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TARTALOM

Tavaszi nagytakarítás volt  a 
Duna-parton

4. oldal

Jótékonysági koncerttel segí-
tettünk egy rászoruló családnak 
húsvét előtt

7. oldal

Ünnepel az iskola

Éltető víz... címmel gyermekraj-
zokból nyílt kiállítás a Víz Világ-
napján

13. oldal

Polákovics Petra arany Kazinczy-
jelvénnyel térhetett haza a Szép 
magyar beszéd országos döntő-
jéről....

6. oldal

A közelgő 
ANYÁK NAPJA

alkalmából szeretettel és 
nagy tisztelettel köszöntjük a 
rácalmási édesanyákat, nagy-
mamákat!

Az önkormányzat vezetői 
nevében:

Schrick István
polgármester

Koszorúzással kezdődött hétfőn iskolánk ünnepi rendezvénysorozata a 
Jankovich-hét. A diákokat különböző versenyek, játékos programok vár-
ták/várják a héten

Jogellenes volt 
a díjemelés!

Rácalmáson is közfelhábo-
rodást okozott a hulladékszál-
lítási díj drasztikus emelése, a 
szolgáltató által márciusban 
kiküldött  számla! A kör-
nyékbeli huszonkét település 
- köztük Rácalmás - polgár-
mestere  összefogott a lakos-
ság érdekében. A települé-
si vezetők több hatóságnál 
is tiltakoztak amiatt, hogy a 
Dunanett Kft. a törvényben 
megengedett mértéknél jó-
val magasabbra, gyakorlatilag 
a duplájára emelte a  díjakat. 
Az erős nyomásra a Dunanett 
visszavonta a márciusban ki-
bocsátott számlát. (Folytatás a 
3. oldalon.)

Majális  a sportpályán!
A tavasz első rácalmási 

nagyrendezvénye a hagyomá-
nyos Majális. Az önkormány-
zat és a sportegyesület közös 
rendezvénye május elsején, 
szerdán lesz a focipályán, és 

ahogyan megszokhatták vá-
rosunk lakói, ezúttal is a sport 
jegyében zajlanak majd a prog-
ramok. Garantáljuk, mindenki 
talál közöttük kedvére valót. 
(Plakát a 2. oldalon.)

Kidőlt a fa, megrongálódott a kerítés

A bel- és talajvizek Rácalmáson is jelentős károkat okoztak. Omlott 
a löszpart a Szentháromság térrel szemben, beszakadt az úttest a 
Pincesoron,  kidőlt a Jankovich-kúria parkjában lévő százéves fa, és 
megrongálódott a kerítés is (További fotók a 4. oldalon)

2013. április XX. évfolyam 4. szám
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Rácalmás ismét bizonyítot-
ta az összefogását. A legszebb 
emberi érzése, a szeretet ve-
zérelte az Adventista Egyház 
rácalmási hívőit, amikor elkezd-
ték szervezni a jótékonysági 
koncertet, amelynek bevételét 
a Halmai családnak ajánlották 
fel. Az édesanya egyedül neve-
li két csodálatos kislányát, mi-
után az édesapa  tragikus hirte-
lenséggel elhunyt. Az édesanya 
egyedül nagyon nehezen tudja 
eltartani a családot. 

A Nagy Imréné  által szer-
vezett a koncertnek a műve-
lődési ház adott otthont és 
több mint százan vettek részt  
rajta, hallgatták meg a He-
tednapi Adventista Egyház 
lovasberényi gyülekezeti kó-
rusa által előadott dalokat és 
verseket.  

Rácalmás képviselőtestü-
letének tagjai saját pénzük-
ből összesen százezer forint-
tal növelték a jótékonysági est 
bevételét.

Nagyszerű kezdeményezés volt

Ismét nagy területen le-
omlott a löszpart a Bay tér 
alatt, a Szentháromság térrel 
szemben. Hat ingatlan van 
közvetlen veszélyben azon a 
területen, abból kettő önkor-
mányzati tulajdonú. Egy ház-
ban laknak, az épület hasz-
nálatát  részben korlátoznia 
kellett az önkormányzat-
nak. A helyi építési szabály-
zat szerint városunknak ezen 
a részén építési tilalom van. A 
helyszíni szemlén részt vet-

tek a járási hivatal építési ha-
tóságának szakértői is, majd 
a minisztérium szakemberei 
is bejárást tartottak.  A szak-
véleménnyel alátámasztva  az 
önkormányzat benyújtotta a 
vis maior kérelmét. 

A Pincesoron kráter szerű 
lyuk keletkezett március vé-
gén. A polgármesteri hivatal 
intézkedett, betemettette az 
óriási gödröt, és a  nagyobb 
bajt megelőzendő lezáratta a 
Pincesor beszakadt részét. 

Leomlott a part, beszakadt a Pincesor

A régi városháza épülete 
nem áll üresen, úgy is mond-
hatjuk: betelt az utóbbi hó-
napokban.  A gyermekjóléti 
szolgálat felköltözött a Jan-
kovich-kúriából az egykori 
hivatalba. A családgondozók 
már múlt év vége óta ott, a régi 
tanácsteremben  várják a be-
térőket, az a helyiség ugyan-
is társalgóként és ebédkiosztó 
helyként is működik. 

A régi hivatalban kapott 
helyet a körzeti megbízot-
ti iroda, amelynek ügyfélfo-
gadási rendje nincs, Friedrich 
Ferenc    alkalmazkodik a be-
jelentőkhöz: bárki felhívhat-
ja a 06-30-6210-959-es tele-
fonszámon, hogy időpontot  
egyeztessenek. A felsorolta-
kon kívül a polgárőrség és a 
városvédő egyesület bérel ott 
helyiséget.

Benépesült a régi városháza

Visszavonják a márciusban 
kiküldött szemétdíj-számlákat

A Dunanett Kft. tulajdo-
nosainak utasítására a szol-
gáltató visszavonja korábban 
kiadott, és az utóbbi hónapok 
szemétszállítási díjaira vonat-
kozó, és drasztikus áremelést 
magában foglaló számlaleve-
leit. Dunaújváros közgyűlé-
se elfogadta azt a határozatot, 
amelyben a város önkormány-
zata mint a szemétszállítást 
végző Dunanett Kft. egyik tu-
lajdonosa utasítja a szolgálta-
tót, hogy a visszavonáson túl a 
jelenleg hatályos „A hulladék-
ról...” szóló törvény szerint al-
kalmazza a 4,2 százalékos díj-
emelést. A fogyasztók tehát 
új számlalevelet kapnak majd. 
Rosta Gyula, a Dunanett Kft. 
egyik ügyvezetője elmond-
ta: a társaság soron következő 
taggyűlésén érvényesíteniük 
kell az előbb említett tulajdo-
nosi akaratot.

Az első csatát tehát meg-
nyertük a következő nagy 
egyeztetés már az árképzésről 
fog szólni, az azt követő pe-
dig arról, hogy a lakók csak az 
elvégzett szolgáltatásért fizes-
senek. A szemétszállítási díjjal 
kapcsolatban tudni kell, hogy 
az önkormányzatunk ármeg-
állapító hatásköre megszűnt. 
Az árhatósági jogkör meg-
szűnése miatt az önkormány-
zat vezetőinek beleszólása 
nem lehet a szemétszállítási 
díj mértékébe, de igyekeznek 

nyomást gyakorolni a szolgál-
tatóra.

Az április elején lefoly-
tatott tárgyaláson megjelent 
polgármesterek és a települé-
sek küldöttei abban is egyet-
értettek, hogy ahol eddig jól 
működött az úgynevezett vo-
nalkódos rendszer – Mint 
például Rácalmáson is –,  ott 
térjenek vissza erre a bevált 
gyakorlatra, mert leginkább 
ez igazodik a lakossági igé-
nyekhez. 

Dr. Dorkota Lajos kor-
mánymegbízott, a Fogyasz-
tóvédelmi Főfelügyelőség a 
szolgáltatással kapcsolatban a 
vizsgálatokat tovább folytatja.

A kivitelező szakemberei hamarosan teljesen elkészülnek a Millenniumi 
Parkkal szembeni piactér kialakításával, és birtokba vehetik a területet 
a rácalmásiak, az őstermelők. Az árusító asztalok mögött szép pihenő-
park lett kialakítva. A beruházás befejezési határideje április 30. 

Szép lesz a piactér

Pet-palackot, 
szelektíven
Az önkormányzat és a 
Dunanett Kft. közötti 
megállapodás részeként a 
műanyag flakonokat kü-
lön szállítják el.
Az időpontok:
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
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Óvodai, iskolai térítési díjak
Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az iskolai 

és óvodai térítési díjak befizetésére a Jankovich Miklós Ál-
talános Iskolában az I. emeleten található informatika te-
remben van lehetőség az alábbi időpontokban: 

2013. április 22. (hétfő) 800-1200 és 1230-1500 óráig
2013. április 23. (kedd) 800-1200 és 1230-1500 óráig
2013. április 24. (szerda) 800-1200 és 1230-1700 óráig

2013. május 27. (hétfő) 800-1200 és 1230-1500 óráig
2013. május 28. (kedd) 800-1200 és 1230-1500 óráig
2013. május 29. (szerda) 800-1200 és 1230-1700 óráig.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az étkezési térítési díj 
minden hónapban előre fizetendő. Amennyiben az étkezési 
térítési díj nem kerül megfizetésre, úgy gyermekük részére 
az adott hónapra nem áll módunkban étkezést biztosítani. 

Az étkezés lemondására minden esetben az előző mun-
kanapon 1200 óráig van lehetőség kizárólag a 06-30/586-
7414-es telefonszámon vagy naponta 800-1000 óráig - a 
befizetés helyszínén - személyesen!

Megértésüket és segítő közreműködésüket ezúton is kö-
szönöm!

Rácalmás, 2013. április 10. napján
dr. Györe Andrea

jegyző

Térségünkben kevés település 
mondhatja el, hogy a múlt hó-
napban a lakóság sérelmére el-
követett esemény nem történt. 
De Rácalmáson valóban sem-
mi olyan nem történt, ami a he-
lyi lakosokat károsítottak volna 
meg. Egy estben  kellett kivonul-
nunk egy Martinász utcai lakás-
hoz, ahol a kivonuló rendőröknek 

családi perpatvarnál kellett intéz-
kedniük. 

A rendkívüli hóhelyzetben 
viszont sokan kérték a segítsé-
günket. Szállítottunk élelmiszert, 
gyógyszert, beteget, kapcsolatban 
voltunk a rendőrséggel, a men-
tőkkel és a városi kórház orvosa-
ival is, valamint   szabadítottunk 
ki autókat is a hó fokságából, sőt 
vittünk beteg kutyust az orvos-
hoz. Az egyesület Níva terepjáró-
jával és tagjaink saját járművelivel 
segítettünk,  ahol tudtunk.

Elnökségünk beadta pályá-
zatát az önkormányzat által ki-
írt pályázatra is, amelyen remé-
nyeink szerint a kért összeget el 
is nyerjük, ami éves költségveté-
sünk felét fedezné. A többi költ-
séget további pályázatokból és az 
önök segítségéből szeretnénk fi-
nanszírozni, ami – bízva támo-
gatásukban – az eddigi évekhez 
hasonlóan sikerülni is fog. Ezért 
kérünk mindenkit, aki úgy íté-
li meg munkánkat, hogy megér-

demeljük adója 1 %-át az segít-
sen bennünket Rácalmás jónak 
mondható közbiztonságának 
fenntartásában.

A jó idő beálltával sokan ke-
rékpárra pattannak. Mindenki el-
lenőriztesse a bringa világítását és 
fékeit mielőtt útnak indul, de ne 
felejtkezzünk meg arról sem, hogy 
nem csak látni, de látszani is kell a 
közutakon, ezért ajánljuk a sárga 
láthatósági mellény viselését.

Helyi üzletekben, buszmeg-
állókban látható plakátokon fi-
gyelmeztettünk mindenkit, hogy 
„vízminőség-ellenőrök” jelentek 
meg a környéken. Figyeljenek 
oda, mert ilyen ellenőr nincs és 
nem szabad beengedni az ál el-
lenőröket  akkor sem, ha igazol-
ványt mutatnak,  mert az hamis is 
lehet. Veszélyesek lehetnek a há-

zaló kisiparosok is! Gyanús eset-
ben azonnal hívják egyesületünk 
tagjait vagy a helyi körzeti meg-
bízottat, feltétlen fontos: írják fel 
a rendszámot, jegyezzék meg a 
kocsi színét és esetleg a típusát, 
mert ezek az információk hasz-
nosak. Az utóbbi időben talán a 
szerencsének köszönhető, hogy 
nem történt gépkocsi feltörés, 
mert ismételten sok a közterü-
leten tárolt jármű. Kérjük önö-
ket, tárolják autójukat biztonsá-
gos helyen!

Továbbra is találkozhatnak 
egyesületünk tagjaival a tanítás 
kezdete előtt az iskola és az óvo-
da előtt, a főutcai kereszteződés-
ben. Vigyázunk gyermekeinkre, 
testi épségükre.  Várjuk minden 
olyan rácalmási lakó jelentkezé-
sét, aki munkájával segíteni tudná 
egyesületünk vállalásait.

Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István

elnökségi tag

Eseménytelen volt a hónap

A Jankovich-kúria hátsó kertrészét mostanáig uraló százéves fa – ami már 
természetvédelmi értéknek számított – gyökerestől fordult ki a helyéből 
a hóolvadás és a nagy esőzések után. Döbbenetes látvány volt... Az átned-
vesedett parkban megrongálódott a kúria tűztorony fölötti kerítése is

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

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

Kulcs-Rácalmás Reformá-
tus Missziói Egyházközség 
kérelemmel év elején az ön-
kormányzathoz, mert  váro-
sunk református-evangélikus 
templomának tetőszerkezete 
teljesen tönkrement az utóbbi 
években, teljes átépítésre szo-
rul. A képviselőtestület úgy 

döntött, hogy a tetőcseréhez 
hozzájárul, a támogatás ösz-
szegét az igazolt beruházási 
költség ötven százalékában, de 
legfeljebb bruttó 500 ezer fo-
rintban határozta meg. A tá-
mogatás összegét a képviselő-
testület a tárgyévi költségvetési 
rendeletében biztosította. 

Templom: tetőcsere

Elkeserítő látvány
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Ne füstölögjünk!
A köztisztasági rendelet 

alapján az ingatlantulajdonos-
nak  a közterület  tisztántar-
tásával, zöldterület, park ápo-
lásával kapcsolatos feladatai a 
következők:

– az ingatlan  előtti  járdá-
nak,  járda hiányában  2  mé-
ter  széles  területsávnak, a 
járda melletti zöldsáv  úttestig  
terjedő  teljes  területének   a 
gondozása, tisztántartása, sze-
mét- és gyommentesítése.

– az ingatlan melletti, mö-
götti  nyílt ároknak és műtár-
gyainak tisztántartása, gyom-
mentesítése.

– az ingatlantulajdonosnak  
a közutak  mentén  keletke-
zett  füvet  szükség szerint, de    
évente legalább   négy alkalom-
mal  le kell kaszálni és eltaka-
rítani. Az ingatlan mellett  hú-
zódó  közterületen  elhelyezett 
növények  gondozásáról  a tu-
lajdonos, vagy használó  köteles 
gondoskodni.   A két szomszé-
dos  terület, épület közötti  köz-
forgalmi területsáv vagy átjáró  
esetében  a tisztántartási  köte-
lezettség  a tulajdonosok között 
fele-fele arányban oszlik meg. 

Avar és kerti  hulladék  
égetésének szabályai: 

– Avar  és kerti hulladék:  
falomb, kaszálék, nyesedék, 
egyéb növényi mardványok  
ártalmatlanítása  elsősorban  
komposztálással történhet.

– Belterületen  az éghető  
kerti  hulladék megsemmisí-
tését, égetését egész évben   le-
het  végezni   vasárnap kivéte-
lével reggel  5 - 8 óra  illetve  
16 - 22  óra között, szélcsen-
des időben.  Szombaton  tüzet 
gyújtani  csak reggel 5 - 8 órá-
ig lehet, délután  és este tilos. 

– Avart és  kerti hulladé-
kot  csak olyan  helyen  és te-
rületen  szabad  elégetni, ahol 
a személyi  biztonságot nem  
veszélyezteti, vagyoni  és kör-
nyezeti  kárt nem  okoz.  Erre 
a célra közterületet igénybe 
venni tilos!

– Az égetendő  hulladék  
nem  tartalmazhat  kommu-
nális, illetve  ipari  eredetű  
hulladékot (műanyagot, gu-
mit, vegyszert, festéket stb.), 
illetve azok maradékait.

Idén március 23-án már 
harmadszor került megrende-
zésre a Rácalmási Sirály Hor-
gász Egyesület és a Rácal-
más Sportegyesület Vízi- és 
Szabadidősport Szakosztálya 
közös szervezésében a Du-
na-parti tavaszi nagytakarí-
tás. Sokan aggódtunk, vajon 
az időjárás kegyeibe fogad-e 
minket, de a csípős reggeli hi-
deg után szép időben kezdhe-
tett munkához a mintegy száz 
önkéntes.

Köztudott, hogy a 
rácalmási Duna-part és a 
hozzá tartozó sziget városunk 
leginkább kedvelt -szabad-
idős és sport tevékenységek 
végzésére alkalmas- terüle-
te, sokan látogatják, sokan di-
csérik természeti adottságait, 
rendezett környezetét. Cé-
lunk idén az volt, hogy a hor-
gásztanyától északra, egészen 
a horgász versenypálya köze-
péig megtisztítsuk a partsza-
kaszt. A szemétszedésen felül 
fák gallyazását, az artézi kút 
körüli terület és a homokos 

kézilabdapálya gyomtalanítá-
sát végezték el a résztvevők. 
A közlekedési úton keletke-

zett mélyedések murvával let-
tek feltöltve, a kerékpárút szép 
tisztára lett söpörve.

A közösen szervezett ta-
karítási napot Rácalmás város 
önkormányzata munkaerővel, 
anyagokkal, eszközökkel tá-
mogatta.  A megmozduláson 
sok gyerek és több civil szer-
vezet vett részt. 

A jól végzett munka ered-
ményeként gazdag gulyást 
fogyaszthattak a résztvevők, 

melyet Rózsavölgyi Gyula és 
Saskői Zoltán készítettek.

Újra bizonyították a 
rácalmásiak, hogy összefogás-
sal, jó hangulatban látványos 
eredményeket lehet elérni.

A szervezők nevében kö-
szönöm mindenkinek a mun-
káját, hozzájárulását!

Bucsi Tamás
Bölcskei Ferenc

Tavaszi nagytakarítás 
a Duna-parton

EBOLTÁS             
Tisztelt Kutyatulajdonosok! A 164/2008 FVM rendelet értelmében „az állattartó köteles 

minden 3 hónapnál idősebb ebet veszettség ellen, saját költségén beoltatni 
- a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül,
- az első oltást követően 6 hónapon belül,
- ezt követően évenként.” 
2013. január 01-től kötelező minden 4 hónaposnál idősebb kutya mikrochip (transponder) 

általi egyedi megjelölése a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján.
Csak a mikrochippel megjelölt eb oltható ebben az időpontban !
A kötelezettség teljesítésének megkönnyítése érdekében idén is megszervezzük az ebek ked-

vezményes árú  oltását.
Helye: Rácalmás GORKIJ UTCA ÁLLATORVOSI RENDELŐ!
Időpontja: 2013. május 8. (szerda) 8.00 - 11.00h  és 14.00 - 18.00h
      2013. május 9. (csütörtök)    8.00 -11.00h  és 14.00- 18.00h 
Pótoltás időpontja:  

2013. május 16. (csütörtök) 14.00 - 18.00 óráig. 
Az oltás térítési díja:    3.000 Ft 
+ a féreghajtó tabletta:       200 Ft / tbl /10kg
+ sorszámozott oltási könyv      300 Ft / db 
Könyvpótlás díja       600Ft/db!

Nem oltható: 
- 3 hónaposnál fiatalabb,
- lázas, beteg állat,
- Mikrochippel nem rendelkező eb (mikrochip beültetésre időpontot az alábbi számon kérhet)

 További információk: dr. Beregszászi Anikó állatorvos 06/20/377-7842 Rácalmás Város Pol-
gármesteri Hivatal 25/517-863                                                 
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Kisbiológusok 
találkozója 2013

A Széchenyi István Gim-
názium 21. alkalommal ren-
dezte meg a városi és vá-
roskörnyéki általános- és 
középiskolás diákok számára 
a Kisbiológusok találkozóját.

2013. március 23-án, a Víz 
világnapja alkalmából meg-
hírdetett vetélkedőn Mihaldi-
necz Blanka 8. oszályos tanuló 
képviselte iskolánkat. 

A tej, egy értékes táplálék 
című előadásában ismertette 
a tejjel végzett kísérleteinek 
eredményét.Munkáját a szak-
mai zsűri különdíjjal jutal-
mazta.Felkészítő tanára: Vad-
né Tóth Flóra.

Gratulálunk!

Angol verseny
A Titok Oktatásszerve-

ző Bt. által rendezett London 
Bridge angol nyelvi tesztver-
senyen iskolánkból 23 tanuló 
jutott be a középdöntőbe, akik 
közül 5-en vehetnék részt a 
Budapesti Műszaki Egyete-
men megrendezésre kerülő 
döntőben, név szerint Bárándi 
Marcell 5. a, Fehérvári Máté 
6. a, Pesei Krisztián 6. a, Bucsi 
Bence 6.b, Barta Patrick 7.a.

Gratulálunk az eddigi 
eredményekhez, és nagyon 
drukkolunk a további sikere-
kért.

Kunos Vanda

Március elején az egyetlen 
kellemes délutánon Adony-
ban voltunk a szokásos tava-
szi mezei futóversenyen. Ud-
vari tesit még alig tudtunk 
tartani, ezért nem remény-
kedtünk jó eredményekben. 
Szerencsére tévedtünk, mert 
sok aranyérmet szereztek ta-
nulóink.

Az eredmények:
III. korcsoportos fiú csapat 

1. hely: Bucsi Bence, Bárán-

di Marcell, Markovics Balázs, 
Rozsnyai Dániel, Somorác 
Bálint

IV. korcsoport fiú csapat: 
IV. hely: Csapó Máté, Gergő 
András, Kürtösi Balázs, Vad 
Zalán, Varga Zsolt

III. korcsoport lány csapat: 
II. hely: Héger Laura, Steiner 
Petra, Szabó Patrícia, Váradi 
Anna, Nagy Mercédesz

Egyéniben aranyat szerzett 
Bucsi Bence és Bucsi Dániel. 

Nagy Mercédesz ezüstérmes 
lett.

A Bucsi testvéreket szü-
lei elvitték Enyingre a megyei 
versenyre, ahol mindketten 
ezüstérmet szereztek. Dani, a 
fiatalabb nem mehetett tovább 
az országosra, mert a második 
korcsoportnak nem rendez-
nek döntőt. Bencének van le-
hetősége arra, hogy Gödöllőn 
a reptéren is futhasson kedvé-
re. Egy egész iskola szurkol és 
drukkol a minél jobb eredmé-
nyért. Hajrá Bence!

Kiss Józsefné

„Aranyos délután!”

Az országos döntőket évek 
óta külön rendezik meg a Du-
nától nyugatra eső megyéknek, 
és a Dunától keletre található-
aknak Balatonboglár és Kisúj-
szállás helyszíneken.

Balatonboglárra 59 tanu-
ló jutott a dunántúli megyék-
ből és Budapestről. 23-an ér-
keztek budapesti iskolákból, 
36-an a többi megyéből. Fejér 
megyéből 4 gyerek lehetett je-
len, ebből egyik Petra volt.

 A verseny két nap alatt zaj-
lott. Április 11-én, az első na-
pon sorszámhúzás alapján a 
következő tagokból álló bí-
rálóbizottság előtt szerepelt 
Petra: dr. Benczédy József (a 
nyelvtudományok kandidátu-
sa), Kerekes Barnabás ( a Ka-
zinczy- díj Alapítványi Bizott-
ság titkára), Szakonyi Károly 
(Kossuth-díjas író), Kreppel 
Gyula (tanár). Délután a sza-
badon választott szövegét ol-
vasta fel minden versenyző. 
Petra egy esszét olvasott a lám-
palázról.

Április 12-én az idegen szö-
veg következett. A felkészülés-
re 15 percet kaptak a gyerekek, 
mely idő tényleg csak arra volt 
elég, hogy felfogják a tartalmát, 
majd néhány szövegelőadásra 
vonatkozó jelet a szövegbe he-
lyezzenek a saját belátásuk sze-

rint. Szigorú karanténban töl-
tötték a 15 percet.

Ravasz László: Kezdetben 
volt a szeretet című szöveget  
kellett mind az 59 versenyző-
nek előadni. Nehéz volt úgy 
olvasni a gyerekek többségé-
nek, hogy ne színészkedjenek, 
ne adják elő túl nagy érzel-
mi töltettel, hanem próbál-
janak tárgyilagosak maradni, 
de kellő hatást  gyakoroljanak 
a hallgatóságra. Ezt az arany 
középutat Petrának sikerült 
megtalálnia, s úgy felolvasni 
a szöveget,mintha saját gon-
dolatát fogalmazta volna meg.

Olvasástechnikailag  hi-
bátlan előadást hallhattak a 
zsűritagok, s egyszer sem vé-
tett a szövegben, azaz a szö-
veghűség pontos volt.

A második versenynap le-
gizgalmasabb pillanatai kö-
vetkeztek szombat délután: 
vajon ki lesz az a 8-8 verseny-
ző, akit a két bírálóbizottság 
arany jelvénnyel tüntet ki?

Az ünnepélyes eredmény-
hirdetésen először minden 
versenyző átvehette a bronz 
Kazinczy-jelvényt, melyet 
megnyert a kerületi,területi 
vagy kistérségi fordulóban,s 
annak okán juthatott el ide, a 
Dunántúli Kazinczy-verseny-
re.

Az igazán izgalmas pilla-
natok csak ezután következ-
tek. Mindenki boldog lett vol-
na, ha hallja saját nevét, mikor 
a 16 arany jelvényest szoros 
betűrendben szólították ki a 
színpadra. Polákovics Petrát 
13.-ként kérték, vegye át a Ka-
zinczy-jelvény arany fokozatát. 
Nagyon boldog pillanat volt ez 
Petra számára, aki végre már a 
verseny izgalmaitól megköny-
nyebbülve, önfeledt örömmel 
tarthatta kezében a nagyon 
szépen csillogó arany jelvényt.

Iskolánkból Petra az első 
diákunk, akinek  sikerült 
Arany Kazinczy-jelvénnyel 
haza térni a Szép magyar be-
széd verseny országos döntő-
jéről.

Szeretettel gratulálok ta-
náraid, diáktársaid nevében 
ehhez az értékes díjhoz, s kí-
vánom legyen folytatása a kö-
zépiskolai tanulmányaid so-
rán ennek a szép történetnek.

Köszönöm neked,hogy ál-
talad én is maradandó,értékes 
és boldog pillanatokat élhet-
tem át, hiszen egy pedagógus-
nak a legértékesebb ajándék 
az,ha láthatja, hogy tehetséges 
tanítványa sok munkával ilyen 
kivételes teljesítményre képes.

Szabó Erika
felkészítő tanár

Arany Kazinczy-jelvény!
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Március elején részt vet-
tünk a mezőfalvi általános 
iskola által meghirdetett és 
megrendezett területi helyes-
írási versenyen. Egy csapat 
indulhatott, mely 3 főből állt. 
A versenyt kizárólag hatodi-
kos diákoknak hirdették meg, 
s elküldték a témaköröket, 
mely az ötödikes nyelvtani 
tananyagot tartalmazta teljes 
egészében. Szerencsére volt 
gyerekanyag, akikből könnyen 
kiválaszthattam a kis csapatot.

A sikeres csapattagok vol-
tak: Bucsi Bence 6.b, Fehér-

vári Máté 6.a és Pesei Krisz-
tián 6.a. 

Közös felkészülés után 
gyerekeink eredményesen 
szerepeltek, hiszen hárman a 
verseny mindkét fordulóján- 
egyéni és csapat- olyan ügye-
sen dolgoztak, hogy 10 csapat 
közül a rangos 3. helyet hoz-
ták nekünk. Gratulálunk ne-
kik a sikerükhöz!

Köszönöm a Fehérvári csa-
lád segítségét, hogy elvitte a 
gyerekeket Mezőfalvára.

 Szabó Erika
 felkészítő tanár

Helyesírási sikerek

2013. március 27-én ren-
deztük meg a Jankovich 
Miklós Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény húsvéti játszó-
házát, melynek évek óta a 
Jankovich Kúria ad otthont. A 
tavasziasnak egyáltalán nem 
mondható időjárás ellenére 
mi tavaszt varázsoltunk ma-
gunknak az alkotás örömével 
és az elkészült alkotásokkal.  

Köszönöm a kúria dolgo-
zóinak, a nyugdíjasklub asz-
szonyainak a közreműködést 

és kollégáim: Pál Péterné, 
Gyöngyösi Lászlóné, Baráth 
Józsefné, Szabó Tiborné, Kür-
tösiné Fáczán Andrea, Vadné 
Tóth Flóra, Vigh Zsuzsanna, 
Kunos Vanda, Kiss Józsefné, 
Németh Miklósné, Puskás 
Ferencné, Fürediné Kolláth 
Éva, Wernerné Galkovics 
Rita, Sörös Ildikó, Tóth Zsu-
zsanna és Kopeczné Konnáth 
Anikó munkáját és a szülők 
segítségét.

Füléné Perusza Katalin
 szervező

Húsvéti játszóház

Köszönet
Egy borús reggelen Simon Miklósné szülő két szatyor színe-

zős újsággal lepte meg alsósainkat.
A napközis tanító nénik még aznap kiosztották az újságokat. 

A gyerekek boldogan válogattak a lányos és fiús foglalkoztatók 
közül, és rögtön színezni is kezdték őket.

Rossz idő esetén kellemes elfoglaltság lesz tanulóinknak.
Köszönjük ezt a kedves figyelmességet.

Meseerdő bábszínház
Április 10-én ismét vendégünk volt a budapesti Meseerdő 

Bábszínház. A mese címe: A Kacor király . A zenével átszőtt 
igényes, szép dekorációval vegyített mesét szájtátva nézték még 
a legkisebbek is. Olyan elemekkel tették színessé a mesét, hogy 
pl. a cica fürdését igazi vízzel és buborékokkal szemléltették a 
gyermekek nagy örömére. Évente két alkalommal hívjuk meg a 
bábszínházat, több lehetőség közül ők voltak a legjobbak. Ezzel 
igazi színházi élménnyel gazdagodnak gyermekeink.

Májusfa ünnep
Április 30-án kedden délelőtt tartjuk a hagyományos má-

jusfa ünnepünket. Az udvaron színes szalagokkal feldíszített fát 
táncolják körbe a csoportok, tanult dalos játékokkal.

Sportvetélkedő a majálison
Május 1-én 10 órától a focipályán családi sportvetélkedőt 

tartunk. Szeretettel várjuk azokat a családokat, akik megmére-
tik ügyességüket, gyorsaságukat. A vetélkedő után Rubint Réka 
mozgatja majd meg a jelenlévőket.

Köszöntjük az édesanyákat
Május 6-án és 7-én köszöntjük az édesanyákat és nagyma-

mákat. Minden csoport külön-külön mutatkozik be, ezzel ün-
nepünk még bensőségesebb hangulatú és személynek szóló. Az 
anyák napi köszöntés után az év közben tanult verseket, dalokat 
és mesejeleneteket adják elő gyermekeink.

Óvodai beíratás
Május 8-án és 9-én (szerda, csütörtök ) 8 -16  óráig óvo-

dai beíratás lesz intézményünkben. Szeretettel várjuk azokat a 
gyermekeket, akik 2013. december 31-ig betöltik a 3. életévü-
ket. A beíratáshoz szükséges: gyermek születési anyakönyvi ki-
vonata, TAJ száma, szülők személyi igazolványa, lakcímkártyá-
ja, valamint orvosi igazolás arról, hogy a gyermek megkapta a 
szükséges védőoltásokat.

A születés hetében
Május 9-én óvónőink meghívást kaptak a dunaújvárosi Béke 

téren lévő játszóházba egy bábozásra. A „születés hete” kere-
tében rendezett program sorozat egyik műsora lesz az óvónői 
bábjáték. 

Állatkerti kirándulás
Május 23-án szerdán az egész óvoda a Budapesti Állatkert-

be kirándul. A belépőjegy árát egy pályázaton megkapjuk, a bu-
szok megrendelését a helyi Önkormányzat átvállalta a szülők-
től. Ezeknek a kirándulásoknak az ismeretbővítésen kívül igazi 
közösség kovácsoló hatása is van, nem beszélve a közösen átélt 
pozitív élményekről.
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Te is kérdezhetsz!
Találkozó Erdős Virággal

Erdős Virág, a Pimpáré és 
Vakvarjúcska szerzője lesz a 
vendége a rácalmási könyv-
tárnak április 19-én pénteken 
16.30 órától. A találkozón be-
szélgetünk vele az életéről, az 
írásról, és természetesen Te is 
tehetsz fel kérdéseket. Szere-
tettel várunk téged, a családo-
dat és a barátaidat is. 

Színházjárat
Színházjáratot szervezünk 

június 28-án, pénteken a Ma-
dách Színház Mary Poppins 
című előadására. A jegyek 
több árkategóriában kapha-
tók. További információk a 
művelődési ház telefonszá-
mán, a 25/440-456-os szá-
mon kaphatók. 

Nyári táborok 
a művelődési 
házban

Kézműves nyári tábort szer-
vezünk a Művelődési Ház és 
Könyvtárban két időpontban.

I. június 17-június 21. 
II. Július 1 - július 5.
A táborok 8-16 óra között 

a művelődési házban zajlanak 
kézműves és játékos progra-
mokkal. Az egyhetes táborok 
díja: 10.000 forint. Jelentkez-
ni a 25/440-456-os telefon-
számon lehet. 

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 

A Költészet napja 
alkalmából vetélkedőre 
invitáltuk az általános 
iskola 5. osztályosait. A 
vidám hangulatú dél-
utánon játékos irodal-
mi feladatokat oldot-
tak meg a gyerekek. A 
legügyesebbek a Me-
semondók csapatának 
tagjai lettek: Marczi 
Aletta, Szuhai Anna és 
Kéri Viktor. Gratulá-
lunk!

Költészet napi vetélkedő a könyvtárban

A szabad rajz délutánon 
legutóbb Lázár Ervin: Manó-
gyár című regényéből dolgoz-
tak fel egy részletet a gyerekek 
Bándity Petra irányításával. 

A csütörtök délutánon-
ként zajló rajzos foglalkozá-
sokon született alkotásokat a 
művelődési házban tekinthe-
tik meg.

Szabad rajz délután Vendégünk: 
Tari Annamária

Tari Annamária klinikai 
pszichológus,  pszichotera-
peuta előadását hallgathatják 
meg április 10-én, pénteken 
17 órai kezdettel a Műve-
lődési Ház és Könyvtárban. 
Tari Annamária számos ka-
masz-pszichológiai témájú 
könyv és tanulmány szerzője. 
Előadásban az Y és Z gene-
ráció megjelenéséről a gyere-
kek, kamaszok és kisfelnőttek 
világáról és problémáiról be-
szél szülőknek, pedagógusok-
nak és kamaszoknak. 

Az oldalt összeállította:
Olaj Eszter
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Tisztelt Rácalmásiak!
Mára világossá vált, hogy az általános gazdasági válság megvál-

toztatta a sportolás társadalmi és gazdasági támogathatóságának 
feltételeit. Azonban bizonyítva Rácalmás vezetése és az egyesület 
elnöksége elkötelezettségét a testedzés és a sportolás iránt Önökhöz 
is fordulunk támogatásukat kérve. Kérjük befizetett adójuk 1%-át 
ajánlják fel a Rácalmás Sportegyesületnek, mely támogatással még 
színvonalasabbá tehetjük gyermekeink sporttevékenységét.
A sportegyesület 
adószáma:  19097020-1-07

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

Rácalmás SE

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

Egyesületet
Adószámunk: 18486496-1-07

Segítségét köszönjük!
Rácalmási Városvédő és Szépítő 

Egyesület elnöksége

„… ezt, minden látó em-
bernek meg kellene tapasztal-
nia…!”  Több érdeklődő, aki az 
elmúlt hónapban meglátogat-
hatta a Fény nélküli kiállítást 
a Jankovich-kúriában, ezeket 
a szavakat ismételgette, mi-
után érzékszerveire és a cso-
port vezetőjére hagyatkozva 
megtapasztalta milyen lehet 
egy-egy hétköznapi élettér a 
vakok, gyengén látók számára.

Nagy izgalommal rendez-
tük be a kiállítás egyes hely-
színeit, hiszen még mi sem 
tudtuk, hogy mi vár az ide 
érkezőre, és főként hogyan 
reagálnak majd arra a fur-
csa helyzetre, hogy egy idő-
re megfosztjuk őket az egyik 
legfontosabb érzékszervük-
től, a látásuktól. A csopor-
tok először megismerkedhet-
tek eszközökkel, játékokkal, 
melyeket fényben kipróbál-
va mindenki gyerekjátéknak 
gondolt. Aztán eljött a pilla-
nat, mikor a vendégek meg-
kapták szemüvegeiket, és a 
szemüvegeket felhúzva kel-

lett az addig egyszerűnek hitt 
dolgokat ismét végigcsinál-
ni, kipróbálni. Itt kezdődtek a 
bonyodalmak. De a bemelegí-
tés és ráhangolás még semmi 
nem volt ahhoz képest, ami 
várt a látogatókra, miután át-
lépték az első sötét terem kü-
szöbét és bezárult mögöttük 
az ajtó.

Hangok, zajok, illatok és 
természetesen a tapintás útján 
érzékelt támpontok segítet-
ték az érdeklődőket a tájéko-
zódásban és a felfedezésben. 
A termekben tett túra során 
egy lakószobát, konyhát, erdő 
részletet, folyón való átkelést, 
piacot és végül egy útvesz-
tőt tapasztalhattak meg azok, 
akik vállalkoztak a feladatra. 
Sok esetben kellet a csoport-
vezetőknek hangjukkal és al-
kalmanként érintésükkel se-
gíteni a látogatókat a helyes út 
vagy éppen a fontos eszközök 
elérésében, megtalálásában.

A kiérkezést követően, mi-
kor ismét mindenki szemét 
megérintette a fény, majd-

hogynem fájdalmas, de öröm-
teli pillantásokat láthattunk a 
csoportok tagjain, hiszen egy 
rövid időre úgy érezhette az 

ember, hogy valami létfontos-
ságú dologtól fosztották meg. 
Mindenki örömmel nyugtáz-
ta, hogy lát, jól lát. 

Ahogy azt az elején már 
írtam, sokak véleménye sze-
rint szükséges lenne ezt minél 
több látó embernek megta-
pasztalnia, hogy kicsit átérez-
hesse a látássérültek, vakok 

életének nehézségeit, akadá-
lyait. Talán ezután segítőké-
szebbek, megértőbbek len-
nénk ezekkel a társainkkal.

Köszönjük Orosz Csa-
bának a Dunaújvárosi Hi-
vatásos Tűzoltóság tűzol-
tóparancsnokának, hogy a 
kiállítás Rácalmáson is meg-
valósulhatott és több mint 
500 érdeklődő kipróbálhatta, 
milyen lehet, mikor kialszik 
minden fény!  

Deimel Petra

Fény nélküli kiállítás a Jankovich-kúriában

LOMTALANÍTÁS
A Dunanet Kft.díjmentes  tavaszi lomtalanítást végez 

Rácalmás területén.
2013. május 7-én, kedden lesz a lomtalanítás azokon 
a helyeken, ahol a heti szemétszállítás mindig keddre esik.
2013. május 10-én, pénteken lesz a lomtalanítás, 
ahol péntekenként teszik ki a kukát.
2013. május 11-én, szombaton lesz a lomtalanítás 
a hétvégi hulladékszállítással érintett részeken.

 A lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazon, a 
családiházas és üdülő ingatlanokon felhalmozódott lo-
mot, amely méreténél fogva nem fér el, a közszolgál-
tatás keretében a háztartásokhoz rendszeresített 120 
literes edénybe. A lom fogalmába tartoznak a háztar-
tásban feleslegessé vált használati tárgyak. Az össze-
gyűlt lomot, a hulladékszállító edény mellé kérjük ki-
helyezni, rendezett módon. 

Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiab-
roncsot, hűtőszekrényt, számítógép monitort, akku-
mulátort, festéket, vegyszeres dobozokat az ipari, il-
letve mezőgazdasági tevékenységek során keletkezett 
hulladékokat, falevelet, nyesedéket, épületek bontásá-
ból származó anyagokat,  törmeléket.

Rácalmás Város Önkormányzata
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Süssünk-főzzünk a fesztiválon! 10-14 óráig
A rácalmási családok, baráti körök, klubok, egyesü-

letek a kúria parkjában süthetnek, főzhetnek. 
Főző, sütőhelyek igényelhetők a Jankovich-kúriá-

ban. Telefonon: 25/440-020
Házigazda: Deimel Petra 
 

Egészségmegőrző programok 10-13 óráig 
Vércukor- és koleszterin szűrés (EGIS Gyógyszergyár)
Refluxbetegség tanácsadás (EGIS Gyógyszergyár)
COPD légzésfunkció vizsgálat
Korszerű sebkezelés 
(Szent Pantaleon Kórház sebészet)
Zsírtömeg megállapítás
Boka/felkar karindex vizsgálat (vérnyomás mérés)
Házigazda: Dr. Argyelán Sára, Dr. Varga Szabó Lajos
Alternatív gyógymódok 10-13 óráig

Kahi Healing demonstrációs kezelések
Biotenzoros mérések
KoroKan masszázs
Házigazda: Szalai Gabriella

Almás sütemények versenye 10-12 óráig 
Nevezni két kategóriában lehet a helyszínen:
1. Hagyományos almás lepény
2. Különleges almás sütemény
Háziasszony: Schmidt Lajosné

Almahámozó verseny 12-12,30 óráig
Keressük a fesztivál legügyesebb almahámozóját, aki 

a leghosszabb egybefüggő héjat tudja levágni az almá-
ról. Az almahámozó versenyt a nagyszínpadon rendez-
zük. Kérjük, hogy a versenyzők saját hámozókést hoz-
zanak magukkal!

Programmester: Arnóczky Ilona
Almáspalacsinta-sütő verseny 13,30-14 óráig

A „Gasztro” épület konyhájában minden-
ki számára előre elkészített almáspalacsinta tész-
tából 5 db palacsintát kell sütni. Sütés közben a 
palacsintát feldobással kell megfordítani és a sü-

tés látványa adja a verseny eredményét. A sü-

tőverseny helyszíne a Gasztro épület déli oldala.  
Programmester: Pálvölgyi Tamás

Country Táncosok Országos Találkozója 
12-15 óra között a nézőtéren megépített színpadon 

több százan táncolnak élő zenére. (Részvételi jegy 500 
Ft). Az ország minden részéből érkeznek a country 
táncosok. A tánchoz bárki csatlakozhat. 

Házigazda: a rácalmási Apple Country Club
III. Országos Nordic Walking Találkozó 10 órától

Túrabotok a helyszínen ingyenesen kölcsönözhetők. 
Gyalogtúra a dunai Nagy-szigeten át.                                               

Házigazda: Terekiné Rendes Éva
 

Decathlon sportjátékok 10-18 óráig
A Jankovich-kúria nagytermében és az előtte lévő 

téren a Decathlon Dunaújváros Sportáruház sportesz-
közöket és erőgépeket mutat be. A játékok és gépek 
kipróbálhatók. 

Házigazda: Terekiné Rendes Éva
 

Vízisportok a Duna-parton 10-14 óráig
A Rácalmás SE Vízi- és Szabadidősport Szakosz-

tály (kajak-kenusok) szeretettel várja a Duna-parton 
a víz szerelmeseit. A vízre vágyók ingyen kipróbálhat-
ják, hogy mit jelent evezni egy kenuban, vagy kajakban. 
Házi DUATLON verseny (kenu és kerékpár). 

Házigazda: Bölcskei Ferenc

Kistérségi rajzpályázat
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület rajzpá-

lyázatot hirdet óvodás és általános iskolás gyermekek 
részére „EGYÜTT A TERMÉSZETTEL” címmel. 
A rajzpályázaton részt vehet minden óvodás és ál-
talános iskolás gyermek. A felhasznált anyag 
(tempera, grafit, festék, stb.)  és a technika (rajz, 
montázs, kollázs, mozaik, stb.) is szabadon választ-
ható. A pályamunkákat A/4-es méretben várjuk.  
Beadási határidő: 2012. április 28. Beadási cím: Pál Pé-
terné 2459. Rácalmás, Völgy u. 9.

Házigazda: Pál Péterné

V. ALMAVIRÁGFESZTIVÁL 
2013. május 11.

Az V. Almavirág Fesztivált a család, 
egészség, sport és kultúra jegyében 

a Jankovich-kúriában!
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Kovács Galéria 10-18 óráig
Kovács György festőművész újjárendezett kiállítása 

nyílik május 11-én a Kovács Galériában (Szenthárom-
ság tér 19). A kiállításon eddig még be nem mutatott 
képek láthatók.

A kiállítást 10 órakor megnyitja a művész leánya, 
Németh Miklósné.
Kiállítások 10-18 óráig

Időszakos kiállítások az Almavirág Fesztivál ideje alatt:  
Kistérségi rajzverseny anyagának kiállítása. 
Almássütemények kiállítása 13-15 óra között. 

Dobrovitz Klára, Udvari Emese (üvegmívesek), 
Heftner Anna (népi gyöngyékszerek), Welser Gab-
riella, Szügyi Szilvia (keramikusok), Zsember Zoltán 
(rézdomborító), Kaizer Zita (festő), Molnár József, 
Németh István és Géber Zoltán (kandallókészítők) 
kiállításai.

A kiállításokat 11 órakor megnyitja: Pálinkás 
Tiborné

Házigazda: Bodnár Edina, Steiner Lajosné                              
Gyermekprogramok 10-18 óráig 

Hamburger Hungaria „Csodapapír” játszóház a 
rácalmási óvónők vezetésével. 
Ugrálóvár, kalandpark, póniló-lovaglás. 
Kisvonatozás  10-18 óráig
Kézműves árusok 10-20 óráig
Gasztronómia 10-22 óráig

A fesztiválra a belépés 10 és 13 óra között ingyenes, 
13 óra után 500 Ft a részvételi jegy.
      Információs telefonszám: 
06-30-348-2946; 06-30-979-2857; 06-25-440-020

A programokról további részletek találhatók 
plakátjainkon, szórólapjainkon, valamint 
a www.racalmasivarosvedok.hu honlapon.

V. ALMAVIRÁGFESZTIVÁL 
2013. május 11.

Helyszín: Jankovich-kúria 
2459 Rácalmás, Jankovich köz 5-7.

A nagyszínpad műsora
10,30-11,00 

Rácalmási-Dunaújvárosi Kangoo Jumps 
csoport

11,00-11,15 
Etalonsport Sportóvoda műsora

11,20-11,35 
Rácalmási Jazzbalett csoport 

11,40-12,00 
Meseudvar családi színház 

12,00-12,30 
Almahámozó verseny

12,30-15,00 
Országos Country Táncház a Blue Birds és a No 
Techno Country Band zenekarok kíséretével

15,05-15,25 
Dunafitt Sportcentrum Trambulin bemutató 
( Jáhn Amália) 

15,25-15,45 
Eredményhirdetések, versenydíjak átadása

15,50-16,20 
FOURTISSIMO zenekar

16,25-16,55 
ZORICA Szerb Táncegyüttes

17,00-17,10 
NAPSUGÁR Asszonykórus 

17,15-17,45 
Rácalmási Néptánccsoport

18,10-19,00 
ANTI FITNESS CLUB élő koncert

19,15-20,05 
WOLF KATI unplugged koncert

20,35-22,10 
Karthago együttes élő koncert

22,20-zárásig 
Utcabál DJ Vida Sándorral

Almás sütemények versenye az Almavirág fesztiválon
Kedves Rácalmásiak! Igazi rácalmási eseményre, versengésre hívunk mindenkit, amely az idén egyben segítségnyújtást is jelent.

Egy tálca almás süteményt várunk a sütni szerető rácalmásiaktól, melyet a kúria recepcióján kell leadni a rendezvény napján 10-12 óráig.
Nevezni két kategóriában lehet a helyszínen: 1. Hagyományos almás lepény 2. Különleges almás sütemény 

A sütemények a kiállító-teremben 13-15 óráig megtekinthetők, majd 15-16 óra között a süteményeket becsületkasszás árusítással lehet megkóstolni. 
A befolyt összeget egy Rácalmási 8 éves, súlyos beteg kisgyerek gyógyítására ajánljuk fel. 

További részleteket plakátjainkon olvashat.
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Cserkészet 
Rácalmáson

Március 14-17 között a 
Budai-hegységben portyáz-
tunk 17-en.Szerencsére sen-
kit nem riasztott el az időjárás 
előrejelzés, és a leeső nagy hó. 

 A Nagykovácsiban lévő 
cserkészparkban volt a szál-
lásunk. Csodálatos téli idő-
ben - sok hó, szikrázó napsü-
tés- részesültünk. A tervezett 
számháború helyett hó várat 
építettünk, hó- csatáztunk, 
szánkóztunk, de a  túra sem 
maradt el, jókat beszélgettünk 
és sokat játszottunk.

Szombaton  a Normafához 
kirándultunk kisvasúttal, majd 
a János-hegyet érintve vissza 
a táborba. Vasárnap Máriare-
metére mentünk szentmisé-
re. A csodálatos kegytemplom 
helyi polgárok, mesterembe-
rek adományaiból épült. Ta-
nulságos volt látni, hallani a 
különböző keresztény fele-
kezetek jó kapcsolatát, kö-
zös programok szervezésében, 
egymás eseményeinek propa-
gálásában. Tele élményekkel, 
időben hazaértünk az aggódó 
szülőkhöz.

Képeket a  http://almasi-
cserkeszek.webnode.hu  web-
lapunkon lehet megtekinteni.

Kukucska Gyula bácsi a 
tavalyi sikeres halászlé-par-
ti után idén keszegsütésre vár 
bennünket és az egész csa-
patot! Egyúttal megtanít ha-
lat pucolni. Ezt a lehetőséget 
április utolsó hétvégéjén sze-
retnénk kihasználni. Az ado-
nyi csapattársakat  ekkor egy 
kis túrára is hívjuk, körbejár-
juk velük az ártéri tanösvényt.

Május 1-én a sportpályára 
szervezett majálison a betle-
hemezés és a Passió szereplőit 
is várják a cserkészek.  Ez az 
alkalom ahol az egész család 
együtt tölthet egy kellemes 
napot. Gyöngyösi Laci bá-
csi fog főzni a gulyáságyúban.  
Egy jó tál étel mellett a gyere-
keket játékokkal, a felnőtteket 
beszélgetésre várjuk.

Blau Gabi

Támogatóink, akik nélkül nem 
jöhetett volna létre:
Rácalmás Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzata
Rácalmási Városvédő és Szépítő 
Egyesület
Rácalmási cserkészek
Szellemi Ember Baráti Kör
Ferences Világi Rend Országos 
Tanácsa
Pálffy György
Végh Zoltán
Bárándi László
Blau Sándor és felesége
Czobor Imre
Hatházy Katalin
Nagy Viktor
Reichert László
dr. Tóth Zoltán és felesége
Lukács László
Nagyné Berzai Márta
Puskás Apollónia

FERRO-PAN ‚96 Kft. - Szabó 
András
Pomóthy üzletház
VIPI Gyorsbüfé
Kiskakas Vendéglő
Papír - Játék Ajándék bolt
Farkas Kft
Zöldségbolt
Csini butik
Kőker Kereskedés
Névtelen támogató

Külön köszönjük  Rácalmás Vá-
ros Önkormányzatának a helyszín 
biztosítását, valamint a  Művelődé-
si Ház és Könyvtár és a Jankovich 
Kúria és Túrisztikai Központ dol-
gozóinak a segítőkészségét kedves 
mosolyát. Külön köszönjük a „csak 
a süteményt elkészítő”  asszonyok-
nak az egész napi munkájukat, ami-
vel kellemessé tették az előadás utá-
ni  együttlétünket.

Sportolóink sikerei

Enyingen rendezték meg április 5-én a megyei mezei futóbajnokságot. A 
rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskolát Bucsi Dániel kajakos és Bu-
csi Bence kenus képviselte. Az esős idő és a csúszós pálya ellenére a fiúk 
remekül versenyeztek. Korcsoportjukban mindketten második helyezést 
értek el. Bucsi Bence eredményével továbbjutott az országos döntőbe.  
Gratulálunk!                                          Bölcskei Ferenc

Kérjük, támogassa adója 1%-ával 
a Rácalmási Napsugár  

Asszonykórus Egyesületet!
Kedvezményezett neve: Rácalmási Napsugár Asszony-

kórus Egyesület (2459, Rácalmás, Szigetfő utca 31)
Adószámunk: 18497702-1-07
Segítségét köszönjük!

A Rácalmási Napsugár Asszonykórus 
Egyesület elnöksége

Anyák napi kézműves játszóház
Anyák napi kézműves játszóházat tartunk április 25-én, 

15 órától a művelődési házban.
Szeretettel várjuk a gyerekeket, családokat egy kis alko-

tásra, ajándékkészítésre. A részvétel díjtalan.

Passió
Virágvasárnap került be-

mutatásra a civil kezdeménye-
zésre megvalósult Passió. Az 
előadásra nagyon jó visszajel-
zéseket kaptunk. Még egyszer 
köszönet Berzainé Kereki Ri-
tának az ötletért, szervezésért, 
rendezésért. Külön köszönjük  
Rácalmás önkormányzatának 
a helyszín biztosítását, a  Mű-
velődési Ház és Könyvtár, a 
Jankovich-kúria dolgozóinak 
a segítőkészségét kedves mo-
solyát. Külön köszönjük a sü-
teményt elkészítő  asszonyok 
egész napi munkáját, amivel 
kellemessé tették az előadás 
utáni  együttlétünket.

Blau Gabi

Nemzetiség: 
önállóan 
költségvetési 
szerv

A helyi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat támogatási 
kérelemmel fordult Rácalmás 
képviselőtestületéhez, amelyet 
a testület nem tudott támoga-
tásáról biztosítani. 

A döntéssel kapcsolatban 
tudni kell, hogy a Rácalmási 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat önálló költségvetési 
szerv, ennek megfelelően saját 
költségvetéssel és bevételekkel 
rendelkezik. A magyar állam-
tól egyrészt működési célok-
ra kap támogatást, ami az idei 
évben 221 ezer forint. Továb-
bá a nemzetiségi törvényben 
foglalt feladatok ellátására, 
a költségvetési határozatban 
megjelölt célkitűzéseinek 
megvalósítására feladat alapú 
támogatást igényelhet szintén 
a magyar államtól.

Rácalmás Város Képviselő-
testületének feladatai között  a 
település civil szervezeteinek, 
önfenntartó közösségeinek 
támogatása szerepel. Ebbe 
a körbe nem tartozik bele a 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat, amely támogatási 
kérelmét a települési önkor-
mányzat költségvetésének el-
fogadása után  nyújtotta be a 
képviselőtestületnek.
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Az egyesület 2013.02.26-
án megtartott Közgyűlésén 
az Elnök és az Elnökség tag-
jai tájékoztatták a megjelen-

teket az egyesület által felvál-
lalt és végzett tevékenységről, 
beszámoltak az egyesület által 
2012-ben végzett munkáról 

és ismertették a gazdasági be-
számolót, melyet a közgyűlés 
elfogadott.

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 
gazdasági beszámolója a 2012. évről

Tavaszt idéző napfényes 
szombaton látogattunk el a 
Duna túloldalán lévő Harta 
településre Hoffmann Má-
ria klubvezető szervezés-
ében. Házigazdánk Hala-
si László evangélikus lelkész 
volt, aki Harta történetét, a 
német nemzetiségiek sorsát 
élményszámba menően is-
mertette meg velünk. A le-
gérdekesebb a Nemzetiségi 
Ház két helytörténeti gyűj-
teménye volt, ahol időutazás-
ban részesültünk. Odakép-
zelhettük magunkat két igazi 
sváb család mindennapjaiba, 
mintha látogatóba mentünk 
volna hozzájuk az 1800-as 
évek végén. Eredeti búto-
rokat, ruhaneműket, bibliá-
kat, énekes könyveket, német 
nyelvű feliratokat, levelezése-

ket és használati tárgyak lát-
tunk. Szinte jó ismerősként 
gondolhattunk a házak néhai 
sváb lakóira. 

A 18. században épült 
evangélikus templom meg-
hittsége is nagy hatással volt 
ránk. Igen kedvesen és köz-
lékenyen fogadott bennünket 
egy hartai bútorfestő házas-
pár, akik jellegzetes, kék ala-
pon megjelenő virágminták-
kal díszítik a szekrényeket, 
ágyakat és egyéb berendezési 
tárgyakat.

A jól sikerült kirándulás 
után elhatároztuk, hogy máskor 
is kimozdulunk szűkebb lakó-
környezetünkből. Örültünk a 
klubvezető kezdeményezésé-
nek, hiszen nagyon jól éreztük 
magunkat mindannyian.    

Olaj Eszter

Német nyelvklubosok hartai 
tanulmányúton

Víz Világnapja 
- rajzokon

Rácalmáson a Jankovich 
Miklós Általános Iskolában is 
bemutatták „Az éltető víz ...” 
címmel meghirdetett pályázat 
alkotásait márciusban,  a Víz 
Világnapjához kapcsolódóan. 
Az  iskolásoknak és óvodások-
nak meghirdetett versenyfel-
hívásra nagyon sokan jelent-
keztek, a téma megmozgatta 
a gyermekek fantáziáját.

A tárlat megnyitóján 
Bogáth Jenő a Dunaújváro-
si Vízi Társulat vezetője, va-
lamint Schrick István pol-
gármester köszöntötte az 
egybegyűlteket. A kiváló al-
kotásokat természetesen dí-
jakkal is honorálták a tárlat 
szervezői. Az óvodások ka-
tegóriájában Lampert Olivér, 
Asztalos Lilla, Varjú Veronika 
vehetett át elismerést. Az ál-
talános iskolások közül pedig 
Pomóthy Dalma, Szabó An-
gelika, Vincze Hajnal Blanka, 
Csehi Tímea, Czene Ágnes és 
Virág Kata munkáját ismerte 
el a zsűri.

Újra indul a 
cirkuszjárat!

2013. május 17-én pénte-
ken 12 óra 30-kor ismét kirán-
dulni hívom a cirkuszkedvelő-
ket a Fővárosi Nagycirkuszba.

 Az új műsorban a vízicir-
kuszi első rész után igazi ál-
latseregletet vonultat fel a má-
sodik fele az előadásnak. Ha 
szereted a cirkuszt köztünk a 
helyed!

Gyermekjegy + utazás 
3200 Ft Felnőttjegy + utazás 
4000 Ft

Jelentkezés a befizetés-
sel lehetséges Füléné Perusza 
Katalinnál az iskola 2. b osz-
tályában.

Szórakozz tartalmasan 
és színvonalasan a Fővárosi 
Nagycirkuszban!

Füléné Perusza Katalin
szervező
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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

Rácalmás  Város Önkormányzat  a „Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló” 1992. évi   XXXIII . törvény 20/A. §  alapján pályázatot hirdet

ÖNÁLLÓ  GYERMEKJÓLÉTI  
SZOLGÁLAT CSALÁDGONDOZÓ 

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti  jogviszony                         
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő - személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti , 
gyermekvédelmi intézmények , valamint, személyek  szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről  szóló   15/1998.(IV.30.) NM rendelet 32.§-a  
alapján   Önálló családgondozó 
A munkavégzés helye:

Rácalmás település  ( 2459 Rácalmás , Széchenyi tér  19. )     
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással  járó  lényeges 

feladatok:
A gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó - az 1997. évi XXXI. tv. 

valamint ezek végrehajtásáról szóló jogszabályok alapján családgondozói 
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:

A illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló” 1992. évi   XXXIII. törvény   rendelkezései az irányadók.  
Pályázati feltételek:

 � Felsőfokú képesítés, a  „személyes gondoskodást nyújtó gyer-
mekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint  személyek  
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  szóló”  15/1998.
(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. részében  előírt ké-
pesítési követelményeknek  való megfelelés, 

 � Magyar állampolgárság,
 � Cselekvőképesség,
 � Büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál  előnyt jelent:
 � Gyermekjóléti alapellátás területén szerzett - legalább 1-3 év 

szakmai tapasztalat
 � Felhasználói szintű szoftverismeret, 
 � A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 � Motivációs levél, részletes ,fényképes , szakmai  önéletrajz,
 � iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 � 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány , de legalább az erköl-

csi bizonyítvány megkéréséről szóló  postai feladószelvény másolata,
 � A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban a szemé-

lyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti,
 � a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15. 

§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn vele 
szemben

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör  a pályázatok elbírálását követően  2013. július 1 napjá-

tól  tölthető be. 
A pályázat benyújtásának   határideje: 2013. május 22 .  

A pályázatok benyújtásának módja: 
Személyesen  vagy postai úton, a pályázatnak a   Rácalmás Város  Ön-

kormányzat    címére történő megküldésével  (2459  Rácalmás Szigetfő u. 
11-13. )A pályázaton fel kell tüntetni GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁ-
LAT CSALÁDGONDOZÓ  munkakör  megnevezést 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013.június 21. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Próbaidő 6 hónap. A pályáztatás eredménytelennek nyilvánítási jogát a 
pályáztató fenntartja. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.racalmas.hu honlapon. 

Rácalmás  Város Önkormányzat a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló „ 1992. évi   XXXIII . törvény 20/A. §  alapján pályázatot hirdet

CSALÁDSEGÍTÉS 
CSALÁDGONDOZÓ

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő -önálló  munkavégzés 
A munkavégzés helye:

Rácalmás település  (2459 Rácalmás , Széchenyi tér. 19.)     
A munkakörbe tartozó , illetve a vezetői megbízással  járó  lényeges 

feladatok:
A  „személyes gondoskodást nyújtó   szociális  intézmények  feladata-

iról  és működésük  feltételeiről szóló „  1/2000.(I.7.) SzCsM   rendelet   
30.§ -31.§ -ában  meghatározott feladatok .  Családsegítő  és gondozó fel-
adatok ellátása  Rácalmás településen : életvezetési  tanácsadás , nyújtás , 
krízis helyzetben  segítő beavatkozás , pszichológiai, jogi  és egyéb  tanács-
adás szervezése, együttműködés más intézményekkel, társadalmi  szerve-
zetekkel, beilleszkedést segítő csoportok  szervezése, vezetése, speciális tá-
mogató, önsegítő csoportok  szervezésének, működésének segítése      
Illetmény és juttatások:

A illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló” 1992. évi   XXXIII. törvény   rendelkezései az irányadók.             
Pályázati feltételek:

 � Felsőfokú képesítés, a  „személyes gondoskodást nyújtó   szociá-
lis  intézmények  feladatairól  és működésük  feltételeiről szóló„  
1/2000.(I.7.) SzCsM   rendelet   3. számú melléklet 5. pontja sze-
rint  előírt képesítési követelményeknek  való megfelelés: szociális 
munkás, szociálpedagógus, okleveles szociális munkás, okleveles 
szociálpolitikus

 � Magyar állampolgárság,
 � Cselekvőképesség,
 � Büntetlen előélet, 

A pályázat elbírálásánál  előnyt jelent:
 � Ebben a munkakörben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 
 � Felhasználói szintű szoftverismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 � Motivációs levél, részletes ,fényképes , szakmai  önéletrajz,
 � iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok fénymá-

solata,
 � 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány , de legalább az erköl-

csi bizonyítvány megkéréséről szóló  postai feladószelvény másolata,
 � A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban a szemé-

lyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti,
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör la pályázatok elbírálását követően  2013. július 1 napjá-
tól tölthető be . 

A pályázat benyújtásának   határideje: 2013.  május 22.  
A pályázatok benyújtásának módja: 

 Személyesen  vagy postai úton, a pályázatnak a   Rácalmás Város Ön-
kormányzat l   címére történő megküldésével  (2459  Rácalmás Szigetfő u. 
11-13. ) A pályázaton fel kell tüntetni CSALÁDSEGÍTÉS  CSALÁD-
GONDOZÓ    munkakör megnevezést

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 21 . 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Próbaidő 6 hónap. A pályáztatás eredménytelennek nyilvánítási jogát a 
pályáztató fenntartja.  A munkáltatóval kapcsolatban további információt 
a www.racalmas.hu honlapon 
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Hirdetés

Házhoz jön az Invitel
Az Invitel értékesítési partnere havonta egy alkalommal a Sziget-

fő u. 31. szám alatt várja a rácalmási lakosokat
Az Invitel Rácalmás és a régió helyi telekommunikációs szolgál-

tatója. Fontos számunkra, hogy ne csak piaci felmérésekből ismerjük 
Ügyfeleinket, hanem személyesen is kapcsolatban álljunk, első kéz-
ből értesüljünk igényeikről. Éppen ezért határoztuk el, hogy Rácal-
máson is nyitunk egy személyes ügyfélszolgálati pontot, hogy ezzel 
még egyszerűbbé, gyorsabbá és kényelmesebbé tegyük az ügyinté-
zést. Tegyen próbára minket!

Most nem kell elutaznia Telepontunkba, az Invitel „házhoz jön”. 
Minden hónapban egy alkalommal a Művelődési Házban, a Szigetfő 
u. 31. szám alatt várja Önt munkatársunk, ahol a csekkbefizetés és a 
számlaügyintézés kivételével teljes körű ügyintézésre van lehetősé-
ge, többek között szolgáltatásaink ismertetésével, megrendelésével, 
szerződéskötéssel, illetve bármilyen egyéb kérdéssel kapcsolatban is 
segítséget kaphat. Munkatársunk ügyfélfogadási időben személye-
sen, azon kívül pedig telefonon is rendelkezésére áll. Kérés esetén 
- vagy ha nem megfelelő az időpont - házhoz is megy és segít kivá-
lasztani az igényeinek leginkább megfelelő tévé-, internet- és tele-
fonszolgáltatást egyben tartalmazó csomagot vagy az ezekhez kap-
csolódó kiegészítő csomagokat, amelyekkel még jobban személyre 
szabhatja alapszolgáltatásait.

A modern otthon mindenkinek más jelent
Néhány éve még távoli álomnak tűnt, hogy nappalinkat digitá-

lis, akár multimédiás otthonná alakítsuk, de az Invitellel mindez ma 
már sok család számára elérhető. Mivel minden otthon más és más, 
ezért az Invitelnél úgy állítottuk össze termékportfóliónkat, hogy 
mindenki egyénre szabottan megtalálja a számára legtöbb élményt 
nyújtó szolgáltatást és a kedvére való tartalmas szórakozást a saját 
nappalijában. 

Az Invitelnél a tévé-, internet- és 
telefonszolgáltatást egyben tartalma-
zó csomagok nemcsak díjmentes ext-
rákat tartalmaznak, de további, ked-
vező árú kiegészítő szolgáltatásokkal 
igazán személyre szabhatjuk őket. 

Válasszon több HD-csatornát, ha 
szeretné olyan éles képen nézni ked-
venc sportműsorát, mintha ott lenne 
élőben a helyszínen. Ha Ön sorozat-
kedvelő, természetszerető vagy van 
kisgyermek a családban, akkor bővít-
se tematikus műsorokkal, minicsoma-
gokkal csatornáikat. Az asztali számí-
tógép mellett notebook, táblagép és 
esetleg több okostelefon is van a családban? Ez esetben az internet 
sávszélessége fontos kérdés: egy 10 megabites Invitel internetcsomag 
- akár egy vezeték nélküli routerrel kiegészítve - már könnyedén ki-
szolgálja a kamaszgyerekek igényeit is. Ha hosszan szeret telefonon 
beszélgetni - akár hálózaton belülre-kívülre, esetleg mobil irányba 
- az Invitelnél arra is találunk percdíjmentes vagy kedvező percdíjú 
telefonos kiegészítő megoldást.

Tévé-, internet-, vagy telefonszolgáltatást szeretne? Most nem 
kell utaznia. Ha Ön rácalmási, látogasson el személyes ügyfélkap-
csolati napunkra a Művelődési Házban, a Szigetfő u. 31. szám alá, 
ahol minden hónapban egy alkalommal 10.00 és 16.00 óra között 
állunk rendelkezésére. Ha Önnek az kényelmesebb, keresse kapcso-
lattartóját telefonon, egyeztessen vele személyes időpontot - kérésre 
akár házhoz is megyünk. Rendeljen tévé-, internet- és telefonszol-
gáltatást egyben tartalmazó csomagot és válassza ki, hogy melyik 
díjmentes extra szolgáltatásunk tenné még kényelmesebbé az életét.

Az Ön kapcsolattartója: Magda István, tel.: +36 20 211 2360

Régi fém 200 Ft-os érméket, 
régi magyar bankjegyeket 
vásárolok gyűjteményem 
bővítésére.  Tel. 70/608-4683

q
Rácalmás belterületén 1 
szoba-konyhás kisház, mel-

léképülettel eladó. Telek: 300 
négyszögöl. Érd.: 25/433-
201. 30/487-04-01

q
Robi kapához való utánfu-
tó eladó! Érdeklődni: 06-20-
315-8698.

20 órás alapfokú kosárfonó 
tanfolyamindul Rácalmáson!

2013. május 4-től tanfolyamot indítunk azoknak, akik sze-
retnék elsajátítani a kosárfonás technikáját.

A tanfolyam hétvégi foglalkozásokból áll. Időpontját rugal-
masan alakítjuk a csoport kívánsága szerint.

A foglalkozások időtartama min. 4 óra/alkalom!
Részvételi díj: 15.000 Ft/ tanfolyam, mely tartalmazza az 

elméleti és gyakorlati oktatást, az anyagköltséget, rövid leírást a 
tanfolyam anyagáról. 

A tanfolyam min. 10, maximum 12 fővel indul!
Oktató: Rozonics Patricia kosárfonó, népi játszóház vezető
Amit megtanulhatsz: koszorú, marokkosár, tányéralátét, ke-

rek kosár, fa aljú kosár készítése.
Jelentkezni a művelődési házban lehet személyesen, vagy a 

25/440-456-os telefonszámon.
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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. május 24-én, pén-

teken jelenik meg. Lapzárta: május 13-án, hétfőn. Kérjük, hirde-
téseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívó-
ikat legkésőbb május 13-ig  juttassák el a szerkesztőbizottságnak. 
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal 
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! Király Krisztián, 2013. 03. 02., Rácalmás, 
Kiss E. u. Klér Milán Dominik, 2013. 03. 09., Rácalmás, Kulcsi 
u. Illés Levente Bendegúz, 2013. 03. 12. Rácalmás, Népfront 
u. Hódi Bálint, 2013. 03. 25., Rácalmás, Kinizsi P. u. Gurics 
Kata, 2013. 03. 21., Rácalmás, Arany J. u. Szuprics Vivien, 
2013. 03. 26., Rácalmás, Jázmin u. Több újszülött gyermek szü-
letéséről a védőnőknek nincs információjuk.

A Jankovich-kúria job-
ban nem is időzíthette volt 
kertészeti kiállítását és vásá-
rát, ugyanis az első igazán ta-
vaszias, napsütéses hétvégén 
nagyon sokan látogattak el a 
kúriába, élvezték a jó időt és 
válogattak a szebbnél szebb 
virágok, kerti dekorációk, esz-
közök között. A kereskedők 
ezúttal is kínálatuk legjavát 
vonultatták fel. Láthattunk 

egynyári és évelő palántákat és 
kiváló kertépítési eszközöket, 
és kérhettünk komposztálá-
si tanácsokat. Továbbá vágott 
virágok, cserepes és balkon-
növények, kaktuszok, leande-
rek, száraz és préselt virágok, 
gyógynövény szappanok, kül-
téri dekorációk közül válogat-
hattunk, de volt gyógyfűpati-
ka és faiskola is. Színvonalas 
volt a kiállítás

A hónap híre és fotója

Szép növények, kerti kiegészítők


