott, országgyűlési képviselő, L. Simon László államtitkár, országgyűlési
képviselő és a térség polgármesterei jelenlétében írta alá a
három település polgármestere Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szen�nyvíztársulásának
társulási
szerződését 2012. december
1-jén Kulcson.
Kulcs és Rácalmás 50 millió forint támogatást nyert
2011 nyarán a KEOP7.1.0/11-2011-0011 azonosító számú „Kulcs és Rácalmás
közös szennyvízelvezetési és
tisztítási projekt előkészítése”
című pályázatával. A múlt év
végén indult előkészületi szakasz célja, hogy elkészülnek a
szükséges tervek és hatástanulmányok, megszerezzék az
engedélyeket, megalakuljanak
a csatorna víziközmű-társulatok, valamint az önkormányzatok társulást hozzanak létre.
Amennyiben mindez megvalósul, a települések közösen
pályáznak 2013 első hónapjaiban a mostanra közel 3000
ingatlant érintő projekt megvalósítására elnyerhető állami
támogatásra.
Sikeres pályázat esetén a
tervezett beruházás első számú nyertesei a kulcsiak lesznek, ugyanis a község teljes
belterületi részén biztosítva
lesz a szennyvíz elvezetése,
ami környezetvédelmi szempontok mellett a csúszásveszélyes dunai partfal védelmét
is szolgálja. Rácalmás kiválthatja a több évtized alatt elavult szennyvíztisztítóját, és
a lakóövezet megkerülésével
oldhatja meg a kisváros tel-

5

jes szennyvízének elvezetését
a dunaújvárosi tisztítóba. A
szakemberek megvizsgálták
ugyanis az előkészítés során
a rácalmási szennyvíztelep-

títóműve kihasználtságának
javításával csökkenteni tudná annak fajlagos költségeit.
A tervezett műszaki megoldás szerint Kulcs belterületén

döntések alapján került sor az
ünnepélyes szerződéskötésre
december 1-jén Kulcson.
Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros
Önkormányzati

hez csatlakozás lehetőségét,
és a következő megállapításra jutottak: a tizenöt éve
épült tisztítóművet fejleszteni kellene, és a meglévő mellé
még egy másik tisztítót építeni, hogy Rácalmás szen�nyvizén kívül a Kulcs területéről érkezőt is képes legyen
befogadni. A képviselőtestületek az olcsóbb és kedvezőbb
megoldást választották, amikor a dunaújvárosi tisztítómű mellett voksoltak. Dunaújváros is nyer e megoldással,
mert lehetősége nyílik a gerincvezetékkel határos északi
lakóövezetek (a Százszorszép
lakópark és Táborállás) csatornázására, másrészt a tisz-

összegyűjtött szennyvizet a
6-os számú főút nyomvonala mellett megépítendő, és
a dunaújvárosi rendszerre a
Magyar úton csatlakoztatott gerincvezetékbe továbbítanák, amelyre a Hankook
gyárától északra kötnék rá a
Rácalmásról kivezetett fővezetéket.
Az érintett ingatlantulajdonosok nagyon szeretnék,
ha megvalósulna a projekt:
Kulcson nyár elején, Dunaújvárosban pedig október
végén megalakították a csatorna víziközmű-társulatot.
Kulcs és Rácalmás önkormányzati társulásába pedig
harmadik tagként most Dunaújváros is belépett, hogy a
három önkormányzat közösen adhassa be támogatási
kérelmét a szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósítására. A társulási szerződés tartalmát mindhárom
képviselőtestület elfogadta. A

Szennyvíztársulásának társulási szerződését Kiss Csaba
Kulcs polgármestere, Schrick
István Rácalmás polgármestere és Cserna Gábor Dunaújváros polgármestere szentesítette kézjegyével.
Kulcs, Rácalmás és Dunaújváros reményei szerint 80
százalékos állami támogatással kezdhetik meg 2014-ben
a csatornázást és építhetik ki
2015-re a hálózatot, amen�nyiben 2013 elején sikeresen
lezárják a jelenlegi előkészítési szakaszt. Dunaújváros
közgyűlése kezdettől fogva
partnerként vesz részt a folyamatban és hozzájárul a
költségekhez, hogy az északi lakóövezetben élőknek lehetőséget biztosítson a vezetékes szennyvízelvezetésre. A
csatornázás Kulcson és Dunaújvárosban egyaránt elengedhetetlen része csúszásveszélyes magas part védelmi
munkáinak.
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Kormány-Hankook statégiai megállapodás

Hetedikként a Hankook
Tire Magyarország Kft.-vel
írt alá stratégiai megállapodást a magyar kormány: november 26-án délelőtt a parlamentben Orbán Viktor
kormányfő és Lee Sang Il, a
Hankook dunaújváros-rácalmási gyárának ügyvezetője
írta alá a megállapodást. Az
aláíráson szó esett egy budapesti, állami és magántőkéből
működő, itt dolgozó külföldiek gyerekeit a nyugati egyetemekkel versenyképes módon
oktató felsőfokú üzleti iskola, business school megalapításáról is.
Állami és magántôke bevonásával egy budapesti angol
nyelvű üzleti felsőoktatási intézmény, egy business school

megalapítására tett vállalást
Orbán Viktor. A miniszterelnök a gumiabroncsokat gyár-

rehozása közvetlenül hozzájárulhat Magyarország tőkevonzó képességéhez. Erről

tó Hankook Tire Kft.-vel
kötött stratégiai partnerségi
megállapodás keddi aláírási
ünnepségén beszélt erről.
Orbán Viktor szerint egy
ilyen oktatási intézmény lét-

győzte meg őt a Hankook
Tire Kft. ügyvezető igazgatójával az egyezmény parlamenti aláírása előtt folytatott
tárgyalás is, ahol arról faggatta
Lee Sang Ilt, hogy a termelés-

sel összefüggő kérdéseken túl
mi kellene ahhoz, hogy még
vonzóbb legyen Magyarország a külföldi befektetőknek.
- Minél több cég tekinti Magyarországot hídfőállásnak, annál inkább lehetőségünk van arra, hogy ha
sikeresek, akkor a termelésbővítésüket is Magyarországon hajtsák végre, ami azt jelenti, hogy egyre több magyar
embernek adnak munkalehetőséget - mondta a miniszterelnök. Jelezte, a megállapodás
a kutatás-fejlesztés mellett
szól a képzésről is, a kabinet
ugyanis szeretné, ha a Hankook megőrizné azt a jó szokását, hogy részt vesz a magyar
oktatási rendszer működtetésében.

Hogyan működnek januártól az iskolák?

Fejér megye jegyzői, körjegyzői számára rendezett szakmai
konferenciát a megyei kormányhivatal oktatási kérdésekről november 7-én. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról
Marekné Pintér Aranka elnök, a
járási hivatalokról dr. Balogh Ibolya főigazgató tartott előadást. A
köznevelési feladatokról Andavölgyi Ferenc és Hajnalné dr.
Szecsődi Zsuzsanna kormányhivatali főosztályvezetők tájékoztatták a résztvevőket a Megyeháza Dísztermében.
Marekné dr. Pintér Aranka
elnök elmondta: a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
(KIK) az oktatási intézmények
fenntartására jött létre. Utalt rá:
a köznevelési rendszerben a nagyobb állami szerepvállalás, az új
feladatmegosztás igazságosabb,
kiszámíthatóbb és kiegyensúlyozottabb viszonyokat teremt, nagyobb biztonságot nyújt a gyerekeknek és a pedagógusoknak.
Jövő év január 1-jétől az óvodák
kivételével általános szabályként
állami fenntartásba kerülnek az
oktatási intézmények. Az állami
irányítás, fenntartás alapvetően
szakmai irányítást jelent, melybe beleértendő a pedagógusok
és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bérének, járulékainak központi biztosítása,

bérfinanszírozás, valamint a taneszköz-ellátás és a külső szakmai
ellenőrzés (tanfelügyelet) támogatása.
Mint elhangzott, járási szinten tankerületek alakulnak, azok
vezetői lesznek az igazgatók felettesei, a tankerületek pedig
közvetlenül a KIK elnökéhez
tartoznak. A tankerületek tehát
nem tagozódnak be a járási hivatalokba. A kormányhivatal oktatási osztálya a hatósági ellenőrzést végzi majd. A szakképzés
irányítását, a pedagógiai szakmai szolgáltatások, a kollégiumok irányítását a megyeszékhelyi tankerület kapja feladatul, így
ott a létszám is magasabb lesz.
A KIK elnöke hangsúlyozta: az önkormányzatoknak nyilatkozniuk kell november 15-éig
arról, hogy az oktatási intézmények működtetést tudják-e vállalni. A jövő héttől kezdődik az
egyeztetés az önkormányzatokkal az átadás-átvételről, a megállapodásokat december végéig
kell aláírni.
A jegyzői konferencián ezt
követően dr. Balogh Ibolya főigazgató összegezte a közigazgatási reformfolyamat eseményeit,
elemezte a tapasztalatokat. Megköszönte a jegyzők, polgármesterek együttműködését, köszönetet
mondott a megye önkormány-

zatainak, amelynek képviselői,
vezetői, köztisztviselői gondos
előkészítő munkát, alapos, körültekintő egyeztetést végeztek az
önkormányzatok és a kormányhivatal közötti sikeres megállapodás érdekében. Így 95 polgármester írhatta alá október 31-éig
azokat a megállapodásokat, amelyek rendezik: hány köztisztviselő kerül át az önkormányzatoktól
a járásokhoz, s milyen infrastruktúrát adnak át az államnak ingyenes használatba, ahol a járási hivatalok 2013. január 1-jén
megkezdik a működésüket.
Tájékoztatta dr. Balogh Ibolya a megye jegyzőit, a résztvevő köztisztviselőket arról: a Kormány elfogadta az építésügyi és
építés-felügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló kormányrendeletet, mely kihirdetés előtt
áll. Rendelkezéseit 2013. január
1-jétől alkalmazni kell.
A rendelet a két hatóság eljárásának szabályozását gyökeresen
új alapokra helyezi, a hangsúlyt a
döntések előkészítésére és előkészítettségére, az eljárások rugalmasságára és kiszámíthatóságára
helyezi, miközben új eljárástípusokat is bevezet. Ezzel párhuzamosan az építésügyi hatósági engedélyezésekben az elektronikus

ügyintézést kötelezővé teszi. Elmondta a főigazgató: építésügyi
hivatal révén új szakigazgatási
szerv jön majd létre 2013. január 1-jétől, ettől kezdve megváltoznak a feladat-és hatáskörök,
új eljárási rend lép életbe az építéshatósági ügyekben.
A november 7-ei szakmai
konferencián a köznevelési feladatokat a jegyző szemszögéből
elemezte Andavölgyi Ferenc, a
megyei kormányhivatal oktatási főosztályvezetője, a képviselőtestület szemszögéből pedig
Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna, a törvényességi és felügyeleti
főosztály vezetője. Utóbbi a törvényességi felügyelet gyakorlati
tapasztalatait is összegezte.
Ezt követően Klebelsberg
Kunó életútjáról, a Fejér megyei,
fehérvári vonatkozásáról is szólt
Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna. Kiemelte: Székesfehérváron
élt, a helyi ciszterci gimnáziumban érettségizett a későbbi kiváló kultuszminiszter. Az ő nevéhez
fűződik a magyar közoktatástörténet egyik legnagyobb szabású iskolareformja. Ő hívta haza
Londonból Szent-Györgyi Albertet, s megteremtette a későbbi Nobel-díjas tudós kutatási feltételeit.
Fejér Megyei
Kormányhivatal
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Jankovich Miklós
általános iskola

Sikeres volt az iskolabál
Idén is megrendezésre került november 24 - én a Szülői
Munkaközösség szervezésében az iskolabál. Nagy volt
az érdeklődés és rengeteg segítséget kaptunk az esemény
megvalósításához olyan emberektől is akiknek nem fűződik kapcsolatuk az iskolához.
Ez minden várakozásunkat
felülmúlta!
Az estét a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
fiatal művészei, Polgár Lilla és Csadi Zoltán nyitották
meg színvonalas műsorukkal.

mondani mindenkinek, aki
részvételével, támogató jegy
vásárlásával vagy tombolatárgy felajánlásával hozzájárult a rendezvény sikeréhez!
Külön köszönetünket fejezzük ki az igen értékes tombolatárgyakért a Cikkcakk
Foltvarró Klubnak, Juhászné
Terikének, Soós Zsuzsannának, Fehérvári Józsefnek és
Anikónak.
Támogatóink voltak még:
Vargáné Fischer Magdolna, Puskás Apollónia, Gyalus Boglárka, IMV Irodaszer

Mutatják a szeretet útját

Szülői és gyermeki segítséggel elkészültek a fenyő
csokrok, melyeket a fő utcai
utcajelző táblákra és buszmegállókra tettünk ki az önkormányzat dolgozói és szü-

lők segítségével. A legnagyobb
örömöt a közös séta és a csokrok kihelyezése jelentette a
gyermekeknek. „Így biztos
betalál az óvodába a Mikulás!” - lelkendezett az egyik kis

Csodás a falikép
Köszönjük Vida Sanyinak
a jó zeneszámokat, Garda Istvánnak a zenei totót, Márta
István tanár úrnak és kedves
feleségének az évek óta tartó
önzetlen segítségét!
Magam és a szervezők nevében szeretnék köszönetet

Köszönjük
a szülőknek

Azoknak a szülőknek szeretnénk köszönetet mondani, akik a munka délelőttökön
gyermekeikkel együtt karácsonyi díszeket, madáretetőket
készítettek óvodánkban. Legnagyobb meglepetésünkre az
egyik madáretetőbe egy kismacska helyezkedett el egy kis
pihenőre. Köszönjük azoknak a
szülőknek a segítséget, akik az
uszodai foglalkozásokra elkísérték gyermekeinket.
Óvónők

Kft., Ági Virágbolt, Pomóthy
Üzletház, Komolai Papírbolt,
Kuruczné Szenczi Mariann,
Bencsikné Forner Zsuzsanna,
Dobosné Balogh Szilvia, Kristály Patika, Tóth Csabáné.
Bostyai Emília
SZM elnök

Gyönyörű
faliképpel
lepték meg óvodánkat a
rácalmási foltvarrók! Arnóczky Ilona a helyi foltvarrók vezetője hozta be intézményünkbe, ahol minden
csoport talált volna helyet a

Szívmelengető

faliképnek. A végső választásként a Süni és a Cica csoport közös falát ékesíti már.
Nagyon köszönjük, hogy
gondoltak óvodásainkra, akik
szeretettel simogatták a színes képeket.

Könnyfakasztó levelet kaptunk Popovics Jánosné Kati nénitől. A
levél nem hosszú, de ennél szebbet és kedvesebbet nem lehetett volna
írni: „Sok szeretettel küldöm ezt a kis összeget az óvodai gyerekek karácsonyának szebbé tételéhez. Jó szívvel sok-sok szeretettel a 89 éves
Kati néni, akinek sajnos nincs gyermeke.” A levélben 2 ezer forint volt.
Köszönjük szépen Kati néninek ezt a megható levelet az adománnyal
együtt és valamennyien nagyon jó egészséget és hosszú életet kívánunk
Neki. Nemsokára lesz sok-sok kisgyermeke, mert meghívjuk a karácsonyi ünnepségünkre, hogy személyesen is megköszönjük a szaloncukrot,
amit az adományból vásároltunk.
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás
Betlehemes műsor
és pásztorjáték

Az elmúlt év sikerein lelkesedve idén a Rácalmásiak Karácsonya rendezvény keretein belül újra felelevenítjük városunkban a betlehemezés hagyományát. A hangulat felidézésében
Berzainé Kereki Rita, a vállalkozó kedvű felnőttek és a cserkészcsapat tagjai lesznek segítségünkre. December 16-án a következő állomásokon tekinthetik meg betlehemes műsorukat:
Program, útvonal
14 órától Kulcsi út, a Kulcsi út vége a Mikszáth Kálmán utca - dr. Sárközi Ferenc utca - Csillag utca kereszteződésénél, 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 ostordurrogtatással jelzik az ottlakóknak érkezésüket. A tűzrakást
követően veszi kezdetét a körülbelül fél órás pásztorjáték,
amelyre szeretettel várnak minden utcabelit, barátot, rokont és ismerőst.
Legyenek jó vendéglátók és ünnepi műsorukért cserébe jó szót, némi lélekmelegítő itókát, süteményt, diót adjanak 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

ANGYALOKAT KERESÜNK!

Betlehemes műsorunkhoz angyalokat keresünk. Aki szívesen részt venne e szép hagyomány felelevenítésében, bármilyen életkorú is, jelentkezzen angyalnak a művelődési ház
telefonszámán, a 25/440-456-os telefonszámon.

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÜNNEPI
NYITVA TARTÁS
A Művelődési Ház és Könyvtár
december 20. és január 2. között zárva tart.
Nyitás január 3-án, csütörtökön.

Ökoklub a művelődési
házban

Novemberben a rácalmási
Ökoklubban is indul az országos ÖkoKör háztartászöldítő program. Jó hangulat,
kreatívkodás és sok-sok megtakarított energia, víz és hulladék. Zöldítsd Te is a háztartásodat ÖkoKörben! Minden
érdeklődőt szeretettel várunk
a művelődési házba.
A Klubtagok 2-3 hónap
alatt, hétről-hétre különböző
környezettudatos fortélyokat
tanulnak meg, és próbálnak

ki. Mindenki tanulhat valami
újat másoktól és megoszthatja a többiekkel saját háztartás-zöldítő tapasztalatait.Az
ÖkoKörbe olyan érdeklődőket várunk, akik nyitottak és
elkötelezettek az életmódjukat érintő környezettudatos
változásokra, és van beleszólásuk a háztartás vezetésébe.
Információ és jelentkezés:
Pinthofferné Schmidt Hajnalkánál az okoklub@pinthoffer.hu email címen.

PILATES TORNA A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Pilates torna indul kezdőknek és haladóknak a művelődési
házban januártól. Jelentkezni Pirbus Zsuzsannánál lehet a 30517-7968-as telefonszámon.
KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ
Karácsonyi játszóházba várjuk a gyerekeket december 1819-én 15 és 17 óra között a művelődési házba. Ha eljössz, nálunk elkészítheted a karácsonyi ajándékokat. Szeretettel várunk!
BABARUHA BÖRZE
Babaruha és játék börze lesz december 15-én, szombaton
délelőtt 9-12 óra között a művelődési házban. Szeretettel várunk mindenkit!

COUNTRY TÁNC
OKTATÁS KEZDŐKNEK






Szereted a táncot, de a párod nem ér rá?
Mozogni szeretnél, de a tornát nem kedveled?
Vagy csak jó társaságra, kikapcsolódásra vágysz?
Akkor ezt a táncot neked találták ki!
Alkat, kor nem számít!

Találkozzunk minden szerdán 18 órától
a Művelődési Házban.

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

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.

Kellemes, családias hangulatú Mikulás-váró játszóházat tartottak december 6-án
délután a művelődési házban.
A kreatív foglalkozás közben
a Mikulás is meglátogatta a
kézműveskedő gyerekeket és
édességgel kedveskedett ne-

kik. Az együtt töltött délutánért köszönet Bándity
Petrának, Kovács Pálnak és
Zsember Zoltánnak.
Legközelebb
december
18-19-én délután, 15 és 17
óra között várják a művelődési házba a családokat.

Sikeres volt a Mikulás-futás

Támogatott nyelvtanfolyamok
Az Európai Pályázati Képzési Hálózat Rácalmás Város
Önkormányzatának közreműködésével 2013. januári kezdéssel 95-98%-ban TÁMOGATOTT angol és német nyelvi képzéseket szervez a Művelődési Ház és Könyvtárban.
A képzéseken részt vehet:
 Minden 18. életévét betöltött felnőtt, aki befizeti a 4.500
forint önrészt (a tandíj 5%-a), és nem vesz részt államilag
támogatott képzésben (középiskola, felsőoktatási intézmény), és aki ezen képzési programmal párhuzamosan
nem vesz részt hazai vagy európai uniós forrásból támogatott idegen nyelvi és informatikai képzésben
 45 év felettieknek az önrész 1.800 forint (a tandíj 2%-a)

Csípős hidegben körülbelül 80-100 fő vett részt Rácalmáson az első Mikulás-futáson december 6-án. A táv teljesítése után jólesett a forró tea. A
szervezők hagyományt szeretnének teremteni e programmal, és a következő években is megrendezni a Mikulás-futást

Vízisportos évzáró volt

Bővebb felvilágosítás kaphatnak a művelődési házban
személyesen, vagy a 25/ 440-456-os telefonszámon.
A csoportok létszáma maximum 12 fő. Jelentkezni lehet
2012. november 26-tól személyesen a Művelődési Házban
hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Előnyben részesülnek
a rácalmási állandó lakóhellyel rendelkezők.
A képzés időtartama: 90 tanóra
A tananyag költsége pályázati forrásból biztosított.

Rácalmás SE Vízi- és Szabadidősport Szakosztálya november közepén
tartotta évzáróját. Polákovics Petra, Bucsi Bence, Bencs Botond és Bucsi
Dániel a szakosztály legeredményesebb versenyzői serleget kaptak. A
beszámolóban elhangoztak az idei évi eredmények, történések és a jövő
évi célok

Rácalmás
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Cserkészet Rácalmáson
A novemberi kellemes őszi
időben jól sikerült a túránk a
Vértes hegységben. A gánti
bauxit-bányában kristályokat,
ásványokat és őskövületeket
gyűjtöttünk ipari mennyiségben. 3 kilométer séta után
Gánton „kocsmáztunk” - meleg teát tankoltunk. Ezután
vágtunk neki Csákvárnak és
csak egy kicsit tévedtünk el.
Vadregényes vidéken gyalogoltuk le a közel 10 kilométeres távot. Sajnos a tanösvény
az idén kimaradt a sok nassolás és a korai sötétedés miatt.
A végállomás egy neves cukrászdánál volt. A finom sütikkel felszedett kalóriákat leugrálták a gyerekek az udvaron
és a kertben. Legközelebb
januárban adódik alkalom a
közös kirándulásra, nagy hidegben pedig korcsolyázni
megyünk a Velencei-tóra.
Most kezdődik a tél, de
már a nyári táborainkat is
szervezzük. Akik leteszik az
újoncpróbát, részt vehetnek a
csapattáborban. Az Erzsébettáborba újoncok, érdeklődők
is jöhetnek. A Magyar Cserkészszövetség
alapításának
100. évfordulójára rendezett
Nemzeti Nagytáborban szintén ott a helyünk!
Programjaink, táboraink
többségükben
ingyenesek,

vagy jelképes összegbe kerülnek, minden gyermek számára elérhetőek. Céljaink megvalósításában kérjük segítsék
mozgalmunkat!
Teljes gőzzel folynak a betlehemes előkészületek, heti
egy-két alkalommal próbálunk. Sok gyerekünk vállalta a tanulás és egyéb teendők
mellett ezt az elfoglaltságot. A
közös szereplés tovább erősíti
kis közösségünket. Köszönjük
a résztvevő felnőttek munkáját, különösen Berzainé Kereki Ritáét, aki az egész program
motorja.
Fellépéseink: december 16án szerepelünk a „Rácalmásiak
Karácsonya” rendezvényen is,
Janicsák Veca és a Ghimes
együttes között.
December 22-én, Kulcson
vendégeskedünk a Faluház
előtti téren, december 23-án
négy előadás van tervben városunk utcáin, terein.
Előadásunkkal megpróbáljuk elhozni a Karácsony üzenetét és az ünnep hangulatát
mindenkinek. Legyenek jó házigazdái kis játékunknak és fogadják olyan szeretettel, mint
ahogy átnyújtjuk önöknek!
Békés, boldog ünnepeket
kívánunk minden cserkész
nevében!
Blau Gabi

A Rácalmási Szent György Polgárór Egyesület
tagjai boldog karácsonyt és eredményekben gazdag
újévet kívánnak Rácalmás lakóinak!
Tisztelettel:
Bartal Zoltán
elnök

A Rácalmási Szent György Polgárőrség telefonszámai:

Elnök: Bartal Zoltán:
Titkár:
Gazdasági vezető:
Körzeti megbízott:

06-30/621-0962
06-30/621-1193
06-30/621-3806
06-30/621-0959

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

Egy fesztivál biztonsági
háttere

Visszagondolva nyugodtan kijelenthetjük, hogy a IX.
Rácalmási Tökfesztivál jól sikerült.
Ezért mindent megtettek a
szervezők és az önkéntesek.
Sokan nem tudják, hogy
a háttérben mennyi buktatóval, nehézséggel találták szembe magukat a szervezők. Csak
egy területről teszek említést a
biztonságról, mivel ezzel kapcsolatos tények sokak idegeit
borzolták.
Az elmúlt időszak történései miatt, joggal, fokozott figyelmet szenteltek a hatóságok
a fesztiválok és hasonló rendezvények biztonsági előírásaira. Egy szórakoztató rendezvényen haláleset történt, mert a
megengedettnél nagyobb számú közönség, nem tudott kimenekülni a rendezvény épületéből.
A Fesztiválunk engedélyezéshez szükség volt a hatóságok legapróbb részletekre is
kiterjedő előírásainak betartására. Katasztrófavédelem, tűzoltóság, rendőrség, Népegészségügyi Intézet, mindegyik a
saját előírásainak betartását
megkövetelte, amit a fesztivál
indulása előtt és alatt többször
le is ellenőrzött. Ha valamely
előírást nem teljesítik a szervezők, akkor a rendezvényt betilthatták volna. Annak ellenére, hogy az apró részletekre is
figyelve indítottuk el a szervezőmunkát, kiderült, hogy sok
mindenhez egészen másként
kell közelítenünk, mint az elmúlt években.
Biztonsági tervet kellett készíttetnünk a Jankovich - kúria
területére. Ebben határozták
meg többek között, a menekülési útvonalakat, azon kívül
a kapuk méretét és a színháztér nagyságát alapul véve azt is,
hogy hány ember engedhető
be a koncertek idején. A törvényekre támaszkodva a befogadóképességet 3000 főben
határozták meg. Ez okozta a
legtöbb kellemetlenséget. Eddig ilyen létszámkorlát nem

volt, aki megvette a belépőjét,
nyugodtan bemehetett és élvezhette a koncerteket is.
Mivel az engedélyek megléte előtt elkezdtük hirdetni
a programokat, így már nem
volt módunkban értesíteni a
hozzánk látogatókat a megváltozott körülményekről. Ha
nem akartuk, hogy betiltsák a
rendezvényt, akkor ragaszkodnunk kellett az engedélyezett
létszámhoz is. Nem engedhettünk be - a fesztivál összes rendezvényére érvényes jeggyel - a
színháztérre minden vendéget,
akik ezt joggal zokon vették.
Akiknek el tudtuk mondani
az okokat, megnyugodva tudomásul vették. Sajnos nem sikerült mindenkivel ezt időben
megbeszélni.
Elnézést kell kérnünk vendégeinktől. Jövőre ki kell találnunk, hogyan oldható meg,
hogy ne okozzunk ilyen kellemetlenséget.
Emellett Biztosítási tervet is kellett készíteni. Ebben
szintén a törvényeknek megfelelően előírták, hogy hány
szakképzett és kiképzett rendezőnek kell lennie nap közben és külön este a koncertek
ideje alatt. (Napközben 10-12
fő, este a koncerteken a befogadható létszám alapján 30 fő.)
Eddig elég volt egy mentő.
Most még pluszban egy esetkocsit is kellett biztosítani teljes legénységgel, a fesztivál ideje alatt.
Természetesen minden a
biztonságot szolgáló előírásról és feladatról nem tehettem
említést.
Mindenkinek el kell fogadnia, hogy ezek az előírások a
résztvevők biztonsága érdekében születtek.
A szervezőknek mindezek
figyelembe vételével kell átgondolni ezeket a feladatokat,
hogy legközelebb a fesztivál
minden eseményén, elégedetten vehessenek részt vendégeink.
Pallos László
elnök
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Jó Állam 2013’

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium „Jó
Állam 2013’ - Járások és kormányablakok” címmel rendezett sajtókonferenciát november 20-án a megyei és
helyi sajtó meghívott képviselői számára, melynek célja az
volt, hogy a területi közigazgatás reformjával összefüggő, 2013. január 1-jével életbe lépő jelentős változásokról
a fővárosban és a vidéken élő
emberekhez hiteles információkat juttassanak el. A miniszteri, államtitkári előadás
után a kormánymegbízottak
szekcióüléseken tájékoztatták
a médiát.
A rendezvény a területi
közigazgatás reformjával ös�szefüggő, 2013. január 1-jétől
hatályba lépő lényeges változások megvitatására adott lehetőséget. Olyan részletkérdéseket érintettek az előadók és
a kérdezők, mint a 30 év után
újra megalakuló, a megyei, fővárosi
kormányhivatalokon
szervezetén belül felálló 175
járási hivatal létrejöttevidéken
és a 23 kerületi hivatal létrejötte a fővárosban.
Navracsics Tibor miniszter a szemléletváltást és a valóban az emberek érdekeit szem
előtt tartó, szolgáltató jellegű
ügyfélszolgálatok fontosságát
hangsúlyozta. Mint elmondta, az előkészítés végső fázisába érkezett az államigazgatás
átalakítása, a járási hivatalok és
kormányablakok kialakításában 2013. döntő év lesz. 1983ban megszüntették az ország
egyik talán legnagyobb hagyományaival rendelkező közigazgatási szerveit, a járásokat,
ám 2013-ban újraindulnak.
Hangsúlyozta azonban, hogy
nem a múlt feltámasztása vezérli a kormányt a járások újbóli létrahozásával, a cél, hogy
a polgárok érdekeit szolgáló
közigazgatást és állami működést teremtsenek meg.
Az egyes megyéket érintő
információkról, kérdésekről a
jelenlévők regionális szekció-

beszélgetések keretében kérdezhették a kormánymegbízottakat. Dr. Dorkota Lajos, a
Fejér Megyei Kormányhivatal
vezetője bevezetésképpen arról
szólt: több mint két évtizedes
ügyvédi munkája során volt része negatív tapasztalatokban a
hivatalok működését illetően.
Most, részben kormánymegbízottként, részben parlamenti képviselőként élhetnek azzal
az előnnyel, hogyha pontatlan
jogszabályt érzékelnek, kezdeményezik a módosítását. Utalt
arra: Fejér megyében kilenc
járás jön létre, vagyis kilenc
székhelyen kezdi meg működését 2013. január 1-jétől járási hivatal. Emellett 15 járási
kirendeltség és 10 ügysegéd viszi közel az emberekhez a közigazgatást.
Kifejtette: a két Fejér megyei kormányablak immár jóval több mint harmincezer
ügyfelet fogadott. A dunaújvárosi integrált ügyfélszolgálatot többen keresték fel, mint a
fehérvárit, ez is jelzi, hogy van
igény a közeli ügyintézésre,
hiszen a Duna-parti városban
nincs ügyfélszolgálata számos
szakigazgatási szervnek, amelyek viszont Fehérváron várják
az ügyfeleket. Rámutatott: jelenleg két kormányablak működik, reggel 8-tól este 8 óráig,
legkésőbb a jövő év végéig ös�szesen 13 működik majd Fejérben.
Előzmények, fontos általános tudnivalók a járásokról:
A kormány, majd az Országgyűlés a járási hivatalokról
döntött, 3 fő cél vezérelte:
(1) Rend legyen végre
már az állam és az önkormányzatok között. Ne keveredjenek
a feladatok, és megállítsa azt a
folyamatot, amely ahhoz vezetett, hogy a magyar önkormányzatok az elmúlt években
tömegesen dőlnek be, mert a
folyamatosan csak egyre az ő
vállukra rakott feladatok ellátását az előző kormányok
valahogy mindig elfelejtették
finanszírozni. Egyre több fel-
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adat lett, egyre kevesebb pénzből.
(2) Több, dinamikusabb
ügyfélbarát ügyfélszolgálat segítse a lakosságot és a gazdasági szereplőket az ügyeik intézésében.
(3) ne csak közelebb legyen az ügyintézés, hanem az
állampolgár számára is egyértelműbb legyen, hogy az állami ügyekben és a helyi, önkormányzati ügyekben kihez,
hová forduljon.

2013 végére létrejöjjön az egyablakos ügyintézés (kormányablak) , az emberek könnyebben, gyorsabban intézhessék
ügyeiket. A kormányablakokban a jelenlegi 62 ügykör helyett közel 2500 féle ügyet lehet majd intézni.
„Ezek a hivatalok átveszik
a jegyzőktől az államigazgatási ügyek kb. felét: okmányirodai feladatokat, egyes gyámés gyermekvédelmi ügyek,
szociális igazgatási, családtá-

„Országosan 175 járási hivatal, a fővárosi kormányhivatal kirendeltségeként 23
kerületi hivatal kezdi meg
működését 2013. január 1-jétől. A kormányhivatalok járási hivatalainak tehát legfontosabb feladata a megyei szintnél
alacsonyabb szinten intézendő
államigazgatási feladatok ellátása lesz, minden magyarországi állampolgár számára elérhető közelségben és magas
minőségben.
„Ennek alapján a járási hivatalokhoz kerülnek főszabály
szerint a jegyző - kivételesen
a polgármester, illetve a polgármesteri hivatal ügyintézője - hatáskörébe tartozó államigazgatási, valamint a megyei
kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek.
„A járási hivatalok kizárólag államigazgatási ügyeket
vesznek át, nem önkormányzati feladatokat. Azaz teherelosztás válik arányossá, és ezzel
megszűnik az az állapot, hogy
az 1990 óta az önkormányzatok látták el megbízás alapján
az állami szolgáltatások nyolcvan százalékát.
„Az átalakítások végső célja,
hogy az okmányirodák bázisán

mogatási, köznevelési, menedékjogi ügyek, egyes speciális
építésfelügyelet és építéshatósági feladatok, egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése,
egyes kommunális, állategészségügyi, vízügyi hatáskörök,
helyi védelmi bizottságok vezetése, valamint a szabálysértési feladatok, amely már április 15-étől a kormányhivatalok
látnak el.
„A jegyzőnél maradnak
mindazok az ügyek, amelyek
elsősorban helyi ismeretek
szükségesek, illetve helyi mérlegelésre van lehetőség: pl. birtokvédelem, hagyatéki ügyek,
anyakönyvi eljárás, adóigazgatás és végrehajtás, egyes építésügyek, kereskedelmi engedélyezés, helyi önkormányzati
rendelethez kötött szociális ellátások, gyermekvédelmi támogatások, helyi állattartás
szabályozása stb.
„A járási, illetve fővárosi kerületi hivatalokba - garantálva
számukra az eddigi bérüketátkerülnek azok a köztisztviselők is, akik jelenleg a polgármesteri hivatalban végzik
államigazgatási feladataikat,
s az ingó és ingatlan vagyonra az állam ingyenes használati
jogot kap.
Fejér Megyei
Kormányhivatal

Rácalmás
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2012 VIRÁGOS RÁCALMÁSÉRT mozgalom
értékelése és a díjazottak névsora

Rácalmás város virágos utcáinak értékelése és a díjazottak
névsora.
Nehéz helyzet elé állította városunk lakóit a 2012. év aszályos
időjárása.
Ezt figyelembe véve az értékelő bizottság úgy látta helyesnek,
ha három alkalommal, tágabb intervallumban, de következetesen:
tavasszal, nyár elején és a nyár végén járja be településünk utcáit.
Ezáltal értékelésre megnyugtatóbb képet tudott alkotni a lelkiismeretes, kitartó és nem kis
költséggel járó szép, rendezett,
gondozott utcaképről.
Az I-II-III. helyezések tekintetében az összehasonlítást időben
és térben kellett figyelembe venni. Minden alkalommal háromtagú bizottság járta a több kilométer
hosszú, csapadékhiányban szenvedő utcákat, közel 35 Celsius fok
melegben.
A tavaszi bejáráskor még sokan az 1-5 pontig terjedő értékeléskor a maximumot nyújtották, de sajnos a növények a szinte
sivatagi állapotokat nem tudták
hónapokon keresztül elviselni.
Csak folyamatos öntözés mellett
lehetett azokat életben tartani.
Szó szerint a lakótársak kitartó szorgalma, illetve nem kevés
anyagi ráfordítása látszott az utcákban ültetett virágokon és növényeken.
Háromszázötven lakóházhoz
tartozó porta virágosítása került
értékelésre.
Az I. helyezettek mind a három alkalommal öt pontot ér-

tek el. Itt meg kell jegyeznünk,
hogy külön csillaggal jeleztük
magunknak a kimagaslóan gondozott utca részeket és csak a
három alkalommal 5 pontos értékelések lettek az első kategóriába sorolva.
A II. helyezettek szinte hajszállal maradtak le az elsőktől,
de ez verseny és Rácalmás város
gondozott utcáinak értékelésekor
az első harminc virágos porta értékelésében ez előkelő eredmény.
A III. helyezettek is átlagosan
négy pontot, vagy valamivel e fölött értek el.
Összességében megállapíthatjuk, hogy az idén az időjárás
miatt városunk lakóinak sokkal
nehezebben lehetett szép utcai
előkerteket létrehozni és fenntartani. Meg kell azt is jegyeznünk,
hogy ahol nem voltak virágok, ott
is rendezett volt az utcakép, akár
fák, vagy bokrok, de legtöbb helyen szépen nyírt fű rendezett
képet mutatott a lakóházak előtti
területen.
Az I. helyezettek 4000 forint,
a II. helyezettek 3000 forint, a III.
helyezettek 2000 forint vásárlási
utalványt kapnak. A Bay tér lakói
közösen gondozzák a teret, ezért
a kollektíva 8000 forint értékű
vásárlási utalványt kap.
A bárosvédők nevében köszönjük a lakótársaink gondoskodó igyekezetét, mellyel 2012.
évben is szebbé, hangulatosabbá
tették utcafrontjukat, illetve portájukat.
Pallos László
elnök

I. Helyezettek
Puskás Ferencné Somogyi B. u. 27
Tóth Istvánné Deák tér l.
Varga László Kossuth L. u. 26.
Rácz Imre Kulcsi út 19.
Dr. Urbán Norbert Táncsics M. u. 67.
Sártory Endre Hold u. 1.
Somorácz Jánosné Révai J. u. 4.
Schmidt Lajosné Népfront u. 15.
Bor Imréné Népfront u. 33.
ANIMO Fogadó Fogadó tér 1.
Bodnár Sándor Erdősor 11.
Holló József Martinász u. 38.
Szabó Ferenc Vasvirág u. 24/2.
Molnár József József A.u.53.
Magyar István Völgy u. 3.
II. helyezettek
Zelenka Gyula Táncsics M. u. 8

Kovácsné Gruber Irén Révai L u. 8.
Keresztesi Attila Gorkij u. 2.
Omódi Józsefné Népfront u. 76.
Csóti Vendelné Népfront u. 12. (Balassi B. utcáról)
Surján Zoltán Martinász u. 13.
Kupsza János Martinász u. 18.
Ortó János Martinász u. 39.
Süveges János Martinász u. 41.
Bánhegyesi Attila Vasvirág u. 5.
Wiedermann István József A. u. 51.
Halász György Hársfa u. 15.
Horváth György Nyárfasor 7.
Király Zoltán Nyárfasor 8.
Péter János Völgy u. 21.
Popovics Jánosné Bajcsy Zs. u 21

III. helyezettek

Czakó Tibor Fő tér 13.
Bilinszky Sándor Kossuth L. u. 16.
Radnó István Szigetfő u. 40.
Bacsa Győző Szigetfő u. 36.
Gáspár Lajos Kulcsi út 13.
Krausz Ferenc Kulcsi út 35.
Horváth Mihályné Kulcsi út 32.
Klér Tiborné Kulcsi út 36.
Magyar Gyula Kulcsi út 47.
Volek László Mikszáth K. u. 13.
Zombori Zoltán Táncsics M. u. 65.
Ragacs IstvánMóricz Zs. u. 26.
Lakos Lászlóné Móricz Zs. u. 34.
Nagy Lászlóné Demény R. u. 18.
Dzsugán Andrásné Gorkij u. 29.
Szabó Jánosné Gorkij u. 5.
Czinka Lászlóné Népfront u. 36.
Perusza László Népfront u. 69.
Ősz János Petőfi S. u. 17.
Gyöngyösi László Petőfi S. u. 3.
Oros Pál Erdősor 1.
Mráz Ferenc Erdősor 15.
Tóth Albert Martinász u. 11.
Mózes Sándor Martinász u. 48.
Bauer LászlóMartinász u. 54.
Fehérvári József Vasvirág u. 28.
Szabó Gyula Vasvirág u. 22.
Fodor Csaba Nyárfasor 5.
Varga Béla Nyárfasor 6.
Pesei Zsolt Arany J. u. 50.
Racsmány Béláné Bay tér 1.
Popovics Jánosné Bajcsi Zs. u. 21.

Csoportos különdíj

Az egész Bay teret közösen gondozták
Csermák István Bay tér 3.
Csurgó István Bay tér 6.
Kovács György Bay tér 7.
Kukucska Gyula Bay tér 5.
Zándoki Istvánné Bay tér 4.

Rácalmás

Virágos Rácalmásért - záróünnepsége

A Városvédő és Szépítő
Egyesület 2012. november
15-én tartotta az évenként
szokásos ünnepét. Azokat
köszöntötték Schrick István
polgármester
jelenlétében,
akik az év folyamán folyamatosan, szép virágokkal díszítették utcafrontjukat.
Az összejövetel első részében Mészáros Melinda harmonikaművész szórakoztatta
az egybegyűlteket.
Steiner Lajos a bírálók véleményét összegezte.
Az értékelők az év során
háromszor járták be a város

minden utcáját. Tapasztalták,
hogy ebben az évbe igen nehéz volt a virágágyakat folyamatosan gondozni. Az eső hiánya igen megnehezítette a
lelkes rácalmásiak dolgát.
Elmondta, hogy az értékelők lelkiismeretesen végezték
munkájukat. Tudjuk, hogy az
eredmény egyes lakótársakban hiányérzetet, egyesekben
nem tetszést aratott.
Mentségükre szolgáljon,
hogy jól, lelkiismeretesen
akarták dolgukat végezni. Ők
is emberből vannak, tévedhetnek, esetleg elkerülte a figyel-

2012 Virágos Rácalmásért Mozgalom
záróünnepség támogatói
Főtámogató:
Rácalmás Város Önkormányzata
Támogatók:
Ági Virág és Ajándékbolt
ANIMÓ Fogadó
Arnóczky Ilona (Cikk- Cakk Foltvarró Klub)
Bencs Attila
Béke Étterem
Dr. Nyikom Attila
Dr. Varga Szabó Lajos
DUNA VIA Kft. Molnár Mihály
Hamburger Hungária Kft.
Katona Ferenc
Papír Írószer Bolt
Szalai Árpád
Pallos László
Timpanon Építőipari Kft.
Zöldcentrum Rácalmás

müket valami. A jó szándék
megkérdőjelezhetetlen.
Összesen 16 első hely, 15
második hely, 31 harmadik
hely és egy csoportos díj született. A díjazottak vásárlási
utalványt kaptak.
Az elismerések átadása után tombola következett,
majd az egyesület asszonyai
által készített finom szendvicsek és tea mellet, beszélgetve fejeződött be az ünnepség.
Egyértelművé vált, hogy
ezt a szép hagyományt tovább
kell folytatni.
Az értékelés szempontjait finomítani kell. Figyelembe kell venni az érintettek tanácsait. (Pl.: akkor legyen az
egyik bejárás, amikor a tulipánok virágzása történik. Talán külön kellene választani és
értékelni a szép porták közül
a napi munkálkodást igénylő
előkerteket, valamint a házak
előtt kialakított szép park jellegűeket.
Várjuk a Rácalmásiak tanácsait, hogy mindenki megelégedésére végezhessük vállalt
munkánkat.
Pallos László
elnök
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Kutyák kötelező
mikrochipes
megjelölésére

Felhívjuk az eb tulajdonosok figyelmét, hogy 2013. január 01-től kötelezővé válik
minden 4 hónaposnál idősebb
kutya mikrochip (transponder) általi egyedi megjelölése, az alábbi Kormányrendelet alapján:
A 41/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet 17/B. §-a a következő (10)-(12) bekezdésekkel
egészül ki:
„(10) Négy hónaposnál
idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.
(11) A (10) bekezdésekben
foglaltak betartását a jegyző és
a kerületi hivatal ellenőrzi.
(12) A négy hónaposnál
idősebb transzponderrel nem
jelölt ebről a jegyző és a magán állatorvos köteles jelentést tenni a kerületi hivatal
felé.
17/B. § (7) A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének
megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója
az adatváltozást 8 napon belül
köteles a magán állatorvossal
az adatbázisban regisztráltatni.”
Fenti rendelkezésnek minden eb tulajdonos köteles eleget tenni. Mikrochip azonosítás 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 (amennyiben van) szükséges. Az állatnak a beavatkozás fájdalommentes, körülbelül 15 percet
vesz igénybe az adminisztrációval együtt.
- A mikrochip, a beültetés,
az elektronikus regisztráció
ára: 3500 Ft
- A klinikai vizsgálat díja
(kötelező): 1500 Ft
Időpont egyeztetés: Dr Beregszászi Anikó 20/377-7842.
Dr Györe Andrea sk.
jegyző

Rácalmás
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Felhívás építményadó
bevallásra!
Rácalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 22/2011. (XII.14.)
számú rendelet 4.§.–ban található mentességek
(mind a csatornaközmű beruházás miatti, mind az
útépítés miatti mentességeket ideértve) lejártak. A
mentesség lejárata a beruházás időpontjának megkezdése függvényében változott, de 2012. év végére már minden érintettnek megszűnik vagy már
megszűnt. Amennyiben adóköteles építménnyel rendelkezik és eddig adófizetési kötelezettsége nem volt, kérem, hogy a napokban kipostázott építményadó bevallási
nyomtatványt, kitöltve juttassák vissza a Polgármesteri
Hivatal Adócsoportjához.

Természetesen, amennyiben már bevallási kötelezettségének eleget tett és építményadót fizet, ebben az esetben nem kell a bevallási nyomtatványt újra
kitölteni. A kitöltéssel kapcsolatban esetleg kérdése
merül fel, a 25/517-863, 25/517-864 telefonszámon
vagy személyesen az Adócsoport irodájában ügyfélfogadási időben szívesen segítünk. A bevallási nyomtatvány a www.racalmas.hu honlapról is letölthető.

Tájékoztatom, hogy 2013. tavaszán a településen
az adóköteles építmények vonatkozásában helyszíni
ellenőrzésre kerül sor. Kérem, hogy szíveskedjen adóbevallási kötelezettségének eleget tenni!
Rácalmás, 2012. december 10.

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

Felavattuk a betlehemet

dr. Györe Andrea
jegyző

A családtámogatási kérelmek előterjeszthetőek a kormányablakokban is
A családtámogatási ellátások (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési
támogatás) iránti kérelmeket, a folyósítással kapcsolatos bejelentéseket (pl.: név,
lakcím, bankszámlaszámváltozás), valamint a tanulói jogviszony igazolást és a
gyermek betegségét igazoló orvosi dokumentumot a
kormányablakban is be lehet
nyújtani.
A családtámogatási ellátások folyósításáról kiállított
igazolásokat személyesen továbbra is a Magyar Állam-

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

kincstár ügyfélszolgálatán lehet igényelni.
A kormányablakokban játszósarok várja a gyermekeket,
ezzel megkönnyítve a szülők
hatékony és gyors ügyintézését.
Fejér megyében Székesfehérváron a Piac tér 10. szám
alatt (a munkaügyi kirendeltség épületében), Dunaújvárosban pedig a Vasmű út
39-ben (a körzeti földhivatal
mellett) található kormányablak, ahol hétfőtől péntekig
8-tól 20 óráig várják az ügyfeleket.
Fejér Megyei
Kormányhivatal

Ünnepélyes keretek között
avattuk fel idén is Rácalmás
betlehemét. A helyszín új volt
- megkockáztatjuk impozánsabb, mint a korábbi - ugyanis a Millenniumi Park szélén
csodálhatják meg településünk lakói az alkotást.
A betlehem létrejöttét támogatták:
Pálinkás Tibor készítette
el az új épületet és a kerítést,
valamint megépítette a bábuk
testét
– az Etalonsport Sportóvoda óvónői vették kezükbe a
szervezőmunkát és a díszítés
is őket dicséri

– a bábuk ruháját Fischer
Magdolna varrta
– Jankovics Tibor villanyszerelő a helyszín világítását
rendezte
– Nyitrai Mihály fafaragó
készítette el az új bábuk fejét
– Az önkormányzat dolgozói segítettek a szállításban
– Az anyagi fedezetet Rácalmás Város Önkormányzata
biztosította
–A faanyagot Steiner Lajos
ajánlotta fel a bábufejekhez.
Ezúton is szeretnénk még
egyszer megköszönni minden közreműködőnek a segítségét.

Rácalmás

MEGNYITOTTUNK!

SÁRKÁNYF Ű

GYÓGYNÖVÉNYBOLT
Szent János tér 6. (papírbolt mellett)

Üzletünkben találhatók:
 Gluténmentes
 Diabetikus
 Étrendkiegészítők
 Gyógyteák
 Vitaminok
 Kozmetikumok
és más készítmények
Sok szeretettel várjuk minden kedves régi
és új vásárlónkat!
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Hirdetés
Szántót, legelőt erdőt vennék. Tel: 06 30 2281435
q
Ápolónő vállalja idősek gondozását, felügyeletét, bevásárlást és egyéb ügyintézést
mindennap a délelőtti órák-



ban. Telefonszám: 70/274-73
71
q
2 db vemhes alpesi őzbarna
kecske eladó 15.000 Ft/db.
Telefonszám: 06-30-2268301

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

OLÁH ANDRÁS

temetésén résztvettek, virágot hoztak, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család



Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik szeretett férjen

BAKOS JÁNOST

utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Külön megköszönöm Schrick István polgármester úrnak
és az önkormányzat dolgozóinak a sok segítséget. A Szent
György Polgárőr Egyesület képviselőinek a tiszteletadást és
nektek barátaink, közeli és távolabbi szomszédaim a nehéz
időkben nyújtott segítséget, támogatást. Köszönöm szépen.
Bakos Jánosné

Ez az Ön
hirdetésének a helye!
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.
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A gyermek születése mindig nagy boldogság a családban, és
öröm a közösség számára is, hiszen minden újszülött a jövőt, jövőnket hordozza magában. Szeretettel köszöntjük városunk legfiatalabb polgárait! Süli Barnabás, 2012. 11. 26., Kulcsi u. 49.
Török-Ilyés Petra, 2012. 11. 25. Tulipán u., Géró Csongor, 2012.
11. 15., Prekop F. u. Hornyik Ivett, 2012. 11. 27., Tóth Á. u..
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs információjuk.

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2013. január 18-án pénteken jelenik meg.
Lapzárta: január 7-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb január 7-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

A hónap híre és fotója

Adventi koszorút készítettek

Az Ágasfa Hagyományélesztő Kör tagjai
december 1-jén a rácalmási művelődési házban rendezték meg a településen már hagyományosnak számító adventi koszorú készítést.
A koszorúkészítés mellett a látogatók megtekinthették az Ágasfa tagjainak kiállítását is.

Közel 130 család vehette át az ingyenes koszorúalapot és a négy gyertyát, majd díszíthette saját ízlése szerint.
A rendezvény ideje alatt az ágasfások forró
teával, forralt borral és kemencés lángossal várták az érdeklődőket.

