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TARTALOM

Sikeres volt az iskolában ren-
dezett rajzverseny a Magyar 
Kultúra Napján. 

11. oldal

A Jankovich-kúria is bemutatko-
zott a dunaújvárosi Esküvő Kiál-
lításon.

13. oldal

 A szolidaritás jeleként

Székely zászló

Farsangi kézműves játszóházat 
rendezett a művelődési ház a 
gyerekeknek.

15. oldal

Az Ágasfa Hagyományélesztő 
Kör szervezésében eltemettük a 
telet.

14. oldal

Március 15.
Az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc hőseire emlékezünk 

2013. március 14-én 17 órától
Az ünnepség a Jankovich Miklós Általános Iskola ud-

varán kezdődik, ahol a diákok adnak nemzeti ünnepünk-
höz méltó műsort.

A rendezvény után a résztvevők átvonulnak Pető-
fi Sándor szobrához, ahol koszorúzással ér véget az ün-
nepség.

Az önkormányzat vezetői tisztelettel várják a lakókat 
a megemlékezésre!

Schrick István
polgármester

Felújítják 
a Petőfi parkot

Az iskola melletti Petőfi 
park kialakítására, az elkészült 
terv megvalósítására négy vál-
lalkozótól kért árajánlatot a 
képviselőtestület, és mind a 
négyen éltek is a lehetőséggel. 

A képviselőtestület a Du-
na-Via Kft.-t választotta, 
mert ez a cég adta a legkedve-
zőbb ajánlatot. A munkálato-
kat azonnal kezdik. 

Reményeink szerint a már-
cius tizenötödikei ünnepségen 
már igényes környezetben, 
szépen felújított Petőfi-szo-
bornál és parkban tarthatjuk 
az ünnepi megemlékezés záró 
részét, a koszorúzást.

Ünnepélyes keretek kö-
zött felvonták a székely zász-
lót február 18-án délután 
Rácalmás városháza előtt a 
téren. Schrick István polgár-
mester elmondta: minden 
népcsoportnak elidegenít-
hetetlen joga van szabadon 
használni a jelképeit. Rácal-
más évekkel ezelőtt adomá-
nyok gyűjtésével és kiszállí-
tásával állt az  Erdélyben élő 
magyarok mellé, most a szé-
kely zászló kitűzésével feje-
zi ki szolidaritását. A kiállás 
szól  a nagysolymosi - nem 
hivatalos - partnertelepülés-
nek, és az otthon maradot-
taknak, akikért az áttelepül-
tek aggódnak, mert tartaniuk 
kell a prefektusi büntetéstől.

A közelgő Nőnap alkalmából 
szeretettel és tisztelettel köszön-
töm a Rácalmáson lakó lányo-
kat, asszonyokat, édesanyákat, 
nagymamákat.

Sok boldogságot és örömöt kí-
vánok nekik!

Schrick István
polgármester

2013. február XX. évfolyam 2. szám
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy 2013. január 1. napján a 
járási hivatalok megkezdték munká-
jukat.

A Dunaújvárosi Járási Hivatal 16 
települést ölel fel, mely települések 
lélekszáma közel 100.000 fő. Járá-
sunkhoz tartozó települések az aláb-
biak:

Dunaújváros, Adony, Baracs, 
Belloiannisz, Besnyő, Daruszent-
miklós, Előszállás, Iváncsa, Kisapos-
tag, Kulcs, Mezőfalva, Nagyvenyim, 
Nagykarácsony, Perkáta, Pusztasza-
bolcs, Rácalmás

A Járási Hivatal székhelye Duna-
újváros, címe Dunaújváros, Városhá-
za tér 2. A hivatal vezetője Dr. Ko-
vács Péter.

A hivatal legfontosabb feladatai:

Szociális igazgatás:
Szociális rászorultság esetén 

megállapítja a jogosultságot az aláb-
bi ellátásokra: időskorúak járadé-
ka, ápolási díj (kivéve a 18 év felet-
ti tartós betegek), közgyógyellátás 
(kivéve a települési önkormányzatok 
helyi rendelete szerint biztosítható 
ellátást), egészségügyi szolgáltatás 
igénybevételére.

Kulturális igazgatás:
Építkezések illetve egyéb föld-

munka végzése alkalmával régészeti 
leletet, emléket találnak a munkavég-
zés során azt azonnal jelezni kell a hi-
vatalnak vagy a dunaújvárosi Interci-
sa Múzeumnak.

Közoktatási igazgatás:
Az oktatási intézményre kiterje-

dő vészhelyzet esetén az intézmény 
vezetője által elrendelt rendkívüli 
tanítási szünetről, a településre ki-
terjedő vészhelyzet esetén a telepü-
lés jegyzője által elrendelt rendkívü-
li tanítási szünetről értesíteni kell a 
hivatalt. 

A sajátos nevelési igényű gyer-
mekek esetében a hivatal kötelezi a 
szülőt, hogy szakértői bizottság előtt 
jelenjen meg gyermekével. Tanköte-
les tanulók nyilvántartása, tanköte-
les tanulók külföldön folytatott ta-

nulmányainak bejelentése. Érettségi 
vizsgák lefolytatásával kapcsolatos 
feladatok.

Állatvédelmi és földművelésügyi 
igazgatás:

Temető fenntartásával és üzemel-
tetésével összefüggő feladatok ellátá-
sának ellenőrzése, panaszbejelenté-
sek fogadása.

Állatvédelmi törvényben foglal-
tak végrehajtásának ellenőrzése, mu-
lasztás esetén állatvédelmi bírság ki-
szabása. Állatpanzió és állatmenhely 
létesítésének engedélyezése.

Növény-védőszerrel kapcsolatos 
lakossági bejelentések továbbítása a 
Növény- és Talajvédelmi szolgálat 
részére.

Vízügyi igazgatás:
A vízközmű szolgáltató megke-

resésére a hivatal kötelezi a tulaj-
donost az ingatlan beköttetésére a 
vízközmű rendszerbe, a létesítmé-
nyek megfelelő átalakítására, meg-
szüntetésére az észlelt hibák kija-
vítására. Dönt az ingatlan ellátására 
több ivóvíz bekötő vezeték létesí-
téséről. Megállapítja a közterületen 
kialakítandó vízmérőhely helyét. 
Vízvezetési és szennyvíz elvezetési 
szolgalmat alapíthat szomszédos in-
gatlanra. Engedélyezi a nem védett 
természeti területeken végzendő ná-
das aratását esetleg égetését.

Általános igazgatás:
Levegőtisztaság védelmi ügyek-

ben lakossági panaszbejelentés alap-
ján a hivatal intézkedik a háztartási 
és közintézményi tüzelőberendezés 
forrásával, a nem gazdasági tevé-
kenységből származó bűzterheléssel, 
a nem gazdasági tevékenység kereté-
ben működő diffúz légszennyező for-
rásával kapcsolatos ügyekben.

Villamosenergia-szolgáltató, 
gázenergia-szolgáltató, távhő-szol-
gáltató kezdeményezése alapján a 
hivatal a tulajdonos kötelezésével 
biztosítja az ingatlanba való bejutás 
tűrését a fogyasztásmérő leolvasá-
sa, ellenőrzése, cseréje; az ellátásból 
történő kikapcsolás/szolgáltatás fel-

függesztése; szabálytalan vételezés-
re irányuló eljárás; felhasználói be-
rendezések ellenőrzése; biztonságos 
szolgáltatásra vagy betáplálásra vo-
natkozó előírások betartásának el-
lenőrzése esetén.

Ingatlanvállalkozás-felügyeleti 
hatóságként nyilvántartást vezet és 
ellenőrzi az üzletszerű társasházke-
zelő és ingatlankezelő tevékenység 
folytatóit.

Szabálysértési igazgatás:
A hivatalhoz az alábbi szabály-

sértések észlelésénél fordulhat a la-
kosság: csendháborítás, veszélyezte-
tés kutyával, becsületsértés. Hatóság 
feljelentése alapján az alábbi ügyek-
ben járunk el: közerkölcs megsér-
tés, köztisztasági szabálysértés, tan-
kötelezettség megszegése, koldulás, 
szeszesital-árusítás, -kiszolgálás, és 
fogyasztás tilalmának megszegése, 
természetvédelmi szabálysértés.

Gyámhivatali feladatok:
A korábbi évek gyakorlatának 

megfelelően a hivatal székhelyén 
működik az ügyintézés az átmene-
ti és tartós nevelésbe vétel, a családi 
jogállásban bekövetkezett változás, 
kiskorúak vagyoni ügyei és a gond-
nokság alá helyezés esetén. Új fel-
adatként jelentkezik az iskoláztatási 
támogatás szüneteltetése igazolatlan 
hiányzás miatt és a védelembe vétel 
elrendelése, illetve megszüntetése.

Építésügyi Hivatal feladata:
3 járás illetékességi területe tarto-

zik az Építésügyi Hivatalhoz. A Du-
naújvárosi Járás, a Martonvásári Járás 
valamint a Sárbogárdi Járás. A járá-
sok területéről fogadja a kivitelezési 
és bontási bejelentéseket. Építés-fel-
ügyeleti hatósági ügyekben ellenőrzi 
az építési folyamatot, feltárja a sza-
bálytalan építkezéseket, melynek ke-
retében intézkedik, bírságot szab ki, 
illetve megkeresi az intézkedésre ha-
táskörrel rendelkező hatóságot.

Okmányirodai feladatok:
Ellátja a jogszabályokban meg-

határozott illetékességi területen a 

járási hivatal hatáskörébe utalt fel-
adatokat. Végzi az utiokmány ügy-
intézésből ráháruló feladatokat, 
ellátja a személyazonosító igazol-
vánnyal összefüggő hatósági ügyben 
meghatározott feladatokat. Gon-
doskodik a személyazonosító je-
let és lakcímet tartalmazó hatósági 
igazolvány kiállításáról, bevonásá-
ról, a kérelem átvételével. Továb-
bításával közreműködik a vezetői 
engedélyek kiállításában, ellátja a 
népesség-nyilvántartási feladatokat. 
Ellátja a mozgáskorlátozottak par-
kolási engedélyével kapcsolatos fel-
adatokat, az ügyfélkapu regisztráci-
óval kapcsolatosan a járási hivatal 
hatáskörébe utalt feladatokat. Ellát-
ja az egyéni vállalkozói igazolvány-
nyal kapcsolatos ügyintézést, vala-
mint az egyéni vállalkozók hatósági 
ellenőrzését.

A járáshoz tartozó települések 
lakosai a fenti ügyeiket teljes körű-
en intézhetik a hivatal székhelyén. 
Lehetőség van azonban arra, hogy 
a szociális ellátásokkal kapcsolatos 
ügyeket a kirendeltségeken és az 
ügysegédek útján azonnal és hely-
ben intézzék. A kirendeltségeken a 
járási hivatal dolgozói napi szinten 
végzik feladataikat, az ügyfeleket a 
helyi polgármesteri hivatal ügyfél-
fogadási rendje szerint fogadják. A 
lakossági igények és az önkormány-
zatok jelzése alapján a helyben in-
tézendő ügyek számát bővíteni kí-
vánjuk.

Kirendeltségek működnek az aláb-
bi településeken:

Adony, Előszállás, Mezőfalva, 
Nagyvenyim, Pusztaszabolcs, Rá-
calmás

A járási hivatal 2 ügysegédet fog-
lalkoztat, akik településenként heti 
egy alkalommal fogadják a lakossá-
got. Az ügysegédek ügyfélfogadási 
napját a települési polgármesteri hi-
vataloknál tettük közzé.

A kirendeltségeken dolgozó kol-
légákat és az ügysegédeket távollétük 
esetén (betegállomány, szabadság) 
helyettesíteni nem tudjuk, ezért ja-
vasoljuk, ha az ügyintézés halasztha-
tatlan a járási hivatal székhelyét vagy 
az ügyfélfogadást tartó legközelebbi 
kirendeltséget vagy ügysegédet ke-
ressék fel.

Természetesen beadványaikat, 
kérelmeiket postai úton is eljuttat-
hatják a hivatal felé.

 Dr. Kovács Péter
  a Dunaújvárosi Járási 

Hivatal  vezetője

A járási hivatal feladatai

Dunaújvárosi Járási Hivatal illetékességéhez tartozó települések ügyfélfogadási rendje
 
 hétfő szerda péntek Ügyfélfogadás Elérhetőségei Ügyfélfogadást 
    helye  végző 
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  13 – 17   Széchenyi tér 19.  Kirendeltségi ügyintéző
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Szelektív 
hulladékgyűjtés

Az önkormányzat és a Du-
nanett Kft. közötti megállapodás 
részeként idén is folytatódik a 
szelektív hulladékgyűjtés telepü-
lésünkön: a tavalyi gyakorlat sze-
rint továbbra is külön szállítja el a 
szolgáltató cég a külön erre a cél-
ra rendszeresített zsákokban ösz-
szegyűjtött műanyag flakonokat. 

A szállítási időpontok a kö-
vetkezők:

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

Felmentés
Balog Zoltán az emberi 

erőforrások minisztere szemé-
lyes okokra hivatkozva febru-
ár 27-ei hatállyal felmentette 
a kultúráért felelős államtit-
kárt, L. Simon Lászlót.

A miniszter a sajtótájékoz-
tatóján kifejtette, hogy L. Si-
mon László szakmai mun-
kájával elégedett volt, ezért 
javasolja a Fidesz és a KDNP 
frakcióinak, hogy körzetünk 
képviselőjét újra válasszák 
meg az Országgyűlés Kultu-
rális és sajtóbizottsága elnö-
kének. L. Simon László to-
vábbra is a Nemzeti Kulturális 
Alap alelnöke marad.

A közösségi tér után – attól 
nem messze – piac tere is lesz 
Rácalmásnak hamarosan. A  
Szent János tér felújítási, át-
építési munkái több mint egy 
hónappal ezelőtt elkezdődtek, 
és a zord tél, a gyakori hava-
zás ellenére szépen haladnak. 

Bízunk abban, hogy az 
időjárás az eddigieknél ke-
gyes lesz hozzánk és tavasz-
szal már kulturált és igényes 
körülmények között, térkö-
ves placcon árusíthatják pa-
lántáikat a rácalmási őster-
melők. 

A beruházásra 4 millió 377 
ezer 670 forint támogatást 
nyert az önkormányzat.

A beruházás teljes beke-
rülési költsége és a támoga-
tás közötti különbözetet sa-
ját költségvetésből fedezi a 
város. A kivitelező  padokat 
és asztalokat telepít, parkosít 
a téren.

Piac lesz a Szent János téren

Kormányablakban, ügyfél-
kapun keresztül bárki bead-
hatja jelentkezését  felsőok-
tatási intézményekbe, március 
1-jéig. Az országban 29 hely-
színen munkanapokon reggel 
8-tól este 8-ig várják az ügy-
intézők mindazokat, akik élni 
szeretnének az online jelent-
kezés lehetőségével.

 A leendő főiskolások 
és egyetemisták közül egy-
re többen  veszik igénybe 
az elektronikus jelentkezést. 
Egyszerű, kényelmes, gyors 
és kiszűri az olyan hibákat, 
amelyeket kitöltés közben a 
papíron jelentkezők megle-
hetősen nagy számban véte-

nek. Az online jelentkezéshez 
ügyfélkapu regisztráció szük-
séges, amelyet a  kormányab-
lakokban lehet igényelni, de 
ezen túl  az ügyintézők rész-
letes tájékoztatást, s egyben 
azonnali  segítséget tudnak 
nyújtani  az űrlap kitöltés-
ében,  az előírt dokumentu-
mok feltöltésében, a jelent-
kezés  ügyfélkapun keresztül  
történő hitelesítésében is. Így 
akár fél óra alatt elintézhető 
a felvételi jelentkezés, melyet 
az Országos Felsőoktatási 
Információs Központ azon-
nal  fogad.   

Fejér Megyei 
Kormányhivatal

Elektronikus jelentkezés 
egyetemre, főiskolára

Képviselői 
fogadóóra

L. Simon László kultúráért 
felelős államtitkárnak, Fejér 
megye 4. számú választóke-
rülete országgyűlési képvise-
lőjének fogadóórái a közeljö-
vőben:

– február 22-én 8-10 óráig: 
Gárdony Város Polgármesteri 
Hivatala, Gárdony; Szabadság 
u. 20-22.

– március 8-án 8-10 órá-
ig: Nagyvenyim Község Pol-
gármesteri Hivatala; Nagyve-
nyim, Fő u. 43.

Lemondott 
az elnök

Családi okok miatt lemon-
dott tisztségéről a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egye-
sület elnöke, Pallos László. Az 
egyesület tagjai a következő 
közgyűlésen választanak új el-
nököt.

Nappali
melegedő

A régi polgármesteri hi-
vatal nagytermében nappali 
melegedőt alakított ki az ön-
kormányzat, a házi szociális 
gondozói hálózat keretében. 
A melegedőben három szo-
ciális gondozó várja a betérő-
ket, akik a nagyterem társalgó 
részében beszélgethetnek, té-
vézhetnek, olvashatnak, kár-
tyázhatnak, igényeik szerint.

A rehabilitációs folyamat 
során a Magyar Tudományos 
Akadémia az 1949-ben ki-
zárt területek, az irodalom és 
a művészetek jeles képviselői 
számára 1992-ben megalapí-
totta a Széchenyi Irodalmi és 
Művészeti Akadémiát, amely 
az MTA társult intézmé-
nye, de külön alapszabállyal 
rendelkező, önálló szervezet. 
Közgyűléseit kivéve összes 
programja nyilvános, a honla-
pon megtalálható.

Akadémia kiadásában 
megjelent Az épített örök-
ség védelmében című, ma-
gyar, angol, francia nyelvű kö-
tet, amely a 2011. márciusi 
nemzetközi műemlékvédelmi 
konferenciánk anyagát tartal-
mazza.

Az akadémia tisztségvi-
selői: Kosáry Domokos, az 

MTA rendes tagja, örökös 
védnök, Makk Károly, elnök, 
Ferencz Győző ügyvezető el-

nök, Klimó Károly  elnöksé-
gi tag, Ferch Magda ügyveze-
tő titkár.

Az akadémia építőművé-
szeti osztályának tagja Zsig-

mond László, Rácalmás 
főépítésze is, aki aktívan tevé-
kenykedik a húszéves Kós Ká-
roly Egyesületben is.

Munkáiból kiállítás nyílt 
„Magyar élő építészet” cím-
mel az Iparművészeti Múze-
umban. A tárlaton láthatják 
az érdeklődők számos veres-
egyházi és piliscsabai alkotá-
sát.

Rácalmáson Zsigmond 
László tervei alapján újítottuk 
fel a művelődési házat, a kú-
riát, az általános iskolát, vala-
mint az új városháza épülete is 
az ő szakmai tudását tükrözi. 
Most az óvoda bővítésén, és a 
bölcsőde létrehozásának dol-
gozik. 

Gratulálunk főépítészünk 
szakmai sikereihez!

Az önkormányzat 
vezetői

Zsigmond László is tagja az akadémiának
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Tervekről, lakossági kérésekről 
is szó volt a közmeghallgatáson

Zsúfolásig megtelt a mű-
velődési ház nagyterme ér-
deklődőkkel a képviselőtes-
tület idei közmeghallgatásán. 
Schrick István polgármester a 
múlt évi eredményekkel kezd-
te a beszámolóját, elmondta, 
hogy a sportolókkal közösen 
megépült a csónaktároló, tisz-
tán önkormányzati beruhá-
zásként a sportöltöző. Legna-
gyobb siker az orvosi rendelő 
felújítása, amelyre nagy szük-
ség volt, hiszen a betegek mél-
tatlan körülmények között 
jártak orvoshoz, amit tetéztek 
a parkolási, közlekedési gon-
dok. 

Az önkormányzat pályáza-
ti pénzből folytatta ófaluban 
a partfalmegerősítést egészen 
a Szávó közig, saját forrásból 
leaszfaltoztatta a Révai és a 
Tóth árpád utcában, gondos-
kodott a csapadékvíz-elve-
zetésről a Tulipán, a Rózsa, 
a Jázmin és a Venyimi utcá-
ban, az Aranyban pedig jár-
dát építtetett és felújíttatta a 
szolgálati lakást. A pályázati 
forrásokkal együtt több mint 
700 millió forintott tudott a 
település fejlesztésére költeni 
tavaly. A városvédők is hozzá-
járultak településünk szépíté-
séhez, tetteik közül említésre 
méltő a LEADER-forrás se-
gítségével létrehozott közös-
ségi tér. 

Rácalmás nem panaszkod-
hat idén sem, mondta Schrick 
István. A képviselőtestület 
úgy döntött, nem  emeli a he-
lyi adókat. Továbbá 150-170 
kisebb vállalkozást segít az-
zal, hogy elengedi az iparűzé-
si adójukat, s talán a szociális 
problémákra is nagyobb for-
rást áldozhat a tavalyinál. 

A bölcsőde nem megol-
dott Rácalmáson, pedig a fi-
atal, kisgyermekes házasoknál 
már nehezen, vagy nem mű-
ködik az egykeresős modell. 
Óriási igény és nyomás volt 

ez az önkormányzaton: fel-
mérték, 58 bölcsődés korú él 
a településen. Negyven-negy-
venöt százalékoknak lesz fé-
rőhely az új bölcsődében. 

Az utakkal kapcsolatos 
restanciákat folyamatosan 
dolgozzák le, idén az Erdő-
sor, a Nyírfa, a Jázmin, a Tuli-
pán és az Akácfa utca lesz so-
ron a csapdékvíz-elvezetéssel 
együtt. A Martinász lakóte-
lepi játszótérnél kifogásolták 
a lakók a vízelvezetés hiányát, 
ezt pótolják, az Arany János 
utcában szintén, és ott kerék-
párutat is építenek. Ófaluban 
folytatódik a partfalvédelem 
a 3. ütemmel, egészen a Rác 
templomig és környékéig. 

Őstermelői árusítóhely és 
kultúrált köztér lesz a Szent 
János téren. Régi kívánság a 
kamasztanya: a helyét kell jól 
kitalálni, mert mindenki úgy 
gondolja, hogy ne az ő ablaka  
alatt legyen, hanem tőle két-
száz méterre, a szomszédnál. 

A polgármester azt mond-
ta, reméli Kulcs-Rácalmás és 
Dunaújváros pályázati támo-
gatást nyer a csatornázás meg-
valósítására is. Ötven millió 
forintot tartalékolnak tervek 
készítésére, hogy legyen mit 

leporolni, amikor pályázati le-
hetőség kínálkozik. Az új fog-
orvosi gépet már megrendelte 
az önkormányzat, mert hoz-
zá tartozik az élethez, hogy 

ne zúgó masina mellé üljön az 
ember a fogorvosi székbe. A 
hivatalhoz fűkaszát is vásárol-
nak a parkok, rézsük gondo-
zására. Szeretnék kivásárolni 
a termálkút állami részét. Az 
első részletben gondolkod-
nak idén. Fel kell újítani az 
iskola  régi szárnyát, rangso-
rolják a feladatokat, és a leg-
fontosabbakra mindenképpen 
áldoznak idén. Sportcsarnok 
építésén gondolkodnak, ám 
ahhoz területet kell biztosí-
tani, hogy rendelkezésre áll-
jon a hely, amikor lesz pénz az 
építésre. A rendezvényeket az 
eddigi színvonalon szeretnék 
megtartani, és a civil szerve-
zeteket megemelt összeggel, 
12 millió forinttal támogatják 
ebben az évben.

Tervet készítenek a Mil-
lenniumi parkra és a tó kot-
rására. A bölcsőde építése 
konkrét terv, utána az óvoda 
bővítése következik. A termál 
vízzel szeretnének valamit 
kezdeni, mert a fúrt kút ott vár 
a hasznosításra már évek óta. 

Zsigmond László főépítész 
bemutatta a közmeghallgatá-
son résztvevőknek a bölcsőde 
és az óvodabővítés terveit. El-
mondása szerint a régi szár-

nyat északi irányba – a hivatal 
felé – nyújtanák meg a bölcső-
dei szárnnyal. A kisgyerme-
keknek szánt intézménynek 
önálló bejárata, saját fedett 
terasza és kertje lenne. Két 
csoportszobából állna, 14-14 
férőhellyel. Jogerős építési en-
gedéllyel rendelkeznek, a ki-
viteli tervek elkészültek, és a 
közbeszerzési eljárás lefolyta-
tása után a kivitelező hozzá is 
kezdhet a munkának. 

Az óvoda bővítésével a je-
lenlegi gazdasági szobák az 
új részbe kerülnek, a meglé-
vő kicsi csoportszobákat ké-
nyelmessé teszik, növelik az 
öltözködésre használt tereket. 
A bővítés után minden elvá-
rásnak megfelelő és szép lesz 
az óvoda, és igényes kertrész 
tartozik majd hozzá.  A be-
ruházást két-három ütemben 
gondolták megvalósítani, al-
kalmazkodva az oktatási év-
hez, nyári szünethez is.

A főépítész bemutatta a 
fürdőre 2007-ben készült ta-
nulmányt, beépítési tervet, 
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ami azt mutatja, hogy a meg-
lévő adottságokat figyelembe 
véve mi fér el az adott terüle-
ten, de még a  harminchat fo-
kos termálvizet is tovább kell 
vizsgálni. Zsigmond Lász-
ló szerint Rácalmás szeren-
csés település, hogy a kiba-
telep miatt ilyen fantasztikus 
szabad Duna-partja maradt 
fejlesztése, és nem szabdalják 
szét nyaralók.

A hozzászólók között Ha-
lász Miklós megköszönte a 
Nyírfa utca helyreállítását, és 
problémaként felvetette, hogy 
a szigeten lévő tanösvény tel-
jesen lepusztul. A polgármes-
ter válaszul elmondta, keresik 
a módját a túra ösvény rend-
betételének. Sajnálja, hogy a 
település modernizálásán dol-
goznak folyamatosan, má-
sok meg tönkre teszik az ut-
cabútorokat, leamortizálják a 
játszótéri játékokat, megron-
gálnak mindent, ami a ke-
zük ügyébe akad. Kecskés Jó-
zsef felvetésére hangsúlyozta 
Schrick István: a Szigetfő ut-
cában valóban gyorsan hajta-
nak az autósok, de nem biztos, 
hogy a fekvőrendőr a jó meg-
oldás. A temető pedig az egy-
házé, az önkormányzat nem 
tehet semmit az ottani állapo-
tok megszüntetéséért, szeret-
tek volna ravatalozót építeni 
a mostani lepusztult helyett, 
de sajnos ebben sem tudtak 
megegyezni az egyházzal. Vi-
szont nem mondanak le róla. 
Ami a fürdőt illeti: Veresegy-
házán jártak a képviselőtestü-
let tagjai, ahol tanumányozták 
az ottani fürdőt. A tervek idén 
elkészülnek. A testület azon 
vívódik, hogy a távlatokban a 
fürdő vagy a sportcsarnok ké-
szüljön el előbb. Nagyon át 
kell gondolni a fürdő méreteit, 
fenntarthatóságát, felszerelt-
ségét, hogy az minden szem-
pontból optimális lesz. Dön-
tés előtt kérdőíven vagy más 
formában, de mindenképpen 
széles körben kikérik a lakók 
véleményét. 

– Mikor lesz útépítés az 
Akácfa utcában? – kérdezte 
Nagy Zsolt, mert nemrég volt 
egy rosszabb napja, amikor a 
víz miatt nem tudott kijönni 
a házából. Minden irányból 

oda folyik a víz, ez tény, de jó 
hír: májusban kezdődik az út- 
és csapadékvízelvezető építé-
se. A terveket – más utcákhoz 
hasonlóan – megtekinthetik a 
lakók a polgármesteri hivatal-
ban, ahol a szakemberek kész-
ségesen válaszolnak a felme-
rülő kérdésekre is. 

Somogyi György – és még 
mások is –  közvilágítást kért 
minden villanyoszlopra, és 
felvetette, hogy a Martinász 
lakótelepi játszótér már a le-
épült kategóriába tartozik, pe-
dig két éve adták át. Kiderült: 
az önkormányzat minden év-
ben 7-800 ezer forintot költ 
a rongálási károk kijavításá-
ra, pedig máshol is hasznát 
vehetnék ennek a pénznek. 
Csak vigyázni kellene a közö-
sen megteremtett értékeinkre. 
A polgármester kérte a szü-
lőket, vigyázzanak közösen a 
játszóterekre is!

Az iskola környékén lévő 
utcában, közökben sok sze-
metet hajigálnak el a gyere-
kek és a felnőttek, mondta 
Vagyóczki Lajos, és javasol-
ta, tegyenek ki kézi szeme-
teseket. Sötét van a József, a 
Rózsa és a Tulipán utcában, 
megnőttek a fák,  takarják a 
meglévő lámpákat is, a gye-
rek el ki kell menni estén-
ként, mert nem biztonságos 
az utca, hangsúlyozta Pavuk 
Attila, majd megfontolandó 
javaslattal állt elő: baráti tár-
saságuk átvenné üzemelte-
tésre a régi sportöltözőt, fel-
újítanák egy kicsit, fizetnék 
a rezsit, vállalnák az épület 
csinosításának költségét is, 
és tömegsport célokra bár-
ki használhatná, focizhatná-
nak, szaunázhatnának ott az 
emberek.  Schrick István azt 
mondta, közbejár a sport-
egyesületnél az ügy érdeké-
ben. Felmerültek még a Sütő 
utca gondjai, a szűk Gárdonyi 
egyirányúsítása  és más javas-
latok is. 

A polgármester zárszóként 
elmondta: a gondok jogosak, 
igyekeznek orvosolni azo-
kat és köszöni a problémafel-
vetők türelmét.  A fejlesztési 
terveket komolyan gondolják, 
azokra a források a mai tudás 
szerint rendelkezésre állnak.

A múlt évre visszatekintve 
nemcsak a fejlesztéseknek örül-
hettek a rácalmásiak, hanem a 
rendezvényeknek és azok sike-
rének is, hangsúlyozta Schrick 
István rendhagyó, kérdés nél-
küli évindító interjújában.

– Az orvosi  rendelő fel-
újítása nagyon fontos előrelé-
pés, mert méltatlanok voltak 
a körülmények. A sportolók 
több évtizede vártak a soruk-
ra, örülünk az öltözőnek és a 
csónaktárolónak is. Most pe-
dig újabb nagy feladatot jelent 
a sportcsarnok, ugyanis az is-
kolai tornaterem alkalmatlan a 
mindennapos testnevelés órák 
megtartására – több mint há-
romszáz sportoló igényli ezt a 
létesítményt. De elsőként a böl-
csődével folytatjuk...

– Köszönet a városvédőknek, 
hogy nemcsak a parkosításban, 
faültetésben jeleskednek, ha-
nem a pályázatuk segítségé-
vel lett szép közösségi terünk 
a Szigetfő utca sarkán. Ezzel 
egyre több igényes sziget jön 
létre, ahol leülhetnek az embe-
rek, társaloghatnak egy kicsit. 
A főutcával kezdve évekkel ez-
előtt megújult a régi városhá-
zával szembeni parkoló és tér, 
utána tavaly lett ez a közösségi 
tér, most  annak folytatásaként 
dolgozunk a Szent János téren, 
ahol az őstermelői árusítóhely 
is lesz. A Szigetfő utca a másik 
vonulat,  ott a városháza, az is-
kola, az óvoda és a művelődési 
ház környékének rendbetétele 
után a Petőfi park következik. 
A szobor és a park helyreállí-
tását napokon belül elkezdi a 
kivitelező. A Rác templomnál 
pedig a régi halászati hagyo-
mányokat elevenítjük majd fel, 
ugyanis Palotás János elkészí-
tette a Halász szobrot, amit ott 
állítunk majd fel a partvédelmi 
munkák befejezése után.

– Rugalmasan alkalmazkod-
tunk a közigazgatás átszervezé-
séhez. Az iskola fenntartása át-
került az államhoz, kialakultak 
a járások és számos feladatot 
átvettek a polgármesteri hiva-
taltól. Bevezették a feladatfi-
nanszírozást, elment a személyi 

jövedelemadó helyben maradó 
része, ami százmilliós nagyság-
rendű, és a gépjárműadó. Még-
sem panaszkodhatunk, mert 
van forrás, amiből működtet-

hetjük a települést. Ez lényeges, 
mert az új államháztartási tör-
vény nem teszi lehetővé a mí-
nuszos költségvetést. Óvatosan 
bántunk a számokkal, figyelem-
be vettünk úgynevezett tervezői 
költségbecsléseket is, mert nem 
szerettünk volna olyan költség-
vetést elfogadni, ami később 
nem tartható. A törvények sze-
rint huszonegyen dolgozhat-
nának a polgármesteri hiva-
talban, ezzel szemben mi csak 
tizenhárman vagyunk. Ezzel is 
spórolunk. Hálás vagyok a vá-
rosházán dolgozóknak, hogy 
nem projekt irodákkal kell baj-
lódni, hanem megoldunk mi 
magunk mindent,  a pályáza-
tokkal kapcsolatos feladatokat 
is.  Örülök, hogy a nehéz gaz-
dasági környezetben is pozití-
van tekinthetünk a jövőbe, és a 
közmeghallgatáson említett je-
lentős fejlesztéseket tervezhet-
jük idénre.  

– A rendezvényeink nagyon 
fontosak. Hálás köszönet a fa-
luvédőknek és az önkéntesek-
nek, segítőknek, akik sikerre 
vitték tavaly is a Tökfesztivált, 
az Almavirág Fesztivál, a Ma-
jálist, a Városnapokat és a csa-
ládiasabb jellegű – civileknek és 
az egyházzal közös –   adventi 
rendezvényünket. Ezek nagyon 
fontosak számomra, hiszen la-
kóközösségünk erejét, értékét 
példázzák.

Kiváló közösség 
a miénk...
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Az államháztartásról szó-
ló 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban Áht.), vala-
mint Az államháztartás vég-
rehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet to-
vábbiakban (Ámr.) 2013. évi 
költségvetés rendeletterveze-
tére vonatkozó előírásai vala-
mint a 2012. évi CCIV. tör-
vény Magyarország 2013.
évi központi költségvetésé-
ről szóló jogszabály alapján 
a képviselőtestület elfogad-
ta Rácalmás Város Önkor-
mányzat 2013. évi költség-
vetését. 

A korábbi évek finanszíro-
zásához képest alapvető vál-
tozást jelent az úgynevezett 
– feladatfinanszírozási” rend-
szer bevezetése, melynek kö-
vetkeztében az idei évtől alap-
jaiban megváltozik a teljes 
önkormányzati szektor támo-
gatási struktúrája. A módosí-
tás célja az volt, hogy jelenle-
gi feladatok jelentős részét az 
állam közvetlenül biztosítsa 
2013-tól, a helyi önkormány-
zatok így inkább a sajátosan 
helyi feladatok szervezését 
végzik majd: a támogatást a 
helyi önkormányzat éves szin-
ten kizárólag a kötelezően el-
látandó feladatinak kiadásaira 
fordíthatja. A támogatás ösz-
szegét a központi költségve-
tésről szóló törvény határozza 
meg. Ez azt jelenti, hogy et-
től a költségvetési évtől nincs 
normatív támogatás, gyakor-
latilag a feladatfinanszírozás 
során az állam meghatározott 
működési kiadási szükséglet, 
valamint az önkormányzatok 
működés célú bevételi lehető-
ségeinek figyelembevételével 
kerül meghatározásra az egyes 
önkormányzatok költségveté-
si támogatása. Önként vállalt 
feladatokat az önkormányzat 
kizárólag a saját bevételei ter-
hére láthat el.

A helyi közügyek, valamint a 
helyben biztosítható közfel-

adatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok kü-
lönösen:

1. településfejlesztés, tele-
pülésrendezés;

2. településüzemeltetés 
(köz temetők kialakítása és 
fenntartása, a közvilágítás-
ról való gondoskodás, ké-
ményseprő-ipari szolgáltatás 
biztosítása, a helyi közutak 
és tartozékainak kialakítása 
és fenntartása, közparkok és 
egyéb közterületek kialakítá-
sa és fenntartása, gépjármű-
vek parkolásának biztosítása);

3. a közterületek, valamint 
az önkormányzat tulajdoná-
ban álló közintézmény elne-
vezése;

4. egészségügyi alapellátás, 
az egészséges életmód segíté-
sét célzó szolgáltatások;

5. környezet-egészségügy 
(köztisztaság, települési kör-
nyezet tisztaságának biztosí-
tása, rovar- és rágcsálóirtás);

6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatása, 

különösen a nyilvános könyv-
tári ellátás biztosítása; film-
színház, előadóművészeti 
szervezet támogatása, a kul-
turális örökség helyi védelme; 
a helyi közművelődési tevé-
kenység támogatása;

8. szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások és ellátások,

9. lakás- és helyiséggazdál-
kodás;

10. a területén hajléktalan-
ná vált személyek ellátásának 
és rehabilitációjának, valamint 
a hajléktalanná válás megelő-
zésének biztosítása,

11. helyi környezet- és ter-
mészetvédelem, vízgazdálko-
dás, vízkárelhárítás,

12. honvédelem, polgári 
védelem, katasztrófavédelem, 
helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaság-
szervezéssel és a turizmussal 
kapcsolatos feladatok,

14. a kistermelők, őster-
melők számára - jogszabály-
ban meghatározott termékeik 

- értékesítési lehetőségeinek 
biztosítása, ideértve a hétvégi 
árusítása lehetőségét is,

15. sport, ifjúsági ügyek,
16. nemzetiségi ügyek,
17. közreműködés a tele-

pülés közbiztonságának biz-
tosításában;

18. helyi közösségi közle-
kedés biztosítása

19. hulladékgazdálkodás
20. távhőszolgáltatás
21. víziközmű-szolgálta-

tás, amennyiben a víziközmű-
szolgáltatásról szóló törvény 
rendelkezései szerint a helyi 
önkormányzat ellátásáért fe-
lelősnek minősül.

Törvény a helyi közügyek, 
valamint a helyben biztosít-
ható közfeladatok körében 
ellátandó más helyi önkor-
mányzati feladatot is megál-
lapíthat.”

Megállapításra került a 
2013. évi kötelező legkisebb 
munkabér és a garantált bér-
minimum. Ezen kívül az 
önkormányzati feladatellá-
tás szinte valamennyi terüle-
tét érintően megváltoztak, a 
szakmai előírások és feltéte-
lek (közfoglalkoztatás, szoci-
ális ellátás, köznevelés, gyer-
mekétkeztetést).

Az önkormányzat műkö-
dési kereteinek alapját képe-
ző jogszabályok újraalkotá-
sának célja az államháztartás 
egészének átszervezése, meg-
újítása.

Az új illetve módosult jog-
szabályok összességében szi-
gorítják a költségvetési gaz-
dálkodást.

A tervezés során az Mtöv. 
111. § (4) előírása szerint 
2013-tól - az államigazgatási 
rendszer átalakítását követő-
en - a helyi önkormányzatok 
költségvetésében működési 
hiányt nem lehet tervezni.

A 2013. évi költségvetés 
bevételei

Rácalmás Város Önkor-
mányzatának 2013. évi költ-

ségvetése bevételeinek rész-
letezését a 2. melléklet 
tartalmazza kiemelt előirány-
zatonként.

Intézményi működési 
bevételek:      

Működési bevételeink el-
látási díjakból, élelmezési té-
rítési díjakból, továbbszámlá-
zott szolgáltatások értékéből, 
szolgáltatási díjakból szár-
maznak, összesen: 45.734 eFt.

Önkormányzat sajátos műkö-
dési bevételei:

Helyi adók
Itt kell tervezni és szere-

peltetni a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény alapján a 
települési önkormányzat ille-
tékességi területén bevezetett 
helyi adókból (iparűzési adó) 
származó bevételeket, ideért-
ve a megelőző év(ek)ben ki-
vetett és a tárgyévben befolyt 
helyi adók összegét.

Rendszeres bevételeink 
körében a helyi iparűzési adó-
bevétel volumene jelentősen 
befolyásolja az önkormányzat 
költségvetését. 

Építményadó 170.000 eFt   
Idegenforgalmi 
adó 1.000 eFt                                
Iparűzési 
adó 1.620.000 eFt

Bírság, pótlék, egyéb sajátos 
bevételek

Az egyéb sajátos bevételek 
előirányzatcímen a bírságok, 
pótlékok, valamint egyéb sa-
játos bevételek (szabálysérté-
si ügyekből, környezetvédelmi 
bírságból, stb. önkormányza-
tot megillető rész) szerepel-
nek: 1.600 eFt

Átengedett központi adók
A 2012. évi CCIV törvény 

Magyarország 2013. évi köz-
ponti költségvetésről szóló 
jogszabály 32. § (1) bekezdés 
pontja alapján a gépjármű-
adóról szóló törvény alapján 

Rácalmás önkormányzatának 
2013. évi költségvetése
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a belföldi gépjárművek után 
a települési önkormányzat ál-
tal beszedett adó 40 %-a a te-
lepülési önkormányzatot ille-
ti meg. 

Gépjárműadó 12.000 eFt
Központi költségvetési tá-

mogatások (8 melléklet)
Magyarország 2013. évi 

központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. tör-
vény 2. és 3. mellékletei sze-
rint az önkormányzatot meg-
illető központi támogatásokat 
kell megtervezni.

Támogatások, támogatásértékű 
bevételek, kiegészítések 
előirányzata:

Azokat a bevételeket kell 
itt megtervezni, amelynek 
forrása az átadójánál (min-
denképpen költségvetési 
szerv) támogatásként, vagy 
valódi saját bevételként került 
tervezésre, ugyanakkor a ked-
vezményezett költségvetési 
szervnél (aki a kapott összeget 
ténylegesen az alapfeladata el-
látására felhasználja) nem elő-
irányzat-módosítással, hanem 
csak tényleges kiadás-bevétel-
ként kerülhet át a jogszabályi 
előírások alapján. Tartalmá-
ban támogatásról (közfeladat 
államháztartási pénzekkel 
történő megfinanszírozásá-
ról) van szó, de a klasszikus 
irányítói támogatástól eltérő 
módszerű elosztással és tech-
nikával kapott államháztartá-
son belüli bevételek elszámo-
lását kell itt megtervezni.

E sorokon kell tervezni és 
elszámolni azon bevételeket, 
amelyek:

– a társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjaiból,

– az elkülönített állami 
pénzalapból,

– támogatásnak nem mi-
nősülő, a helyi önkormány-
zattól többcélú kistérségi tár-
sulástól, jogi személyiségű 
társulástól, a helyi nemzeti-
ségi önkormányzattól, orszá-
gos nemzetiségi önkormány-
zattól,

– az európai uniós tá-
mogatással megvalósu-
ló programok végrehajtására 
programonként, intézkedés-
csoportonként, intézkedésen-

ként, projektenként nyitott 
pénzforgalmi lebonyolítási 
számlán lévő pénzből,

– a helyi önkormányza-
tok, az országos illetve a  helyi 
nemzetiségi önkormányzatok, 
a többcélú kistérségi társulá-
sok, jogi személyiségű társu-
lások és intézményeik egymás 
közti pénzeszközátadásaiból, 
illetve az irányításuk alá nem 
tartozó költségvetési szer-
vek, továbbá az államháztar-
tás más alrendszereiből (az ál-
lamháztartáson belüli forrás 
(pénzeszköz) átvételére - az 
eddigiektől eltérő néven de - 
továbbra is az önkormányza-
tok, többcélú kistérségi tár-
sulások, illetve irányításuk alá 
tartozó költségvetési szervei 
egymás közötti megállapodá-
sa alapján kerül sor) származ-
nak.

Ezen az előirányzatcímen 
tervezett az OEP-től kapott 
finanszírozás, illetve a Mun-
kaügyi Központtól kapott 
közfoglalkoztatási támogatás 
valamint más fejezeti kezelé-
sű előirányzattól (MVH) és 
önkormányzattól kapott ösz-
szeg, összesen 16.373 eFt.

Erre az előirányzatcímre 
tervezendő továbbá az Eu-
rópai Uniós forrásból meg-
valósítandó pályázatokra ka-
pott támogatások összesen 
280.771 eFt.

Előző évi pénzmaradvány
Előző évek előirányzat-

maradványának, pénzmarad-
ványának működési/felhal-
mozási célú igénybevétele: a 
soron lehet tervezni, azt az 
összeget, amelyet a várható, 
illetve a jóváhagyott előirány-
zat-maradvány, pénzmarad-
vány terhére előirányzat-fel-
használási hatáskörében a 
költségvetési szerv folyó évi 
működési/felhalmozási célú 
kiadásaira fordít. 

Ezen az előirányzatcímen 
194.000 eFt került beterve-
zésre.

Bevételek összesen:
2.454.343 eFt

A 2013. évi költségvetés 
kiadásai

Rácalmás Város Önkor-
mányzatának, valamint a hoz-
zá tartozó önállóan működő 
intézményeinek (Etalonsport 
Sportóvoda, Művelődési Ház 
és Könyvtár, Jankovich-Kú-
ria Rendezvény és Turisztikai 
Központ) és az önállóan mű-
ködő és gazdálkodó Polgár-
mesteri Hivatalának 2013. évi 
kiadási előirányzatait.

 A 2013. évi költségve-
tés már nem tartalmazza a 
Jankovich Miklós Általános 
Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Oktatási Intézményt. A pe-
dagógusok és az iskola titkár 
béreit közvetlenül az állam fi-
nanszírozza. A dologi kiadá-
sok változatlanul továbbra is a 
várost terhelik, így azok fede-
zete az önkormányzat dologi 
kiadásai között külön szak-
feladatként kerülnek kimuta-
tásra.

1. Személyi juttatások előirány-
zata 

A személyi juttatások elő-
irányzata három élesen elkü-
lönülő részből áll:

- a rendszeres szemé-
lyi juttatásokból, amelybe a 
teljes- és részmunkaidőben 
foglalkoztatottak csoportjá-
ra vonatkozóan törvények-
ben, s más jogszabályokban 
meghatározott alapilletmé-
nyek, kötelező pótlékok, azok 
az egyéb juttatások tartoznak, 
melyek havonta, évente rend-
szeresen ismétlődve kerülnek 
kifizetésre. Ide tartoznak a 
közfoglalkoztatásban résztve-
vők részére kifizetett személyi 
juttatások elszámolásai. a fel-
mentési idejét töltő foglalkoz-
tatott részére a munkavégzés 
alóli tényleges felmentés nap-
jáig kifizetett személyi jutta-
tás elszámolása is. Itt kell ter-
vezni:

– a köztisztviselők alapil-
letményét a költségvetési tör-
vényben meghatározott illet-
ményalap és a köztisztviselők 
jogállásáról szóló - többször 
módosított - 1992. évi XXIII. 
törvény (a továbbiakban: Ktv.) 
szerint a besorolási osztály, a 
fizetési fokozat figyelembevé-
telével. A vezetői megbízás-
sal rendelkező köztisztviselők 

alapilletményét a Ktv. előírá-
sai alapján kell tervezni. A 
köztisztviselői illetményalap 
mértéke 2013. évben 38 650 
forint;

– a közalkalmazottak il-
letményét a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló - több-
ször módosított - 1992. évi 
XXXIII. törvényben (a továb-
biakban Kjt.) meghatározot-
tak, továbbá a Kvtv. 11. számú 
melléklete szerinti illetmény-
táblában foglaltak figyelem-
be-vételével.

– a Munka Törvényköny-
ve alapján foglalkoztatottak 
személyi alapbérét, ideértve a 
közfoglalkoztatásban résztve-
vők személyi juttatását is;

– illetménykiegészítések, 
nyelvpótlékok, egyéb kötele-
ző illetménypótlékok, egyéb 
feltételtől függő pótlékok és 
juttatások, egyéb juttatás, A 
tervezésnél figyelembe vettük 
a kötelező legkisebb mun-
kabér (minimálbér) és a ga-
rantált bérminimum megál-
lapításáról szóló 298/2011. 
(XII22.) Korm. rendelet 
alapján fizetendő összege-
ket, [teljes munkaidő teljesí-
tése esetén a személyi alapbér 
kötelező legkisebb összege 
(minimálbér) 98.000 Ft/hó 
A legalább középfokú iskolai 
végzettséget, illetve középfo-
kú szakképzettséget igénylő 
munkakörben foglalkoztatott 
munkavállaló garantált bér-
minimuma 114.000 Ft/hó.] 

- a nem rendsze-
res személyi juttatásokból, 
amelybe az egyes foglalkozta-
tással összefüggő törvények-
ben, azok végrehajtására ki-
adott kormányrendeletekben, 
egyéb jogszabályokban, kol-
lektív szerződésekben szerep-
lő juttatások, költségtéríté-
sek, hozzájárulások tartoznak, 
amelyek kötelezőek, vagy nem 
kötelezőek, de lehetőség van 
a kifizetésükre és/vagy eseti, 
egyedi, alkalmanként meg-
jelenő fizetési kötelezettség-
ként jelentkeznek: jutalom, 
készenléti, ügyeleti, helyette-
sítési díj, túlóra, túlszolgálat, 
végkielégítés, jubileumi juta-
lom, a köztisztviselők kötele-
zően előírt vizsgáival (pl. köz-
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igazgatási alap és szakvizsga) 
összefüggő valamennyi kiadás, 
a pedagógus-szakvizsga, cafe-
teria (úgy mint üdülési hozzá-
járulás, étkezési hozzájárulás, 
közlekedési költségtérítés stb.).

- a külső személyi juttatá-
sokból, amelybe az adott in-
tézménnyel alkalmazotti vi-
szonyban nem állók részére 
kifizetendő juttatások elő-
irányzatai és elszámolásai, a 
saját munkavállalónak munka-
körén kívül a munkáltatónak 
végzett tevékenységért (fizi-
kai, alkalmi és egyéb munká-
ért) fizetett juttatás, valamint 
a felmentési idejét töltő mun-
kavállaló részére a munka alóli 
tényleges felmentés napját kö-
vetően a felmentési idő végéig 
kifizetett személyi juttatás ösz-
szegei tartoznak.

– a saját dolgozónak nem 
a munkaköréhez tartozó mun-
kavégzése keretében végzett 
tevékenységéért fizetett dí-
jazást (megbízási díj, fizikai 
munkáért járó díjazás),

– a munkavégzésre irányu-
ló egyéb jogviszony keretében 
nem saját dolgozónak fizetett 
megbízási díjat, a tiszteletdíjat 
helyi önkormányzati képvise-
lők kereset megtérítését,

– az önkormányzati kép-
viselők azon juttatásait, ame-
lyet a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről 
és az önkormányzati képvise-
lők tiszteletdíjáról szóló tör-
vény ír elő, 

– a társadalmi megbízatású 
polgármesterek, alpolgármes-
terek díjazását,

– a felmentési idejét töltő 
munkavállaló részére a munka 
alóli tényleges felmentés nap-
ját követően a felmentési idő 
végéig kifizetett személyi jut-
tatás összegét.

Cafetéria rendszer kereté-
ben adott juttatások 

A cafetéria rendszert alkal-
mazó szervek esetében itt kell 
tervezni a cafetéria rendszer 
keretében biztosított juttatá-
sok bruttó összegét. 

A Kvtv. 57. § (3) bekezdése 
szerint a költségvetési szervek 
által foglalkoztatottak éves ca-
fetéria kerete 2012. évben nem 
haladhatja meg a bruttó 200 
000 forintot.

2. Munkaadókat terhelő já-
rulékok és szociális hozzájá-
rulási adó előirányzata

Szociális hozzájárulási adó: 
ezen a soron kell tervezni a 
költségvetési szervek által a fog-
lalkoztatottal a szociális hozzá-
járulási adófizetési kötelezett-
séggel járó jogviszony alapján 
kifizetett jövedelmek fizetett 
szociális hozzájárulási adót. 

Egészségügyi hozzájárulás: 
itt kell tervezni az egészségügyi 
hozzájárulásról szóló 1998. évi 
LXVI. törvény szerinti kötele-
zettség összegét (a reprezentáció 
után fizetendőt is).
3. Dologi kiadások 
előirányzata

A dologi kiadásokat a kö-
vetkező csoportokba kell so-
rolni és e csoportosításnak 
megfelelően kell az előirány-
zatokat tervezni, illetve a ki-
adásokat elszámolni:

– Készletbeszerzés: gyógy-
szerbeszerzés, vegyszerbeszer-
zés, irodaszer, nyomtatvány 
beszerzése, könyv beszerzése, 
folyóirat beszerzése, egyéb in-
formációhordozó beszerzése, 
hajtó- és kenőanyag beszerzé-
se, szakmai anyagok beszerzé-
se, kisértékű tárgyi eszközök, 
szellemi termékek beszerzése, 
munkaruha, védőruha, forma-
ruha, egyenruha, egyéb anyag 
beszerzése

– Kommunikációs szolgál-
tatások: nem adatátviteli célú 
távközlési díjak (telefon, tele-
fax, telex, mobiltelefonok költ-
ségei), adatátviteli célú távköz-
lési díjak (pl.: internet), egyéb 
kommunikációs szolgáltatások 
(számítástechnikai rendszer 
működtetésével összefüggés-
ben felmerült költségek), 

– Szolgáltatási kiadások: 
vásárolt élelmezés, bérleti és 
lízing díjak, szállítási szolgál-
tatás, gázenergia-szolgáltatás 
díja, villamosenergia-szolgál-
tatás díja, víz- és csatornadí-
jak, karbantartási, kisjavítási 
szolgáltatások kiadásai, egyéb 
üzemeltetési, fenntartási szol-
gáltatási kiadások, pénzügyi 
szolgáltatások kiadásai, szak-
mai szolgáltatások kiadásai

–  Vásárolt közszolgál-
tatások: vásárolt közszolgálta-
tások

– Működési célú általános 
forgalmi adó: vásárolt termé-
kek és szolgáltatások általános 
forgalmi adója, kiszámlázott 
termékek és szolgáltatások ál-
talános forgalmi adó befize-
tése, működési kiadásokhoz 
kapcsolódó fordított általános 
forgalmi adó befizetése, felhal-
mozási kiadásokhoz kapcsoló-
dó fordított általános forgalmi 
adó befizetés, értékesített tár-
gyi eszközök, immateriális ja-
vak általános forgalmi adó be-
fizetése

– Kiküldetés, reprezentá-
ció, reklám kiadások: belföldi 
kiküldetés, külföldi kiküldetés, 
reprezentáció, reklám és pro-
pagandakiadások, 

– Szellemi tevékenység tel-
jesítéséhez kapcsolódó kifize-
tés

– Egyéb dologi kiadások

4. Dologi jellegű kiadások 
előirányzata

A dologi jellegű kiadások a 
központi költségvetést megil-
lető különféle befizetéseket, az 
általános forgalmi adón kívü-
li adók, díjak befizetéseit és a 
kamatkiadásokat foglalják ma-
gukba.

Itt kell tervezni: 
– Előző évi maradvány 

visszafizetés előirányzatát
– Vállalkozási maradvány 

utáni befizetés előirányzatát
– Egyéb befizetési kötele-

zettség előirányzatát 
– Különféle költségvetési 

befizetések előirányzatát
– Munkáltató által fizetett 

személyi jövedelemadó elő-
irányzatát

– Rehabilitációs hozzájáru-
lás előirányzatát

– Helyi adók, egyéb vám, il-
leték és adójellegű befizetések 
előirányzatát

Felhalmozási kiadások: 
Beruházások:

A felhalmozási kiadások 
között a számviteli törvény ál-
tal meghatározott befektetett 
eszközöket az alábbi részlete-
zettséggel kell kimutatni:

A tárgyi eszközök azok az 
anyagi eszközök, amelyek tar-
tósan - legalább egy éven túl, 
közvetlenül vagy közvetett 
módon - szolgálják a költ-

ségvetési szervek feladatai-
nak ellátását, tevékenységeinek 
végzését (földterület, telek, tel-
kesítés, erdő, ültetvény, épü-
let, egyéb építmény, ingatlan-
hoz kapcsolódó vagyoni értékű 
jog, berendezés, gép, felszerelé-
si tárgyak, jármű), függetlenül 
attól, hogy üzembe helyezésre 
kerültek-e vagy sem.

Az immateriális javak azok 
a nem anyagi eszközök, ame-
lyek közvetlenül és tartósan 
szolgálják a költségvetési szer-
vek tevékenységét (vagyoni 
értékű jogok, az ingatlanhoz 
kapcsolódó vagyoni jogok ki-
vételével, szellemi termék - pl.: 
találmány, szabadalom, ipa-
ri minta, szerzői jogvédelem-
ben részesülő szoftver termé-
kek, egyéb szellemi alkotások, 
a know-how és a gyártási eljá-
rás -, kísérleti fejlesztés aktivált 
értéke).

Itt kell tervezni a költség-
vetési szerv tevékenységét 
szolgáló befektetett eszközök 
vásárlásának, létesítésének fel-
halmozási kiadásait (ide értve 
az üzembe helyezéshez szük-
séges első készletbeszerzés ki-
adásait is), továbbá a kifizeté-
sekhez kapcsolódó előzetesen 
felszámított általános forgal-
mi adót kell tervezni és elszá-
molni, függetlenül attól, hogy 
az eszközt aktiválták (üzem-
be helyezték)-e, vagy sem. 
Ugyancsak itt kell tervezni - 
jellegüknek megfelelően - a 
pénzügyi lízing keretében be-
szerzett immateriális javakkal 
és tárgyi eszközökkel kapcso-
latban kifizetett lízing díjak 
(kamat nélküli) összegét, vala-
mint a beruházásra adott elő-
legeket is.

Ezen az előirányzat címen a 
4.a valamint a 4.b mellékletben 
szereplő beruházások szerepel-
nek 997.849 eFt értékben.

Felújítások:
A felújítás a hosszabb idő-

szakonként ismétlődő és ezért 
vagy más ok miatt a tárgyi esz-
köz bruttó értékéhez mérten 
számottevő ráfordítást igény-
lő - a folyamatos működést 
előmozdító karbantartás, kis-
javítás körébe nem tartozó - 
állagmegóvási tevékenység. 
A számviteli törvény a tárgyi 
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eszközök értékét növelő rá-
fordításnak minősíti az élet-
tartam növelését, az elhasz-
nálódott tárgyi eszköz eredeti 
állagának (kapacitásának, pon-
tosságának) helyreállítását cél-
zó felújítást. A felújítási ki-
adások előzetesen felszámított 
általános forgalmi adóját külön 
tételként kell a felújítási kiadá-
sok között kimutatni. A tárgyi 
eszköz folyamatos, zavarta-
lan, biztonságos üzemeltetését 
szolgáló javítási, karbantartási 
munkálatok ellenértékét nem 
ezen a jogcímen, hanem a do-
logi kiadások között a Karban-
tartási, kisjavítási szolgáltatási 
kiadások soron kell tervezni. 
A következő sorokban a költ-
ségvetési szerv tevékenységét 
szolgáló eszközök idegen kivi-
telezővel végeztetett felújításá-
nak kiadásait kell tervezni.

Ezen belül kell tervezni:
– Ingatlanok felújítása
– Gépek, berendezések és 

felszerelések felújítása

– Járművek felújítása
– Felújítás előzetesen fel-

számított általános forgalmi 
adója

Felújítási kiadást az iskola 
épületére tervezett az önkor-
mányzat 17.000 eFt értékben.

Tartalék
A tartalék összege 27.042 

eFt, 
Önkormányzatok által fo-

lyósított ellátások 
Folyósított ellátásként kell 

kimutatni a szociális igazga-
tásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény, va-
lamint a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 
alapján nyújtott támogatásokat 
(rászorultságtól függő pénzbe-
li szociális ellátások, termé-
szetben nyújtott szociális ellá-
tások).

Kiadások összesen:
2.454.343 eFt

Rácalmás Város Önkormányzatának  2013. évi költségvetési terv pénzforgalmi mérlege
(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK KIADÁSOK

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: I.

1. Intézményi működési bevételek

2. Önkormányzatok saját működési bevétele Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

2.1. Helyi adók Rácalmás Város Önkormányzat

2.1.1. Iparűzési adó Rácalmás Város Polgármesteri Hivatala

2.1.2. Építményadó Etalonsport Sportóvoda

Idegenforgalmi adó Művelődési Ház és Könyvtár

 Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ

2.2. Átengedett központi adók  

2.2.1. Gépjárműadó  

2.2.2.  Szociálpolitikai kiadások

2.2.3. Rácalmás Város Polgármesteri Hivatala

2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 800 Rácalmás Város Önkormányzata

Talajterhelési díj

Egyéb bevétel 800 Működési célú pénzeszköz átadás

Civil szervezetek támogatása

II. TÁMOGATÁSOK

1. II. Felhalmozási, felújítási, finanszírozási  kiadások

1.1. Felhalmozási kiadások

1.2. Rácalmás Város Önkormányzat

1.3.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 0

1. 0

2.  

3. III. Kölcsönök nyújtása

Rácalmás Város Önkormányzat

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz)  

1. Működési célú támogatásértékű bevételek

 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz  

2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK 0 IV. 0

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Rácalmás Város Önkormányzat

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 

VI. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0

1.  Értékpapírok értékesítése

2.  Likvid hitel felvétel

      V. Tartalék

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Általános tartalék

  Beruházási tartalék 

      BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2013.évi eredeti 
előirányzat

2013.évi eredeti 
előirányzat

1 851 334 Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 1 406 452

45 734

1 805 600 602 000

1 791 000

1 620 000

170 000

1 000

12 000

12 000

31 796

18 016

13 780

1 000

772 656

12 656

Dunaújvárosnak átadandó Hankook Kft Iparzűzési adó 760 000

111 865

Önkorm. költségvetési támogatása 111 865 1 014 849

1 014 849

1 014 849

Önkorm.sajátos felham. és tőke jellegű bevételei

Önkorm.telek értékesítés

Pénzügyi befekt. bevételei 6 000

6 000

297 144

16 373

6 708

280 771

Hitelek 

27 042

194 000

194 000 10 000

17 042

2 454 343 2 454 343

Beruházás megnevezése

Kulcs-Rácalmás Közös szennyvízelvezetése

Szent János tér kialakítása

Arany J. utca járda építés

Jázmin utca útépítés

Tulipán utca útépítés

Akácfa utca útépítés, csapadékvíz elvezetés

Nyírfa utca, Erdősor útépítés

Arany J. utca kerékpárút építés és csapadékvíz elvezetés

Vasvirág u., Martinász játszótér vízelvezetés

Parkolók építése óvoda és polgármesteri hivatal előtt

Halász szobor területének kialakítása

Petőfi szobor készítése és területének kialakítása

Kamasztanya kialakítása

Földterület vásárlás

Tervek készítése

Mezőgazdasági gépek beszerzése

Fogászati gép beszerzése

Épületek bontása

Ófalu partfalstabilizáció beruházás 2/b ütem

Ófalu partfalstabilizáció beruházás 3. ütem

Óvoda/bölcsöde bővítése, építése

RácTherm üzletrész vásárlása
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Jankovich Miklós
 általános iskola

A Magyar Kultúra Nap-
ja tiszteletére a negyedikes és 
ötödikes jankovichos diákok 
a Rácalmásért Oktatási Kul-
turális és Környezeti Nevelési 
Egyesület támogatásával hét-
főn a Bartók színházba láto-
gattak.

Kifutó darabot, A Pál ut-
cai fiúk című klasszikus Mol-
nár Ferenc regény  színpadi 

adaptációját nézhették meg 
a gyerekek Kiss Attila ren-
dezésében. A mai gyerek 
számára ugyanolyan fontos 
kérdéseket feszeget, mint a 
megírás idején. Mi a barát-
ság, az árulás, a hűség, az el-
lenfél tisztelete?

Emlékezetes délután volt, 
hiszen a remek díszletele-
mek, a cselekményhez illő 

zenei betétek, s nem utolsó 
sorban az amatőr színjátszó 
gyerekek hiteles interpretá-
ciója hatni tudott a kiska-
maszokra, hiszen a hazafelé 
úton is a színműről  beszél-
gettek.

Január 22-én a az egész is-
kola együtt ünnepli a Him-
nusz 190. születésnapját a he-
tedikesek közreműködésével.

Színházlátogatás 80 gyerekkel

Huszonegyedik alkalom-
mal rendezte meg a Ma-
gyar Kultúra Napja alkal-
mából nagyszabású, megyei 
kitekintésű kulturális sereg-
szemléjét a Széchenyi István 
Gimnázium. A képzőmű-
vészeti pályázathoz Weöres 

Sándor születésének 100. év-
fordulója szolgáltatta az ak-
tualitást. A gyermekverseiről 
jól ismert költő néhány alko-
tását kellett a résztvevőknek 
illusztrálni.

Iskolánk képző- és ipar-
művészeti tagozatosai közül 

Gál Fanni 5. osztályos, vala-
mint Gömöri Luca 4. osztá-
lyos tanuló díjazott lett a ran-
gos versenyen. 

Mindkettőjüknek gratulá-
lunk, és további sikereket kí-
vánunk!

Pál Péterné

Rajzverseny a kultúra ünnepén

Bolyai 
matematika 
verseny 
a gimnáziumban

A dunaújvárosi Szé-
chenyi István Gimnázi-
um minden évben meg-
rendezi a városi és régiós 
matematika versenyt a 
8. és 9. osztályosok szá-
mára. A vetélkedő témá-
ja Bolyai János és Bolyai 
Farkas élete, munkássága 
és az ehhez kapcsolódó 
életrajzi és gondolkodta-
tó példák.

A versenyre négyfős 
csapatok jelentkezését 
várták. Iskolánkat Nagy 
Enikő Nikolett, Poláko-
vics Petra, Virág Kata és 
Váczy-Földi Máté kép-
viselte.

A vetélkedő idén há-
rom fordulóból állt: az 
első két forduló levele-
zős, míg a döntő a gim-
náziumban került meg-
rendezésre. Harminc 
- főleg kilencedik osztá-
lyos gimnazista és szak-
középiskolás - csapat in-
dult a megmérettetésen. 
Zsenipalántáink (ez volt 
a csapat neve) igazi csa-
patmunkáról tettek ta-
núbizonyságot: a fel-
adatokat együtt, egymás 
ötleteit felhasználva ol-
dották meg.

Csapatunk az első 
két fordulóban sikeresen 
helyt állt és a 14. helyen 
fejezték be a versenyt.

Gratulálunk!
Felkészítő tanár: 
Milekné Pekkel Szil-

via
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Kedves leendő várandó-
sok! Sajnos mai világunkban 
az állandó rohanás, stressz, az 
anyagi és érzelmi biztonság 
hiánya párkapcsolati, csalá-
di és egyéni lelki problémák-
hoz vezetnek. Az ebből adódó 
pszichoszomatikus (lelki ere-

detű) megbetegedések száma 
egyre nő.

Ezek előfordulása nem 
függ az életkortól. Ilyen le-
het például a pajzsmirigy túl-
működése vagy alulműködé-
se, aminek látható, érezhető 
tünetei vannak.

Gyermeket tervezők 
figyelmébe!

Alulműködés (hipothyreosis) Túlműködés (hyperthyreosis)
tünetei: tünetei:
fáradékonyság szapora szívverés
anyagcsere lelassul idegesség
aluszékonyság álmatlanság
depresszió hasmenés
hízás fogyás
szorulás csökkent melegtűrés
fázékonyság fokozott izzadás
puffadt arc remegés
haj ritkává, szárazzá válik, menstruációs zavarok
gyakran hullik is 
csökken a libidó 
menstruációs zavarok

Ezeket az eseteket ke-
zeltetni kell, mert kezelet-
len esetben mind az anyánál, 
mind a  magzatnál igen súlyos 
elváltozások léphetnek fel!

Szeretnénk felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy aki gyer-
meket tervez, annak tudato-
san kell rá felkészülnie! Mit 
értünk ez alatt?  Legfőkép-
pen azt, hogy győződjön meg 
arról, még a fogantatás előtt, 
hogy önmaga teljesen egész-
séges-e! 

Vizsgáltassa ki magát ala-
posan: 

* nőgyógyászati rákszűrés, 
* részletes vérkép, mely ki-

terjed a pajzsmirigy, vércukor, 
vas értékeinek vizsgálatára.

* Ha túlsúlyos vagy éppen 
túlzottan vékony, lehetőleg a 
gyermekvállalás előtt igyekez-
zen a          testsúlyát a normál 
felé közelíteni!

* Ha van káros szenvedélye 
(alkohol, dohányzás), lehető-
leg erre az időszakra hagy-
ja el! 

   Természetesen ez a leen-
dő apára is vonatkozik!

* Tartózkodjon mindenfé-
le vegyi anyagtól, csak nagyon 
indokolt esetben, orvos, pati-
kus vagy védőnő véleményét 
kikérve szedje be bármilyen 
gyógyszert!

* Ellenőriztesse vérnyomá-
sát!

* Várandós vitamin, de kü-
lönösen a folsav szedése java-
solt.

Legegyszerűbb, ha a gyer-
meket tervezők mielőtt bele-
vágnak a nagy feladatba, fel-
keresik a védőnőt, aki nagyon 
szívesen tájékoztatást ad arról, 
hogy mi a teendő, hogy a le-
hető legoptimálisabb körül-
mények között foganhasson 
meg a magzat.

Tisztelettel:
védőnők

Elérhetőségeink:          
Egészségház, Védőnői Ta-

nácsadó
Rácalmás, Korányi tér 7.
Tel.: 25-441-037         
Email: vedonoracalmas@

vipmail.hu
Kérjük szíveskedjenek idő-

pontot kérni a tanácsadásra!                     

Óvodánk a Fejér Megyei 
ÁNTSZ pályázatán  vett 
részt, melyet „Óvd magad, 
védd a környezetet” címmel 
hirdettek meg. A program 
tartalmazta a dohányzás el-
leni foglalkozások megtartá-
sát is az óvodában. Mi sem 
gondoltuk volna, hogy milyen 
mély benyomást tesz a gyer-

mekekre az a mese, mely a do-
hányzás káros következmé-
nyeit  ismerteti meg . Ebben 
a programban a megye több 
száz intézménye  vett részt, 
először mi is csak egy csoport-
tal           ( a Nyuszi csoport-
ban), de úgy tervezzük, hogy 
minden csoportban bevezet-
jük ezt a programot.

Óvd magad, védd a környezeted!

– Február 13-án délelőtt egy 
színvonalas mesejátékot láthat-
tak óvodásaink a Száraz-Nagy 
Tamás vezette Léghajó Színház 
előadásában. A mesejáték címe: 
A Ludas Matyi .

– Már nagyon várják a gyer-
mekek február 22-t, ekkor tartjuk 
a farsangi ünnepségünket. Napok 
óta arról beszélnek, hogy ki, mi-
nek fog öltözni. Reméljük a far-
sangi álarcok, ruhák jól meg fog-
ják ijeszteni a telet és így  átadja 
hamarosan a helyét a várva várt 
tavasznak.

– Március 6-án szerdán dél-
után a nagycsoportosok szülői ér-

tekezletének meghívott vendégei 
lesznek a leendő első osztályos ta-
nítónénik, akik az iskolai életről, 
tudnivalókról tájékoztatják majd 
a szülőket. Vendégünk lesz még 
Kovács Enikő református lelkész 
is, aki az iskolai hittanoktatásról 
tart tájékoztatót.

– Március 18-22-ig tartjuk az 
öt csoportban a bemutató fog-
lalkozásokat, minden nap másik 
csoportban. Ez annyiban külön-
bözik az eddigi foglalkozásoktól, 
hogy ez az egész hét nyitott lesz 
a szülők előtt, részt vehetnek a 
gyermekük csoportjának délelőt-
ti foglalkozásain.

Óvodánk hírei
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Február:
Február 8. Kézműves játszóház - A Kultúrházak éj-

jel-nappal programsorozat keretében
Február 10. Téltemető - az Ágasfa szervezésében
Február 22. Színházlátogatás - Pesti Színház: Mikve
Február 23. Cimbora klub a könyvtárban 
Február 27. Nefelejcs Bábszínház előadása a művelő-

dési házban: Egyszer egy hétpettyes 
  

Március:
Március 11
- március 29 -ig Fény nélkül - kiállítás a Jankovich-kúriá-

ban
Március 14. 17 óra ünnepi megemlékezés az általános is-

kolában
Március 28-29 Tavaszi szünidei kézműves játszóház
Március 29. Nefelejcs Bábszínház előadása: Kipkopp 

gyermekei  
Március 30. Cimbora klub a könyvtárban 

 

Április:
Április 4. Ringató foglalkozás indul kisbabás anyu-

kák számára heti rendszerességgel
Április 10. Kézműves klub
Április 11. Költészet napi vetélkedő az iskolások 

számára
Április 12. Pszichológiai előadás - dr. Vekerdy Ta-

más: Gyerekek, óvodák, iskolák?
Április 13. Kertészeti és virágvásár a Jankovich-kú-

riában
Április 27. Cimbora klub a könyvtárban 
Április 27. Operalátogatás - Puccini: Pillangókisasz-

szony
Április 30. Anyák napi játszóház

Május:
Május 1. Majális a sportpályán 
Május 4. Pünkösdi bál a művelődési házban (szer-

vező: Városvédő és Szépítő Egyesület)
Május 8. Kézműves Klub
Május 10. Pszichológiai előadás: Tari Annamária: 

Z generációs kiskamaszok és kamaszok a 
családban 

Május 11. Almavirág fesztivál a Jankovich-kúriában 
a Városvédő és Szépítő Egyesület szerve-
zésében  

Május 25. Cimbora klub a könyvtárban 
Május 26. Gyermeknap a Jankovich-kúriá-

ban  
Május vége: A magyar folyami haderők 150 éve című 

kiállítás megnyitása a művelődési ház-
ban. Előadó: Bauer József

Június:

Június 17-21. Kézműves nyári tábor a művelődési ház-
ban

Június 24-28. Bűvésztábor a művelődési házban

Július:

Július 1-5. Kézműves nyári tábor a művelődési ház-
ban

Július 22-26. Nyári gyermektábor a Jankovich-kúriá-
ban

Július 29.
aaugusztus 2. Nyári gyermektábor a Jankovich-kúriá-

ban

Augusztus

Augusztus 20.  Városnap a Jankovich-kúriában 

Szeptember:

Szeptember 11. Kézműves Klub
Szeptember 27-29. Tökfesztivál a Jankovich-kúriában
Szeptember 28. Cimbora klub 
Szeptember 30. Gyermekfoglalkozás a könyvtárban a 

népmese napja alkalmából

Október:

Október 9. Kézműves Klub
Október 10. Idősek Világnapja
Október 26. Cimbora klub a könyvtárban
Október 28-29-30 Őszi szünidei kézműves játszóház
Október 28. Gyermekszínházi előadás: Nefelejcs 

Bábszínház: Kipkopp és Tiptopp

November: 

November 13. Kézműves Klub
November 30. Cimbora klub
November 30. Adventi koszorú készítés

December:

December 4-5. Mikulásváró játszóház
Decmber 5. Bábszínházi előadás- Nefelejcs Bábszín-

ház: Ezüstmackó
December 15. Rácalmásiak Karácsonya a Jankovich-kú-

riában 
December 18-19-20. Karácsonyi kézműves játszóház
December 31. Szilveszter bál a művelődési házban
December 31. Szilveszter a Jankovih-kúriában

Művelődési Ház és Könyvtár - Jankovich-kúria 
Rendezvény- és Turisztikai Központ
2013. évi programtervezet
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A kúria is bemutatkozott 
a dunaújvárosi Esküvő Kiállításon

A Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ is képviseltette ma-
gát a február 9-én, a dunaújvárosi  Campus Étteremben megrendezett 
Esküvő Kiállításon. Fontos volt ez a találkozás az ügyfelekkel, hiszen a 
térség egyik legnépszerűbb esküvői és lakodalmi helyszíne a kúria.  A 
színvonalas és érdekes rendezvényen bemutatkoztuk a szolgáltatásokat 
és ismertettük a lehetőségeket

Január közepétől újult erő-
vel folynak a cserkészfoglal-
kozások.

A művelődési házba ter-
vezett első foglalkozás végül 
a szabadban lett megtartva. 
Jó nagy hó esett, így  lehetett 
szánkózni, hó csatázni. 

A következő alkalomra jöt-
tek az adonyi cserkészek, akik 
a csomózás rejtelmeibe avat-
ták be gyerekeinket.  A cso-
mózás elsajátítása kell a cser-
készpróbához. Ugyanazon a 
foglalkozáson kapták meg a 
szerepeiket azok, akik részt 
vennének a  passió előadásá-
ban.

Február 2-án az adonyi  
cserkészbálban közel harmin-
can képviseltük a rácalmásia-
kat. Azt hiszem, jövőre nem 
kell győzködni senkit, hogy 
jöjjön bálozni, nagyon jól 
éreztük magunkat. 

Köszönet mindenkinek, 
aki támogatta a rendezvényt 
akár tombola tárgyal, akár tá-
mogatói  jegy vásárlásával.

Az egész hónap az újonc-
próbákra való felkészülésről 
fog szólni , de mellette  Pas-
sió-próbái sem maradnak ki.

Március elejére egy újabb 
uszodalátogatást tervezünk. 
A hónap közepén lesz  az idei 
első portyánk a nagykovácsi 
cserkészparkba.

Idén is meghirdették a  
„Cserkészen az életre” tábort  
Zánkán! Szeretnénk, ha Rá-
calmásról minél több gyerek 
eljutna ebbe a táborba. A ta-
valy nagyon jól sikerült, re-
méljük idén sem lesz másként. 

Szívesen segítünk min-
denkinek a pályázat beadásá-
ban. Bővebben a tudnivalók a  
http://cserkesz.hu/tabor  cí-
men. 8-18 éves kor között 
mindenki jöhet velünk (ro-
kon, barát, tesó is), aki szeret-
ne megismerkedni a cserké-
szettel. 

Érdeklődni Blau Sándor-
nál lehet a 06-30-4379109-es 
telefonszámon.

Blau Gabi

Cserkészet Rácalmáson

A húsvét napjainkban a ke-
resztények egyik legfontosabb 
ünnepe, hivatalos állami ünnep.

A magyarság kultúrájá-
nak, hagyományának élő ré-
sze több mint ezer éve. 

De mit is ünneplünk Hús-
vétkor? Semmiképpen nem a 
nyuszit (csirkét, bárányt, főt 
sonkát).

Húsvét vasárnapja a tavaszi 
napéjegyenlőséget követő első 
holdtölte utáni első vasárnap.

Húsvét az azt megelőző 
időszak, Jézus sivatagi böjt-
jének emlékére tartott negy-
vennapos nagyböjt lezárulását 
jelzi. A katolikus keresztény-
ségben böjtnek nevezett, való-
jában „húshagyó” táplálkozá-
si időszak után ezen a napon 
szabad először húst enni.

Virágvasárnap a nagyhét 
kezdete, ezen a napon vonult 
be Jézus Jeruzsálembe. Nagy-
csütörtök az utolsó vacsora 
emléknapja. Nagypénteken 
emlékezünk meg Jézus Krisz-
tus kereszthaláláról. A húsévt 
vasárnap Jézus feltámadásá-

nak ünnepe.  A húsvéti ün-
nepkör a pünkösddel zárul.

A passió Krisztus szen-
vedésének történetét beszéli 
el (latin passio = szenvedés), 
evangéliumi szöveggel. 

A betlehemezés sikerén 
felbuzdulva elhatároztuk, 
hogy ismét elhozzuk az ünnep 
hangulatát, és megismertetjük 
történéseit a Rácalmásaikkal 
és minden érdeklődővel. 50-
60 önkéntes barátunk készül 
lelkesen a próbákon szöveg-
gel, énekkel, tánccal. 

Miről szól még a passió? 
Nekünk itt Rácalmáson a 
szeretetről, az összefogásról, a 
jó közösségről, amely felkarol 
minden pozitív ötletet, kezde-
ményezést. 

Az előadás civil kezdemé-
nyezésre és segítséggel jön lét-
re, de várunk további támoga-
tókat is.

Köszönjük a művelődési 
ház és a Jankovics-kúria dol-
gozóinak segítségét a próbák 
és a helyszín biztosításában.

Blau Sándor

Húsvét és passió-játék 
Rácalmáson  

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
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Hiszem, hogy minden ember 
tud táncolni. 

Akkor miért van szükség 
tánciskolára? Azért, hogy lehető-
séget adjunk azoknak is, akik azt 
hiszik, bot lábuk van, s azoknak 
is, akik szeretnének szebben, job-
ban, a zene stílusának megfelelő-
en táncolni. 

Miért régi idők tánciskolája? 
Mert szüleink, nagyszüleink korá-
ban még együtt oktatták a táncot 
és az illemtant. Úgy érzem, ma sem 
nélkülözhető ez a tudás, és nem 
azért, mert a "retro" a divat. Sze-
retném, ha a kulturált viselkedés, 
megnyilvánulás nem korlátozódna 
a tánciskola óráira, hanem életünk, 
mindennapjaink részévé válna.

A tánc sok embert megihle-
tett, akik megpróbálták szavakba 
önteni érzéseiket. Néhány idézet 
ezek közül:

„Amikor táncolsz, nem az a 
célod, hogy egy bizonyos pontra 

megérkezz a táncparketten, ha-
nem hogy minden lépést élvezz, 
míg odaérsz.” 

„Tánc közben az lehetsz, ami 
csak akarsz lenni abban a pilla-
natban.”

„A szép mozgás a szem mu-
zsikája.” 

Úgy gondolom, mindenki 
megtalálhatja önmagát a tánc-
ban, mindenkinek nyújt valamit, 
amiért lehet szeretni. 

Feleségemmel 24 éve taní-
tunk, sok embert tettünk bol-
doggá azzal, hogy megtanítottuk 
az alaplépéseket, betanítottunk 
egyéni és csoportos koreográfi-
ákat. Ez a mi küldetésünk, s mi 
boldogan teszünk ennek eleget.

Szeretettel várjuk gyerekek 
és felnőttek jelentkezését Rácal-
máson, a Művelődési Házban, 
február 23-án 14 órakor. 

További információk: Kereki 
Zsolt 30/2533-008

Régi idők tánciskolája

A rácalmási református 
egyházközség hírei

Református istentisztelet időpontja:
Vasárnaponként délelőtt 10.30-tól a 
református-evangélikus templomban
családi istentiszteletet tartunk március 3-án vasárnap a re-

formátus templomban 10.30-tól! Szeretettel várjuk a szülőket, 
nagyszülőket és gyermekeket!

Drótposta címünk: ref.kulcs.racalmas@gmail.com
Lelkipásztor telefonszáma: 0630/5748-564
Honlapcímünk: http://refkulcsracalm.wordpress.com/

Lélekfrissítő
„Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint Te!” 

(Márk evagnéliuma 14,36)
Farsang elmúltával kezdődik a böjti időszak, ami nemcsak az 

önmegtartóztatás, hanem az Istenre figyelés, az imádság idősza-
ka. Jézus is imádság közben tudja ezeket a szavakat kimondani. 
Félelemmel néz a közelgő szenvedésre, menekülne a kínoktól. 
Ám mégsem teszi. Mi is csak az Isten kezéből vagyunk képe-
sek elfogadni a rosszat, csak az imádságban tudunk erőt gyűj-
teni, és elfogadni az Atya akaratát. Isten akarata azonban nem 
a szenvedés, hanem az abból fakadó élet! Nem a fájdalomban 
gyönyörködik, hanem fölhasználja azt arra, hogy valami új szü-
lessen bennünk. Új elhatározás, új hit.

Imádság: Uram, segíts elfogadni akaratod, ha az fájdalmas 
is! Ámen.

Az Ágasfa Hagyományélesztő Kör szervezésében jó hangulatú téltemető mu-
latság volt február 10-én a művelődési házban. Konc királynő buzdító szavai 
után bemutatta műsorát a helyi és a dunavecsei tánccsoport, majd a résztve-
vők elégették a banyát, kimutatva ezzel is, mennyire várják a tavaszt

Megérkeztek könyvtárunkba 
a Nemzeti Könyvtár című soro-
zat elso~ kötetei. A sorozat ed-
dig megjelent és később megjele-
nő köteteit a kiadó ajándékként 
küldi a könyvtár olvasói számára.

A Nemzeti Könyvtár a ma-
gyar írott kultúra legjavát gyűjti 
egységes sorozatba.

A válogatás első szempont-
ja az olvasmányosság, a második 
a sokszínűség, a harmadik pedig 
nemzeti önbecsülésünk erősítése. 
Mindezt a tartalomhoz illő ne-
mes kivitelben.

A Nemzeti Könyvtár folyama-
tosan bővülő, 100 kötetre tervezett 
sorozat, hét témakörre fűzve.

1. Magyar írók
2. Magyar hősök
3. Magyar tájak
4. Magyar mesék
5. Magyar ízek
6. Magyar ritkaságok
7. Magyar ünnepek
A Nemzeti Könyvtár olyan 

családi olvasmánytárt kínál, 
amelynek köteteit olvasni öröm, 

amelynek útirajzai nyomán kép-
zeletben bejárhatjuk Magyar-
országot, amelyből megfőz-
hetjük legjobb ételeinket,  e 
könyvek meséit felolvashatjuk 
gyermekeinknek, kalandozha-
tunk a magyar múltban, átélhet-
jük történelmünk pillanatait és 
újra gyönyörködhetünk a magyar 
irodalmi remekművek szépség-
ében és erejében.

A most megjelent könyvek:
Tormay Cécile: A régi ház
Dornyay B. - Vigyázó J.: Bala-

ton és környékének részletes ka-
lauza

Jókai Mór: Benyovszky Mó-
ric életrajza

P. Ábrahám Erno~: A csuda-
szarvas

Gundel Károly: A vendéglátás 
művészete

Herman Ottó: A madarak 
hasznáról és káráról

Október 23.
A sorozat mind a kiválasztott 

műveket, mind a kötetszámot il-
letően nyitott, a folytatást való-
jában a közönség formálja majd 
véleményével, igényeivel, javasla-
taival.

A cél azonban mindvégig vál-
tozatlan marad:olyan kötetek 
szülessenek,amelyeket jó olvasni 
és amelyek által gazdagabb, böl-
csebb, igazabb magyarok leszünk.

 Könyvajánló
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Indul a 2. ÖkoKör program 
a rácalmási Ökoklub szervezésében!

Ha szeretnél pénztárcabarát módon tudatosabb életet élni, 
köztünk a helyed!

Amire számíthatsz:
•	 kiscsoportos (8-12 fő) közösségi összejövetelek 
•	 heti rendszerességgel (összesen 9 alkalommal), kb. 2 

óra elfoglaltság, 
•	 ingyenes részvétel, előképzettséget nem igényel
•	 pénztárca- és környezetkímélő praktikák
•	 kreatív ötletek a mindennapokhoz
•	 tapasztalatcsere
•	 vidám közösség, jó hangulat

Hasznos segítséget és információkat kaphatsz az alábbi té-
mákban:

•	 Energia megtakarítás
•	 Víz
•	 Hulladékkezelés, komposztálás
•	 Háztartási vegyszerek
•	 Egészséges élelem és egészséges életmód
•	 Háztartási pénzügyek
•	 Fenntartható fejlődés

Jelentkezni lehet e-mailben Pinthofferné Schmidt Hajnal-
kánál: okoklub@pinthoffer.hu címen

A program indulása február végén várható!
Szeretettel hívunk és várunk minden együtt zöldülni vágyót!

Irodalmi-történelmi témá-
jú vetélkedőre vártuk a könyv-
tárba január 22-én, a Magyar 
Kultúra Napján, az általános 
iskola hetedik osztályos diák-
jait és Baksa László tanár urat. 
A kellemes hangulatú vetél-

kedőn a három fős csapatok 
játékos feladatokkal tesztel-
ték a romantika koráról ösz-
szegyűjtött ismereteiket. 

A győztes csapat tagjai: 
Csuri Adél, Kürtösi Balázs és 
Garda Eszter.

A Magyar Kultúra Napja délelőttjén az ovisok is meglátogattak bennünket. 
A Himnusz meghallgatása után birtokba vették a könyvtár gyerekkönyveit

Farsangi játszóház

Farsangi kézműves játszó-
házba vártuk a gyerekeket és 
szüleiket február 8-án, pénte-
ken délután. A családias han-
gulatú kreatív délutánon bárki 
elkészíthette báli maskaráját 

és farsangi lakásdíszeit Bádity 
Petra vezetésével. Legköze-
lebb a tavaszi szünetben, már-
cius 28-án, 9-12 óra között 
várunk benneteket kézműves 
játszóházba.

Bábszínházi előadás lesz!

Egyszer egy hétpettyes című előadásával a Nefelejcs Bábszínház látogat 
a művelődési házba február 27-én, szerdán 10 órától. A belépőjegyek 
ára: 300 forint, kísérőknek ingyenes. További információk: www.nefe-
lejcsbabszinhaz.hu

Cimbora Klub a könyvtárban
Hallottuk, hogy szeretsz olvasni, azt gondoltuk, élénk a fan-

táziád, gazdag a szókincsed. Reméljük, hogy a cimborák csak 
nyernek azzal, ha Te is köztük vagy. Szeretettel várunk első ta-
lálkozónkra február 23-án, szombaton 15 órakor a Művelődé-
si Ház és Könyvtárba, ahol kreatív nyelvi játékokkal, drámajá-
tékkal, és irodalmi szemelvények segítségével ismerkedhetsz a 
téged körül vevő világgal. A Cimbora klub programjait első-
sorban 8-14 éves, olvasni szerető gyerekeknek ajánlják a szer-
vezők: Kálnay Adél és Törökné Antal Mária. Számítunk Rád, 
várunk szeretettel.

Szabad rajz délután
A szabad rajz délután keretében egy történet meghallgatá-

sa után kell papírra vetned gondolataidat, érzéseidet. A fog-
lalkozásokon bármilyen rajzot készíthetsz, alkotásodnak csak a 
fantázia szabhat határt. Találkozzunk február 28-án 16 órakor 
a Művelődési Ház és Könyvtárban. Az eszközöket biztosítjuk 
számodra! Minden érdeklődőt szeretettel vár a foglalkozások 
vezetője: Bándity Petra.

Operalátogatás
Operalátogatást szervezünk április 27-én, Puccini: Pillan-

gókisasszony című darabjára. Előzetes jelentkezéseket várunk a 
művelődési házban személyesen, vagy telefonon. A jegyek ára 
buszköltséggel együtt: 6.800 forint.
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Megyénk valamennyi te-
lepülési önkormányzata szá-
mára szervezett tájékozta-
tó fórumot a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja a 2013. évi közfog-
lalkoztatási programok meg-
valósításával kapcsolatban. 
Dr. Dorkota Lajos kormány-
megbízott elemzését követő-
en a járási munkaügyi kiren-
deltségek vezetői értékelték 
a tavalyi közfoglalkoztatási 
programok eredményeit, majd 
a 2013. évi közfoglalkoztatási 
programok alapelveiről, válto-

zásairól hallhattak előadást a 
résztvevők.

A közfoglalkoztatási prog-
ramok segítségével a tele-
pülések képesek önfenntar-
tó, hatékony és értékteremtő 
közfoglalkoztatási megoldá-
sokat kialakítani. A progra-
mok közösségformáló hatá-
súak, élhetőbbé, lakhatóbbá 
teszik a településeket, azok 
közvetlen környékét, növe-
lik a lakosság szubjektív biz-
tonságérzetét, és napi munkát 
jelentenek az abban résztve-
vőknek. A közfoglalkoztatás 

keretében a településkép javí-
tása és fenntartása így folya-
matosan biztosítható. 

A közterületek karban-
tartása, rendbetétele, ápo-
lása, gondozása, parlagfű-
mentesítése kiemelt feladat. 
Ezen programok elsődleges 
munkaerő-piaci célcsoport-
ja a halmozottan hátrányban 
lévő foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatásban részesü-
lő, illetve álláskeresési vagy 
szociális ellátásra nem jogo-
sult álláskeresők (kiemelten a 
megváltozott munkaképessé-

gűek, a hajléktalanok, a roma 
nemzetiségű álláskeresők). Az 
igazgatóhelyettes ismertette a 
közfoglalkoztatásra vonatko-
zó jogszabályok 2013. január 
1-jén hatályba lépett változá-
sait, a decentralizálás alapel-
veit, valamint a rendelkezés-
re álló forrás felosztási elveit. 
Ezen közfoglalkoztatási for-
rások leosztását követően az 
önkormányzatoknak lehető-
ségük nyílik a jogszabály sze-
rinti „hosszabb időtartamú” 
közfoglalkoztatási programok 
azonnali indítására.

Fejér Megyei Kormány-
hivatal

Sikeres a közfoglalkoztatási program

Az idei év első írásában   is 
szeretnék boldog új esztendőt 
kívánni, vagy legalábbis bűn-
ügyi szempontból hasonló jót, 
mint a tavalyi volt. Elkészült 
a rendőrség éves bűnügyi sta-
tisztikai kimutatása, amelyben 
Rácalmás a legjobbak között 
foglalhatta el helyét a bűn-
ügyek számában és a felderí-
tettségi eredmények tekinteté-
ben egyaránt. 

Ami áthúzódó ügy volt, és 
rontotta a statisztikát, azt ja-
nuárra sikerült megoldani. 
Ugyanis tavaly decemberében 
történt, hogy mások udvarában 
ténfergő idegenek rátaláltak a 
bejárónő által eldugottnak vélt 
lakáskulcsra és ennek segítsé-
gével jutottak be a lakásba. A 
fiatal gyanúsítottak a közel-
ben laktak, és barátnak számí-
tottak, tahát bejáratosak voltak 
a lakásba, így nem sokáig kel-
lett keresgélni a széfet és a ben-

ne levő nagy értékű kézpénzt, 
amellyel legényesen távoztak. 
Januárban szintén a saját ut-
cájukban és szintén egy isme-
rős házának az ajtajait próbál-
gatták nyitogatni. Észrevették, 
hogy az egyik ajtó nincs be-
zárva, de nehézségük adódott 
ezzel az elromlott nyílászáró-
val,  így a kelleténél  több időt 
töltöttek ott a bajlódással, mert 
a szemben lakó szomszédasz-
szonynak feltűnt, hogy nin-
csenek otthon a háziak, ám 
ezek a fiatalok mégis sok időt 
töltenek az udvarban. Férjé-
vel együtt átmentek a szom-
széd házhoz és felismerni vél-
ték a hívatlan látogatókat, akik 
erre sietve távoztak a kiszemelt 
helyről. A személyleírás alap-
ján a körzeti megbízottunk és 
polgárőr tagjaink az esti órák-
ban meg is jelentek az egyik 
elkövetőnél, aki készségen állt 
a rendőrség rendelkezésére és 
az adonyi rendőröknek nem is 
messze csak két házzal kellett 
odébb menni a másik elköve-
tőért. A házkutatás során több 
helyen is találtak bódító hatá-
súnak tűnő szereket, amelyeket 
a rendőrség további vizsgálatra 
lefoglalt, és magukkal vitték a 
két bűnelkövetőt is. 

Nagyon köszönjük a beje-
lentő házaspárnak a segítségét, 
akik tudatosan alkalmazták 
a Sz.E.M. alapvető szabálya-

it:  SZOMSZÉDOK EGY-
MÁSÉRT. Az ilyen és ehhez 
hasonló bejelentések alapján a 
rendőr és a polgárőr frappáns 
együttműködésével lehet ki-
vonni a bűncselekmények el-
követőit a forgalomból. Sajnos 
szomorú, hogy ezek a fiatal 
emberek is ismerőseiket káro-
sították meg! 

Jelentjük, hogy az elmúlt 
félévben idősek kárára elköve-
tett bűncselekmény nem tör-
tént, elpártoltak városunkból 
a házaló batyus üzletemberek, 
és az illegális faárusok is ma-
guktól tervezik át útvonalukat, 
ha meglátják a polgárőrök au-
tóit. Nem történt közterülete-
inken garázdaság sem. A ját-
szótereinken randalírozókat 
is igyekszünk kordába tartani.  
Az utcákat járjuk a legnagyobb 
hóviharban, és ha szükség van 
rá, orvosainkat eljuttassuk a 
betegekhez, nem hagyjuk ma-
gukra az elesett, idős embere-
ket sem, de az út szélén fekvő 
ittas személyekről is gondos-
kodunk.

Egyesületünk az év első tag 
gyűlésén tárgyalta a 2013-as év 
költségvetését és arra a követ-
keztetésre jutott, hogy az idei 
évben kevesebb pénzből kell 
gazdálkodni mivel a befolyt 
adó 1%-a a tavalyi évben az új 
adózási forma miatt közel 40 
%-al lett kevesebb.

Az elkövetkezendő évben 
is minden lehetőséget kihasz-
nálunk, hogy megteremtsük az  
anyagi eszközöket vállalt mun-
kánk elvégzéséhez.  Kérjük a la-
kóságot, amennyiben úgy érzi, 
hogy munkánkkal kiérdemel-
jük adója 1%-át,  rendelkez-
zen a Szent György Polgárőr 
Egyesület javára. A felaján-
lott összeget az eddigiekhez 
hasonlóan Rácalmás jónak 
mondható közbiztonságának 
megtartására fordítunk. Foly-
tatjuk nappali posztos szolgá-
latot, minden tanítási napon 
ott vagyunk a gyalogátkelő he-
lyeknél és az iskolánál, óvjuk 
gyermekeink testi épségét. Ott 
vagyunk éjszaka, ha baj törté-
nik, és ott vagyunk akkor is, ha 
mulatság van  településünkön. 
Munkánkat jórészt az Önök 
és Rácalmás önkormányzatá-
nak támogatásával tudjuk vé-
gezni. Reméljük, ez az elkö-
vetkezendő időben is így lesz! 
Ezért kérünk mindenkit,  aki 
Rácalmás jónak mondott köz-
biztonságán segíteni tud, tegye 
azt adója 1%-val is. Köszönjük!

Segíts, hogy Segíthes-
sünk! 

Adószámunk:
18495573-1-07
Szent György 

Polgárőr Egyesület

 A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Elfogták a másoknál kutakodó fiatalokat

A Rácalmási Szent György 
Polgárőrség 

telefonszámai:  
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

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

Körzeti megbízott: 
06-30/621-0959
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A célkitűzéseinket 2012-
ben is az éves terv szerint vé-
geztük. 

Beszámoltunk a pénztáros-
sal Fridrich Lászlónéval egész 
éves munkánkról,  bevételről.  
Megtartottuk a pótszilvesz-
tert , farsangot, nőnapot, név-
napokat. Részt vettünk a város 
és a társklubok rendezvénye-
in. 1848-as megemlékezés, 
majális, városnapirendezvé-
nyen,  1956-os megemléke-
zésen. Városvédőknél is helyt 
állt a nyugdíjasklub.  Alma-
virágfesztivál, Tökfesztivál és 
a virágosításoknál. Költészet-
napot társklubokkal karöltve 
tartottuk, ahol 110 fővel na-
gyon szép délutánon vettünk 
részt.  Szeretnék köszöne-
tet mondani versmondóink-
nak: Kondor Károly, Kondor 
Károlyné, Lendvai Józsefné, 
Ráth Tiborné, Sarok János-
né, Szvoboda Ferencnének, 
Ők társkluboknál is képvisel-
ték a nyugdíjasklubot. Néme-
th Miklósné, mint zsűri elnök 
és képviselő asszony kedves 
szavakkal méltatta a vers-
mondók verseit. 2012-ben 
érkeztek hozzánk a dransfel-
di nyugdíjasklub tagjai. Há-
rom napos programot állítot-
tunk össze. Segítségemre volt 
Hoffmann Mária, kiszolgál-
lásnál Schmidt Lajosné és a 
nyugdíjastagok, akiknél elhe-
lyeztük a dransfeldi vendé-
geket. Mindent megtettünk, 
hogy visszaadjuk azt a felejt-
hetetlen három napot, amit 
náluk töltöttünk 2008-ban. 
Idősek Világnapján Schrick 
István köszöntötte a „szép 
korúakat”, ahol szintén száz-
nál több nyugdíjas vett részt, 
társklubokkal karöltve. Iskola 
énekkara Igmándi Zita veze-

tésével a nyugdíjas versmon-
dók, Napsugár Asszonykórus, 
Bánki Donát Szakközépisko-
la tanárnőjük és diákjaik mű-
sorával felejthetetlenné tették 
a délutánt. Meglepetés ven-
dég Oszvald Marika Operett 
Primadonna gazdagította az 
Idősek Világnapját. Mikulás 
ünnepség is volt a klubban, 
ahol a megfáradt, öreg miku-
lástól kaptunk gyümölcsöt és 
szaloncukrot. Évzáró ünnep-
séget,  Napsugár Asszonykó-
rus dalcsokkorral, Napfény 
Nyugdíjasklub verseivel, is-
kola énekkara és a kis tánckar 
Bostyai Emília vezetésével 
tették színesebbé a karácsonyi 
hangulatot. 

A nyugdíjasklub tagjainak 
köszönöm a terem díszítését, 
egész éves munkájukat. Kiss 
József iskolánk igazgatójá-
nak és a diákoknak a segítsé-
get és a tombola ajándékokat: 
Pomóthy Attilának a vacsorát, 
gyógyszertár, Aradiné Haj-
ni cipőbolt, Csini butik, Ko-
molai Erzsike papírbolt, Far-
kasné Csilla vas-műszaki bolt, 
Ági virágsarok, és a nyugdí-
jasoknak, hogy sok tombolá-
val segítették a munkánkat. A 
Napfény Nyugdíjasklub tag-
jai társadalmi munkáját sze-
retném megköszönni, amit  
2012-es évben végeztek,  ami 
930 óra volt. Bízom abban,  
hogy ha egészség engedi a 
nyugdíjasok 2013-as évben is 
tudják segíteni a munkájukkal 
a város szebbé tételét. 

Köszönet Schrick István-
nak és a képviselőtestületnek 
a segítséget. Kívánok nagyon 
jó egészséget és eredmények-
ben gazdag 2013-as évet. 

Bodó Ivánné
nyugdíjasklub vezető

Nyugdíjasklub

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.

A termőföldről szóló 
1994. évi LV. tv. 2013. janu-
ár 1-től hatályos módosítása 
alapján a földhasználati nyil-
vántartás kötelező tartalmi 
elemévé vált magánszemély 
földhasználók esetén a sze-
mélyi azonosító szám (sze-
mélyi szám), gazdálkodó 
szervezet esetén a statiszti-
kai azonosító és a cégjegy-
zékszám.

A bejelentést a Vidék-
fejlesztési Minisztérium ál-
tal közzétett adatlapon kell 
megtenni. Az adatlap a 
http://www.foldhivatal.hu/
images/nyomtatvany/fold-
haszn2013/foldhaszn_adat-
kozl_13.doc hivat-
kozásról letölthető.

Az adatlap kö-
telező használatá-
val a földhasználók 
az azonosító adat-
közlési kötelezettsé-
güknek 2013. már-
cius 30-ig tehetnek 
eleget a járási föld-
hivatal felé. A ha-
táridő elmulasztása 
földhasználati bír-
ság kiszabását vonja 
maga után. Magánszemély 
földhasználóknak a szemé-
lyi azonosítót és a lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya mindkét ol-
dala!), míg gazdálkodó szer-
vezet földhasználóknak a 
statisztikai azonosítót tar-
talmazó okirat másolatát is 
csatolniuk kell.

A bejelentés ingyenes, 
amennyiben a földhaszná-
latban egyéb változás beje-
lentésére nem irányul.

Az adatbejelentő lapon 
földrészlet használatát, illet-
ve annak megszűnését beje-
lenteni nem lehet, az kizá-
rólag a törvény által előírt 
azonosító bejelentésére szol-
gál!

Amennyiben a föld-
használó több járási föld-

hivatal illetékességi terüle-
tén is használ termőföldet, 
vagy minden földhivatalnál 
be kell nyújtania az adat-
lapot és a másolatot, vagy 
csak a választása szerinti já-
rási földhivatalba nyújtja be 
egy példányban, de ebben az 
esetben az adatlapon fel kell 
tüntetnie azon általa hasz-
nált földrészleteket, melyek 
nem az adott járási földhi-
vatal illetékességi területén 
fekszenek. Ily módon ér-
tesülhet a járási földhivatal 
arról, hogy a nyilvántartás-
ba vétel után hivatalból meg 
kell keresnie a többi érintett 
járási földhivatalt az azono-

sító nyilvántartásba vétele 
végett.

Felhívom a figyelmet to-
vábbá, hogy 2013. január 
1-től minden földhaszná-
lónak be kell jelentenie az 
általa használt termőföldet 
az illetékes járási földhiva-
talnál, függetlenül az általa 
használt összes termőföld 
mennyiségétől. 

Ez a rendelkezés az 1 ha 
alatti, jellemzően  zártker-
ti földrészletek használói-
ra is vonatkozik. Abban az 
esetben is be kell jelenteni a 
földhasználatot, ha a tulaj-
donos saját maga használja a 
termőföldet!

Holczheim Gábor
hivatalvezető

Tájékoztató 
földhasználók részére

Minden 
földhasználónak 
be kell jelentenie 

az általa használt 
termőföldet.
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Kézilabdás 
hírek

Az egyesület új vezetőségé-
nek köszönhetően nyugodt kö-
rülmények között kezdődhetett 
el a felnőtt és utánpótlás csapa-
tok felkészülése a 2013-as évre. 
A felnőtt csapataink két for-
dulóval a bajnokság befejezése 
előtt már biztosították a helyü-
ket a rájátszásba, ahol az előző 
évhez hasonlóan a bajnoki cím 
megszerzése a cél. A női és a 
férfi csapat mellett nagyon se-
gítőkész team tagjai a szakosz-
tályvezetéssel közösen mindent 
megtesznek azért, hogy a játé-
kosoknak minden feltétel biz-
tosított legyen a kitűzött célok 
eléréséhez.Az utánpótlás csapa-
tok tavasszal nagyon sok mér-
kőzésen fognak szerepelni. Az 
U-10-es fiú csapat március 15-
16-17-én Szentesen háromna-
pos nemzetközi kézilabda kupán 
vesz részt.  A lányok U-11, U-13 
illetve a fiuk U-10, U-12 csapa-
tai a megyei utánpótlás bajnok-
ságban szerepelnek.

A legnehezebb feladat az 
U-8 és U-10-es fiú csapatora 
vár. Mind a két csapat első alka-
lommal indul az országos ERI-
MA utánpótlás bajnokságban. A 
szakosztály vezetésében szemé-
lyi változás történt. Az eddigi 
vezető Tolnai József más irányú 
elfoglaltsága miatt lemondott 
tisztségéről és helyette az egye-
sület vezetése Nógrádi Sándort 
bízta meg a további feladatok 
irányításával. Az új szakosztály 
vezetőségének legfontosabb fel-
adata, hogy az idei évre terve-
zett célok eléréséhez a szükséges 
anyagi feltételeket előteremtse. 
Ennek érdekében arra kérjük a 
kézilabdát kedvelő sportbaráto-
kat, hogy akinek van lehetősége 
illetve olyan ismerőse, aki szíve-
sen támogatná csapatainkat ke-
ressenek minket és vegyenek 
részt a programjainkon. Az első 
rendezvényünk a március 30-án 
megrendezésre kerülő kézilab-
dás támogatói bál lesz.  Jegyeket 
igényelni az edzőknél és az aláb-
bi elérhetőségeken lehet: Nóg-
rádi Sándor  tel: 06/20/5836445  
vagy nogradi.sandor54@gmail.
com e-mail címen lehet.

Nógrádi Sándor

MEGHÍVÓ
a Rácalmás SE Kézilabda Szakosztály

vacsorával egybekötött

Támogatói bálra
Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár

2013.március.30.-án 19 órától
Zene:

Gulicska Mihály
Tombola

Italt mindenki hozzon magával!
BÜFÉ NEM LESZ!
Belépőjegy: 1 500 Ft

Tíz évvel ezelőtt a ké-
zilabda szakosztály három 
csapattal vett részt Svédor-
szágban a Partille-kupa el-
nevezésű kézilabda világta-
lálkozón.

Több mint egyéves szer-
vezéssel, színvonalas jóté-
konysági bállal, pályázatok 
beadásával sikerült előte-

remteni a kiutazáshoz szük-
séges pénzösszeget. A si-
keres svédországi utazásra 
emlékeznénk a március 30-
án rendezendő kézilabdás 
Jótékonysági Bálon, mely-
nek bevételéből szeretnénk 
biztosítani a szakosztály ösz-
szes csapatának a bajnokság-
ra való felkészüléshez szük-

séges feltételeket (nevezési 
díj, sportszerek, utazás).

A rendezvényünkre nagy 
szeretettel várjuk a régi és új 
támogatókat, a kézilabdát 
kedvelő szurkolókat és szü-
lőket, akik a bálon való részt 
vételükkel támogatják csapa-
tainkat. A résztvevők között 
értékes tombola tárgyakat 
sorsolunk ki és lehetőségük 
lesz árverés útján kézilabdás 
ereklyék megvásárlására.

Belépőket 1.500 Ft-os áron 
lehet vásárolni (ebben ben-
ne van a vacsora) a csapatok 
vezetőinél. Italról mindenki 
gondoskodjon, büfé nem lesz!

A rendezvénnyel kapcsolat-
ban érdeklődni lehet Nógrádi 
Sándornál a 06/20/5836445-
ös telefon-számon és a nog-
radi.sandor54@gmail.com e-
mail címen.

Mindenkit szeretettel vá-
runk!

Nógrádi Sándor

Nosztalgia, jótékonysági bál

A Rácalmás újság előző szá-
mában már hírt adtunk arról, 
hogy új elnöksége van az egyesü-
letnek. Célkitűzései tekintetében 
fontos szempontként szerepel a 
szélesebb tömegek figyelmének 
felkeltése illetve bevonása a test-
edzési, sportolási tevékenységek-
be. Elmondható, hogy az edzők 
elkötelezettsége mellett a tava-
lyi év óta rendelkezésre állnak a 
szabadidő egészséges és kulturált 
eltöltéséhez a tárgyi feltételek is, 
akár az új öltözőre, akár a csónak-
házra gondolunk. 

A 2013. január 30-i küldött-
gyűlésen a tavalyi év önkor-
mányzat felé történő elszámolá-
sa mellett napirenden szerepelt 
az idei év költségvetése is. El-
hangzott, hogy jelenleg 230 fő 
felnőtt, ifjúsági és gyerek spor-
tolója van az egyesületnek, ami 
több mint 20%-os növekedés az 
elmúlt idényhez képest. A lét-
szám túlnyomó részét a fiatalok 
teszik ki, akikre az alapelvekkel 

összhangban nagyobb figyel-
met fordít az egyesület vezeté-
se. A sport és a szabadidős tevé-
kenységek ugyanis nem csak az 
egészséges életmód szempont-
jából fontosak: társadalmi és 
nevelési szerepük is vitathatat-
lan. Várjuk tehát a labdarúgást, 
kézilabdát, sakkot, vízi sporto-
kat kedvelő, megismerni vágyó 
gyerekeket és persze nem utolsó 
sorban felnőtteket. A költségve-
tés számaiból továbbá kiderült, 
hogy városunk Önkormányzata 
továbbra is az egyesület legfőbb 
támogatója. E mellett szót kell 
ejtenünk azon lelkes támogató-
inkról is, akik szorgalmukkal és 
áldozatos tevékenységükkel já-
rultak hozzá egyesületünk sike-
reihez.

Új létesítményeinket azonban 
üzemeltetni, folyamatosan kar-
bantartani, környezetüket ápol-
ni kell, amelyhez az önkormány-
zati támogatás és az önfeláldozó 
munka kiegészítésre szorul.

Tisztelt Rácalmásiak!
Mára világossá vált, hogy az 

általános gazdasági válság meg-
változtatta a sportolás társadalmi 
és gazdasági támogathatóságá-
nak feltételeit. Azonban bizo-
nyítva Rácalmás vezetése és az 
egyesület elnöksége elkötelezett-
ségét a testedzés és a sportolás 
iránt Önökhöz is fordulunk tá-
mogatásukat kérve. Kérjük befi-
zetett adójuk 1%-át ajánlják fel 
a Rácalmás Sportegyesületnek, 
mely támogatással még színvo-
nalasabbá tehetjük gyermekeink 
sporttevékenységét.

Az egyesület 
adószáma: 

19097020 - 1 - 07
A sportegyesület megújult 

honlapja fejlesztésének végéhez 
érve rövidesen olvashatják közér-
dekű híreinket, tájékoztatóinkat 
az aktuális eseményekről a www.
racalmas-se.hu honlapon is.

Rácalmás SE

Folyamatosan növekvő létszám 
a Rácalmás Sportegyesületben
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Településünk lakossága 
az elmúlt években egyre na-
gyobb mértékben támogatta 
Egyesületünket adója 1 %- l. 
Viszont, ha a számokat néz-
zük, meglepő eredményre ju-
tunk. A legutóbbi 660 ezer 
Ft-ot 84 fő adójából kap-
tuk. Rácalmáson összesen kb. 
500-an ajánlották fel adójuk 1 
%-t különböző egyesületek-
nek,  alapítványoknak. Vagy-
is az 1500-1800 fő dolgozó-
ból csak egyharmad.  Ezen 
számok alapján azt kérjük, 
hogy akik az elmúlt években 
az 1 %-ról nem rendelkez-
tek, ajánlják fel adójuk 1 %-t 
egyesületünknek. Akik eddig 
is támogatták egyesületünket, 
kérjük továbbra is segítsék és 

győzzék meg ismerősüket, ba-
rátjukat az 1 % felajánlásáról. 
Egyesületünk elnöksége ígé-
ri, hogy minden forintot tele-
pülésünk szépítésére (fásítás-
ra, virágosításra, parkosításra, 
konfortosabbá tételére, stb.) 
fordítunk. 

Ajánlja fel adója 1 %- t 
a városvédőknek!

Kérjük, támogassa adója 1 %-ával
a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesületet

Adószámunk: 18486496-1-07
Segítségét köszönjük!

Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöksége

HÁRSFA 
ÉTTEREM ÉS PANZIÓ

Esküvők és rendezvények szervezése
- alacsony árakkal, sok kedvezménnyel
- 200 főig esküvők teljes körű lebonyolítása
- terembérleti díj nincs
- szállás lehetőség kedvező áron
- SZÉP-kártya elfogadó hely!
Menüs étkeztetés:

Érdeklődjön személyesen, 
vagy a 06-25-625-304

06-20-356-2453

Hétfő: Kedd:
- csont leves - Sárgaborsó krémleves
- Rántott szelet - Pásztor tarhonya
  Rizi-bizi csemege uborka

  Szerda: Csütörtök:
- Vegyes gyümölcsleves - Lebbencs leves
- Milánói spagetti - Cigány pecsenye
  sült burgonya

Péntek: A menü ára 690 Ft
- Magyaros zöldségleves Heti előfizetéssel: 630 Ft
- Szezámmagos csirke
   mexikói rizs
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A hónap híre és fotója

„Képzeld el, hogy kialszik minden fény…”
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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. március 22-én, 

pénteken jelenik meg. Lapzárta: március 11-én, hétfőn.
Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, informá-

cióikat, meghívóikat legkésőbb március 11-ig  juttassák el a szer-
kesztőbizottságnak.

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! Sándor Bálint Antal és Sándor Bence Péter, 
2013. január 9., Kiss E. u. Vén Zsófia, 2013. január 28., Tulipán 
utca. Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 
információjuk.

A Jankovich-kúria Rendez-
vény-és Turisztikai Központ, a 
Dunaújvárosi Tűzoltósággal kö-
zösen, 2013. március 11-től 27-ig 
egy egyedülálló élménnyel várja a 
látogatókat a Jankovich-kúriában. 
Látó emberek próbálhatják ki mi-
lyen nem látó embereként élni. 

Egy kiállítás keretében kíván-
juk megmutatni minden láto-
gató számára, mit is érezhetnek, 
tapasztalhatnak azok, akik szemü-
kön kívül, csak más érzékszerve-
ik segítségével tudják tapasztalni 
környezetüket. A kiállításon részt-
vevők, a kísérők segítségével, hal-
lás, szaglás, tapintás és ízlelés útján 
ismerhetik meg az őket körülvevő 
hétköznapi világot. 

Előzetes bejelentkezést köve-
tően, a fent említett időinterval-
lumban várjuk 9 -15 óráig az ér-
deklődőket, hogy „más szemmel 
láthassák a világot”.


