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TARTALOM

Báloztak a rácalmási vízispor-
tosok...

4. oldal

A „Fény nélkül...” kiállítás külön-
leges élmény volt az óvodások-
nak.

5. oldal

 Petőfi szobrot avattunk

Március 15.

Kazinczy-verseny: Polákovics 
Petra bejutott az országos dön-
tőbe.

9. oldal

Felsős farsang - jó buli volt...
6. oldal Kellemes 

húsvéti ünnepeket 
kívánok
Rácalmás 
lakóinak!

Tisztelettel:
Schrick István
polgármester

Rácalmás lakói korábban  
már többször tanúbizonysá-
gát adták nagylelkűségüknek, 
az összefogás erejével segí-
tettek bajba jutott embertár-
saikon. Arra kérjük Önöket, 
álljanak ismét egy nemes ügy 
mellé!

A H. N. Adventista Egy-
ház gyülekezet kórusa kon-
certet ad március 23-án 
szombaton 18 órai kezdettel 
a rácalmási művelődési ház-
ban. A rendezvény plakátját 
lapunk 11. oldalán tekinthe-
tik meg.  A koncert résztve-
vői Halmai Zsófiát és család-
ját támogatják. Schrick István 
polgármester szerint olyan 
célra ajánlanák fel a segítsé-

güket, amelyet a település la-
kói legfontosabbnak tartanak. 
A családsegítő szolgálat és az 
önkormányzat dolgozóinak 
ismerete szerint a rendkívül 
tehetséges rácalmási kislány 
édesapja nemrég hunyt el fi-
atalon, és két kiskorút hagyott 
maga után. Az édesanya kü-
lönösen nehéz körülmények 
között neveli gyermekeit. Az 
önkormányzat képviselői saját 
pénzükből összesen 100 ezer 
forinttal támogatják a csa-
ládot. Az adventista egyház 
körében hagyomány a húsvé-
ti koncert,  szervezője Nagy-
né Enikő kéri a rácalmásiakat: 
támogassák a kezdeménye-
zést!

A cél nemes, kérjük segítsenek!

A zord időjárással, hóvi-
harral és erős széllel dacolva 
tartottuk meg az idei március 
tizenötödikei megemlékezést 
Rácalmáson, amellyel tiszte-
legtünk az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc hősei 
és eseményei előtt. Az erede-
ti tervekkel ellentétben nem 
a Jankovich Miklós Általá-
nos Iskola udvarán adták elő 
diákjaink a nemzeti ünnep-
hez méltó dramaturgiai játé-
kukat, hanem a tornaterem-
be. A helyhiány miatt sajnos a 
résztvevők nagy része a folyo-
són követte az eseményeket. 

A rendezvényen részt vett 
dr. Dorkota Lajos, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal vezetője, kor-
mánymegbízott, országgyűlési 

képviselő, aki ünnepi beszédé-
ben a forradalom és a szabadság 
eszméiről beszélt. Utána telepü-
lésünk új Petőfi szobrát alkotó 
Cyránski Mária férje, ifjú Koffán 
Károly méltatta az alkotást. Az 
ünnepség után az önkormány-

zat által felújított, átépített Pető-
fi parkba vonultak a megemlé-
kezők, ahol az énekkar műsorát 
követően Dorkota Lajos lelep-
lezte az új Petőfi szobrot, amely-
nél elhelyezték a tisztelet és a 
megemlékezés koszorúit.

2013. március XX. évfolyam 3. szám
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A Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület megtartotta 
évi rendes közgyűlését.

Az ilyenkor kötelező beszá-
molók és azoknak elfogadása 
után, Pallos László elnök lemon-
dása miatt új elnök választása vált 
szükségessé.

Az elnökség mandátuma még 
egy évre szól, melynek tagjai írás-
ban felajánlották lemondásukat a 
közgyűlésnek azzal az indokkal, 
hogy az új elnöknek a folyamatos 
munka végzése érdekében, a szin-
tén négy évre megválasztott új el-
nökség tud igazán segíteni. Ha  a 
közgyűlés bizalmat szavaz nekik, 
a következő négy évre, akkor vál-
lalják a további munkát.

Ezt a javaslatot elfogadva, 
ezek után megválasztották az új 
elnököt Bodnár Sándor szemé-
lyében, valamint az elnökséget.

Bodnár Sándor 64 éves, köz-
gazdász. A Dunaferr Vámügy-
nökség alapító, ügyvezető igaz-
gatója. Jelenleg még aktív, de 

nyugdíjba készül. Régóta tagja 
a Rácalmási Városvédő és Szé-
pítő Egyesületnek. Az itt folyó 
munkát megismerte, tevékenyen 
részt vett eddig is az egyesü-
let munkájában. Régebben volt 
már az egyesület elnökségi tag-
ja is. Sokan megismerhették a 
rácalmásiak közül. A Rácalmási 
Sportegyesület pénzügyi ellenőr-
zési bizottságának elnöke, a Du-

naújvárosi Sportutánpótlás Ala-
pítvány kuratóriumának tagja.

A 19 évvel ezelőtt létrehozott 
egyesület a helyi közéletből is ko-
molyan kiveszi részét. Szalai Ár-
pád és felesége Ilike és az egye-
sület aktív tagjainak lelkesedése 
folytán az egyesület országszer-
te ismert és elismert lett. Az el-
múlt évben Pallos László vezeté-
sével is megtettek mindent, hogy 
az Egyesület a múltjához méltó-
an teljesítsen.

Ezek ismeretében nyilvánva-
ló, hogy az új elnök feladata nem 
lesz könnyű.

A hagyományokat folytatni 
kell.

A teljesség igénye nélkül a fel-
adatokból: virágosítás, fák ülteté-
se. El kell készíteni a város védett 
értékeiről szóló önkormányzati 
rendelet tervezetet, Millenniumi 
tó megmentése, fesztiválok szer-
vezése, pályázatok írása, egyesü-
leti hagyományok ápolása (pl. 
március 15. megünneplése),  stb.

Bodnár Sándor elnökként jó 
kapcsolatot akar tartani a város 
civil szervezeteivel.

Azonnali feladatként gőzerő-
vel szervezik az Almavirág feszti-
vált, ami a család, egészség, sport 
jegyében szerveződik. Időpontja: 
2013. május 11. 

Az új elnök számíthat elő-
deire, valamint az egyesü-
let elnökségére, tagjaira. Kéri a 
vállalkozókat, valamint a ma-
gánszemélyeket, hogy adójuk egy 
százalékának felajánlásával járul-
janak hozzá ahhoz, hogy idén is 
jó színvonalon rendezhessék meg 
a település nagyrendezvényeit, és 
szépíthessék lakóhelyünk utcá-
it, tereit. Bízik abban, hogy egy-
re több rácalmási lakó, helyi fiatal, 
veszi ki részét a városunkért vég-
zett városvédő munkákból.

Pallos László
leköszönő elnök

(Bodnár Sándorral készült in-
terjúnkat lapunk következő szá-
mában olvashatják.)

Új elnöke van a városvédő egyesületnek

A februári hónap rövid volt, 
és a lakosság sérelmére csak egy 
bűncselekmény történt, amely-
ről beszámolhatunk. Azért is 
öröm, hogy mindössze egyről 
adhatunk hírt, mert az elmúlt 
év hasonló időszakában soroza-
tosan kellett lehangoló esemé-
nyeket közzétennünk. Úgy vél-
jük,  a késő délutáni és kora  esti 
szolgálatoknak is köszönhetően 

szorult vissza a kora esti besur-
ranásos bűncselekmények szá-
ma. De bizonyára hozzájárul 
ehhez a lakosság figyelmessége 
is. Nem történt gépkocsi feltö-
rés az elmúlt időszakban annak 
ellenére, hogy sajnos sok gépjár-
mű továbbra is a közterületen 
éjszakázik.

Egyesületünk elfogadta a 
2012. év pénzügyi beszámoló-
ját, és jónak találta a 2013. évi 
terveket, költségvetést is. Elszá-
moltunk a múlt évi pénzünkkel,  
és a közhasznúsági beszámolót 
letétbe helyeztük az Országos 
Bírói Hivatalban. Közhasznúsá-
gi jelentésünket terjedelme mi-
att nem tudjuk közölni,  de min-
denki számára megtekinthető a 
hónap utolsó pénteki taggyűlé-
sein.

Sajnálatos esemény történt: 
polgárőr autónk karambolozott 
egy elsőbbséget meg nem adó 
gépjárművel, és közel hétszáz-
ezer forintos kár keletkezett. A 

szabálytalankodó  gépjármű ve-
zetője a felelőségét elismerte. 
Ezzel elég nagy anyagi kár érte 
egyesületünket,   mert ilyen vo-
lumenű javítást nem terveztünk 
az idei év költségvetésébe.

Az év elején lehetséges pá-
lyázatokon részt veszünk,  ezzel 
is gyarapítva anyagi tőkénket, 
hogy az idén is el tudjuk lát-
ni vállalt feladatainka. De nagy 
szükségünk van az Önök adójá-
nak 1 százalékára is, hogy a múlt 
évi sikerességhez hasonlóan tel-
jen ez az év is.

Önkormányzatunk jóvoltá-
ból havi ötezer forint bérleti dí-
jért irodát kaptunk a régi pol-
gármesteri hivatal épületében, 
amelyet a szükség szerint  be-
rendezünk a közeljövőben,  és  

ott könnyebben elérhetnek ben-
nünket a nap bármely szakában.

Mindenki láthatja, hogy fo-
lyamatosan vigyázunk az is-
kolába menő gyermekek testi 
épségére, valamennyi gyalogát-
kelőhelyen és az iskolánál egya-
ránt. Jelenlétünk óta baleset nem 
történt.

Továbbra is várunk min-
den olyan rácalmásit, aki segí-
teni tudja egyesületünket, hogy 
megtarthassuk Rácalmás jónak 
mondható közbiztonságát.

 Továbbá most – ha úgy érzi 
megérdemeljük – adója egy szá-
zalékával tudja segíteni egyesü-
letünk munkáját! Segíts, hogy 
segíthessünk!

Vizi István
elnökségi tag

A polgárőr egyesület hírei

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

Adószámunk: 18495573-1-07. 
Szent György Polgárőr Egyesület 
2459 Rácalmás Szigetfő u. 11-13.
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Petőfi szobor 
és park

– Az általános iskola mellet-
ti Petőfi park már régóta várja a 
megújulást. Az sorolta a többi 
parkunk elé, hogy lehetőségünk 
volt részt venni egy pályázaton, 
amelyen 2,5 millió forintot 
nyertünk Petőfi Sándor szobrá-
nak elkészítésére. A régi szobor 
nagyon rossz állapotban volt 
már, de az sem megy veszen-
dőbe,  idővel helyreállíttatjuk, 
és elképzeléseink szerint a mű-
velődési háznál helyezzük el. A 
most  felújított parkban új lehe-
tőség nyílt a pihenésre,  az ár-
nyas fák alatti padok és igényes 
környezet várja a lakókat. A ta-
vasz nyitányaként ezt új lehető-
ségként ajánlom a rácalmásiak-
nak – mondta Schrick István. 

 Rácalmás Város Önkor-
mányzata a  Nemzeti Kulturá-
lis Alap Vizuális Művészetek 
Kollégiuma által kiírt pályáza-
ti felhíváson nyert 2.555.000 
Ft vissza nem térítendő támo-
gatást a szobor létrehozására.

A projekt címe: Petőfi Sán-
dor portrészobor megvalósítá-
sa és felállítása Rácalmáson

A projekt összköltsége: 
3.650.000 forint, amely a be-
ton alapot, a posztamenst és a 
bronz szobrot foglalja magá-
ban.

Pályázhattak 
a civilek

A képviselőtestület össze-
sen 12 millió forint keretösz-
szeget különített el idén a ci-
vil szervezetek támogatására. 
A pályázat, amely alapján a 
klubok, egyesületek  támoga-
tást igényelhettek megjelent a 
honlapon, illetve annak részle-
teiről, feltételrendszeréről va-
lamennyi érintett bejegyzett 
szervezetet levélben tájékoz-
tatta a polgármesteri hivatal.

A pályázatokat március 
20-ig, szerdáig adhatták le a 
civil szervezetek, és azokról a 
képviselőtestület fog dönteni.

Tervek készülnek 
a Millenniumi 
park 
rendbetételére

A képviselőtestület döntött 
a legutóbbi ülésén a Millenni-
umi tó környékének helyreál-
lításáról. Régi igény, hogy kis-
városunknak azt az értékes, 
szép részét helyreállíttassa az 
önkormányzat és parkot ala-
kíttasson ki a tó könyékén. A 
képviselőtestület megbízta a 
Pakony Kft.-t a tervek elké-
szíttetésével. A cég már több-
ször bizonyított Rácalmáson, 
szakemberei tervezték például 
a kúria kertjét, parkosított ré-
szeit, valamint legutóbb a Pe-
tőfi szobor környéki teret is. A 
készülő dokumentáció tanul-
mányterv lenne, amelyet az 
önkormányzat vezetői megvi-
tatnának a lakókkal, és az úgy-
nevezett társadalmasítás után 
készülnek el a végleges tervek 
a Millenniumi park helyreál-
lítására. 

A parkosítás nem érinti a 
tavat, ugyanis annak rendbe-
tételére külön terveket kell 
készíteni, mivel vízfelületnek 
számít. De a tó, illetve annak 
rendezése is szerepel a képvi-
selőtestület jövőbeli elképze-
lései között.

Szelektív 
hulladékgyűjtés

Az önkormányzat és a Du-
nanett Kft. közötti megállapo-
dás részeként idén is folytató-
dik a szelektív hulladékgyűjtés 
településünkön: a tavalyi gya-
korlat szerint továbbra is kü-
lön szállítják el.

Az időpontok:
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

Fogászat – modern 
eszközzel

A képviselőtestület ismét 
jelentős összeget költött Rá-
calmás egészségügyi ellátásá-
nak színvonalasabbá tételére 
azzal, hogy  bruttó 8 millió 
887 ezer 460 forintot sza-
vazott meg fogászati eszköz 
vásárlására. Az új gép előnye-
it már élvezhetik a lakók. E 
döntéssel a testület gondosko-
dott arról, hogy dr. Jáky Ágota 
fogszakorvos körzetéhez tar-
tozó 7600 rácalmási és kulcsi 
beteg  kezelése korszerűbb, a 
mai kor igényeinek megfele-
lő legyen.  

– Az önkormányzat vezetői  
az egészségház felújításakor is 
kikérték véleményünket és tel-
jesítették kéréseinket – mond-
ja dr. Jáky Ágota. – A fogászat 
nagy eszköz és anyag igényű, 
a gépünk már akkor nagyon 
használt volt, amikor én tíz év-
vel ezelőtt idekerültem. Cseré-
jével felkerült a korona a ren-
delőnk modernizálására. 

Az elismert svájci cég ál-
tal készített  fogászati egység 
tartalmazza a beteg kényel-
mét, komfortérzését szolgáló 
széket, állítható és mozgás-
érzékelő világítótestet, orvosi 
műszert, sőt kamerát és mo-
nitort is. Az utóbbin a beteg 
is láthatja, mi a baj a fogával. 
Ez a gyerek korosztály számá-
ra kiváló nevelő hatással lesz. 
A doktornő szerint az új esz-
köz  magasabb színvonalú el-
látást tesz lehetővé. 

A régi gépnek óriási volt a 
javítási költsége, rendszeresek 
voltak a meghibásodások, ami 
alatt szüneteltetni kellett a 
rendelést. Schrick István sze-
rint a testület ezért döntött az 
új gép megvásárlása mellett. 
Fontos az utak helyreállítá-
sa, de a fogászat az egészség-
ügyi alapellátás  feladatai közé 
tartozik, és a lakók érdekében 
áldozni kell rá, tette hozzá a 
polgármester.

A Magyar Hidrológiai Társaság Dunaújvárosi Terüle-
ti Szervezete, Rácalmás Város Önkormányzata, a Közép-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Dunaújvárosi Vízi Tár-
sulat közös szervezésében 

„AZ ÉLTETŐ VÍZ” 
című rajzpályázat műveiből nyílt kiállítás március 20-án 

a Jankovich Miklós Általános Iskolában
A kiállítást Schrick István polgármester nyitotta meg  és 

ajánlja az érdeklődőknek!
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Könyvajánló
Erdős Virág: Pimpáré 

és Vakvarjúcska

Ez egy mese.
Ő a hősöm.
Királylány.
Az ismerősöm.

Hogyha van egy
lazább
hetünk,
elég gyakran
beszélgetünk...

Én kérdem,
ő válaszol:
ez a mese
róla szól.

Pimpáré királykisasszonyt 
királyi szülei férjhez akar-
ják adni, jönnek a kérők, akik 
mind pályáznak Pimpáré ke-
zére, de ő elutasítja őket, hi-
szen nem szülői akarat ha-
tására, hanem szerelemből 
akar férjhez menni. Amikor 
Pimpáré kikosarazza az utol-
só kérőt, hatalmas porfel-
leg és szélvihar támad, sötét 
lesz, és a királykisasszonyt el-
rabolja a Varjúkirály és a fia. 
Vakvarjúcska három próbát 
is kiáll, amelyben megvédel-
mezi Pimpárét. A próbatéte-
lek közben megsérül és meg is 
vakul, s most Pimpárén a sor, 
hogy védelmezze és bizonyít-
son. A mese végére kiderül, 
Vakvarjúcska ki is valójában 
és sikerül-e szerelemből férj-
hez menni Pimpáré királykis-
asszonynak.

Fráter Erzsébet: Mesés nö-
vények, és növényes mesék

Régen az erdők és a hegy-
ormok, a füves puszták és a 
félsivatagok az emberi kö-
zösségek természetes életterei 
voltak, s alig van olyan nép, 
melynek meséiben, mondái-
ban ne szerepelnének a kör-
nyezetükben élő növények. 
Táplálékként, gyógyszerként 
hasznosak és virágaik elbű-
völő szépsége megragadta az 
ember képzeletvilágát. A me-
sebeli égig érő fák, az élet-
fa jelképek, a mondabeli hő-
sökhöz vagy eseményekhez 
kapcsolódó, szentként tisztelt, 
gyakran nemzeti szimbólum-
má magasztosult növényfajok 
mind-mind azt bizonyítják, 
hogy a növények nem pusz-
tán életünk hasznos tárgyai, 
hanem mindig is jóval többet 
jelentettek az emberi kultúra 
számára.

A történetek között olvas-
hatók népmesék, eredetmon-
dák, legendák egyaránt, Deb-
recentől Karthágóig, Szent 
László királyunk udvarától 
Sziddhártha herceg palotájá-
ig. S mert azt szeretjük, amit 
ismerünk, ne csak a csodálatos 
képekkel illusztrált „növényes 
meséket” olvassuk, hanem a 
„mesés növényekről” szóló le-
írásokat is!

Összeállította:
Gardáné Horváth Anikó

Duna-parti takarítás
Rácalmás SE Vízi-és Szabadidősport Szakosztály és
a Sirály Horgász Egyesület közösen önkéntes munkát

szervez a Duna-parton,

:  fák gallyazása, szemétszedés.

 március 23-án (szombat) 10 órától, 12 óráig.
Esős idő esetén, április 6-án.

Feladat

Minden civil szervezetet és lakót szeretettel várunk,
 aki a szebb Duna-part kialakításában szeretne résztvenni.

Aki teheti hozzon magával szerszámot. (metszőolló, fűrész, gereblye, söprű, lapát stb.)

Az Önkormányzat biztosítja a zsákokat és a szemétszállítást.

Gyülekező a kikötőnél.

Kajak-kenu hírek

Győrben rendezték meg a Heraklész Fizikai Felmérő Bajnokságot, melyen 
a  téli felkészültségüket mérték le a versenyzőknek, és 1300 gyerek  rész-
vételével zajlott a felmérés. Bucsi Bence és Bucsi Dani kiváló teljesítményt 
nyújtottak a korosztályukban, mindketten  negyedik helyezést értek el

Jótékonysági bál a kenu királlyal

Jótékonysági rendezvényt 
(bált) szervezett a vízi és sza-
badidősport szakosztály.

A szakosztály meghívta 
díszvendégnek a 9 világbaj-
noki címet szerző Wichmann 

Tamást, a KENU KIRÁLYT, 
aki a vendégek örömére, szí-
nes élménybeszámolót tartott. 
A rendezvény elérte a kitűzött 
célt, az ideiglenes öltöző meg-
valósítását.
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A március tizenötödikei ünnepséget a szépen felújított Petőfi parkban tar-
tottuk. Előzőleg a gyermekek korának megfelelően beszélgettek és mesél-
tek az óvónénik az ünnepről, a régmúltról. Készítettek nemzeti zászlókat 
és kokárdákat az ábrázoló foglalkozáson, majd a Petőfi szobornál minden 
csoport egy-egy dallal és verssel emlékezett meg az ünnepről

Minden csoport készül a 
húsvéti ünnepekre. Locsoló 
és tavaszi verseket tanulnak, 
dalos játékokat gyakorolnak, 
tojásokat, nyuszikat festenek, 
ragasztanak, meséket, törté-
neteket hallgatnak húsvétról. 

A nagycsoportosok már kis 
fészkeket építettek az udva-
ron a bokrok alá, hogy legyen 
kényelmes helye a nyuszinak, 
ha hozza a sok csoki tojást. Az 
ünnepet megelőző napon ér-
kezik meg hozzánk a nyuszi.

Készülünk a húsvétra

Más településeken már 
márciusban megkezdődik az 
óvodai beíratás. A mi óvo-
dánkban az anyák napi ün-
nepségek után május 8-9-én 
(szerda, csütörtök ) lesz 8.00- 
16.00 óráig. A választás azért 
esett májusra, mert már akkor 
jó idő lesz, így az újonnan be-

íratott gyermekeknek lehető-
ségük van szüleikkel együtt 
megismerkedni az ovisokkal, 
az óvodai dolgozókkal. Az a 
tapasztalatunk, hogy a nyá-
ri beszoktatás mindig jobb és 
hatásosabb, mint az őszi, ami-
kor a rossz idő miatt beszoru-
lunk a csoportszobába.

Óvodai beíratás

Színház és sportvetélkedő
– Április 3-án szerdán délelőtt 9.15-től ismét vendégünk 

lesz a budapesti Meseerdő Bábszínház. Előadásuk címe: A Ka-
cor király lesz. Az előadás nyitott, várjuk a kisebb testvéreket, 
leendő ovisokat. A belépőjegy: 400 Ft lesz.

– Május 1-én 10-12 óráig tartjuk a családi sportvetélkedőt a 
focipályán. Azoknak a családoknak várjuk a nevezését a csopor-
tos óvónéniknél, akik szeretik a sportot és versenybe szállnak a 
vándorserlegért. Minden csoport 3-3 ügyességi játékot vezényel 
le, miközben az időt mérik az óvónénik. A győztes család elnyeri 
a „legsportosabb család” serleget.  A résztvevőket vendégül lát-
juk utána egy kis uzsonnára.

Március 11-én óvodánk 
négy csoporttal bejelent-
kezett a Jankovich-Kúriá-
ba, ahol a „Fény nélküli ki-
állítást” tapasztalhatták meg 
a gyermekek. A képzeld el, 
hogy kialszik minden fény.. 
ez volt a játékos foglalkozá-

sok alapja. A gyermekek él-
vezték a játék minden percét, 
átélték a legtöbb informáci-
ót adó érzékszerv hiányát. 
A termek kialakítása az ott 
dolgozók aprólékos, gondos 
és nagyon sok munkáját di-
cséri.

Különleges élmény volt a gyerekeknek

Fény nélkül...

Bemutató foglalkozás
Március 18-22-ig naponta mindig másik csoportban tart-

juk a hagyományos bemutató foglalkozásokat, melyre szeretet-
tel várjuk az érdeklődő szülőket. A foglalkozásokon részt vesz 
az óvoda minden óvodapedagógusa, majd közösen értékelik a 
látottakat. Sok új módszerrel, ötlettel és eszközzel gyarapodik 
minden évben az óvodai nevelésünk ezáltal.
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Angol 
versenyek

Március 5-én került meg-
rendezésre a Rudas Közgaz-
dasági Középiskolában az an-
gol szépkiejtési verseny, ahol 
iskolánk 3. helyezést ért el Vi-
rág Kata (8.a) részvételével.

Március 6-án az Arany Já-
nos Általános Iskolában járt 
három hetedikes tanulónk egy 
igen komoly angol versenyen, 
ahol a gyerekeknek olvasott 
szövegértési, hallott szöveg-
értési és nyelvhelyességi fel-
adatokat kellett megoldaniuk. 
Barta Patrick (7.a) negyedik, 
Gergő András (7.a) ötödik, 
Szilágyi Dániel (7.b) hatodik 
helyezést ért el.

Sikereikhez gratulálunk, 
nagyon büszkék vagyunk rá-
juk!

Kunos Vanda

Mesedélután
Februárban meghívást 

kaptak az alsó tagozatosok 
Kisapostagra, a mesemondó 
versenyre.

Egy kellemes délutánt töl-
töttünk el együtt. Sok szép, és 
vidám mesét hallottunk él-
ményszerű előadásban.

Pogácsával,süteménnyel, 
üdítővel kínáltak bennünket a 
vendéglátóink.

Az igazi örömöt  a zsűri 
döntése után éltük meg.

Mindhárom kislányunk 
helyezést kapott.

1.-2. osztályos korcsoport-
ban:

I. helyezést Nagy Lili 2.a
III. helyezést Bacharathy 

Nikolett 2. a osztályos tanu-
ló ért el

3.-4. osztályosok csoport-
jában

Kántor Lili 4. a osztályos-
tanuló III. helyezett lett.

Felkészítő tanáraik Gyön-
gyösi Lászlóné és Oszvald Já-
nosné

Nehéz egy újságcikkben 
megfogalmazni a farsang han-
gulatát. Elmondani annak, aki 
nem volt ott, hogy milyen jól 
éreztük magunkat, vagy fel-
idézni kellemes élményeket 
a cikk olvasása közben azok-
ban, akikkel együtt rendeztük, 
együtt tapsoltunk, vagy éppen 
szerepeltünk.

Hagyományosan szép volt 
a nyolcadikosok bál megnyi-
tó keringője, a fiúk elegáns 
tartással vezették a gyönyö-
rű ruhákban kecsesen tánco-
ló lányokat. Ezek a pillanatok 
elvarázsolnak minket és a szü-
lőket.

 A felsős farsang értékét 
mindig az adja meg, hogy az 
osztályfőnökök együtt ké-
szülnek és lépnek fel diákja-
ikkal, valamilyen bohém jel-
mezes produkcióval. Ilyenkor 
a tanárból is diák lesz, köze-
lebb kerül tanítványaihoz, ne-
vel, szórakozik és szórakoztat. 
Nehéz minden éven újat ki-
találni, amellyel egymást és a 
közönséget is meglephetjük, 
de mégis sikerül.

Legnagyobb tapsot Józsi 
bácsi kapta nyolcadikosaival, 
akik a „Hair” című filmből ad-
tak elő egy jelenetet.  A Riói 
karnevál hangulatát idézték 
fel az ötödikesek Zsuzsa né-
nivel és Laci bácsival; az ötö-
dik a osztály még „görög 
istenek”ként is bemutatko-
zott;  Hatodik a osztály ping-
vinjei a „Táncoló talpak”ra 
emlékeztettek; Hatodik b. a 
„Madagaszkár” című film-
ből kapott ihletett. Hetedik a 
„Álom kirándulásán a Hawai 
szigeteken táncolt Flóra néni-
vel. Hetedik b „Vámpír”jainak 
jelmeze eléggé rémisztőre si-
került ,  hatásos volt a zené-
jük, táncuk.

Minden osztály szere-
pelt, sőt volt, akinek többször 

kellett átöltöznie.  A jelme-
zes jelenetek után még egy-
szer láthattuk a „Ki Mit Tud?” 
győztes táncosait.  Flóra néni 
az osztályával együtt a „Csók 
királyt” adták elő.  Fergeteges 
szamba tánccal zárta a műso-
ros részt a hetedikes lányok 
csoportja.

A jó hangulatot tovább fo-
kozta Garda István bácsi disz-
kója. A gyerekeket kedvenc 
zenéjükkel szórakoztatta.

Köszönet jár mindenkinek, 
aki hozzájárult a rendezvény 
sikeréhez. Kollégáknak, akik 
betanították a táncokat, jele-
neteket, odafigyeltek, segítet-

tek. Külön köszönet a polgár-
őröknek, akik biztosították a 
zavartalan szórakozásunkat. 
Köszönet a szülőknek, akik 
sokat segítettek, adománnyal, 
tortával, süteménnyel gaz-
dagították a programunkat. 
Köszönjük a szódát, amelyet 
minden év alsós és felsős far-
sangján is kapunk Pinthoffer 
Antaltól.

A hangulatot jobban fel-
idézik a képek. Kérem, láto-
gassanak el iskolánk honlap-
jára  http://jankovich-ralmas.
extra.hu .

Vargáné Moldován 
Katalin

Felsős farsang 2013
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A Rácalmási gyerekek ve-
gyes korosztálya kétszer ötven 
főnyi felső tagozatos diák vett 
részt a Hungexpón megren-
dezett tavaszi kiállításokon! 
Nagy örömömre és meglepe-
tésemre, kísérőként, idén több 
apuka és nagypapa volt segít-
ségemre mindkét program al-
kalmával! Köszönet érte…

Az idei év csemegéje, fő 
attrakciója- a jubiláló húsz 
éves FEHOVA méltán tette 
emlékezetessé, hogy nem vé-
letlenül közép-Európa legna-
gyobb ilyen jellegű kiállítása.

Néha kapom a kritikát 
„nem vagyok normális eny-
nyi gyerekkel elmenni”…
”mit láthatnak ilyen helyen 
gyerekek”-”nem nekik való”- 
hangzik el sokszor olyanok-
tól, akik soha nem vettek részt 
ilyen rendezvényen, de meg-
ítélik a neve hallatán…

A kiállítás a HUNGEXPO 
legnagyobb pavilonjában, ösz-
szesen 8000 négyzetméteren, 
14 ország 230 cégének aján-
lataival fogadta az érdeklődő-
ket. A rendezvényen ezúttal 
Afrika volt az egyik főszerep-
lő: „Magyarok Afrika vadon-
jaiban” címmel afrikai trófea 
tárlatot, a horgász szekcióban 
afrikai-hal show-t rendeztek 
a Tanganyika-tó és a Malawi-
tó sügéreinek színpompás be-
mutatójával. A FeHoVa egyik 
kísérő rendezvénye volt a II. 
AFRIKA EXPO és vásár - a 
fekete kontinens civil szerve-

zeteinek, kereskedelmi sze-
replőinek kiállítása, melyen, 12 
afrikai ország 25 kiállítója ad-
hatott hiteles képet magáról.

Nem mellesleg bemutat-
koztak a hazai erdészetek, a 
hortobágyi Madárkórház, a 
természetvédelem és erdő-, 
és vadgazdálkodás képviselői 
is. A megnyitó-ünnepségen 
Dr. Csonka-Takács Eszter, az 
UNESCO Nemzeti Bizott-
ság Szellemi Kulturális Örök-
ség Szakbizottságának elnöke 
adta át a solymászat szellemi 
világörökségbe vételének ok-
levelét Turcsányi Zoltánnak, 
a Magyar Solymász Egyesü-
let elnökének. 

A kiállításon nagy sikert 
aratott Németh Attila világ-
utazó „Vadászúton a világ kö-
rül” című trófea kiállítása, a 
most először rendezett FeHo-
Va Preparátorverseny és Hid-
végi Béla a soproni múzeum 
anyagából származó vadásza-
ti bemutatója is. Ezen túl két 
pavilonban Nemzetközi ku-
tyakiállítás kapott helyet, ha-
gyományos kísérő esemény-
ként pedig a Magyar Íjász 
Szövetség most is megren-
dezte az Íjászpárbajjal kiegé-
szített 3D Íjászfesztivált,

Persze a horgászterületen 
is akadt látnivaló. Idén hazai 
„hal óvoda” nyílt, hagyomá-
nyosan Portugáliából érke-
zett a több mint 22 ezer lite-
res giga akvárium. A horgász 
színpadon kora estig tartottak 

előadásokat a világ minden tá-
ján ismert, komoly nemzetkö-
zi eredményeket elért magyar 
horgászok, köztük a 2012-es 
belgiumi feeder világbajnok-
ságon ezüstérmet szerzett 
magyar válogatott csapat.

Programunk a meteoro-
lógiai tavasz első napján az 
UTAZÁS, VitalExpo, KA-
RAVÁN Szalon és a PORT.
hu Bringaexpo kiállítások-
kal folytatódott. Igaz  minket 
jobbára az első érdekelt, de sok 
megfáradt gyerekünk próbál-
gatta a bringákat a tesztpályá-
kon. Ide már a két negyedik 
osztályból is jöttek gyerekek, 
kis csapataik rendkívül ügye-
sen felsőbb osztályosokat is 
maguk mögé utasítva oldot-
ták meg a kapott feladataikat!

Hasonlóan a FEHOVÁ-
hoz itt is megdőlt az ötvenez-
res hétvégi látogatócsúcs; va-
lamit már akkor érezhettünk 
belőle amikor szó szerint alig 
tudtunk bejutni…

Óriási sikert aratott a „Le-
gyél Te is világutazó!” elneve-
zésű játék, amiben tanulóink 
is részt vettek, azzal a felté-
tellel, hogy a nyereményjá-
tékot kihagyják-mondván 
nem nagykorúak…remélem 
a szervezők a jövőben jobban 
figyelembe veszik: a gyere-
kek is szeretnek játszani -ám 
így kénytelenek voltak beér-
ni sikeresség esetén az álta-
lam adott jutalommal. Azért 
az ötlet remek és játékban kö-

zel 25000 látogató vett részt. 
Nem volt könnyű teljesíteni…

Nyíregyháza, a belföl-
di díszvendég, az állatkertjük 
különlegességeként számon 
tartott fehér tigris figurájával 
élő papagájokkal, Kalocsa, a 
kulturális díszvendég, a most 
világszerte népszerű népvise-
letével és különleges paprikás 
receptjeivel csalogatta a ven-
dégeket.

Nagy sikere volt kézmű-
ves foglalkozásoknak melyek 
kertében népművészektől le-
hetett ellesni a tojásfestés, bu-
sóálarc-faragás és egyéb mes-
terségek rejtelmeit. 

Egy-egy ország, régió, város, 
falu vagy szálláshely megisme-
résén, az ötletek, tippek gyűjté-
sén túl, úgy tapaszthattunk meg 
hangulatokat, hagyományokat, 
ízeket és illatokat, hogy közben 
világot jártunk ám mégis itt-
hon voltunk, kikapcsolódtunk, 
tanultunk!

A rengeteg benyomás, in-
tenzív élmény, vásári kavalkád, 
intenzív ízek-illatok, a hangu-
lat, hírességek, rendkívüli mó-
don felpörgeti és igénybe ve-
szi a résztvevő felnőtteken túl 
a gyerekeket is így a nap végé-
re mindnyájan elfáradunk, de 
évről -évre, azt gondolom és a 
mindennapok ebben erősíte-
nek, nagyon megéri!

Márta István
(Az írásban a Hungexpo 

írott anyagai felhasználásra 
kerültek!)

FEHOVA és Utazás kiállítások

Az útlevélbe egy-egy kontinens feladatsorának megoldása után kap-
hattak  bélyegzőt a játékosok, majd a vitálexpón megszerzett helyes 

válaszok jentették a jelképes egészségügyi beutazási engedélyt, illetve 
a kapott védőoltásokat!
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Farsang 
2013

Ha február, akkor far-
sang. Így volt ez ebben az 
évben is. Február 1-jén az 
alsó tagozatosok báloztak.

106 kisgyermek mutatta 
be gondosan „titkolt” jel-
mezét. A színes kavalkád-
ban jól megfért egymással 
a hercegnő és a vámpírlány 
is.

Csak a zsűri dolga volt 
rettenetesen nehéz, hiszen 
szívük szerint mindenkit 
jutalmaztak volna.

Vérpezsdítő dallamokra 
táncoltak a 7. osztályos lá-
nyok, majd a negyedikesek 
tánccsoportja is. Nem cso-
da hát, ha a táncbemutatók 
után a farsangolók mind 
követték példájukat. 

A tanító nénik mókás 
ügyességi játékokat szer-
veztek. A programnak 
nagy sikere volt.

A büfében az éhségüket 
csillapíthatták a vendégek. 
Aki izgalomra vágyott, 
tombolát és zsákbamacs-
kát vásárolt.

Este hatig tartott a mu-
latság. Egy év múlva foly-
tatjuk!

Köszönetet 
mondunk 

– Pinthoffer Antalnak, 
aki az idén is biztosította 
a szódavizet térítés nélkül.

– A zsűri tagjainak (Fü-
rediné Kolláth Évának, 
Gardáné Horváth Anikó-
nak, Mihaldinecz Blanká-
nak, és Polákovics Petrá-
nak)

– A 4/a és a 4/b osztály 
szülői gárdájának, akik fá-
radságot nem kímélve dol-
goztak a büfében a rendez-
vény alatt

Köszönjük!
Vígh Zsuzsanna

Oszvald Jánosné

Újabb rajzpályázati siker a művészeti iskolában! Az „Ellentétek egy képen” c. kistérségi rajzpályázaton a zsűri 
döntése alapján Szabó Angelika 2. osztályos tanulónk II., Torma Sára 6. osztályos tanulónk I., valamint Virág 
Kata 8. osztályos tanulónk kategóriájában ugyancsak I. helyezett lett.  Mindhármuknak gratulálunk, és to-
vábbi sikereket kívánunk!                                                                                   Pál Péterné

„mert csak a Könyv kapcsol 
multat a jövőbe”

/Babits Mihály/

Iskolánkban február 19-én 
került megrendezésre a Móra 
Ferenc Szépkiejtési Verseny, 
melyre a korábbi évekhez ha-
sonlóan idén is nagy létszám-
ban jelentkeztek tehetséges 
diákjaink.

A harmadik, negyedik osz-
tályos tanulók adhattak szá-
mot olvasás és helyesírás tudá-
sukról. A verseny két részből 
állt. Olvasásból egy szabadon 
választott és egy ismeretlen 
szövegrészletet kellett felol-
vasniuk. A zsűri tagjai az ol-
vasás tempóját, helyességét, az 
írásjelek helyes betartását és a 
megfelelő hangerőt pontoz-
ták. Nem volt könnyű dolguk, 
mert nagyon felkészült ver-
senyzőket kellett értékelniük. 
A helyesírók játékos felada-
tok megoldásával bizonyítot-
ták, hogy mennyire tudják al-
kalmazni a magyar helyesírás 
nem könnyű szabályait. A lel-
kiismeretesen felkészült ver-
senyzők munkájuk elismeré-
séül hasznos ajándékot kaptak 
és természetesen a mosolyt 
fakasztó édesség sem maradt 
el. A helyezések az alábbiak 
szerint alakultak:

Olvasás
4. osztály  
I. Mess Anna 4.a, Plozner 

Szimonetta 4.b
II. Kókai Roland 4.a
III. Kiss Napsugár 4.b
3. osztály

I. Matkó Balázs 3.a
II. Fodor Gréta 3.a
III. Steiner Gréta 3.a
Helyesírás
4. osztály
I. Plozner Szimonetta 4.b
II. Mess Anna 4.a
III. Mikola Sára 4.b
3. osztály
I. Makovics Linett 3.a
II. Markó Médea 3.a
III. Matkó Balázs 3.a
Gratulálunk nekik, és re-

méljük a magyar nyelv és az 
olvasás szeretete, sokáig kísé-

ri tanulóinkat s Móra Ferenc 
sorai példaértékűek, lesznek 
számukra:

„Üres volt az egész, mint 
valami notesz. Csak az első 
lapjára volt ráírva az édes-
apám szép öreges betűivel ez 
az egy sor: - Sose kívánj több 
földet, mint amennyit meg 
bírsz szántani!

Azóta sohase tettem be a 
könyvtáramba könyvet olva-
satlan.”

Bogár Szilvia, 
Sörös Ildikó 

Szépkiejtési verseny
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A gyerekek is érzik a tavasz el-
jöttét. Nehéz őket lekötni komo-
lyabb dolgokra.

Az uszodai játékok, vagy a 
szaladgálás a művelődési ház 
parkjában érdekesebb volt, mint 
az alapfokú elsősegély ismeretek 
megszerzése. Néhányan a hóvi-
rág-túrán is ott voltunk a nordic 
walkingos csapattal.

Március 14-17 között „por-
tyázni” megyünk a Budai-
hegységbe. A Nagykovácsiban 
található Sztrilich Pál Cserkész-
parkban lesz a főhadiszállásunk. 
Tervezünk túrákat a Budakeszi 
Vadasparkba, a János-hegyi kilá-
tóhoz és Máriaremetére. Tartunk 
cserkészkiképzést, számháborút 
és vállalunk önkéntes munkát a 
parkban. Esténként közös játék-
kal és énekléssel szeretnénk elüt-
ni az időt.

Március 24-én 14 
órától a Passió-já-
tékban veszünk részt. 
Adonyi cserkésztestvé-
reinket is várjuk az ese-
ményre. A  gyerekek 
hetek óta lelkesen ké-
szülnek a nagyszabású 
előadáson való részvé-
telre, élvezik a felnőt-
tekkel közös munkát. 
A próbák alatt meg-
ismerik a húsvéti ün-
nepkör szereplőit, tör-
ténéseit. Követendő 
példát kapnak önkén-
tes munkából és kö-
zösségi életből. Kérjük, 
hogy jöjjenek el minél 
többen megnézni!

Készen állsz a ka-
landra? Legyél cser-
kész!  Idén is hatalmas 

kaland vár több mint 1500 fiatal-
ra a „CserKészen az életre” tábor-
ban. A tábor az Erzsébet program 
jóvoltából valósul meg, a Magyar 
Cserkészszövetség szervezésében 
azért, hogy minél több fiatal ta-
lálkozhasson a cserkészettel. Bő-
vebb információ: http://cserkesz.
hu/tabor

A rácalmási cserkészek és 
érdeklődők szervezetten a 
2013. július 22-27. (6 nap, 5 
éjszaka), turnusra pályáznak. 
A pályázatok kitöltésében, to-
vábbításában szívesen segí-
tünk. Tavaly 32 gyerekkel vol-
tam Zánkán egy fergetegesen 
jó táborban!

Elkészült saját weblapunk is, 
ahol minden megtalálható ró-
lunk: http://almasicserkeszek.
webnode.hu/

Blau Sándor

Cserkész hírek

A dunaújvárosi Arany Já-
nos iskola adott otthont feb-
ruár 14-én, pénteken a Ka-
zinczy nevét viselő „Szép 
Magyar Beszéd” elnevezé-
sű verseny városi és kistérsé-
gi fordulójának, amelyet az 
általános iskolák 5-8.osztá-
lyos diákjai számára rendez-
tek meg . Ez a versenyforma 
az ifjúság anyanyelvi nevelé-
sét, a beszédkultúra javítá-
sát szolgálja. A mi iskolánkat 
az 5-6.évfolyamosok közül 
a helyi fordulót megnyer-
ve Czakó Dávid (magyar-
tanára: Győrfiné Nagy Esz-
ter), a 7-8. évfolyamosokat 
jómagam, Polákovics Petra 
(magyartanára: Szabó Erika) 
képviseltem. Az esős februá-
ri napon a rendező iskola di-
ákjai és pedagógusai nagyon 
kedvesen meleg teával és egy 
kis rágcsálnivalóval fogadtak 
bennünket, ezzel is enyhítve 
az odaérkező gyerekek izgal-
mát. A vetélkedő résztvevő-
inek egy kijelölt kötelező és 
egy magukkal hozott szaba-
don választott 20-25 soros 

prózai szöveget kellett felol-
vasniuk. A szöveg csak ere-
deti, magyar  20-21. századi 
közlő, prózai stílusban megírt 
mű lehetett, nem tartalmaz-
hatott párbeszédet, sem régi-
es, sem tájnyelvi, sem kevéssé 
ismert idegen szavakat. Ér-
tékelésnél figyelembe vették 
a szövegértést, a hangvételt, 
hangképzést, hangsúlyozást, 
a természetes beszédet. Mi-
után ismertették a szabályo-
kat, korosztályonként külön 
terembe vonultunk, és meg-
kezdődött a magunk által vá-
lasztott szövegek felolvasása. 
Csendben és nagy figyelem-
mel hallgattuk egymást. Na-
gyon szép és érdekes témákat 
választott mindenki, én Wass 
Albert: A funtinelli boszor-
kány című művéből olvastam 
egy részletet, ami izgalmam 
ellenére hibátlanul sikerült. 
A kötelező és egyben idegen 
szöveg felolvasásakor egyen-
ként mehettünk a terembe, 
és egyszeri néma olvasás után 
hangosan kellett azt tolmá-
csolnunk. Az idő lassan telt, 

míg az eredményhirdetésé-
re vártunk. A zsűri minden-
kit megdicsért, megköszönte 
a gyerekeknek és a tanárok-
nak, hogy ezt a délutánt a 
magyar nyelv szeretetének, és 
a szép magyar beszéd ápolá-
sának szentelték. Az értéke-
lést végző szakemberek nem 
voltak könnyű helyzetben. A 
végső döntés meghozatalánál 
elsősorban az idegen szöveg 
minél kevesebb hibával tör-

ténő felolvasása döntött. A 
7-8. évfolyamosok közül az 
első díjat sikerült elnyernem. 
Ennek birtokában képvisel-
hetem iskolámat április 11-
13. között Balatonbogláron 
megrendezésre kerülő orszá-
gos versenyen. Dávidnak pe-
dig kívánom, hogy a jövőben 
neki is sikerüljön egy Kazinc-
zy-jelvény megszerzése.

Polákovics  Petra 
8.oszt.tanuló

Kazinczy-verseny

Szép Magyar Beszéd
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

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

A Művelődési Ház 
nyitva tartása
Hétfő: zárva
Kedd: 10-20
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-20
Péntek:  10-18
Szombat:      15-18
Vasárnap és hétfőn: zárva

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

Március 28-án 9-12 óra 
között húsvéti kézműves ját-
szóházba várunk benneteket 
Bándity Petrával. A játszó-
házban készíthettek húsvéti 
díszeket, apró ajándékokat.

Március 29-én 10 órától a 
Nefelejcs Bábszínház lesz a 
vendégünk a Kipkopp a fűben 
című előadással. Belépőjegyek 
ára: 300 forint. Szeretettel vá-
runk mindenkit!

A Cimbora klub március 
30-án, szombaton tartja kö-
vetkező találkozóját 15 órá-
tól. A délutáni programban 
szerepel egy fa közös elül-
tetése a művelődési ház ud-
varán, valamint a legutóbbi 
találkozóról is jól ismert já-
tékos, vidám feladatok meg-
oldása.

Szeretettel várunk minden 
érdeklődő diákot!

Programok a tavaszi szünetben
Ringató foglalkozások in-

dulnak áprilisban a művelődé-
si házban. Szeretettel várunk 
a Ringatóra pici babákat, kicsi 
gyermekeket és minden olyan 
anyukát, apukát, nagyszülőt, 
aki szívesen énekel, játszik, 
együtt a kicsikkel, oldott, sze-
retetteli légkörben.

Aki maga is úgy érzi, fon-
tos az, hogy a művészet esz-

közeivel neveljünk, aki szíve-
sen énekel, bővíti a dalkincsét, 
vagy éppen önmaga bátorta-
lan az éneklésben, és segítség-
re, vagy az énekléssel kapcso-
latban kialakult gátlásainak 
feloldására vágyik egy közös-
ségben.

A Ringató alapítója, a 
program vezetője: Gállné 
Gróh Ilona énektanár.

Vedd ölbe, ringasd, énekelj - 
Kisgyermekkori zenei nevelés 

Dr. Vekerdy Tamás pszicho-
lógus tart előadást április 
12-én, pénteken 17 órás 
kezdéssel a művelődé-
si házban. Előadásának 
címe: Gyerekek, óvodák, 
iskolák? Az előadásra sze-
retettel várjuk a szülőket, 
pedagógusokat és min-
den érdeklődőt. A részvé-
tel díjtalan
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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

Tisztelt Rácalmásiak!
Több évvel ezelőtt iskolánk pedagógusai egyesületet 

hoztak létre, melynek neve Rácalmásért, Oktatási, Kul-
turális és Környezetei Nevelési Egyesület.

Egyesületünk megalakításának legfőbb célja, az isko-
lánkban folyó oktatás, kulturális tevékenység, környezeti 
nevelés feltételeinek javítása, fejlesztése volt.

Az egyesület vagyonának forrásai eddig elsősorban a 
tagdíjak, magánszemélyek és szervezetek által esetenként 
juttatott támogatások, egyesületei rendezvények bevéte-
lei voltak.

Az idei évben is módunk van rá, hogy fogadjuk fel-
ajánlott személyi jövedelemadójuk 1%-át.

Amennyiben úgy döntenek, hogy 2013-ban ezt az 
 1%-ot egyesületünk számára kívánják felajánlani, kér-
jük, töltsék ki az adóbevallási nyomtatványukkal együtt a 
megkapott nyilatkozatot a következők szerint:

A kedvezményezett adószáma:
18490372-1-07

A kedvezményezett neve: 
Rácalmásért Oktatási, Kulturális és 

Környezeti Nevelési Egyesület
Segítségüket előre is köszönjük! 

Az egyesület vezetősége

Rácalmás Város Német 
Nemzetiségi Önkormányzata 
2013. február 16-án szervezte 
meg immár

hagyományosnak számí-
tó III. Rácalmási Sváb Bálját. 
A rendezvény kiemelt fontos-
sággal bír anemzetiségi ön-
kormányzat számára, ugyan-
is éves programtervében ez a 
legtöbb embert megmozga-
tó programpont. Idén a 140-
es bálozói létszám magáért 
beszélt, a résztvevők között 
a túlnyomórészt rácalmásiak 
mellett a teljes régió, így 
Kulcs, Dunaújváros, Adony, 
Mór, Sárosd is képviseltette 
magát.

Program:
Az estet 19.30-kor dr. 

Nagy Viktor, Rácalmás Város 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatának elnöke nyitot-
ta meg. Megnyitóbeszédében 
hangsúlyozta, hogy a mai tö-
megtársadalmak korában 
mennyire szükség van azon 
kisközösségekre, kapaszko-
dókra, amelyek segítségé-
vel még emlékezhetünk arra, 
hogy kik is vagyunk, majd jó 
szórakozást kívánva ismertet-
te a programot.

A megnyitóbeszédet a 
nemzetiségi önkormányzat 
által alapított „a rácalmási né-
metségért” díj átadása követ-
te. Az önkormányzati döntés 
értelmében idén a díjat Hoff-
mann Mária, a Rácalmási 
Nyelvklub vezetője vehette át. 
Döntésével a testület azt az 
emberfeletti munkát kívánta 
elismerni, amivel Mária im-
máron két éve népszerűsíti 
Rácalmáson a német nyelvet 
és a kultúrát egyaránt.

Ezt követte a nemzetisé-
gi önkormányzat által a he-
lyi általános iskolások számá-
ra kiírt helytörténeti verseny 
eredményhirdetése. A sok 
szinvonalas pályamunka kö-
zül az I. helyezést Garda Esz-
ter nyerte el, aki egy rácalmási 

német származású hölgy éle-
tének történetét dolgozta fel 
munkájában.

Az est hangulatának meg-
alapozásaként a móri Edel-
weiss Német Nemzetiségi 
Táncegyüttes táncaiban gyö-
nyörködhettünk. Tehettük ezt 
azért is, mert az együttes szín-
vonalas művészi munkájával 
tolmácsolta felénk az eredeti 
móri sváb tánchagyományo-
kat. A nézők meglepetésére a 
produkció zárásaként közön-
ségtánc kezdődött, így min-
denki bepillantást nyerhetett 
a hagyományos sváb táncok 
rejtelmeibe.

A műsor folytatásaként a 
sárosdi Mulatós Duó szóra-
koztatta sramli tánczenével 
a megjelenteket, majd az es-
tet Vida Sándor dj.-nek kösz-
nönhetően hajnalig tartó mu-
latozás zárta.

Nagy Viktor

III. Rácalmási Svábbál
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Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 

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

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

Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető

A Rácalmási Református
Egyházközség hírei

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

ÜNNEPI istentiszteletek:
Nagypéntek (március 29) 16 óra
Húsvét vasárnap (március 31) úrvacsorás istentisztelet 

10. 30 óra

CSALÁDI ISTENTISZTELET
Április 7-én vasárnap a református templomban 10.30-

tól! Szeretettel várjuk a szülőket, nagyszülőket és gyerme-
keket!

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
Zenés istentisztelettel egybekötött jótékonysági koncer-

tet szervezünk a rácalmási református-evangélikus templom 
tetőszerkezetének javítása céljából. Föllépnek a rácalmási 
zeneiskolások és a kórus.

2013. április 14. vasárnap 10.30
Drótposta címünk: 
ref.kulcs.racalmas@gmail.com
Lelkipásztor telefonszáma:
0630/5748-564
Honlapcímünk:
http://refkulcsracalm.wordpress.com/

Lélekfrissítő
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cseleksze-

nek!” (Lukács 23, 34)
Jézus a kereszten függve mondja ki ezeket a szavakat. 

Megkínozva, összetörve, haldoklása közben azokért imád-
kozik, akik a szögeket a kezébe verték. „Szeressétek ellen-
ségeiteket és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket.” 
- mondta 3 évvel azelőtt egy hegyen. Akkor a tömeg cso-
dálva hallgatta. Most egy másik hegyen, a Golgota hegyén 
a tömeg gúnyolódva és kárörömmel nézi haláltusáját. A bé-
kés napokon és a szenvedések között is ugyanaz a Krisztus 
marad, ugyanazzal a hittel, tanítással és szeretettel. Szeretett 
Mesterként, lenézett bűnözőként, ártatlan elítéltként ellen-
ségeiért imádkozik: Bocsáss meg, nekik! Bocsásson meg ne-
künk, amikor mi nem tudunk másoknak megbocsátani! 

Imádság:
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd 

meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek! Ámen.

Kovács Enikő
lelkipásztor

Reményeink szerint nem 
sokára beköszönt a tavasz és 
elindul az idei horgászévad. 
Ennek kapcsán tájékoztatást 
adunk az elmúlt év esemé-
nyeiről és idei terveinkről. Fő-
leg azoknak a sporttársaink-
nak kell ezt megtennünk, akik 
nem vesznek részt rendezvé-
nyeinken és így kevés, vagy 
másodkézből kapott infor-
mációk alapján alkotnak vé-
leményt közösségi életünkről.

2012-ben az év elején meg-
határozott célokat hiánytalanul 
megvalósítottuk. Volt példá-
ul környezetvédelmi nap, részt 
vettünk a megyei horgászver-
senyen, egyhetes ifjúsági hor-
gásztábort tartottunk Kunada-
cson, programokat szerveztünk 
kisvárosunk közösségi rendez-
vényein. Pályázatokat nyújtot-
tunk be és az ott nyert pénz-
összegekkel jól gazdálkodva, 
fontos horgászrendezvényeket 
finanszíroztunk.

Feszes költségvetést fel-
állítva minden évben pozitív 
mérleggel zárjuk az évet, így 
növelve Egyesületünk megta-
karításait.

Sajnos 2012 aszályos év 
volt. Az elmaradt áradások 
szerény fogást biztosítottak a 
Dunán tagjaink számára. Jó 
lenne változtatni ezen, ezért 
vezetőségünk az egyik leg-
fontosabb feladatának tartja a 
dunai horgászati lehetőségek 
javítását.

Ezt a munkát minél szé-
lesebb összefogással, jelentős 
horgászközösséget képvisel-
ve tudjuk csak megvalósítani. 
Ennek érdekében létrehoztuk 

a Közép-Dunamenti Hor-
gász Egyesületek Szövetségét, 
melyhez jelenleg Kulcs, Du-
naújváros, Adony és Rácalmás 
horgász egyesületei tartoznak. 
További egyesületek bevoná-
sán jelenleg is munkálkodunk. 
A Szövetség megalakításáról 
és céljairól tájékoztatót tar-
tottunk 2013. március elsején 
a Jankovich Kúriában, ahol 
körzetünk országgyűlési kép-
viselői, az érintett településve-
zetők, vízügyi-és vidékfejlesz-
tési munkatársak beszélgettek 
a KÖDHESZ tagjaival. Elő-
adást tartott Fürész György 
az Országos Horgász Szövet-
ség ügyvezetője, melyben be-
számolt a 2014-ben elfoga-
dásra kerülő halászati törvény 
-horgászok számára- fontos 
kérdéseiről, és felhívta a fi-
gyelmet a 2015-ben kiírásra 
kerülő vízkezelői pályázatok-
ra. Tudva ezen jelentős válto-
zásokról és lehetőségekről, jól 
látszik az összefogás és a kö-
zös érdekképviselet fontossá-
ga. Természetesen ezért min-
den horgász tehet avval, hogy 
részt vesz rendezvényeinken, 
így erősítve horgásztársadal-
munk jó hírét. Erre legköze-
lebb március 23-án a Duna 
parti takarításon van lehető-
ség. Kérjük tagjainkat, szer-
számokkal felszerelkezve mi-
nél többen -gyermekeiket is 
magukkal hozva- jöjjenek el. 
A Vizi Sportegyesülettel kö-
zösen szervezett megmozdu-
lás végén egy jó ebéddel kö-
szönjük meg a fáradozást. 

Dualszky-Kovács István
elnök

Horgász egyesületi 
beszámoló
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Március 24-én, Virág-
vasárnap, 14 órától minden 
rácalmási lakóst szeretettel 
várunk a Jankovich Kúriában 
bemutatásra kerülő Passióra.

A Passió Jézus szenve-
déstörténetét beszéli el, és 
a virágvasárnapi jeruzsále-
mi bevonulással kezdődik. A 
következő színen Jézus és 12 
apostola az utolsó közös va-
csoráján vesz részt. A Bib-
lia szerint ekkor mondta Jé-
zus a kenyérre és borra, hogy 
az az ő teste és vére. A vacso-
ra után Jézus kedvenc helyé-
re a Getsemáné kertbe megy, 
ahol gyakran imádkozott és 
itt az Olajfák hegyén taní-
totta tanítványait is. Itt  kérte 
Őket, hogy virrasszanak vele, 
de a tanítványok elaludtak. 
Iskarióti Júdás a Getsemáné 
kertben árulta el egy csókkal 
Jézus kilétét a római katonák-
nak, akik ezután elhurcolták. 
Kaifás főpap elé kerül Jézus, 
aki koncepciós perben el-
ítélte. Mivel halálbüntetést 

nem hozhattak, ezért a ró-
mai helytertó, Pilátus elé vit-
ték az ügyet. Mivel Pilátus ki 
akar maradni a helyi konf-
liktusból,  Heródes élé kerül 
Jézus. Ő szintén nem vállal 
felelősséget, ezért visszautal-
ja a z ügyet Pontius Pilátus-

hoz. Pilátus „mossa kezeit” és 
a zsidókra hárítja a kivégzés 
felelősségét. A papok által fel-
tüzelt nép Jézus keresztre fe-
szítését követeli. Pilátus palo-
tájától a Golgotáig viszi Jézus 
a keresztet, ahol megfeszítik, 
és meghal. Arimateai József  

elkérte a holt Jézus testét, 
hogy eltemesse. Levette Jé-
zus testét a keresztről, majd 
Nikodémussal, gyolcsba gön-
gyölték és elhelyezték József 
újonnan vágott, közeli szik-
lasírjában. Nem tudtak min-
dent elvégezni, ami a teme-
tésnél szokás volt. A három 
Mária az elmaradt megkenést 
akarta elvégezni a szombat el-
múltával, vasárnap hajnalban, 
de már nem találták a sírban a 
föltámadott Urat. A feltáma-
dás a  kereszténység legfonto-
sabb eseménye.

Civil kezdeményezésből 
született az előadás, a sze-
replők között megtalálha-
tóak a különböző civil szer-
vezetek tagjai, de olyan is 
vállalt szerepet, aki nem tag-
ja egyetlen civil kezdemé-
nyezésnek sem. Az előadás 
ingyenes, de lehet hozni sü-
teményt, üdítőt. Teremtsünk 
együtt igazi meghitt ünnep 
előtti hangulatot!

Blau Gabi

Passió Rácalmáson

A rendezvény eddigi támogatói:
Rácalmás Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület
Rácalmási cserkészek
Szellemi Ember Baráti Kör
Végh Zoltán
Pálffy György
Blau Sándor és felesége
Dr.Tóth Zoltán és felesége
Czobor Imre
Hatházy Katalin
FERRO-PAN ‚96 Kft. - Szabó András
Bárándi László
VIPI Gyorsbüfé
Papír-Játék Ajándék bolt
Farkas Kft.
Csini butik
2 névtelenséget kérő személy

Köszönjük a helyszín ingyenes biztosítását Rácalmás Város Önkor-
mányzatának és a Művelődési ház és Könyvtár, valamint a Jankovich Kúria 
Rendezvény és Turisztikai Központ dolgozóinak segítőkészségét!
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Hirdetés

HÁRSFA 
ÉTTEREM ÉS PANZIÓ

Esküvők és rendezvények szervezése
– ballagások, születésnap, keresztelő, halotti tor
– alacsony árakkal, sok kedvezménnyel
– 200 főig esküvők teljes körű lebonyolítása
– terembérleti díj nincs
– szállás lehetőség kedvező áron
– SZÉP-kártya és Erzsébet utalvány elfogadó hely!
Menüs étkeztetés:

Érdeklődjön személyesen, 
vagy a 06-25-625-304 06-20-356-2453

Hétfő:
– Tavaszi zöldségleves 

grízgaluskával
– Hentes tokány rizszel

Kedd:
– Bugaci húsgombóc leves
– Káposztás tészta

Szerda:
– Francia hagymaleves
– Főtt sertéskaraj pirított 

grízzel, meggy szósszal

Csütörtök:
– Csipetkés fejtett bab-

leves
– Tavaszi rizseshús 

savanyúság

Péntek:
– Gyümölcs leves
– Rántott szelet hasáb-

burgonyával

A menü ára 690 Ft
Heti előfizetéssel: 630 Ft

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnék kifejezni mindazoknak, akik a 

2013. 2. 6-án elhunyt

Pauer Géza
szerető férj, apa, nagypapa és dédpapa temetésén részt 

vettek, fájdalmunkban osztoztak. Családtagok, rokonok, 
szomszédok, barátok, ismerősök, akik elkísérték utolsó út-
jára, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Külön köszönetün-
ket szeretnénk kifejezni a temetkezés összes dolgozójának, 
a virágbolt dolgozóinak,  a Remény Klub tagjainak, és az el-
hunytat búcsúztató Bea asszonynak. Köszönettel:

Gyászoló család

Barna színű, tacskó kisku-
tyát találtunk, átvehető a 
délutáni és esti órákban a 
Szigetfő u. 8. szám alatt.

q
Városi kétszobás lakást a Ró-
main rácalmási vagy kulcsi 

házra cserélnék. Tel.: 06-30-
845-7154.

q
Gyermekfelügyeletet, ápo-
lást, házvezetést vállalok, ko-
rekt@vipmail.hu. Tel.: 06-30-
301-3682

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

Tisztelt Rácalmásiak!
Mára világossá vált, hogy az általános gazdasági válság 

megváltoztatta a sportolás társadalmi és gazdasági támo-
gathatóságának feltételeit. Azonban bizonyítva Rácalmás 
vezetése és az egyesület elnöksége elkötelezettségét a test-
edzés és a sportolás iránt Önökhöz is fordulunk támoga-
tásukat kérve. Kérjük befizetett adójuk 1%-át ajánlják fel a 
Rácalmás Sportegyesületnek, mely támogatással még szín-
vonalasabbá tehetjük gyermekeink sporttevékenységét.
A sportegyesület 
adószáma:  19097020-1-07

A sportegyesület megújult honlapja fejlesztésének végé-
hez érve rövidesen olvashatják közérdekű híreinket, tájé-
koztatóinkat az aktuális eseményekről a www.racalmas-se.
hu honlapon is.

Rácalmás SE
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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 április 19-én, pén-

teken jelenik meg. Lapzárta: április 8-án, hétfőn.
Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, informá-

cióikat, meghívóikat legkésőbb április 8-ig  juttassák el a szerkesz-
tőbizottságnak.

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! Ginál Panna, Rácalmás, Esze T. u., 2013. 
február 4. Juhász Janka, Rácalmás, Pirosalma u., 2013. február 
6. Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs in-
formációjuk.

Kertészeti vásár
Helyszín: Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ

Időpont: 2013. április 13.
10:00-18:00

Programok:
Egynyári növények és kertépítési eszközök vására

Komposztálási tanácsadás

Egynyári növények palánták vására!

Vágott virágok, cserepes növények, balkonnövények, kaktuszok, leanderek, száraz növények préselt vi-
rágok, gyógyfűpatika, faiskola, gyógynövényszappanok, kültéri dekorációk

A vásárra a belépés díjtalan!

Elérhetőségünk, információk:
Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ

Rácalmás 2459 Jankovich Miklós köz 5-7. 06/25-440-020, 06/30-977-5748 Gál Mária


