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TARTALOM

Kovács Andrásné Marcsa nénit  
köszöntöttük a 90. születés-
napján.  2. oldal

Nappali melegedő, társalgó nyílt 
az időseknek, szociálisan rászo-
rulóknak

3. oldal

 Rácalmásiak karácsonya....

Örömteli, békés, szeretetteljes

Az óvodások nagyon örültek az 
ajándékba kapott játékoknak

9. oldal

Sikeres volt az iskola alsós és fel-
sős Ki mit tud? vetélkedője

7. oldal

Az elmúlt év utol-
só nagyrendezvényének - a 
Rácalmásiak Karácsonyának 
- a Jankovich-kúriában felállí-
tott szabadtéri sátor adott ott-
hont december 16-án, advent 
harmadik vasárnapján. A he-
lyi összefogással megvalósí-
tott rendezvény kellemes han-
gulatban zajlott, sok rácalmási 
család látogatott el a délutáni, 
kora esti programokra. 

A színpadi műsort a 
Rácalmási Néptáncegyüttes 
nyitotta színvonalas előadásá-
val: Wünsch Laci bácsi koreog-
rafálta kerekecskével, a kiskun 
legényessel és a sarkantyús 
forgatóssal. Ezt követően ma-
gyar és más nemzetiségű nép-
dalok, régi egyházi énekek és 
megzenésített karácsonyi ver-
sek hangzottak el a Kaláka 
Együttes Szabad-e ide bejön-
ni betlehemmel? című műso-
rában. 

Az Etalonsport Sportó-
voda Nyuszi és Cica cso-
portjának karácsonyi elő-
adására is sokan voltak 
kíváncsiak, felkészítőik: Ka-
ziné Madarász Judit, Pálin-

kás Tiborné, Gálné Bölcskei 
Rita, és Tóth Krisztina óvó-
nénik, valamint Ragacs Ist-
vánné és Csordás Józsefné 
dajka nénik voltak.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Közmeghallgatás:
a költségvetési tervet ismertetik

Rácalmás képviselőtestületének tagjai 
közmeghallgatást tartanak 

2013. február 12-én, kedden 17 órától 
a művelődési házban.

Schrick István polgármester beszámol a megjelenteknek a múlt 
évi eredményekről, majd ismerteti az önkormányzat 2013. évi költ-
ségvetés-tervezetét. Végül a  település vezetői válaszolnak a lakók 
hozzászólásaira, észrevételeire, javaslataira.

Az önkormányzat vezetői tisztelettel meghívják, és várják 
 Rácalmás lakóit a közmeghallgatásra!

A Rácalmás újság soroza-
tot indít, melyben a lakókat 
érintő főbb változásokra hív-
juk fel a figyelmet a jövőben.  

Egyik ilyen változás, hogy 
létrejöttek a járási hivata-
lok január elsejével, amelyek 
számos feladatot átvettek a 
jegyzőktől, a polgármeste-
ri hivataltól. Rácalmás a Du-
naújvárosi Járási Hivatalhoz 
tartozik, amely kirendeltsé-
get hoz létre településünkön. 
A kirendeltség működéséről 
lapunk következő számában 
tájékoztatjuk majd a lakókat.

VÁLTOZÁSOK 2013
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Kinevezték a járási 
hivatalok vezetőit

Egy hosszú élet munkája, 
eredményei elismerést és tisz-
teletet érdemelnek, melynek 
meg kell nyilvánulnia a társa-
dalom tagjai, közösségei, in-
tézményei részéről.

Magyarország Kormánya 
az Idősügyi Tanács kezdemé-
nyezésére, a szépkorúak iránti 
társadalmi megbecsülés kife-
jezéseképpen, rendeletet al-
kotott a szépkorúak jubileumi 
köszöntéséről.

A 90 éven felülieket sze-
retné köszönteni ezzel a 
gesztussal a kormány a te-

lepülési önkormányzat jegy-
zőjének személyes köszönté-
sével.

Ennek apropóján került 
sor 2012. december 12. nap-
ján Kovács Andrásné sz: Póti 
Mária, Rácalmás, Kossuth L. 
utcai szépkorú lakosunk kö-
szöntésére a település jegyző 
asszonya és a rácalmási Refor-
mátus Egyházközség lelkész-
asszonya tolmácsolásában.

Jó egészséget és még hosz-
szú, boldog éveket kívánunk 
Marcsa néninek a családja 
körében!

Gratulálunk az ünnepeltnek!

Navracsics Tibor miniszterel-
nök-helyettes, közigazgatási és 
igazságügyi miniszter december 
17-én hétfőn ünnepélyes kere-
tek között kinevezte a járási hi-
vatalok vezetőit. A Dunaújvárosi 
Járási Hivatal  a dunaújvárosi 
városháza alacsony épületszár-
nyában kezdte meg működését 
január másodikán. A járási hi-
vatalnak – amelyhez Rácalmás 
is tartozik – dr. Kovács Péter a 
vezetője.

Januártól vidéken 175 já-
rási hivatal és a fővárosban 
23 kerületi hivatal kezdte 
meg működését a fővárosi 
és megyei kormányhivata-
lok szervezeti egységeiként, 
hogy a megyei szintén ala-
csonyabb államigazgatási 
feladatokat ellássák.

A járás hivatal vezetőket   
a megyei és fővárosi kor-
mánymegbízottak  javasla-
tára  a közigazgatási és iga-
zságügyi miniszter nevezte 
ki határozatlan időre.  A já-
rási hivatalvezetők feladata 
az lesz, hogy a jogszabályok-
ban és belső szabályzatok-
ban a hatáskörükbe utalt 
feladatokat ellássák, bizto-
sítsák a járási törzshivatal és 
szakigazgatási szervek fel-
adatellátását, a hivatal mű-
ködésének üzemeltetetést, 
s ők gyakorolják a munkál-
tatói jogokat a járási hivatal 
és szakigazgatási szerveinek 
kormánytisztviselői felett.

A hivatalvezetők kivá-
lasztásánál a cél az volt, hogy 
szakmailag felkészült, köz-
igazgatásban jártas vezetők 
kerüljenek a hivatalok élé-
re. Kinevezésük feltétele a 
felsőfokú végzettség és leg-
alább 5 év közigazgatási gya-
korlat, amelybe beleszámít 
az országgyűlési képviselői 
tevékenység és a polgármes-
teri tisztség betöltése is.

A kinevezett járási hiva-
talvezetők átlagosan 12 éves 
közigazgatási gyakorlattal 
rendelkeznek. Közel kéthar-

maduk jogász végzettségű, s 
több mint 60-an a jegyzői 
munkát cserélik fel a járási 
hivatal vezetésére.  A kineve-
zett vezetők 52 százaléka nő. 

Hét közülük jelenleg or-
szággyűlési képviselő, ők a 
következő választásig meg-
tarthatják mandátumukat, 
azt követően a két tiszt-
ség összeférhetetlen. Tizen-
egyen polgármesterek, ők a 
törvény értelmében - lemon-
danak polgármesteri tisztsé-
gükről. 

Mint ismert, a járások ki-
alakításáról tavaly szeptem-
berben döntött a kormány, a 
közigazgatás átfogó, a közjót 
szolgáló átalakításának, a Jó 
Állam kialakításának egyik 
fontos állomásaként. A cél 
az volt, hogy olyan modern 
kori járások jöjjenek létre, 
melyek hozzájárulnak a mai 
közigazgatásnál alacsonyabb 
társadalmi költséggel, haté-
konyabban és ügyfélközpon-
túan működő területi köz-
igazgatás létrejöttéhez. 

A járások kialakításának 
alapelve az volt, hogy a me-
gyék határaihoz igazodva az 
állampolgárok számára biz-
tosítsa az államigazgatási 
szolgáltatásokhoz való gyors 
és könnyű hozzáférést és a 
jelenleg létező ügyintézési 
helyszínek lehetőség szerint 
maradjanak meg.

A januárban indult járá-
si hivatalok elsősorban ok-
mányirodai feladatokat, a 
gyermekvédelmi és gyám-
ügyeket, valamint egyes szo-
ciális, környezetvédelmi, 
természetvédelmi igazgatá-
si ügyek intézését vették át 
a településektől – a hatáskö-
rök még januárban is változ-
tak. A járási hivatalokon be-
lül szakigazgatási szervként  
működik a járási gyámhiva-
tal, a járási állategészségügyi 
és élelmiszer-ellenőrző hiva-
tal, a járási földhivatal, a já-
rási munkaügyi kirendeltség.

Az önkormányzat elkészít-
tette az óvoda és a bölcsőde 
terveit és a szükséges engedé-
lyeket is beszerezte. A bölcső-
de építését illetően már csak 
arra várnak a település elöljá-
rói, hogy kiderüljön, mi lesz 
a sorsa annak a pályázatnak, 
amelyet a Búgócsiga Csalá-

di Napközi korábban beadott 
az önkormányzattal együtt-
működve az egykori városhá-
za egy részének intézményi 
hasznosítására.

A képviselőtestület 2014-
es átadással tervezi az óvoda-
épület bölcsődei szárnyának 
megépítését.

Bölcsődei tervek
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Közterületnevek
Hatályba lépett a 2012. évi 

CLXVII. törvény egyes törvé-
nyeknek a XX. századi önkény-
uralmi rendszerekhez köthető 
elnevezésének tilalmával össze-
függő módosításáról. A jogsza-
bály 4. paragrafusában módo-
sítja a helyi önkormányzatokról 
szóló törvényt, mégpedig a kö-
vetkezőképpen: ... meghatáro-
zott közterület, illetve közin-
tézmény nem viselheti olyan 
személy nevét, aki a XX. századi 
önkényuralmi politikai rendsze-
rek megalapozásában, kiépíté-
sében vagy fenntartásában részt 
vett, vagy olyan kifejezést, vagy 
olyan szervezet nevét, amely a 
XX. századi önkényuralmi po-
litikai rendszerre közvetlenül 
utal. Ha a helyi önkormányzat 
döntése során kétség merül fel 
a tekintetben, hogy a közterület 
neve megfelel-e az előbb emlí-
tetteknek, akkor arról beszerzi 
a Magyar Tudományos Akadé-
mia állásfoglalását.

Az önkormányzati törvény-
re hivatkozik a jogalkotó, ami  
2013. január elsején lépett ha-
tályba. Tehát elvileg január el-
sejétől már nem viselhetnének 
„helytelen” elnevezést az utcáink. 

A törvény miatt a képvise-
lőtestületnek meg kell változ-
tatnia a közterület elnevezése-
ket. A lakosságot értesítenie, 
tájékoztatnia kell a változá-
sokról. De mielőtt bármilyen 
döntést is hozott volna a testü-
let, állásfoglalást kért a Magyar 
Tudományos Akadémiától ar-
ról, hogy például a Népfront, 
Ságvári, Prekop utca és a töb-
bi megkérdőjelezhető elneve-
zés, jogszabályokba ütközik, 
vagy sem, meg kell változtatni 
az elnevezését, vagy megtart-
ható az.

A képviselőtestület meg-
várja a Magyar Tudományos 
Akadémia állásfoglalását. Utá-
na megkeresi azokat a lakókat, 
akik azokban az utcákban lak-
nak, amelyeknek a nevét meg 
kell változtatni, és a névválasz-
tás előtt utcagyűlésen – vagy 
más módon – kikéri a vélemé-
nyüket arról, hogy  mi legyen 
az új elnevezés. Minden utcá-
ban a többségi véleményt fo-
gadja majd el a testület.

Nappai melegedő 
időseknek és rászorulóknak

A házi szociális gondo-
zói hálózat keretében nappali 
melegedőt alakított ki az ön-
kormányzat a régi polgármes-
teri hivatal egykori  nagyter-
mében. Január másodika óta 
dolgozik ott három szociális 
gondozó. Szloboda András-
né Katika vezető gondozótól 
tudjuk, hogy  helyiséget szoci-
ális ebéd kiszállítására is hasz-
nálják. Huszonkét adag ételt 

visznek ki onnan házakhoz 
minden nap, és kilenc olyan 
gondozottjuk van, aki bemegy 
az ebédjéért a melegedőbe. A 
nagyteremben kényelmes ülő-
garnitúra és asztal, székekkel 
várja a betérőket. Hidegben 
forró teával is szolgálnak. Le-
het ott sakkozni, kártyázni, 
tévét nézni és olvasni, mert a 
művelődési háztól megkapják 
az újságokat, folyóiratokat.

A közösségi tér után – at-
tól nem messze – piac tere is 
lesz Rácalmásnak hamaro-
san. A munkák múlt héten 
elkezdődtek, és bízunk ab-
ban, hogy az időjárás kegyes 
lesz hozzánk, és tavasszal már 
kultúrált és igényes körülmé-
nyek között, térköves plac-
con árusíthatják palántáikat a 
rácalmási őstermelők. 

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.

Piac lesz a Széchenyi téren

Szelektív 
hulladékgyűjtés

Az önkormányzat és a Du-
nanett Kft. közötti megállapo-
dás részeként idén is folytató-
dik a szelektív hulladékgyűjtés 
településünkön: a tavalyi gya-
korlat szerint továbbra is kü-
lön szállítja el a szolgáltató cég 
az erre a célra rendszeresített 
zsákokban összegyűjtött mű-
anyag flakonokat. 

A szállítási időpontok a 
következők:

Január 30. szerda
Február 27. szerda
Március 27. szerda
Április 24. szerda
Május 29. szerda
Június 26. szerda
Július 31. szerda
Augusztus 28. szerda
Szeptember 25. szerda
Október 30. szerda
November 27. szerda
December 26. csütörtök

VÁLTOZÁSOK 2013
Az iskoláról...

A pedagógusok szakmai-
lag, munkáltatói szempont-
ból a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központhoz 
kerültek.

A képviselőtestület nem kí-
vánta felajánlani az intézmény 
működtetését az államnak, az 
épület továbbra is Rácalmás 
tulajdonában és fenntartásá-
ban is marad, az önkormány-
zat vállalta ennek költségeit, 
mert fontosnak tartja az isko-
la épületének megóvását, a jó 
tanítási körülmények biztosí-
tását.

A  3000 lélekszám felet-
ti települések dönthettek ar-
ról, hogy átadják, vagy fenn-
tartják iskolájukat.  A döntés 
óta kiderült, hogy egyedileg 
megvizsgáltak minden egyes 
kérelmet, és hozzájárulást kell 
fizetniük azoknak a 3000  fö-
löttieknek, amelyek átadták 
iskolájuk működtetését, de a 
teherviselési képességük alap-
ján képesek a hozzájárulás fi-
zetésére.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A tavalyi karácsonyi ren-

dezvényről már ismert Szi-
ronta Csengettyűegyüttest is 
szívesen láttuk újra a színpa-
don, ők egyházi és angolszász 
tradicionális dallamokat szó-
laltattak meg. 

Janicsák Veca koncert-
je után helyi előadók sora kö-
vetkezett: Németh Mihály Az 
élet szép című dalt énekelte, 
majd Steiner Petra furulyajáté-
kát követően Lendvai Józsefné 
József Attila Tél című versét 
mondta el gitárkísérettel. Zá-
rásként Igmándi Zita tanárnő 
vezényletével szólalt meg ‚A 
zene az kell’ című dal, melyet 
közösen énekeltek a színpadon 
az óvoda és iskola pedagógu-
sai, a gyermekkórus tagjai és a 
Napsugár Asszonykórus. Ig-
mándi Zitának ezúton is sze-
retnénk megköszönni, hogy 
megszervezte az alkalmi ün-
nepi kórust. Ezt követően Ko-
vács Enikő református lelkész 
ünnepi áldást mondott, majd 
meggyújtotta az adventi ko-
szorú harmadik gyertyáját. 

A betlehemesek műsoráért 
szeretnénk köszönetet mon-
dani Berzainé Kereki Ritá-
nak és az általa összekovácsolt 
lelkes csapatnak, akik nem 
csak december 16-án, hanem 
23-án is kitartóan járták Rá-
calmás utcáit, hogy meghitt 
karácsonyi hangulatot te-
remtsenek a településen.

A színpadi műsorokat a 
Ghymes színvonalas karácso-

nyi koncertje zárta, maradan-
dó emlékkel jutalmazva az is-
kolai gyermekkórus tagjait is, 
akik Igmándi Zita vezetésével 
és sok-sok előzetes készülő-
déssel a hátuk mögött együtt 
léphettek színpadra a Szlová-
kiából érkezett együttessel.

A gyermekjátszóházban 
R. Welser Gabriella, Szügyi 
Szilvia és Arnóczki Ilona ve-
zetésével alkothattak a gyere-
kek, a mézeskalács készítés-
ben, díszítésben pedig Milner 
Angéla nyújtott segítséget. 

Köszönjük a Sirály Hor-
gászegyesület aktív részvé-

telét, akik egész délután sült 
halat és forralt bort kínáltak a 
látogatóknak. A rendezvényen 
jelen volt több helyi civil szer-
vezet is: a Rácalmási Városvé-
dő Egyesület és a Rácalmási 
Sportegyesület vizisport szak-
osztályának tagjai is részt vet-
tek a közös ünneplésen. 

A konyhai sütés-főzésben 
nyújtott segítséget szeretnénk 
megköszönni Pálvölgyi Ta-
másnak, ifj. Erős Istvánnak és 
családjának, a disznótoros ösz-
szeállítását Holló Ferencnek 
és csapatának, valamint Palo-
tai László hentesnek. Köszön-

jük a polgárőrök részvételét és 
segítségét a parkolók őrzés-
ében, Sali Józsefnek és Hajnal 
Józsefnek pedig a lebonyolítás-
hoz szükséges eszközök, anya-
gok szállítását, összeszerelé-
sét. A Jankovich-kúria összes 
munkatársának köszönjük a 
segítségét az előkészületekben 
és a rendezvény zökkenőmen-
tes lebonyolításában. És nem 
utolsósorban köszönjük a rá-
calmásiaknak, akik úgy dön-
töttek, hogy a karácsonyi ösz-
szefogás jegyében velünk töltik 
advent harmadik vasárnapját.

Olaj Eszter

Rácalmásiak Karácsonya
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Jótékony is volt 
a karácsony

Hagyományteremtő jel-
leggel Jótékony Karácsony el-
nevezésű programot rende-
zett idén az önkormányzat és 
a gyermekjóléti szolgálat kö-
zösen. A rendezvényre a hát-
rányos helyzetű családban ne-
velkedő gyermekek és szüleik 
kaptak meghívást. Az önkor-
mányzat vendégül látta advent 
délelőttjén  a szociális segély-
ben részesülőket (hatvan fő), a 
közhasznú munkavégzés kere-

tében dolgozókat és a rászo-
rulókat.  A rendezvény előtt 
helyben gyűjtést rendeztek, és 
az adományokat az ünnepsé-
gen osztották ki, nagy örömet 
okozva karácsony előtt a gye-
rekeknek. A legnagyobb meg-
lepetést és örömet viszont azok 
a biciklik okoztak, amelyek 
partnertelepülésünkről, Dran-
sfeldből érkeztek november-
ben, egy teherautónyi segély-
szállítmány részeként.
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Jankovich Miklós
 általános iskola

November 20-án került 
megrendezésre a 8. osztályo-
sok hagyományos Németh 
Margit Matematika Verse-
nye, melynek a dunaújvárosi 
Rudas Közgazdasági Szakkö-
zépiskola, Szakiskola és Kol-
légium adott otthont.

A versenyre 9 általános is-
kola nevezett 24 tanulóval. 
A mi intézményünket Nagy 
Enikő Nikolett és Váczy-Föl-
di Máté képviselte.

Az első fordulóban egy 
tesztet kellett kitölteniük a 
gyerekeknek, melyre 30 perc 
állt rendelkezésükre. A teszt 
kiértékelése után a 15 leg-
eredményesebb diák jutott a 
második fordulóba, ahol két 
feladatot kellett megoldani-
uk.

A két forduló közötti szü-
netben a növendékek bekap-
csolódhattak a Rudas hét ese-

ményeibe, megnézhették a 
kampányoló pártok plakátjait, 
párttanyáit, ismerkedhettek 
az Intézménnyel.

A megmérettetésen mind-
két diákunk jól teljesített. Má-
ténak a második fordulóban 
16 pontot sikerült összegyűj-
tenie a maximálisan elérhető 
20 pontból. Az erős mezőny-
ben sajnos ez nem volt elég a 
dobogóhoz, de értékes tapasz-
talatokhoz juttatta a gyereke-
ket, melyet reméljük, hogy a 
felvételi során kamatoztatni 
fognak.

A szervező iskolától min-
den versenyző egy matema-
tika és egy magyar felvételi 
feladatokat tartalmazó köny-
vet kapott az Emléklap mellé. 
Köszönjük a Rudasnak ezt a 
kellemes délutánt!

Felkészítő tanár: Milekné 
Pekkel Szilvia

Németh Margit Matematika Verseny

Legutóbbi terepgyakorla-
tunk budapesti helyszíneken 
50 fős jankovich-os  gyerek-
csapattal zajlott! Külön vetí-
téssel, egy a globális felmelege-
dés hatásait vizsgáló Imax 3D 
filmet tekintettek meg a gye-
rekek. Az alkotók egy külön-
leges utazásra, a sarkvidékek-
re repítik el a nézőket, hogy az 
ott élő állatvilág és a jegesmed-
vék szemszögéből fedezzék fel 
a természet világát. Mind-
ezt káprázatos felvételekkel és 
méretekben. Nem túlzás, egy 
új jégvilág, egy új univerzum 
tárul fel, melyet minden kép-
zeletet felülmúló látványként 
elementáris erővel világít rá 
a pólusok éghajlati-ökológiai 
problémáira.

A gleccserekről repülő jég-
szilánkok és a medvék man-
csai elől pedig kapkodhat-
tuk a fejünket… „… A 3D-s 
film megnézésével betekin-

tést nyertünk egy csodálatos 
világba, mely a sarkvidéki-je-
gesmedvék birodalmában ját-
szódik. Olyan fontos dolgokat 
tudtunk meg pl.: mekkora kárt 
okoz az üvegházhatás, az anya 
medve még az életét is kockáz-
tatja, hogy megvédje kicsinye-
it. Emellett a film összeállítá-
sa, látványvilága is fantasztikus 
volt…”(Garda Eszter 7.o.)

Minden ilyen filmhez fel-
adatlap is kapcsolódik, melyet 
hazaérve oldanak meg a gye-
rekek.

Második állomásunk a 
Corvinus Egyetem ásvány-
börzéjére vezetett ahol a ha-
zai barlangvilágról Kristály-
csodák a föld alatt címmel 3D 
diavetítést is láthattunk. Félő 
volt, hogy az Imax nyújtotta 
erőteljes vizuális élmény után 
érdektelenebb lesz egy élősza-
vas előadással kísért diavetítés, 
de a látvány itt is önmagáért 

beszélt és méltán kötötte le a 
nézők figyelmét.

Ezt követően a börze kö-
vetkezet sokszor leírtam már, 
de nem győzöm hangsúlyoz-
ni- Minden ilyen találkozás 
ezekkel a természetes környe-
zetükben megközelíthetetlen 
földtani geológiai csodákkal, 
gyermeknek, felnőttnek egya-
ránt maradandó és tanulságos 
élményt nyújthat!

Az ilyen nemzetközi ás-
ványbörzéken a világ minden 
tájáról származó ásványok, kő-
zetek bemutatása mellett a ki-
állítók felsorakoztatják a föld 
mélyéből előkerülő ősmarad-
ványokat, különböző földtör-
téneti korokból éppúgy, mint 
a tengerekből származó kagy-
lók, csigák színes formagaz-
dag meszes héját, valamint 
mindezek feldolgozott for-
máit, az ékszereket, ékköveket 
és az egyéb, – belőlük készített 

– iparművészeti vagy dísztár-
gyakat. A börzén persze vásá-
rolni is lehet és gyarapítható a 
saját ásványgyűjtemény is. Ta-
lán egyedibb egy ilyen helyről 
származó karácsonyi ajándék, 
mint egy plázában vásárolt tu-
catáru…

Mivel a mindennapi isko-
lai munkában nincs mód ilyen 
minőségű szemléltetésre, val-
lom, hogy gyermekeink így 
picivel közelebb kerülnek a 
valósághoz, a biológia, a föld-
rajz-geológia igaz, kézzel fog-
ható, tapasztalható tényeihez.

Ebből  földtani kavalkád-
ból évente egyszer, parányi 
ízelítőt – a Jankovich-hét ke-
retében – igyekszünk isko-
lánkban is nyújtani. 

A program zárásaként, 
mindig oly népszerű szerve-
zett szabadprogramon is részt 
vehettek a gyerekek. 

Következő utunk decem-
ber közepén a Cezanne és a 
múlt c. kiállításra visz.

Márta István

Jegesmedvék, barlangok és kristályok

Első alkalommal rendez-
tük meg a napközis Miku-
lás-kupát. A játékos vetélke-
dőn a harmadik és negyedik 
osztályosok vegyes csapatai 
mérték össze ügyességüket. 
A tornaterem egyik felében 
célba dobás, a másikban célba 
rúgás és gurítás volt a feladat. 

Különböző méretű labdákkal, 
különböző távolságokra ta-
lálva lehetett pontokat gyűj-
teni. A végeredmény különb-
sége kicsi volt, az öröm annál 
nagyobb! A gyerekek csoko-
ládét és emléklapot kaptak 
ajándékba.

Stefi néni és Meli néni

Mikulás-kupa
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Büszkeségeink
Aranytoll-díjat nyertek 

 diákjaink!
A Móricz Zsigmond Álta-

lános Iskola az idei tanévben 
is meghirdette szövegalkotási 
pályázatát névadójának tisz-
teletére.

Hagyományainkhoz híven 
az iskolai fordulót házon be-
lül megrendeztük, majd min-
den évfolyamból a legjobbnak 
ítélt pályamű alkotóját nevez-
tük be a versenybe.

A következő mottót kap-
ták a gyerekek fantázia indí-
tóként:

,, Aki másokat ismer: okos,
Aki önmagát ismeri: bölcs,
Aki másokat legyőz: bátor,
Aki önmagát legyőzi: hős.”
Munkájukban  meg kellett 

jelennie valamelyik, vagy akár 
mindegyik gondolatnak.

Évfolyamonként más- más 
műfajban készültek az al-
kotások. Az ötödikesek me-
sét, a hatodikosok mondát, 
a hetedikesek elbeszélést le-
író és párbeszédes részekkel, 
a nyolcadikosok novellát ír-
tak, melynek hőse saját ma-
guk voltak.

A versenyen iskolánkat 
képviselte: Steiner Petra (5. a), 
Blau Virág (6. a), Tóth Lili (7. 
b) és Virág Kata (8. o.).

A novemberi versenyen a 
fogalmazások megírására 60 
percet kaptak a gyerekek, de 
az írásaikat nem használhat-
ták, tehát emlékezetből kel-
lett az alkotásokat papírra 
rögzíteni.

Decemberben megtudtuk, 
kit tartott méltónak Arany-
toll-díjra a bíráló bizottság.

Két diákunk részesült eb-
ben a magas rangú kitüntetés-
ben: Virág Kata és Blau Virág 
vehette át ünnepélyes keretek 
között az Aranytoll-díjat.

Lili és Petra is elismerésben 
részesült, oklevéllel jutalmaz-
ták írásaikat.

Gratulálok az eredménye-
ikhez!

Az érdeklődők a győztes 
írásokat az iskola honlapján 
elolvashatják.

Szabó Erika

Aki november 30-án reg-
gel végigment az iskola fo-
lyosóján mást se hallott, csak 
hogy: „Úgy izgulok!”, „Vajon 
nagymami is itt lesz?”, „Meg-
hallgatod a versem?” és ehhez 
hasonlók. 

Délután  került sor ugyan-
is az alsós Ki mit tud?-ra. 
Kisdiákjaink két helyszínen 
bizonyíthattak, az 1-2. évfo-
lyam az iskola aulájában, míg 
a 3-4. évfolyam a Művelődési 
Házban mutathatta meg szü-
leinek, tanítóinak, osztálytár-
sainak, miben a legügyesebb. 
Nemhiába a sok gyakorlás, a 
zsűriknek most is nehéz dol-
guk volt, mikor rangsorolniuk 
kellett őket. Végülis a követ-
kező döntés született:

1-2. évfolyamon 
Ének kategóriában 
1.: Ranga Petra 1.b
2.: Horváth Máté 2.b
Hangszer                 
 1.: Kupsza Noémi 2.b
 2.: Sztojka Alíz 2.b
 3.: Nagy Lili 2.a
Vers                            
1.: Krizsán Balázs 1.b és 

Bruzsa Márk 2.b

2.: Osvai Réka 2.a és Tóth 
Izabella 2.b

 3.: Mák Luca 1.b és Szabó 
Noel 1.b                             

Mese                           
1.: Turcsány Gergő 2.a
2.: Nagy Lili 2.a
3.: Pesei Karolina 1.a
Tánc                            
1.: 2.b
2.: 1.a
3.: 1.b
Kórus                           
1.: 1.a
2.: 2.b

3-4. évfolyamon 
Ének kategóriában  
1.: 4.a
2.: 4.b
3.: Latinovics Lívia 3.b
 Hangszer                   
1.: Steiner Gréta 3.a és 

László Sára 4.b
2.: Vesztergom Lóránt 3.b
3.: Utassy Rebeka 4.b
Vers                            
1.: Gömöri Luca 4.a
2.: Benkő Gábor 3.b
3.: Szendrey Kitti 4.a                           
Mese                            
1.: Kántor Lili 4.a

2.: Vincze-Hajnal Blan-
ka 3.b

Tánc                            
1.: 4.-esek
2.: 3.-osok
3.: Wiedermann Csenge 

3.b és Tóth Izabella 2.a Duó
Jelenet                       
1.: 3.a
2.: 4.b
3.: 4.a
Különdíj          Kiss Napsu-

gár 4.b és Beckers Szandra 3.a
Minden résztvevőnek gra-

tulálunk! Ezúton is szeret-
nénk megköszönni a zsűriben 
való részvételt Puskás Ferenc-
né Zsuzsa néninek, Füredi-
né Kolláth Éva néninek, Olaj 
Eszternek és Bor Imréné Ildi 
néninek. Találkozunk jövőre!

  Ősz Diána

 Alsós Ki mit tud?

November 16-án rendez-
tük a felső tagozatosok évi se-
regszemléjét. A tanulók már 
hetek óta szorgalmasan ké-
szültek, gyakoroltak, hogy 
színvonalas produkcióval áll-
janak szüleik, tanáraik és tár-
saik elé.

Nem volt könnyű a zsűri 
dolga, hogy sok tehetség kö-
zül eldöntse, hogy kik legye-

nek a helyezettek. A követke-
ző eredmények születtek:

Kórus:  I.  5.a osztály
           II.  7.a osztály
           III. 7. b osztály
Jelenet: I. 7.b osztály
            II. 5.a osztály
           III. 6.a,b osztály
Tánc: Különdíjat kapott 

a 7. a,b osztály dzsesz balett 
csoportja.

 I. 7.a osztály
 II. 5. a,b osztály
III. Marczi Aletta  5. a osz-

tály
Vers:   
I. Szuhai Anna 5.a osztály
II. Czakó Dávid 5.b osztály
III. Marczi Aletta 5. a osz-

tály 
Próza: 
I. Gál Fanni 5. b osztály
II. Kovács Kamilla 6. b osz-

tály
II. Németh Afrodité 6.a 

osztály

Hangszer:
 I. Steiner Petra 5. a osztály
II. Horváth Benedek 5. b 

osztály
II. Nagy Nikoletta 8. osz-

tály

Köszönjük a felkészítőik-
nek a sok munkát, a verseny-
zőknek pedig gratulálunk.

Győrfiné Nagy Eszter

Felsős Ki mit tud?
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A dunaújvárosi Bánki Donát 
Gimnázium és Szakközépiskola 
minden éven megrendezi a nyol-
cadik osztályosok területi számí-
tástechnika versenyét.

A versenyen való részvétel ko-
moly felkészülést igényel mind 
elméletben, mind gyakorlatban, 
ugyanis elméleti tesztet, és egy 
összetett szövegszerkesztési gya-
korlati feladatot kell megoldani 
negyvenöt-negyvenöt perc alatt.

Az idén is nagy izgalom-
mal készültünk, nem szerettünk 
volna lemaradni a korábbi évek 
eredményes Jankovich-os nyol-
cadikosaitól.

A tanulók egyénileg mérették 
meg saját informatikai felkészült-
ségüket, az iskolák közötti rang-
sort, az adott intézmény öt leg-
jobb versenyzőjének pontszáma 
alapján döntötték el.

Horváth Gergő egyéniben a 
III. helyezést ért el, és örömmel 
vette át az oklevele melletti tárgy-
jutalmat. Miközben gratuláltunk 
neki hallottuk meg a jó hírt:

„A 2012-es számítástechni-
ka verseny győztese a Jankovich 

Miklós Általános Iskola és 
AMI”.

Kilenc iskola közül az I. he-
lyezést eredményező tanulóink: 
Horváth Gergely, Nagy Nikolett, 
Váczy-Földi Máté, Bényei Ró-
bert, Héger Armand. 

Az elméleti versenyen jól 
szerepeltek, Godó Tamás, Mi-
haldinecz Blanka, Valencia Eva 
Sophia, csak még a gyakorlatban 
kell ügyesedniük.

Jelenlegi nyolcadikosaink to-
vább öregbítették iskolánk hír-
nevét: 2006-ban, 2007-ben, és 
2009-ben sikerült a rangos máso-
dik helyet megszereznünk. 2011-
ben és 2012-ben pedig mi lettünk 
az elsők.

Ezeknek a szép pillanatoknak 
az emlékeit őrzik az értékes tárgy-
jutalmaink. Az idén egy korszerű 
szkennert kaptunk, amellyel má-
solási műveletet is tudunk végez-
ni, nagyon örülünk neki.

A verseny részletes értékelése 
a www.banki-duj.sulinet.hu ol-
dalon olvasható.

Vargáné Moldován 
Katalin

Rácalmási siker a területi 
számítástechnika versenyen

2012. november 16-án ren-
dezték meg idén már 18.alka-
lommal a körzeti mesemondó 
versenyt Nagyvenyimen. A 
környékből 11 iskola 64 tanu-
lója mondott mesét 1.-8. osz-
tályig. A mi diákjaink most is 
szépen szerepeltek, sok érté-
kes helyezést értek el. A né-
pes mezőnyben a másodiko-
sok között Nagy Lili Panna 
(2.a) II. helyezést ért el.A ha-

todik évfolyamban Kara Do-
minik (6.a) szintén II.helyen 
végzett. A szintén hatodi-
kos Fehérvári Máté IV. lett. 
A nyolcadikosok mesélői kö-
zül Horváth Gergely III., míg 
Polákovics Petra IV. helyen 
végzett.

Gratulálunk a szép ered-
ményekhez!

Szabó Erika
Gyöngyösi Lászlóné

Mesemondók

A 2012-2013-as tanév ma-
tematika verseny első fordu-
lóján résztvevő hetedik osz-
tályos tanulók közül iskolánk 
legeredményesebb verseny-
zője Tóth Lili, aki a részle-
tes kidolgozást igénylő nehéz 
feladatok megoldásában 50 
pontból 41 pontot ért el, és 
ezzel bejutott a verseny me-
gyei döntőjébe. Székesfehér-
váron január 22-én, egy ran-
gos mezőnyben kell majd 

helytállni. Fejér megye hete-
dik osztály első kategóriájá-
ból mindössze hat tanuló ju-
tott tovább az első fordulóból.

 A korábbi évekhez hason-
lóan, a Varga Tamás matema-
tika verseny megyei döntő-
jén az idén is képviselve lesz 
a Jankovich Miklós Általános 
Iskola és AMI. Lelkesen ké-
szülünk a megmérettetésre.

Vargáné Moldován 
Katalin

Országos Varga Tamás 
Matematika verseny

Már a reggel is jól kezdő-
dött. Az iskola bejáratánál a 
polgárőrök télapója szaloncu-
korral várt minket. A hangulat 
csak fokozódott, az iskolába 
beérve a diák télapó és kram-
pusz lányai jártak osztályról 
osztályra megénekeltetve di-
áktársaikat.

Ajándékot, szeretetet, egy 
kis figyelmességet hordtak 

szét a télapó zsákban, kicsik-
nek, nagyoknak, gyerekeknek 
és felnőtteknek tették szeb-
bé a napját. Kedves vendégek 
voltak a negyedikesek által 
rendezett első osztályos ava-
tón is, a gyermekek körében.

Jövőre is szeretettel várjuk 
a nagyszakállút!

Vargáné Moldován 
Katalin

Télapó az iskolában



Rácalmás 9

Köszönjük a szép játékokat!
Lassan felváltják a kará-

csonyi fényeket, dekorációkat 
a farsangi készülődés színes 
képei. Még most is örömmel 
beszélnek a gyermekek a ka-
rácsonyi ünnepről, a sok szép 
játékról, melyekkel most is 
szívesen játszanak. Köszönjük 

Sarok Károlynénak a Sziget-
fő utcából és Utassy József-
nek a Kiss Ernő utcából a sok 
szép játékot! Gazdagabbá tet-
ték ünnepünket. Köszönjük a 
szülőknek is a felajánlott já-
tékokat, fenyődíszt és szalon-
cukrot.

q Nem volt még ilyen bő-
ség fenyőágakból, fenyőfák-
ból, mint az elmúlt évi ad-
venti időszakban. Köszönjük 
Rácalmás lakosainak a fenyő-
fa és fenyőág fejajánlásokat, 
segítségükkel igazi karácsonyi 
fényben tündökölt a települé-
sünk
q Február 13-án szerdán 

10 órakor a Léghajó Báb-
színház bemutatja óvodánk-
ban a Ludas Matyi c. mesét. 
Az előadásra kisebb testvére-

ket is szeretettel várunk. Jegy 
ára: 400 Ft.
q A hagyományos farsan-

gi mulatságunkat, műsorun-
kat február 22-én pénteken 
délelőtt tartjuk, ahol a csopor-
tos játékok után a tornaszobá-
ban vonulnak fel a jelmezesek 
és mutatkoznak be egyenként 
a színpadon. Az egész délelőtt 
süti evésről szörp ivásról és fék-
telen játékról szól majd. A nap 
fénypontjaként pedig elégetjük 
a tél jelképét a KISZE bábot.

Óvodai  hírek

Kedves vendégünk volt óvodánkban Popovics Jánosné Kati néni, aki a 
karácsonyi ünnepünkön nem tudott részt venni, de másnap meglepte 
gyermekeinket szaloncukorral. Köszönjük szépen!
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

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

A művelődési ház 
nyitva tartása
Hétfő: zárva
Kedd: 10-20
Szerda: 10-20
Csütörtök: 10-20
Péntek:  10-19
Szombat:      15-18
Vasárnap és hétfőn: zárva

Könyvtár és internet 
nyitva tartás:
Hétfő: zárva
Kedd: 10-18
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-18
Péntek: 10-18 

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

Terem Időpont Csoport
Hétfő

Tánc 15.30-16.30 Jazzbalett 5. osztály
Tánc 15.30-17.00 Jazzbalett 7. osztály

Kedd

Tánc 13.00-14.00 Jazzbalett 2-3. osztály
Tánc 14.00-15.00 Jazzbalett 1. osztály
Kis 17.00-19.00 hó utolsó keddjén Városvédő elnökségi
Tánc 19.00-20.00 Alakformáló torna

Szerda

Civil  9.30- 10.30 Asszonykórus
Tánc 13.00-14.00 Jazzbalett 2-3. osztály
Tánc 14.00-15.00 Jazzbalett 4. osztály
Tánc 15.00-16.00 Jazzbalett 5. osz-
tály 
Tánc 17.00-18.00 Pilates torna
Tánc 18.00-19.00 Apple Country Club
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
Tánc 17.30-18.30 Pilates torna
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 Cikk-Cakk Foltvarróklub

Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 

Szántó Béla (elnök), Bíró Béla, Szekeres István.
Szerkesztőség levélcíme: 

2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. Telefon: (25) 440-001
Nyomdai munkák: a Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. 

Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető

A művelődési házban mű-
ködő német klub december 
7-én, pénteken tartotta év-
záró adventi ünnepségét. A 
Hoffmann Mária vezetésével 
működő klub tagjai hamisí-
tatlan német adventi hangu-
latot varázsoltak a művelődési 
ház nagytermébe. Stermecz-
ki András evangélikus lelkész 

ünnepi szavait követően el-
hangzottak klasszikus német 
mesék és énekek magyarul és 
németül egyaránt. Végül a tél-
apó és igencsak ijesztő kram-
pusza is meglátogatta a gye-
rekeket és felnőtteket, hiszen 
ajándék nélkül senki sem tér-
hetett haza.

Olaj Eszter

Németesek évzárója
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COUNTRY TÁNC OKTATÁS
 � 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.

Pilates torna
Pilates torna indult a mű-

velődési házban Pirbus Zsu-
zsanna vezetésével. A fog-
lalkozások szerdán 17 és 18 
óra között, pénteken 17.30 
és 18.30 között látogatható-
ak. A részvételi díj 750 fo-
rint alkalmanként. Jelentkez-
ni a 30/517-7968-as számon 
lehet.

Kézműveskedtünk
Igazi karácsonyi hangulatú 

kézműves játszóházzal zártuk 
az évet a művelődési házban. 
December 18-19-én délután 
sokan nálunk készítették el 
karácsonyi asztaldíszeiket és 
apró ajándékaikat. Ezúton is 
köszönjük Bándity Petra ki-
tartó segítségét. Legközelebb 
február 8-án, délután 15 és 
17 óra között várjuk a gyere-
keket és a családokat farsangi 
játszóházunkba. 

Új köteteink
Könyvtárunkba decem-

berben megérkeztek a Má-
rai-programból biztosított 
legújabb könyvek. Polcaink 
számos felnőtt, ifjúsági és 
gyermek könyvvel gazdagod-
tak. 2013-ban is szeretettel 
várjuk régi és új olvasóinkat. 

Színházjárat
Színházjárat indul 2013. 

február 22-én, pénteken a 
Vígszínház Mikve című elő-
adására. A színházjegyek ára 
buszköltséggel együtt 5.500 
forint. Jelentkezni lehet sze-
mélyesen a művelődési ház-
ban vagy telefonon a 25/440-
456 és a 30/216-2372-es 
telefonszámon. 

Hadar Galron sok humor-
ral fűszerezett története egy 
női fürdőben játszódik, egy 
mikvében. A mikve rituális 
fürdő, ahol havonta egyszer 
az asszonyok megmerítkez-
nek, hogy megtisztuljanak, és 
újra érintkezhessenek férjük-
kel. A dráma szereplői kü-
lönböző életkorú nők, akiket 

vallási szabályok kötnek, és 
különféle társadalmi és csalá-
di szerepekben egy férfiuralta 
világban küzdenek elfogadá-
sukért, szabadságukért, jo-
gaikért, s ha kell lázadnak is. 
Hadar Galron kortárs izra-
eli drámaíró 2004-ben írta a 
Mikvét, melyet azóta a világ 
számos pontján bemutattak. 
A magyarországi ősbemuta-
tót Michal Dočekal, a prágai 
Nemzeti Színház igazgatója 
rendezte.

Szereposztás: Pap Vera, 
Börcsök Enikő, Eszenyi Eni-
kő, Igó Éva, Hegyi Barba-
ra, Péter Kata, Tornyi Ildikó, 
Réti Adrienn, Kovács Patrí-
cia, Stefanovics Angéla, Tóth 
Orsolya.

Kirándulás
Buszos kirándulást szerve-

zünk február 9-én, szomba-
ton a Szépművészeti Múze-
um Paul Cézanne életművét 
és a múlthoz való viszonyát 
bemutató kiállítására. A busz-
költség 2400 forint, a teljes 
árú belépőjegy ára 3200 fo-
rint. Jelentkezni a művelődési 
házban személyesen, vagy te-
lefonon a 25/440-456-os tele-
fonszámon lehet. 

Színházjárat - 
márciusban is

Színházjáratot indítanánk 
márciusban a Nemzeti Szín-
ház Angyalok Amerikában 
című darabjára. Főbb szere-
pekben: Kulka János, Stohl 
András, Tenki Réka, László 
Zsolt, Alföldi Róbert, Udva-
ros Dorottya, Szabó Kimmel 
Tamás, Söptei Andrea. Elő-
zetes jelentkezéseket kérünk 
a művelődési házban. 

Operalátogatás 
-áprilisban

Operalátogatást szerve-
zünk április 27-én, Puccini: 
Pillangókisasszony című da-
rabjára. Előzetes jelentkezé-
seket várunk a művelődési 
házban személyesen, vagy te-
lefonon. 

Művelődési ház: hírek rövidenKönyvajánló
Horváth Vik-

tor: Török tükör
A Török tükör 

időutazásra hívja 
az olvasót 16. szá-
zadba, a félelmetes 
Szulejmán szultán 

frissen meghódított tartományá-
ba - Magyarországra. Egy fékte-
len török kamasz szemével látjuk 
két nagy birodalom bizonytalan 
határvidékét, naptárak, adórend-
szerek, nyelvek, írások, szent-
írások, pénzek és hagyományok 
színes vásárát; találkozunk kirá-
lyokkal, császárokkal, hatalmas 
szultánokkal, magyar főurakkal, 
oszmán bégekkel, kereskedőkkel, 
polgárokkal, falusi bírókkal, sőt 
néha még angyalokkal és dzsin-
nekkel, furcsa repülő szerkeze-
tekkel is. Látjuk, ahogy Pécs vá-
rosát meghódítja az Ezeregyéj 
mesevilága, az utcákon feltűn-
nek a tevék, a kertekben a kajszi 
és a füge, az erdőkben a rablók, 
felépül az első dzsámi és török 
fürdő. Ez a regény azoknak szól, 
akik elvágyódnak, akik szerelmet 
és harcot, hűséget és árulást, ka-
landot és utazást akarnak, vesze-
delmet és menekülést, könnye-
ket és mézet. Akik meg akarják 
tudni, milyen volt a világ ötszáz 
éve, és akik szeretik, hogy akkor 
az élet nem volt sem szebb, sem 
rosszabb - más volt.

Lin Hallberg: 
Kedvencünk Szig-
ge!

 Elina és a ba-
rátnői lovagolni 
kezdenek a Csin-
talan Lovasklub-
ban, amit Ingela, a 

világ legjobb lovasoktatója vezet. 
A lányok megtanulnak mindent 
a lótartással és a lovaglással kap-
csolatban.

Elina a könyv főszereplője itt 
ismerkedik meg Sziggével és a 
többi pónilóval.Szigge egy gyö-
nyörű fehér kanca. Egyik nap 

amikor Elina megérkezik az is-
tállóba, Szigge beteg és fáj a lába.

Mi történhetett? Megismer-
hetjük a lótartás csínját-bínját. 
Kedves képekkel kísért történet!

Miklya Luzsányi 
Mónika: Macskaút

A Macskaút a re-
gényben egy titkos 
ösvény, ami Misi-
ék régi, Ostrom ut-
cai házából veze-

tett fel a Várba. De nem csak a 
Várba vezet, hanem a barátok-
hoz, sorstársakhoz is. Régi ott-
honukhoz visszajárva Misi Lord 
Mathias képében találkozik egy 
ezüstszín macskával, majd annak 
tulajdonosával, Gédával. Nincs 
többé egyedül: ahogy Gédából 
Genovéva, „Kent grófjának legki-
sebb lánya” lesz, az ezüstkék szí-
nű macskából Lord Herold, úgy 
alakul át a regény is egy kalandos 
modern lovaghistóriává.

Kern András - 
Ezt nem lehet le-
írni!

Kern András a 
legnépszerűbb ma-
gyar színészek, ren-
dezők, kabarészer-
zők egyike. Bárdos 

András végigélte, végigbeszélget-
te vele az elmúlt fél évet, a beteg-
ségétől a gyógyulásán át a ma-
gára találásáig.Kern zavarba ejtő 
őszinteséggel mesél az életéről. 
Élete korrajz: ráismerünk ben-
ne a sajátunkra, az elmúlt ötven 
év történelmére.Rrögtönzött pa-
ródiák tucatjaival beszél az éle-
téről, miközben nevetünk azon, 
hogyan lehet megszerezni ideha-
za egy stégengedélyt, megvásá-
rolni egy szárnyas mosdót, vagy 
parkolni egy mélygarázsban, szép 
lassan kirajzolódik az életünk, 
ezen a cúgos, szeles, hideg, nagy 
Lövölde téren, amelyet úgy hív-
nak: Magyarország.

Olaj Eszter
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A termőföldről szóló 1994. 
évi LV. tv. 2013. január 1-től 
hatályos módosítása alapján 
a földhasználati nyilvántar-
tás kötelező tartalmi elemévé 
vált magánszemély földhasz-
nálók esetén a személyi azo-
nosító szám (személyi szám), 
gazdálkodó szervezet esetén a 
statisztikai azonosító és a cég-
jegyzékszám.

A bejelentést a Vidékfej-
lesztési Minisztérium által 
közzétett adatlapon kell meg-
tenni. Az adatlap a http://
www.foldhivatal.hu/images/
nyomtatvany/foldhaszn2013/
foldhaszn_adatkozl_13.doc 
hivatkozásról letölthető.

Az adatlap kötelező hasz-
nálatával a földhasználók az 

azonosító adatközlési kötele-
zettségüknek 2013. március 
30-ig tehetnek eleget a járá-
si földhivatal felé. A határidő 
elmulasztása földhasználati 
bírság kiszabását vonja maga 
után. Magánszemély föld-
használóknak a személyi azo-
nosítót és a lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány (lakcím-
kártya mindkét oldala!), míg 
gazdálkodó szervezet föld-
használóknak a statisztikai 
azonosítót tartalmazó okirat 
másolatát is csatolniuk kell.

A bejelentés ingyenes, 
amennyiben a földhasználat-
ban egyéb változás bejelenté-
sére nem irányul.

Az adatbejelentő lapon 
földrészlet használatát, illetve 

annak megszűnését bejelen-
teni nem lehet, az kizárólag a 
törvény által előírt azonosító 
bejelentésére szolgál!

Amennyiben a földhasz-
náló több járási földhivatal il-
letékességi területén is hasz-
nál termőföldet, vagy minden 
földhivatalnál be kell nyúj-
tania az adatlapot és a má-
solatot, vagy csak a választá-
sa szerinti járási földhivatalba 
nyújtja be egy példányban, de 
ebben az esetben az adatla-
pon fel kell tüntetnie azon ál-
tala használt földrészleteket, 
melyek nem az adott járá-
si földhivatal illetékességi te-
rületén fekszenek. Ily módon 
értesülhet a járási földhivatal 
arról, hogy a nyilvántartásba 

vétel után hivatalból meg kell 
keresnie a többi érintett járási 
földhivatalt az azonosító nyil-
vántartásba vétele végett.

Felhívom a figyelmet to-
vábbá, hogy 2013. január 1-től 
minden földhasználónak be 
kell jelentenie az általa hasz-
nált termőföldet az illetékes 
járási földhivatalnál, függet-
lenül az általa használt összes 
termőföld mennyiségétől. Ez 
a rendelkezés az 1 ha alat-
ti, jellemzően  zártkerti föld-
részletek használóira is vonat-
kozik. Abban az esetben is be 
kell jelenteni a földhasznála-
tot, ha a tulajdonos saját maga 
használja a termőföldet!

Holczheim Gábor
hivatalvezető 

 Tájékoztató földhasználók részére

November  és december 
hónapunk  a megbékélés hava 
volt. Közbiztonság szempont-
jából különös esemény nem 
történt. Bűneset viszont volt, 
mégpedig sajnálatos módon 
elég nagy horderejű, és remél-
hetőleg soha többé nem fordul 
elő: brutális gyilkosság történt 
településünkön. Két szomszéd 
egész napos baráti munkálatai 
másnap reggelre gyilkossággal 
végződtek. A Somogyi Béla 
utcában lakó barátok ugyan-
is összevesztek valamin, és az 
erősebb szomszéd  információ-
ink szerint tizenkét késszúrás-
sal és két kalapács ütéssel kiol-
totta társa életét. A kora reggeli 
órákban egyik polgárőrünknek 
elmondta tettét, és társunk ja-
vaslatára a tettes feladta ma-
gát a rendőrségen. Tudni kell, 
hogy előtte körülbelül három 
héttel a helyi körzeti megbí-
zott és a polgárőrök több la-
kásbetörést és rábizonyítottak 
a férfira, emiatt a rendőrség 
vizsgálati fogságba helyezte 
majd szabadlábon védekezhe-
tett a bíró jóvoltából. Ember-
élet lett az ára a bírósági jólel-
kűségnek. 

Novemberben és decem-
berben elmaradtak az esti be-

surranásos lopások, ami talán 
a rendszeres esti járőrözésnek 
is köszönhető. Ennek ellené-
re  nem szabad teljesen meg-
nyugodni, mert mindig van-
nak újabb és újabb trükkjeik 
az elkövetőknek. Kérjük, to-
vábbra is tegyenek meg min-
den korábban már elmondott 
óvintézkedést (zárják az ajtó-
kat, kertkapukat, ne hagyják 
szem előtt értékeiket),  hogy 
közösen meg tudjuk előzni a 
bajt.  Továbbra is figyeljenek 
a szomszédokra, működjön a 
SZ.E.M. mozgalom,  így ele-
jét tudjuk venni a bűnözésnek. 

Decemberben a polgár-
őrök munkájukkal is kötőd-
nek az ünnepekhez. Télapó-
kor az óvodánál és az iskolánál 
mandarinnal és szaloncukorral 
kedveskedtünk a gyermekek-
nek, majd délután a rendőrség-
gel közös szolgálatot adtunk, 
melynek során naranccsal és 
citrommal ajándékoztuk meg 
az autóvezetőket.

Jelen voltunk, a Rácalmásiak 
Karácsonya rendezvényen, 
munkánkkal hozzájárultunk 
annak sikeres lebonyolításá-
hoz.

December 15-én, immár 
kilencedik alkalommal ke-

rült megrendezésre az egye-
sület évzáró rendezvénye. Ha-
gyománnyá vált, hogy ilyenkor 
oklevéllel köszönjük meg a ki-
emelkedő teljesítményt nyúj-
tó polgárőröknek áldozatkész 
munkájukat.

„Év Polgárőre” kitüntetést 
idén Lábas Istvánné kapta. Ő 
a nap 24 órájában elérhető, ha 
polgárőri segítségre van szük-
ség. Minden tanítási napon, a 
virágbolt előtti gyalogátkelő-
helyen vigyázza a gyermekek 
testi épségét. 

„Kiváló Polgárőr” kitünte-
tésbe Pulay Ferencné részesült. 
Ő minden hétköznap az isko-
la előtt segíti a kisdiákok köz-
lekedését. A kiemelkedő váro-
si rendezvényeken „anyaként” 
gondoskodik a szolgálatos pol-
gárőrök ellátásáról.

Tiszteletbeli polgárőrré vá-
lasztotta az egyesület tagsága 
Vasánszki László urat. Ezúton 
is megköszönjük az egyesület 
részére nyújtott támogatását. 

Itt mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik tombola-
tárgy felajánlásával járultak 
hozzá a rendezvény sikeré-
hez: 

Aradiné Ádámné cipőbolt, 
Bényei Róbert ELEKTRO 

ALMÁS, Coop üzlet, Dualsz-
ky-Kovács István horgászbolt, 
Farkasné Csilla vasbolt, Ga-
csályi Gáborné víz,- gáz,- fű-
téstechnikai szaküzlet, Komo-
lai Zoltánné papírbolt, Lábas 
Istvánné, Martinász ABC, 
Miss Istvánné ital-lerakat, 
Pomóthy Attila ABC, Rendes 
Mária butik, Saliné zöldség-
bolt, Varga- Kaiser Zita ama-
tőr festőművész.

Kedves Lakótársak!
Az egyesület nevében ez-

úton köszönjük minden tá-
mogatónknak a tavalyi év-
ben nyújtott adományt, amivel 
elősegítették zökkenőmen-
tes működésünket. Köszönjük 
Rácalmás lakosságának, hogy 
bejelentéseikkel segítették pol-
gárőrségünk munkáját. Kér-
jük, hogy adójuk 1%-át idén is 
ajánlják egyesületünk részére, 
amit mi kisvárosunk közbiz-
tonságának fenntartására, javí-
tására fordítunk. 

Adószámunk: 
18495573-1-07. 

Ezúton kívánunk eredmé-
nyekben gazdag, békés új esz-
tendőt!

Vizi István
elnökségi tag

A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Az év polgárőre: Lábas Istvánné
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Egyre-másra lehet olvasni 
és hallani az „okos mérés” -ről  
a gáz és villamos fogyasztás-
mérésben. Szolgáltatók tele-
pítenek újfajta villamos mé-
rőket, hátrányos helyzetű 
fogyasztók kapnak előrefize-
tős gázmérőt.  Honnan jön-
nek, miért indultak el és mit 
jelentenek ezek a változások 
a háztartási energiamérés-
ben? 

Rövid cikkünk annak 
kapcsán született, hogy a 
rácalmási D.E.Á.K. Irányí-
tástechnikai Kft. lezárta ku-
tatás-fejlesztési projektjét és 
azok eredményeinek haszno-
sításán munkálkodik.

A D.E.Á.K Kft. uniós tá-
mogatást nyert a „Piacori-
entált kutatás-fejlesztési te-
vékenység támogatása” című 
pályázati kiíráson az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv 
keretében. A projekt a kis-
térségben tart meg mun-
kahelyeket és járul hozzá 
Rácalmás város növekvő adó-
bevételeihez. A projekt kere-
tében a gázfogyasztásmérő-
ket okosabbá tevő eszközök 
prototípusát fejlesztettük ki. 
A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Regionális fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult 
meg.

Mi haszna van a fogyasztónak 
az okos mérésből?

A „okos mérés” legfőbb 
előnyei röviden a következők:

– A becslésen alapuló 
számlák korszakának vége. A 
valódi fogyasztáson alapuló, 
gyakori számlák előnye, vala-
mint az a tény, hogy nem kell 
az óraleolvasóra várni, min-
den bizonnyal kényelmesebb, 
biztonságosabb és kiszámít-
hatóbb szolgáltatást jelent.

– Mindemellett kiküszö-
böli azokat a végszámlákban 
megjelenő komoly összege-
ket, melyek abból erednek, 
hogy a becsült számlák jelen-
tősen alábecsülik a fogyasz-
tást. Ezeket a többleteket a 
szolgáltató egy összegben ki-
számlázva okoz kellemetlen 
helyzeteket a fogyasztónak.

– A számlákon szerep-
lő visszatekintő adatok se-
gítségével összevethető a fo-
gyasztás az előző év azonos 
időszakának fogyasztásával, 
beleértve az időjárást is.

– Az „okos méréssel”,  a 
gázfogyasztás mérésében, fő-
ként a kültéren elhelyezett 
mérőknél, a nagyon magas 
vagy nagyon alacsony külső 
hőmérséklet torzító ( hőmér-
séklet/térfogat/nyomás ösz-
szefüggése) hatásai is kivéd-
hetőek.

– A körültekintőbb, elő-
retervező háztartási energia-
gazdálkodás megtakarítást 
eredményezhet.

– Előleg -vagy utólagos fi-
zetés lehetősége, egyszerűbb 
fizetés telefonon, vagy inter-
neten keresztül is része az 
„okos mérés”-nek.

– A fogyasztó vagy az in-
terneten vagy a mérőszerke-
zet kijelzőjén keresztül tud 
üzenetet küldeni és tájékoz-
tatást kapni a fent leírtakról.

Mindezen előnyök mel-
lett a lehetséges hátrányokról 
sem szabad megfeledkezni. 
Az „okos mérés” automatiz-
mushoz vezet, érinti a ma-
gánszférát, és sebezhetőbbé 
válnak a rendszer-vagy adat-
visszaélések terén hackerek-
kel szemben. Megfelelő biz-
tonsági intézkedésekkel és 
szabályozással ezek a prob-
lémák kiküszöbölhetők, mint 
azt láthatjuk is a bankok és 

energiaszolgáltatók honlap-
jain. 

Az európai projektek 
tanulságai

Az utóbbi években növek-
vő érdeklődés mutatkozik az 
okos mérés előnyei és beve-
zetésének módja iránt. A fej-
lesztések ellenére még min-
dig korlátozott mennyiségű 
tapasztalat áll rendelkezés-
re a háztartási energia meg-
takarítás céljából kialakított 
„okos mérés” rendszerekkel 
kapcsolatban. 

A gáz-és villanyfogyasztás 
visszacsatolás kutatása még a 
kezdeteknél tart. A legtöbb 
tapasztalat ez idáig, csak ki-
sebb projekteken alapul, és 
csak néhány projekt volt 
elég hosszú ideig tartó ah-
hoz, hogy meg lehessen ítél-
ni, hogy egy adott fogyasztói 
reakció (megtakarítás, kiszá-
míthatóság) tartósan fennáll-
e, vagy lehet-e rá építeni. 

Továbbá, vannak olyan 
nehezítő tényezők, melyek a 
fogyasztók érdektelenségét 
okozzák, mint például a meg-
takarítás mérésének nehézsé-
ge, vagy a hatások minimális, 
legalább három hónapon át 
történő fenntartása. 

Az otthoni infokommu-
nikációs technológia azon-
ban rohamosan fejlődik, és 
ott, ahol a mérőműszerek és 
a multimédiás eszközök ösz-
szekapcsolhatóvá válnak, az 
innovatív technológiák, mint 
például a TV bekapcsolásakor 
felugró üzenetek, jóval haté-
konyabbak lehetnek. A jövő 
valószínűleg az „okos mérésé”. 
Ha többet szeretne meg tudni 
róla, keresse a neten az „okos 
mérés” vagy a „smart mete-
ring” kifejezésekkel.

(X)

Okos mérés - új utakon a ház-
tartási energiafogyasztás mérése

Cserkészet 
Rácalmáson

Eseménydús év végéje volt 
a  cserkészeknek. A decem-
ber eleji intenzív betlehemes 
próbák után végre elérkezett a 
fellépések ideje is. 

Kilenc előadást tartottunk, 
– a nagyszínpadi fellépést 
nem számítva –, 200-250 em-
bernek vittük el a karácsony 
üzenetét, hangulatát, de nem 
csak a nézőknek, hanem ne-
künk fellépőknek is maradan-
dó élményt nyújtott.

Szeretném megköszönni 
minden résztvevő munkáját a 
műsorban!

Különösen köszönjük Ber-
zainé Kereki Ritának, aki be-
tanította az előadást.

December végén, a két 
ünnep között a dunaújváro-
si uszodában jártunk, ahol jót 
játszottunk. Két őrsünk 11 
versenyszámban mérte össze 
ügyességét.

A legutolsó menetben pár 
centivel a macskák legyőzték 
a vaddisznókat - azaz a fiúk 
kikaptak  a lányoktól 6:5-re...

Maradt még bérletünk, lesz 
lehetőség a visszavágóra!

Januári foglalkozásaink  a 
művelődési házban: január 19 
és 26-án lesznek, minden al-
kalommal 15-17 óra között. A 
játék mellett készülünk a pró-
bákra is.

Február 2-án 19 órától 
cserkészbál Adonyban!

Minél nagyobb létszámban 
szeretnénk részt venni. Ezen a 
bálon nem csak a felnőtteket, 
hanem a gyerekeket is szíve-
sen látják a szervezők. Batyus 
jellegű, de a büfé feltöltésében 
is várnak segítséget.

Nagyon jó buli, akinek le-
hetősége van, ne hagyja ki!

Ha segíteni szeretné bárki 
a cserkészcsapatot, támogatói 
jegy vásárlásával megteheti, 
de tombolatárgy felajánlását 
is szívesen fogadjuk.

A 06-30-4379109-es szá-
mon lehet érdeklődni Blau 
Sándornál a bállal kapcsolat-
ban.

Blau Gabi
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A Rácalmási 
Református Egy-
házközség hírei

Református istentisztelet 
időpontja:

Vasárnaponként délelőtt 
10.30-tól a református-evan-
gélikus templomban

Keresztelői előkészítő soro-
zatot indítunk január végétől 
mindazok számára, akik cse-
csemő, óvodáskorú vagy kis-
iskolás gyermeküket szeretnék 
megkeresztelni, vagy saját ma-
guk felnőttként részesülnének 
a keresztségben. Az előkészítő 
során alkalom nyílik a keresz-
tyén hit alapjait és a református 
gyülekezetet megismerni.

A pontos időpontot és hely-
színt a jelentkezőkkel egyez-
tetjük. A sorozat körülbelül öt 
alkalomból fog állni és hetente 
egy órát vesz igénybe.  A soro-
zaton való részvétel és a keresz-
telés ingyenes.

Drótposta címünk: 
ref.kulcs.racalmas@gmail.

com
Lelkipásztor telefonszáma:
0630/5748-564
Honlapcímünk:
http://refkulcsracalm.

wordpress.com/

Lélekfrissítő
„Akik könnyezve vetettek, 

ujjongva arassanak!. Aki sír-
va indul, mikor vetőmagját vi-
szi, ujjongva érkezzék, ha ké-
véit hozza!” (Zsoltárok könyve 
126, 5-6)

Van reményteljes kezdet, 
amikor az első, az új öröm-
mel tölt el bennünket. Ami-
kor szépen indul minden, zök-
kenőmentesen és aggodalomra 
okot adó előjelek nélkül. Van-
nak sírva indulások is. Ami-
kor keserves a kezdet, és szo-
rongással teli a jövő. Hogyan 
indultunk az új esztendőben? 
Ha bizakodva, ha kétségekkel, 
az eljövendő nem a mi kezünk-
ben van. Van, amit nem tudunk 
befolyásolni. Ha az Istennel 
indultunk, aki Úr mindenek 
fölött, akkor könnyeinket és 
aggodalmainkat feltválthat-
ja a mindent legyőző bizalom: 
Megőriz engem az én Uram!

2013. január 6-án a szer-
bek a Juliánusz naptár alapján, 
a  régi hagyományok szerint 
ünnepelték Jézus születését, a 
szentestét „Bádnye Vecsé”-t.  

A szerbek régen két fiatal 
tölgyfát (bádnyák) vágtak az 
erdőben, az egyiket feldíszí-
tették, a nagyobbal tüzet rak-
tak, szeretettel, melegséggel 
várták a kis Jézus születését. 

A hívők és az érdeklődők a 
rácalmási templomban gyüle-
keztek, ahol szerb 
nyelvű liturgia ke-
retében felszente-
lésre került a tölgy-
faág (bádnyák), 
majd a templom 
mellett jelképesen 
kis máglyát rak-
tak a megszentelt 
ágakból. A Jézus 
születésével kap-
csolatos köszöntő-
ket szerb nyelven 
elmondták, majd 
elénekelték ószláv nyelven. A 
hívek egymást így köszöntöt-
ték „Hrisztosz sze rodi!” ( Jé-
zus megszületett) ezt fogadták 
„Voisztinu sze rodi!” (Valóban 
megszületett) válasszal. Végig 
az ünnepek alatt így köszön-
nek. Majd mindenki vitt haza 
a templomból egy feldíszített 
kicsi bádnyákot, tölgyfaágat.

A  szerbeknél január 6-án 
szigorú böjt van és a szentes-
tére való felkészülés zajlik. A 
család tagjai már reggel így 
köszöntik egymást „Csesz-
titám vám Bádnyi dán” (Kö-
szöntöm a szent napot). A ház 
asszonya bedagasztja a böjtös 
kelt kalácsokat, ami élesztővel, 
sós vízzel, kis kovásszal és ke-
vés olajjal készül. A tésztából  
készül egy kerek kalács,  ke-
reszt alakban négy égtájra van 
felosztva, melyekre jelképesen 
a tésztából kis szőlőfürt, ku-
korica, búza, baromfi, ló, disz-
nó stb. kerül. Ebből a tésztá-
ból készül egy kalács, ami a 
holdat szimbolizálja, egy ka-
lács a család egészségére, any-
nyi vágással, ahány tagja van a 
családnak és rudakat is sütnek 
belőle, amiből készül a guba.

Vacsorára böjtös bablevest 
főznek, fehér gyöngy babból, 
sok zöldséggel.

A házigazda előkészí-
ti a szenteste kellékeit:  egy 
kosárban szalmát, egy ko-
sárban kukoricát, búzát, ba-
bot, egyéb magvakat és diót. 
Erre kerül a karácsonyi kerek 
kalács, aminek a közepébe 
gyertyát helyeznek. Előké-
szíti még a tömjént, a kicsi-
rázott búzát, egy tálban fok-

hagymát, hagymát, almát és 
egy kis üveg mézet, valamint 
a mézes pálinkát.

A háziasszony megteríti az 
asztalt, fehér vászon asztalte-
rítővel, ami az ünnepek alatt 
végig az asztalon marad. Szo-
kás volt a terítő alá is szalmát 
helyezni, és a szobát is felszór-
ni, de mostanában az asztal alá 
kerül a szalma kosárban. 

Elérkezik az este, a család-
tagok így köszöntik egymást: 
„Csesztitám Bádnye Vecse” 
(Köszöntöm a szentestét)

Az ünnepet sötétedés-
kor kezdik. A család tagjai a 
szenteste kellékeit hozzák az 
ünnepi asztalhoz. A ház asz-
szonya fogadja őket. Hozzák a 
bablevest, a böjtös kalácsokat, 
a kosarat szalmával, kosarat a 
kerek kaláccsal, a gyertyát, a 
tömjént és Jézus születésének 
szentképét. 

Köszöntőt mondanak 
szerb nyelven: „Dobro vecse, 
csesztitám vám bádnye vecse. 
Dá Bog dá docsekiváli mno-
go ljétá i godiná u zdrávlju, 
u miru, i ljubávi, i vise Hris-
tovog Rozsdesztvá.” ( Jó es-
tét, köszöntöm a szentestét. 

Az Isten adja, hogy sok évet 
megérjünk egészségben, bé-
kében és szeretetben, együtt 
várva Jézus születésének ün-
nepét). A családtagok a szent-
este kellékeivel háromszor 
körbejárják az asztalt, tömjén-
nel füstölnek és közben ószláv 
nyelven eléneklik Jézus szüle-
tésének szent énekét. A házi-
gazda a négy égtáj felé dióval 
megszenteli a házat.  A kerek 
kalácson meggyújtják a gyer-

tyát, ez egész vacso-
ra idő alatt ég, majd 
a kosárba helyezett 
magvakkal eloltják.

A vacsora előtt 
mézes pálinkával 
köszöntik Jézus szü-
letését, majd  böjtös 
bablevest esznek a 
„Hold” és „Egész-
ség” kaláccsal. A ka-
lácsokból törnek, 
ezen a napon kést 
nem használnak. 

Következik a mákos és diós 
guba a böjtös rudakból. Va-
csora végén kompótot, szárí-
tott gyümölcsöket, diót, mo-
gyorót fogyasztanak.

A karácsony első napján 
„csésznica”-t sütnek, ez sze-
rencsekalács, ami rétestésztá-
ból készül. Alul és  felül  ré-
testészta, közötte diótöltelék, 
amibe helyezik a pénzt, A te-
tejét mézzel kenik meg. Eb-
ből törni szokás, aki pénzt 
talál benne, egész évben sze-
rencsés lesz,  megőrzi egy évig,  
a következő csésznica sütésig, 
majd a pénz újra belekerül a 
csésznicába.

A karácsony három napig 
tart. Ilyenkor szokás a rokon-
látogatás, vendégség, melyre 
többfogásos ünnepi ebéddel, 
kalácsokkal, süteményekkel 
készülnek. Az első, vagy má-
sodik napon a rokonsággal 
együtt mennek a karácsonyi 
nagy liturgiára.

Ebben az évben janu-
ár 8-án a dunaújvárosi szerb 
templomban tartottuk a kö-
zös karácsonyi nagy liturgiát. 

Mohainé Csupity Zsófia
elnök

Szerb karácsony (bozsity)
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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.

„-hiányzol közülünk,  
a helyed üres lett...”

Szeretettel és örök hálával emlékezünk édesanyánkra

SUPLICZ MÁRIÁRA
 halálának  10. évfordulóján.

 
lányaid: Marika, Zsuzsika, és családjuk, 

és a dédunokák, akiknek a születését 
sajnos már nem érted meg: LIZI,  ALEXANDRA, 

és rövidesen érkezik
a kicsi SZOFI

Itt a rég várt 
Sváb-bál!!!

Rácalmás Város 
Német Nemzetiségi Önkormányzata

 immár harmadik alkalommal rendezi meg  
a Rácalmási Sváb-bált, amit most a farsangi 

mulatozással egybekötve tartunk 
„sokak kérésére”.

Lehetőség szerint  (aki akar) 
BEÖLTÖZŐS.

Időpont:  2013. február 16.-án 
19 óra kezdettel

Helyszín: Művelődési ház
A bál tipusa: Batyus 

(ki mit hoz, büfé nélküli)
Belépő: 1000 Ft-os támogatói jegy 

(beöltözőknek ingyenes)
A zene: Vida Sanya 
„DJ SAM WILDE”

Elérhetőségek: 
Tel.:  +36 30-654-432-5 
E-mail: rnnok@gmail.hu

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület Nordic 
Walking Klubja az óév utol-
só edzését remek hangulatban 
tartotta meg. Az egy órás tú-
rát  követően finom italok és 
remek étkek elfogyasztására 
került sor. Ízletes forralt bor, 
gyümölcstea, hagymás zsíros 
kenyér és friss házi sütemények 
kóstolása biztosította a jó han-
gulatot. Közös koccintás alkal-
mával kívántunk egymásnak 
boldog új évet. Megfogadtuk, 

hogy az egészséges életmódra 
törekvés jegyében az új évben 
is folytatjuk a rendszeres nor-
dic walking edzéseket minden 
vasárnap 10 órakor.

Szeretettel várunk klu-
bunkba minden nordic wal-
kingozni vágyót életkortól 
függetlenül. Botot az indulás 
előtt fél órával a (20) 912 52 
63-as számon lehet kérni.

Terekiné Rendes Éva 
testnevelő tanár, 

nordic walking instruktor

Nordic walking évzáró

Köszönöm Schrick István polgármester úrnak a karácsonyi 
ajándékokat. Kívánok jó egészséget, további sikeres munkát!

Tisztelettel:
özv. Gerendai Ferencné

Kiss Ernő utca
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A hónap híre és fotója

Kiteljesedett a tél
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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 2013. február 22-én, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: február 11-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megje-

lentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
február 11-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! Varga Noémi, 2012. 12. 23., Kossuth L. u. 
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs in-
formációjuk.

A karácsonyi tavasz után az 
elmúlt napokban   a tél felül-
kerekedett az időjárás szeszé-
lyein és bebizonyította: ő az úr 
ezekben a hónapokban!

A változékony időjárás el-
lenére szinte két naponta van 
részünk gyengébb, vagy ép-
pen erőteljesebb havazásban, 
és hajnalonta a mellékutcák 
csúszósak, jegesek. A lakók 
többsége takarítja a kapuja, 

kerítése előtti járdaszakaszt 
hóesés után, ami megkönnyíti 
a gyalogosok életét. Rácalmás 
főutcája eddig a legnagyobb 
hóesés után is biztonságos, só-
nedves volt. 

Lapunk megjelenésének 
időszakára szibériai hidegeket 
mondanak a meteorológusok!  
Legyenek nagyon körültekin-
tőek, figyeljenek egymásra és 
vigyázzanak az utakon!


