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TARTALOM

Mindenki jól érezte magát a ma-
jálison. 

5. oldal

Nemzetiközi íjász eredmények, 
sikerek.

9. oldal

Jól szerepeltek a diákok a 
Jankovich iskola környezetisme-
reti versenyén.

8. oldal

 Gyermek-
napi meghívó!

Szeretettel várjuk Rá-
calmás legfiatalabb lakó-
it és szüleiket  városunk 
gyermeknapi rendezvé-
nyére!

Részletes program la-
punk 11. oldalán található!

 Az időjárási előrejelzések ellenére sikeres rendezvény volt

V. Almavirág Fesztivál
Május 11-én a hagyomá-

nyokat követve ismét a család, 
az egészség, a sport és a kul-
túra jegyében rendezte meg az 
Almavirág Fesztivált települé-
sünkön a Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület. A régió 
egyik legjelentősebb rendezvé-
nyének programkínálata idén 
is gazdag volt, az egész napos 
fesztiválon minden korosztály 
találhatott magának színvona-
las szórakozást a Jankovich-
kúria parkjában és termeiben.

A nagyszínpad programjá-
ban helyi művészeti csoportok 
fellépése mellett Anti Fitness 
Club, Wolf Kati és Kartha-
go koncert is szerepelt nagy 
sikerrel. Az ügyes háziasszo-
nyok idén is megmérettethet-
tek az almás sütemények ver-
senyén, de keresték a fesztivál 
legügyesebb almahámozóját és  
almáspalacsinta-sütőjét is.

A fesztivál ideje alatt ren-
dezték meg a III. Országos 
Nordic Walking Találkozót, 
amelyre az ország minden ré-
széből jöttek aktív gyaloglók 
és a sportággal ismerkedő ér-
deklődők egyaránt. A gyalog-
túra útvonala csodálatos ter-
mészeti környezetben, a dunai 
Nagy-szigeten vezetett. Idén 
első alkalommal a Count-

ry Táncosok Országos Talál-
kozójának is helyszínt adott a 
fesztivál. Emellett számos ki-
állítás, egészségmegőrző prog-
ramok, alternatív gyógymó-
dok bemutatója és különböző 
sportolási lehetőségek várták a 
látogatókat.

(Képes összefoglalónkat és a 
versenyeredményeket lapunk 4. 
oldalán olvashatják.)

A trafik-pályázat
nyertesei:

Lantos József

Miss István Zoltánné

Pomóthy Attila
A tavalyi évben elfogadott 

törvény értelmében július 
1-jétől hazánkban a dohány-
termékek értékesítése kizáró-
lag olyan – más termékeket 
csak korlátozottan árusító – 
szakboltokban, „trafikokban” 
történhet.

Pedagógus-napra!
Jankovich Ferenc: 

Tanítónknak
Mi már tőled sokat kaptunk,
de tőlünk te keveset,
az arcodból, a hangodból
sugárzik a szeretet.

Fogadd tőlünk ezt a csokrot,
mit kötött a szeretet,
hála-hála mindig hála
jó tanítónk teneked

A közelgő pedagógus-
nap alkalmából szeretettel 
köszöntjük a rácalmási ta-
nárokat, tanítókat, óvoda-
pedagógusokat!

A képviselőtestület ne-
vében:

Schrick István
polgármester

2013. május XX. évfolyam 5. szám
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KÉRDŐÍV 
Ön melyik önkormányzati beruházás tervezésének és megvalósí-
tásának adna elsőbbséget? Termálfürdő legyen előbb vagy sport-
csarnok? Kérjük válaszoljon! (A válaszadás önkéntes.)

 � TERMÁLFÜRDŐ

 � SPORTCSARNOK
( Jelölje meg x-el a kívánt beruházást)

Az Ön adatai:

Név:..............................................................................................................................................

Lakcím: .......................................................................................................................................

A kérdőíves felmérés a képviselőtestület döntését segíti elő.
A kérdőív sokszorosítása tilos! Rácalmási állandó lakcímmel rendelkezők részéről  ingatlanon-

ként egy beruházási javaslatot fogad el a képviselőtestület.

A kitöltött kérdőíveket a polgármesteri hivatalban erre a célra rendszeresített  gyűjtőládában ad-
hatják le legkésőbb 2013. május 31-én 12 óráig

Munkaidőben és  ügyfélfogadási időn kívül – keddi és csütörtöki napokon is – bedobhatják a 
kitöltött kérdőívet. Amennyiben ügyfélfogadási időn kívül kívánják a kérdőívet a gyűjtőládába el-
helyezni, úgy kérjük, csengessenek a kaputelefonon!

(Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat  a Rácalmási  Polgármesteri Hivatal a tervezett beruházás 
igényfelmérésének összesítéséhez felhasználja. Személyes adataim harmadik félnek nem adhatók 
tovább, más célokra nem használhatók fel.)

--------------------------------------------------------------
A kérdőívet kitöltő aláírása
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A termálfürdő látványtervei már korábban, 2007-ban elkészültek. A sportcsarnokról korábban nem készültek 
tervek, emiatt azt nem tudjuk bemutatni önöknek

Beruházási adatok
Sportcsarnok

Küzdőtér mérete: 25x46 
(1.150) m2 (kézilabda pálya 
méret 20x40)

Öltözők: 6 darab (30x30 
m2) öszesen 180 m2

Szertár: 2x50 m2, előcsar-
nok: 100 m2, irodák 2x20 m2

Porta, recepció: 20 m2, 
vizesblokk: 50 m2, gépészet: 
120 m2, bírói öltöző: 2x25 
m2, közlekedő: 150 m2, lép-
cső: 25 m2, szélfogó: 20 m2, 
raktár 15 m2. Összesen: 
2.020 m2

Termálfürdő 
(I. ütem)
Fürdő épület:
pince 240 m2, földszint 

1050 m2, emelet 440 m2. 
Összesen 1730 m2. 

Medencék:
Termál 90 m2,
Élmény 120 m2,
Gyermek 70 m2

Zöld/pihenő terület-
igény: 1056 m2.

Fürdő parkoló (I. ütem) 
37 db.  

Melyiket részesítené előnyben?
A tervezett önkormányzati 

nagyberuházásokról tartottak 
lakossági fórumot a képvise-
lőtestület tagjai május elején 
a művelődési házban. Mint-
egy hatvanan vettek részt a 
fórumon, amelynek elsődle-
ges célja azt volt, hogy az ön-
kormányzat vezetői kikér-
jék a lakók véleményét arról, 
hogy a tervezett önkormány-
zati nagyberuházások, vagy-
is a termálfürdő és a sport-
csarnok közül melyik épüljön 
fel elsőként. Schrick István 
polgármester elmondta be-
vezetőjében, hogy az év eleji 
közmeghallgatáson elhang-
zottakat fenntartja. Nem azért 
hívta össze a fórumot, mert 
változtatni akar, az ígért út-
helyreállítások megtörténnek, 
a bölcsőde építése is elkezdő-
dik hamarosan. Ugyanakkor 
távlatokban gondolkodnak, és 
a testületnek már most el kell 
döntenie, hogy egy-két éven 
belül milyen beruházásokkal 
folytatja a sort, hiszen az elő-
készítés - a terveztetés, enge-
délyeztetés - majdnem hosz-
szadalmasabb eljárás, mint 
maga a megvalósítás. 

A polgármester hangsú-
lyozta: tisztában van vele, 
hogy megoldatlan helyben a 
sportolási lehetőség, viszont 
valamit kezdeni kell az évek 
óta ledugózott, sorsára váró 

termálkúttal, mert a beteme-
tése milliókba kerül, ha a ví-
zét nem hasznosítja az önkor-
mányzat. A sportcsarnokot 
és a termálfürdőt egyaránt 
szeretnék megépíteni, ám el 
kell dönteni melyikkel kezd-
jék. Ugyanakkor tisztában 
kell lenni azzal, hogy a terve-
zett projektek csak akkor va-
lósulhatnak meg, ha az önkor-
mányzat pénzügyi lehetőségei 
a jelenlegi szinten maradnak. 
A polgármester többször 
hangsúlyozta: jelen ismerete-
ink szerint képes lesz Rácal-
más mind a két beruházást 
tető alá hozni, viszont ma még 
nem lehet tudni előre, hogy 
mi lesz egy-két év múlva.

Zsigmond László főépí-
tész prezentálta a két be-
ruházás elképzeléseit. A 
sportcsarnokot illetően más 
településeken megvalósult 
létesítmények fotóit mutat-
ta meg. Három eshetőséget 
vázolt: tornaterem méretű 

épületet, sportcsarnokot, il-
letve sportcsarnokot lelátó-
val. A három változat között 
méretben (ilyen szempontból 
árban) jelentős különbségek 
vannak, mivel a tornaterem 
kosárlabda pálya méretű, és a 
kiszolgáló egységekkel együtt 
összesen 1100 négyzetméter, 
míg a lelátós sportcsarnok 
2.370-2.500 négyzetméter 
között van, attól függően, 
hány ember befogadására al-
kalmas.  A főépítész a köztes 
megoldást, a kézilabda pálya 
méretű küzdőtérrel rendelke-
ző sportcsarnokot tartja ide-
álisnak Rácalmás esetében, 
ami nagyjából  2.000 négy-
zetméter alapterületű. A ter-
málfürdőre 2007-ben, a kút-
fúrás után készültek tervek, 
amelynek a frissített válto-
zatán már az ütemezés is lát-
ható volt. Az első ütemben a 
főépület bázis részét és a par-
kolókat alakítanák ki termál, 
élmény és gyermek  meden-
cével. A medencetér termé-
szetesen később bővíthető 
lenne, egyebek mellett úszó-
medencével, ami az óvoda és 
az iskola úszásoktatását is 
segítené, nem kellene Du-
naújváros utazniuk a gyere-
keknek. Valamint a szabad-
téri fürdőtér kialakítása is a 
következő ütemek feladata 
lenne. Schrick István később 
hangsúlyozta:  megfigyelhető, 
hogy az a település nyer für-
dőfejlesztésre pénzt, amely-
nek már van fürdője. Ha 
megépítenénk az első ütemet, 
akkor a következő évek uni-
ós forrásaiból nyerhetnénk 
támogatást a folytatásra, az 
úszómedencére, valamint  a 

szabadtéri rész kialakítására. 
De ahhoz előbb meg kell va-
lósítani az első ütemet.

Kiss József igazgató szólt 
hozzá elsőként. Szerinte min-
denképpen a sportcsarnok 
építésével kell kezdeni, mert a 
mindennapos testnevelés be-
vezetését máshogyan képte-
lenség lesz megoldani 2015-
ben. Már most is gondok 
vannak, mert csak minden 
harmadik órát tudják a torna-
teremben megtartani, a többit 
betonon, oszlopok között, kö-
vön töltik a gyerekek.  Nógrá-
di Sándor edző, Bencs Attila, 
a Rácalmás SE elnöke szintén 
a csarnok mellett érvel, mert 
a kézilabdázók Dunaújvá-
rosban kénytelenek edzeni és 
mérkőzést játszani, és terem-
bérletet fizetni. Az egyik já-
tékos elmondta, Rácalmásnál 
kisebb településeknek is van 
csarnokuk, városunk is meg-
érdemelne már egyet.

Holinszki Valéria annak 
ellenére a fürdő mellett vok-
solt, hogy szülőként érintett 
a sportcsarnokban. A termál 
bevételeiből ugyanis meg-
építhetné az önkormányzat a 
sportcsarnokot. Kókai Mihály 
úgy véli, a munkalehetőség, a 
turisztikai vonzerő, a fesztivá-
li terület leheőtése egyaránt 
a fürdő felé billenti a mérle-
get. Ness Ferenc pedig annak 
örülnek, ha nem kellene min-
den évben máshova utaznia 
termálba, hanem helyben fü-
rödhetne.

A végén szavaztak a részt-
vevők: a két beruházás közül   
27-en a sportcsarnok, 32-en a 
termálfürdő építését  részesí-
tenék előnyben.
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 Szelektíven
A rácalmási önkormány-

zat és a Dunanett Kft. közötti 
megállapodás részeként idén 
is folytatódik a szelektív hul-
ladékgyűjtés településünkön: 
a tavalyi gyakorlat szerint to-
vábbra is külön szállítja el a 
szolgáltató cég az erre a cél-
ra rendszeresített zsákokban 
az összegyűjtött műanyag fla-
konokat.

A szállítási időpontok:
    Május 29. szerda
    Június 26. szerda
    Július 31. szerda
    Augusztus 28. szerda
    Szeptember 25. szerda
    Október 30. szerda
    November 27. szerda
    December 26. csütörtök

Iskolai felújítás
A képviselőtestület dön-

tött a Jankovich iskola régi 
szárnyának (főépületének) 
villamos hálózati felújításá-
ról. A korszerűsítési terveket 
már korábban elkészíttette 
a testület. Az önkormányzat 
nemcsak az elektromos mo-
dernizálását felújítását terve-
zi, hanem a földszinten lévő 
két mosdó felújítását is. Az 
utóbbira vonatkozóan három 
rácalmási és egy kulcsi vállal-
kozót kért fel ajánlattételre. A 
mosdófelújítás még a nyáron 
elkészül.

Hírek, röviden
– A képviselőtestület elvé-

geztette az Sirály utca és az 
alsó Duna-parti út kátyúzását. 

– A képviselőtestület úgy 
döntött, hogy 2013. május 
1-től öt forint/fő/hó összeg-
gel járul hozzá ahhoz, hogy 
a kulcsi Egészségügyi Köz-
pontban továbbra is ingyen 
vehessék igénybe a rácalmási 
betegek a szolgáltatásokat. A 
döntésnek köszönhetően a 
rácalmásiaknak továbbra sem 
kell Dunaújvárosba menni la-
borvizsgálatra.

– Rácalmás önkormányza-
ta idén is szerződést kötött a 
SZEMP-AIR Kft.-vel a szú-
nyogok gyérítésére városunk 
területén. Az első légi és szá-
razföldi irtás megtörtént.

Képviselői 
felvetések

A képviselőtestület leg-
utóbbi ülésen a következő 
képviselői felvetések, javasla-
tok, kérések hangzottak el...

Kukucska Gyula kérte az 
önkormányzat vezetőit, to-
vábbra is ragaszkodjanak a 
hulladékszállítás vonalkódos 
rendszeréhez, mert az szol-
gálja a rácalmásiak igénye-
it. Továbbá javasolta, hogy az 
Ady Endre és a Szigetfő utca 
kereszteződésébe helyeztesse-
nek ki elsőbbségadás kötele-
ző jelzőtáblát. Elmondta azt 
is, hogy  helyi és környékbeli 
cserkészeket láttak vendégül a 
szigeten lévő fogadószínben. 
Az összejövetelhez a Janko-
vich-kúria biztosította a pa-
dokat. 

Vizi István: Az Egészség-
háznál új parkolókat alakítot-
tak ki, ennek ellenére a jármű-
vezetők továbbra is megállnak 
a járda mellett, az út szélén, 
ami balesetveszélyes és za-
varja a parkolókból kiállást is. 
Megállni tilos tábla kihelye-
zését javasolta.

Iskolakonyha a tábor alatt
A Jankovich Miklós Álta-

lános Iskola napközis tábort 
szervez az idei nyárra is. A 
képviselőtestület úgy döntött, 
hogy ingyenesen biztosítja 
a tábor ideje alatt az iskola-

konyha üzemeltetését. Ezáltal 
csökken a szülők táborköltsé-
ge, mivel a diákok iskolakony-
hai étkeztetése olcsóbb, mint-
ha éttermi szolgáltatást venne 
igénybe az iskola.

Rovásírás táblák
A Jobbik azzal a kéréssel 

fordult a képviselőtestülethez, 
hogy rovásírásos Rácalmás, 
valamint kettőskereszt táblát 
helyezhessenek ki a település 
két végébe. 

A testület a főépítészt és 
a polgármesteri hivatalt bízta 
meg a hely kijelölésével, az en-
gedélyeztetési eljárás lefolyta-
tásával.

Gépet vásárolt
Rácalmás önkormányzata 

régóta tervezte egy többfunk-
ciós mezőgazdasági kisgépnek 
a megvásárlást a közterületei-
nek ápolására. A képviselőtes-
tület a közbeszerzési eljárás 
során legkedvezőbb ajánlatot 
adó nyertes céggtől, a Város-
kert Gépipari és Kereskedel-
mi Kft-től vásárolja meg a gé-
pet 19 millió 469 ezr forintért.

104 épület sérült meg 
a hatvanas években

Az önkormányzat birtoká-
ban lévő dokumentumok arról 
tanúskodnak, hogy a hatvanas 
évek végén jelentős károk ke-
letkeztek Rácalmás Ófalujá-
ban a partmozgás következté-
ben. Böröndi Károly, az építési 
csoport vezetőjeként 1969-
ben írta azt a levelet, amely 
szerint az OTP-nek csatoltan 
megküldte a földmozgás kö-
vetkeztében megrongálódott 
épületek  jegyzékét. 

Az épületek különböző ál-
lapotúak, van amelyik erőseb-
ben, van amelyik kevésbé sé-
rült meg.

Azonban az adott terüle-
ten a kevésbé sérült épületek 
helyreállítása sem javasolható, 
mivel nem eredményez meg-
nyugtató megoldást. 

A földmozgás nem állítha-
tó meg. A felmért épületállo-
mány meglehetősen elavult, 
az elbontásukból származó 
használható építési anyag igen 
csekély.

A felmért épületek száma: 
104 darab.”

(Az eredeti levél és a meg-
rongálódott épületek jegyzéke 
a polgármesteri hivatal irattárá-
ban megtalálható.)

EGY KIS TÖRTÉNELEM



Rácalmás 5

Rácalmás önkormányzata 
és sportegyesülete május 1-jén 
rendezte meg hagyományos  
sportnapját a sportpályán. A 
színvonalas rendezvény kilenc 
órakor az iskolások futóverse-
nyével kezdődött. 

Rubint Réka tartott alak-
reform edzést az egészséges 
életmód és a mozgás kedvelő-
inek. A Sirály Horgászegye-
sület száraz horgászversenyt 
rendezett, és azzal párhuza-
mosan zajlott a kispályás fo-
cibajnokság. Lovagi tornán is 
összemérhették ügyességüket 
a résztvevők, illetve sakkver-
seny, sportversenyek és játszó-

ház is várta az érdeklődőket. 
Valamint nagy sütés-főzés is 
volt. 

Lovagi torna
A városi majálison meg-

rendezett vetélkedőn öt ver-
senyszámban (súlypakolás, 
súlycipelés, kerékhajítás, ke-
rékforgatás, súlyfelrakás)  
mérték össze erejüket a jelent-
kezők. A versenyt megtekintő 
nézők hangos buzdítása sok-

szor erőn felüli teljesítményre 
késztette a versenyzőket.    

Végeredmény: 
1. Ragány Benjamin
2. Seemann László
3. Markó Zoltán
4. Tóth Zoltán
5. Horváth István

Majálisoztunk Virágom, virágom

Köszönet és dicséret illeti meg többek között a kozmetika dolgozóit is, 
akik szépen rendben tartják az üzlet előtti virágoskertet

Május 13-án ez a lelkes kis csapat kapálta, gazolta a virágágyakat. A kép-
ről hiányzik Borné Pusztai Ildikó

A tökmag elvetése és a liliom liget kapálása közötti szünetben Szalai Ár-
pád vendégelt meg minket egy finom fagylaltra
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V. Almavirág Fesztivál
A Rácalmási Városvédő 

és Szépítő Egyesület tava-
szi nagyrendezvénye, az ötö-
dik alkalommal megrendezett 
Almavirág Fesztiván jól sike-
rült. Az időjárási előrejelzések 
ellenére sokan kilátogattak a 
programokra, amelyek a csa-
lád, az egészség, a sport és a 
kultúra jegyében minden kor-
osztálynak kínáltak kedvére 
való időtöltési lehetőséget.

A belépőjegyek eladási 
számai alapján idén húsz szá-
zalékkal növekedett a látoga-
tók száma.

A meghirdetett koncertek 
a várt színvonalon szórakoz-
tatták a közönséget, az áru-
sok sem panaszkodtak, ami-
ből arra következtetünk, hogy 
megérte nekik az ország távo-

li településeiről is ellátogatni a 
rendezvényre.

Az egészségügyi szűré-
sek,  bemutatók a vártnál is 
nagyobb népszerűségnek ör-
vendtek, sokan vették igény-
be ezeket a szolgáltatásokat. 
A sportolást kedvelők, a vízi 
sportok iránt érdeklődők is ta-
láltak kedvükre való elfoglalt-
ságot, valamint a versenyek és 
a játszóház is jól sikerült. 

Köszönjük a helyi civil 
szervezeteknek és az intézmé-
nyeknek a színvonalas műsort. 
Az egyesület aktivistáinak és 
segítőinknek pedig nagyon-
nagyon köszönjük a szerve-
zésben és a lebonyolításban 
nyújtott segítségüket.

Bodnár Sándor
elnök

Versenyeredmények
Almás palacsinta sütő ver-

seny
I. Szilágyi Dániel
II. Reichmardt György
III. Sátori Endre
Különdíjat nyert: Lengyel 

István
 A zsűri tagjai voltak: Pál-

völgyi  Éva, Erős István és 
Pálvölgyi Tamás

Almahámozó verseny
I. Királyné Michael 

Szilvia
II. Grabecz Dóri
III. Széder Ildikó
Különdíjat  nyert: Kiss 

Napsugár
 A verseny eredményét ér-

tékelte: Arnóczky Ilona  és 
Bodó Mariann

Hagyományos almás süte-
mény verseny

I. Jenei Istvánné
II. Zsedrovits Erika
III. Bodnárné Surányi 

Gabriella
Különleges almás süte-

mény verseny
I. Szabó Jánosné
II. Ragacsné Balog Má-

ria
III. Dzsunyák Mária
 A zsűri tagjai voltak:  Pál-

völgyi Éva, Erős István és Pál-
völgyi Tamás

A süteményekből gyűjtött 
80 ezer forinttal a Rácalmási 

Városvédő és Szépítő Egyesü-
let Futó Lara gyógyítását tá-
mogatja.

„Együtt a természettel” 
című rajzpályázat

Óvodások:        
I. Braun Szonja
II. Kiss Dorottya
III. Danó Lívia
Különdíjat kapott: Tőké-

si Anna
Alsó tagozatos általános is-

kolások: 
I. Kovács Amanda
II.  Süle Dorina
III.  Szabó Angelika
Különdíjat kapott: Danka 

Dávid
Felső tagozatos általános 

iskolások:
I. Vincze Zsuzsa
II.  Torma Sára
III.  Nagy János
Különdíjat kapott: Bali 

Bettina
 A zsűri tagjai voltak: Pál 

Péterné, Puskásné Rad nó 
Ágnes és Bodnár Edina

 A díjakat Schrick Ist-
ván,  Rácalmás város polgár-
mestere, Bodnár Sándor, a 
Rácalmási Városvédő és Szé-
pítő Egyesület elnöke, vala-
mint a Hamburger Hungária 
Kft. képviseletében Győrffy 
Éva adta át.
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár 

Rácalmás

Üzletanyu születik 
Vida Ági pszichológus, az Üzletanyu Születik című könyv 

szerzője tart előadást a Művelődési Ház és Könyvtárban 2013. 
június 7-én, pénteken 18 órai kezdettel. Az előadáson a követ-
kező kérdésekre kaphatsz választ: 

Milyen lehetőségei vannak egy anyukának az álláskeresé-
sen túl? Hogyan teremts magadnak jövedelmet a saját ötleteid-
re alapozva? Vállalkozás az interneten: Hogyan vágj bele? Hol 
rontja el a legtöbb kezdő vállalkozó és te hogyan kerüld el a 
buktatókat? Vállalkozás indítás anyaként: hogyan jusson időd 
mindenre? Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Kiss Ottó a könyvtárban
Kiss Ottó József Attila-díjas író lesz a könyvtár vendége jú-

nius 17-én, hétfőn délután 14.30 órai kezdettel. Szeretettel vár-
juk a gyerekeket, szülőket.

Cimbora találkozó 
A rácalmási Cimbora Klub legközelebbi találkozója május 

25-én, szombaton lesz 15 órai kezdettel. Szeretettel várjuk a 
régi és új cimborákat!

Kézműves nyári táboraink
Kézműves nyári táborokat szervezünk a művelődési házban 

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 programokkal. Táborvezető: Bándity Petra. 
Az egyhetes táborok díja: 10.000 forint. Jelentkezni lehet sze-
mélyesen a művelődési házban, vagy a következő telefonszámo-
kon: 25/440-456, 06-30-658-3234.

Hajózási kiállítás Rácalmáson
A magyar folyami hadihajózás 165 éves története címmel 

nyílik kiállítás a művelődési házban június 24-én, hétfőn 17 órai 
kezdettel. A megnyitó keretében a tengerhajózási rangjelzések-
ről tart előadást Bauer József hajóskapitány. A kiállítás július 
5-ig látogatható.

Tari Annamária klinikai pszichológus, pszichoterapeuta a 
kamaszokat, kisfelnőtteket érintő problémákról, az internet és 
a facebook fiatalokra való hatásairól tartott előadást május 10-
én a művelődési házban. 

Elkészült a jurta sátrunk
A jótékonysági ren-

dezvénynek megvaló-
sult a célja. A fiú öltöző 
és a nyári táborozásra is 
alkalmas jurta sátor el-
készült. 

Mindenkinek kö-
szönjük, aki hozzájárult 
a megvalósításhoz.

Rácalmási 
kajak-kenus gyerekek

- Majális. Május 1-jén a foci-
pályán tartottuk a hagyományos 
családi sportvetélkedőt. Örö-
münkre évről évre több család 
jelentkezik résztvevőnek, hogy 
megmérkőzzenek egymással. 
Az idei évben 11 csapat neve-
zett be. Az első három helyezet-

tek nagycsoportos kisgyermekek 
voltak szüleikkel együtt. Az első 
helyezett: Kovács Panna és csa-
ládja,  második helyezett Lam-
pert Olivér és családja, a har-
madik helyezett Katona Tibi és 
családja. A vándorserleg egy évig 
a Kovács családnál lesz. Gratulá-
lunk a helyezetteknek és minden 
résztvevőnek.

- Anyák napja. Május 6-án és 
7-én minden csoport külön- kü-
lön köszöntötte az édesanyákat, 

nagymamákat. A szép énekek, 
versek könnyet csaltak a jelenlé-
vők szemébe. A köszöntők után 
az év közben tanult verseket, da-
los játékokat adták elő a gyer-
mekek, fergeteges tánc és zene 
kíséretében. Az elballagó nagy-
csoportosokat jelképesen a leen-
dő tanító nénik kísérték ki a tor-
nateremből.

- Beíratás. A május 8-9-i 
óvodai beíratáson       gyermeket 
írattak be szüleik. Az új gyerme-

kek szülei számára a nyári szünet 
után tájékoztató szülői értekez-
letet tartunk, ahol ismertetjük a 
csoportbeosztást, a házi-és napi-
rendet, a nevelési programunkat. 
A nyár folyamán szabadon láto-
gathatják az óvodánkat az új kis-
gyermekek szüleikkel együtt. Az 
a  tapasztalatunk, hogy az  ud-
varon könnyebb a beszoktatás, 
mint a zártnak érzett csoport-
szobákban.

- Almavirág. Az Almavirág 
fesztiválon az óvodánk Maci és 
Cica csoportjai léptek fel táncos 
műsorukkal. Köszönjük Janko-
vics Nimród apukájának, hogy a 
nagy melegben gondolt a gyer-
mekekre és üdítővel lepte meg 
őket.

- Kölyökidő. Május 16-án 
délelőtt a budapesti Kölyökidő 
Alapítvány ingyenes  arcfestő 
és bohócműsorral szórakoztatja 
majd gyermekeinket.

- Állatkert. Május 23-án csü-
törtökön az egész óvoda a buda-
pesti Állatkertbe utazik. Sok kis-
gyermek most először látja majd  
a más földrészről származó álla-
tokat és most először kirándul 
szülei nélkül. Úgy gondoljuk, 
hogy igazi, mély élménnyel gaz-
dagodik majd minden résztvevő 
kisgyermek ezen a napon.

Óvodai batyúsbál
Június 7-én pénteken 

19  órától tartjuk óvo-
dánk kertjében az évi 
szokásos batyus bálun-
kat. A zenét Kovács Sán-
dor zenekara biztosítja, 
akik Adonyból jönnek 
hozzánk. A belépőjegy 
ára: 1500.- Ft / fő, me-
lyet már meg lehet vásá-
rolni az óvodában. A bál 
bevételét fejlesztő játé-
kokra és eszközökre for-
dítjuk. Örömmel fogad-
juk a felajánlott tombola 
tárgyakat, mellyel segítik 
rendezvényünk sikerét.



Rácalmás8

Jankovich Miklós
 általános iskola

Környezetismeret verseny
Sok éve hagyomány isko-

lánkban, hogy a Jankovich-
hét keretében környezetis-
meret versenyt rendezünk 
a környékbeli települések 4. 
osztályos tanulói számára. 
Az idei vetélkedőnk témá-
ja Környezetünk állatvilága 
volt.

A gyerekek előzetes fel-
adatok megoldásával készül-
tek a megmérettetésre. A 
döntő napjára ötletes és kre-
atív tablókat készítettek az év 
állatairól, ezekből egy kis ki-
állítást rögtönöztünk. A vetél-
kedő első részében a három-
tagú csapatok egy feladatsor 
kitöltésével bizonyították tan-
tárgyi tudásukat, majd a má-
sodik részben vidám, játékos 

feladatok következtek. Kép-
rejtvény, totó, hangfelismerés, 
villámkérdések, közös éneklés 
váltotta egymást. A felada-
tok megoldása után uzsonná-
val vendégeltük meg a részt-
vevőket. 

Az izgalmas versengésben 
1. helyezett a ráckeresztúri 
Környezetünk védői, 2. helye-
zett a kulcsi Hiúzkölykök, 3. 
helyezett az előszállásról ér-
kezett Túzok nevű csapat lett. 
Saját csapataink - a sportsze-
rűség  így kívánja - versenyen 
kívül indultak, pontszámaikat 
tekintve nagyon szépen szere-
peltek.

Minden résztvevőnek gra-
tulálunk!

Szabó Tiborné

Kenguru matematika
Iskolánk az idei tanévben 

kapcsolódott be a Kangourou 
sans Frontieres nemzetkö-
zi alapítvány által koordinált 
Nemzetközi Kenguru Mate-
matika versenyébe. Összesen 
49 ország, több mint 6 mil-
lió diákja - Magyarországon 
közel 40000 növendék - vett 
részt a megmérettetésen.

Minden tanuló helyben, 
a saját iskolájában írta meg 
a versenydolgozatot, melyen 
bárki szerepelhetett (az is, 
akinek kettese van matema-
tikából). A verseny elsődleges 
célja az volt, hogy népszerű-
sítsék, megszerettessék a ma-
tematikát, valamint sikerél-
ményt biztosítsanak minden 
résztvevő diák számára.

A feladatok megoldásá-
ra 5-8. évfolyamig 75 perc 
állt rendelkezésre. Ez alatt az 
idő alatt 30 feladatott kellett 
megoldaniuk a gyerekeknek. 

2-4. évfolyamig a 24 feladat-
ra 60 percet kaptak a diákok.

Iskolánkban 34 fő jelent-
kezett a versenyre.

A legjobb feladatsort az 
alsó tagozatosok közül Kókai 
Roland írta (felkészítő tanára: 
Oszvald Jánosné), míg a fel-
sősöknél Blau Virág teljesített 
a legjobban (felkészítő tanára: 
Vargáné Moldován Katalin).

Minden induló emlékla-
pot, tollat és egy következő 
tanévre szóló kártyanaptárt 
kapott. Az iskolában legjobb 
eredményt elért alsós és felsős 
tanulót még - a tavalyi év fel-
adatsorait és megoldásait tar-
talmazó - könyvvel is jutal-
mazták.

Köszönöm a kollégáimnak 
(Bogár Szilvia, Füléné Peru-
sza Katalin, Gyöngyösi Lász-
lóné) a gyerekek felkészítését 
és segítségét!

Milekné Pekkel Szilvia

Kiválóan nyelvvizsgáztak
Áprilisban 8., 7. és 6. év-

folyamos tanulóink megtud-
hatták, hogyan zajlik egy iga-
zi nyelvvizsga. Az ELTE ITK 
Nyelvvizsga Központ felkere-
sett bennünket, hogy legyünk 
segítségükre egy új típusú alap-
fokú írásbeli nyelvvizsga beve-
zetésében. Ezzel az új teszttel a 
15-16 éves korosztályt célozták 
meg, így büszkén mondhatjuk 
el, hogy tanulóink a maguk 12-
14 évükkel ragyogóan helytáll-
tak. A teszt négy részfeladatból 
állt: hallott szövegértés, olvasott 
szövegértés, nyelvtani teszt és 
egy irányított fogalmazás. Há-

rom tanulónk a sikeres nyelv-
vizsgához szükséges 60% felett 
teljesített, név szerint Hermann 
Johanna 6. b, Virág Kata 8. a, 
Barta Patrik 7.a. A többieknek 
sincs okuk elszomorodni, mert 
az eredmények azt mutatják, na-
gyon jó úton haladunk a biztos 
siker felé, és a következő tanév 
végén a jelen tesztben résztvevő 
7-es tanulóink jó eséllyel tehetik 
le az alapfokú nyelvvizsgát.

Gratulálunk a kiemelkedő 
teljesítményetekhez, nagyon 
büszkék vagyunk rátok és to-
vábbi sok sikert kívánunk!

Kunos Vanda

Helyesbítés
Az előző számban egyik büszkeségünk nevét kissé ango-

losan Patricknak írtam, helytelenül, hiszen az ő neve Patrik, 
ezért most szeretném tévedésemet orvosolni, illetve a hibáért 
elnézést kérni.              Kunos Vanda
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Nemzetközi szintű íjászverseny!

Vajk 3D Sziget kupa!
Már ősszel hírül adhattuk, 

hogy a rácalmáson műkö-
dő Vajk Íjászkör nagy lépést 
téve az íjászsport színvonalá-
nak emelése érdekében több 
más egyesülettel összefogva 
csatlakozott a Dél-dunántúli 
Régióhoz! az együttműködés 
jegyében az elmúlt hétvégén a 
Rácalmási Nagy-szigeten ke-
rült megrendezésre a Vajk 3D 
Regionális Sziget Kupa. Az 
idei tavaszi szezon időjárása 
nem kényeztette, a szabadté-
ri sportversenyek, az erdő és 
így a vadász- íjászat szerel-
meseit így, a már nagyon várt 
szombati szép tavaszi napon, a 
DDR versenysorozat harma-
dik fordulóján nagy érdeklő-
désre számíthattunk.

(A helyzetre jellemző a 
második fordulót a hóhely-
zet miatt törölték, ill. áthe-
lyezték.)

A 21 nevezett egyesület és 
közel kétszáz fős versenyző-
gárda azonban minden vára-
kozást felülmúlt. Külön öröm, 

hogy Mongóliából érkezett 
hagyományőrző íjászok négy-
fős csapata is megtisztelte ver-
senyünket – kíváncsiak lévén 
a hazai vadászíjász-versenyek 
hangulatára.

A szabályokról szólva min-
den professzionális versenyen 
24 úgynevezett 3D állatalakos 
cél van valósághűen kihelyez-
ve, vadászati szituációt imitál-
va. A célok távolsága 9- 45 m 
között változik. Az íjászoknak 
a terep és az időjárási ténye-
zők nehézségein túl a helyes 
távolságbecslés a 60 másod-
perces eredményes kivitele-
zés és stresszhelyzet jelenti a 
legnagyobb nehézséget, hi-
szen egy célra csak egy vesz-
sző lőhető ki! Második vessző 
kilövésére csak akkor van le-
hetőség, ha az első lövés nem 
talált, de ebben az esetben a 
találati pontérték már fele-
ződik. Mindezeket, és tech-
nikai sport lévén a felszerelés 

összes elemét a versenybíró 
(Tóth Balázs) figyelő tekinte-
te övezte és bármely apró sza-
bálytalanság esetén azonnal 
jön a büntetés, ami pontlevo-
nással járhat!

A magas színvonalú, az ár-
téri erdő és a terepadottságok 
minden lehetőségét kihasz-
náló technikás pálya egyaránt 
próbára tették a versenyzők 
állóképességét mentális és fi-
zikai felkészültségét. Mindez 
tükröződött az elért eredmé-
nyekben is.

A teljesség igénye nélkül: 
A „királykategóriában” csigás 
CU első helyezett Úri György 
(Kulcsi Turul) a nemzetközi 
eredményekkel is büszkélked-
hető Bóka Lászlót (TTIE) si-
került szétlövés után leszorí-
tani a dobogó legmagasabb 
fokáról.

A csigás HU kategó-
riában Huszár Zoltán 
(TTIE),Virágh Péter (Sió-
fok), és Márta Róbert (Vajk) 
osztozhattak az első három 
helyen.

A hagyományos íjjal ver-
senyzők közül Zsurbej Zsolt 
(PISZ), Szendi Zoltán (Ce-
lőke MIE), Berecz Béla (Cél-
pont 2010) versenyzői lettek a 
legjobbak.

A női aranyérmes Hipsz-
ki Edit a Celőke versenyző-
je, ezüstöt Nagyné Fehérvári 
Mónika (PSZI) szerzett.

A népes mezőnyben a Vajk 
Íjászkör sportolói íjtípuson-
ként hat kategóriában, öt kor-
osztályban versenghetett.

A felnőttek és ifik kö-
zül dobogóra állhatott Tóth 
Csaba, Füle László Gábor és 
Czigler Bálint a hölgyek ver-
senyében pedig Tóthné Szar-
vas Andrea.

Gyermekversenyzőink re-
mekül tejesítettek, hiszen ka-
tegóriáikban Czigler Panna, 
Bényei Ákos, Princes Ádám 
és Kürtösi Balázs, Pomóthy 
Panna, Tóth Bálint hozták az 
első három hely valamelyikét. 
A gyerek csigás kategória: 3D, 
illetve scópos kategóriájának 
összes érmét Rácalmás hozta! 
Ezüstön és bronzon osztoz-
hatott Horváth Gergely, Siba 
György és Zuniga Ádám! A 
mini kategóriában a legkiseb-
bek Pomóthy Dalma és Tóth 
Kristóf is szépen teljesíttettek!

Összességében csapatunk 
minden tagja sikerekkel zárta 
a versenyt, készülünk a szek-
szárdi fordulóra valamint a di-
ákolimpiára! A Vajk íjászkör 
és segítő csapata versenyren-
dezőként is büszke lehetett, 
hogy ilyen magas színvonalon 
sikerült lebonyolítani a regio-
nális versenyt!

Ezúton is köszönünk min-
den támogatás és értékes se-
gítséget, amit kaptunk! 

Márta István
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Cserkész hírek
Az elmúlt hetekben egy-

mást érték programjaink. 
Cserkészfoglalkozásokon ta-
nultunk, játszottunk, beszél-
gettünk, sportoltunk. A Passió 
többi szereplőjével együtt egy 
fergeteges batyus bulin vet-
tünk részt.

Április végén Kukucska 
Gyula -halászmesterünk- ven-
dégeiként töltöttünk egy kel-
lemes és vidám napot a sziget-
ben. Kitanultuk a halpucolás és 
-sütés csínját-bínját. A nagyob-
bak sikerén felbuzdulva kis-
cserkészeink következtek, akik 
hihetetlen ügyességgel szabadí-
tották meg a keszegeket pikke-
lyeiktől és zsigereiktől. A közel 
ötvenfős társaságnak alig győz-
tek sülni a halak, de végül min-
denki annyit ehetett, ameny-
nyi belefért. Gitárszó mellett 
énekeltünk, játszottunk. Gyula 
bácsi, köszönjük a vendéglátást 
és azt a kedvességet, szeretetet, 
amit sugárzol felénk!

Május 1-je katolikus ün-
nep is, Munkás Szent József 
( Jézus nevelőapja), a munká-
sok védőszentje tiszteletére. A 
rácalmási május elsejék -most 
már hagyományosan- a vá-
rosunk életében meghatáro-
zó szerepet játszó közösségek, 
egyesületek részvételével zajla-
nak, egy jó hangulatú majális 
keretében. A cserkészeken és 
szüleiken kívül, számos vendé-
get hívtunk magunkhoz azzal 
a nem titkolt szándékkal, hogy 
fórumot biztosítsunk azoknak 
a gondolatoknak, terveknek, 
amelyek összefognák, szervez-
nék városunk keresztény kö-
zösségét.  A gyerekeket cso-
csó, lég hoki, ping-pong várta. 
Gulyás, sült krumpli, virsli, sü-
temények szerepeltek a me-
nüben. Köszönjük az önkor-
mányzattól a főzéshez kapott 
húst, Gyöngyösi Lászlónak a 
gulyáságyút és a benne főzött 
remekművet!

Május első hétvégéjén ado-
nyi és budai cserkésztestvére-
inkkel portyáztunk a Pilisben. 
Lehetőség volt a próbákat tel-
jesíteni, sokat játszottunk, nem 
maradhatott el az esti tábortűz 
és a vasárnapi szentmise sem.

Az Almavirág-fesztiválon 
rókavadászattal, játékokkal, al-
mával, süteménnyel vártuk a 
gyerekeket nyitástól késő dél-
utánig. A nagy kondér papri-
kás krumpli is elfogyott a nagy 
sürgés-forgásban.  

Május 12-én, közös túrán 
vettünk részt az iskolásokkal. 
A Vértesben, Mór-Csókakő 
közötti utat jártuk meg. A cso-
dálatos vidéken túrázva nagy 
hasznát vettük a jó bakancsok-
nak és az esőkabátoknak. Kö-
szönjük a szervezést és a túra-
vezetést Füredi Éva és Marusz 
Katalin tanárnőknek.

Pünkösdhétfőn a Balin-
ka-tölgyesi táborban a hagyo-
mányos egyházmegyei napra 
utazunk. Remek családi- és 
gyermekprogramokkal várják 
a résztvevőket minden évben.

„Örökbe fogadtuk” a ha-
tos út mellett álló keresztet és 
közvetlen környékét. Vállaljuk 
ezen túl rendszeres rendbeté-
telét, virágosítását. 

Városunk önkormányzata 
eddigi munkánk elismerése-
képpen, valamint idei céljaink, 
feladataink megvalósításához 
200 000Ft támogatást szava-
zott meg számunkra. A gye-
rekek fejlesztésére, nevelésé-
re, közösségépítésre fordított 
pénz nem haszontalan befek-
tetés. Köszönjük a bizalmat, 
igyekszünk megszolgálni a to-
vábbiakban is. 

Szívesen fogadjuk javasla-
taikat, észrevételeiket mun-
kánkkal kapcsolatban. Kö-
szönettel fogadnánk további 
támogatásokat is. Sok család 
nem tudja vállalni a gyerekek 
részvételét önköltséges-, vagy 
támogatott programjainkon 
sem. Egy érdekes foglalkozás 
(sport, művészeti, mestersé-
get bemutató, stb.), haszná-
laton kívüli sátor, túrafelsze-
relés vagy sporteszköz is nagy 
segítség lenne.

Aki szeretne többet meg-
tudni rólunk, aktuális prog-
ramjainkról, keresse fel 
weboldalunkat http://almasi-
cserkeszek.webnode.hu , vagy 
írjon a blau@invitel.hu címre.

Blau Sándor

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 

TANÉVZÁRÓ CSALÁDI ISTENTISZTELET
Gyermekbarát, kötetlenebb liturgiájú istentiszteletre vár-

juk nem csak a hitoktatásban résztvevő kicsiket és fiatalokat 
családjukkal együtt.

Június 2. vasárnap, 10.30 református templom
APÁK NAPJA MÉTABAJNOKSÁGGAL - Családi 

gyülekezeti nap a Rókavárban június 8-án szombaton. Je-
lentkezni a lelkipásztornál lehet.

Jótékonysági koncert volt 
a templomért  

Köszönjük a rácalmásiak adományát,
 a kórus és a zeneiskolások műsorát 
és Igmándi Zitának a kórusvezetést!

Az április 14-én tartott istentisztelen megtelt a templom 
a református és evangélikus gyülekezet híveivel, gyermek 

és felnőtt fellépőkkel, rácalmásiakkal és kulcsiakkal.
Összesen 104.590 Ft gyűlt össze, amit a templom 

tetőszerkezetének felújítására fordítunk.
Akik nem jutottak el a jótékonysági konertre, támogatásu-

kat a következő számlaszámra juttathatják el: 
10300002-10554729-49020017 (MKB Bank)

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

Lélekfrissítő
„Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imád-

koznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek ese-
dezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” 

(Pál levele a rómaiakhoz 8, 26)
Pünkösd kevésbé ismert és ünnepelt alkalom, jeles napjaink 

mostohagyermeke. Mégis az egyik legfontosabb és legnagyobb ha-
tású ünnep ez: a Szentlélek kitöltésének alkalma. Miért volt szük-
ség arra, hogy az Isten Lelke eljöjjön közénk? Mert egyedül árvák 
és erőtlenek vagyunk, még imádkozni sem tudunk. A Szentlélek 
Isten segít a gyöngeségünkön, Ő tanít meg fohászkodni és Ő az, 
aki könyörög értünk, amikor nekünk elfogynak a szavaink. Mi-
lyen csodálatos Istenünk van, aki saját magát küldi közénk először 
láthatóan, Jézusban, majd láthatatlanul a Szentlélek formájában!

Imádság:
Isten Lelke, adj imádkozó, hálás szívet nekem! Ámen.

Kovács Enikő
lelkipásztor
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Az asszonykórus sikerei
A Rácalmási Asszonykó-

rus 2013 március 3-án részt 
vett a 19. alkalommal meg-
rendezett Kortárs Nyugdíjas 
Ki mit tud?-on. Erre a ren-
dezvényre a megye szinte va-
lamennyi településéről nevez-
nek kórusok, népdalénekesek, 
néptáncosok, versmondók, 
amatőr színjátszók. Az elő-
adásra Igmándi Zita kórus-
vezető irányításával Baranya 
megyei népdalokkal készül-
tünk. A produkciókat neves 
szakemberekből álló zsűri ér-
tékelte. Az előadókat oklevél-
lel, vagy emléklappal díjaz-

ták. Kórusunk teljesítményét 
oklevéllel ismerték el, amely-
re nagyon büszkék vagyunk. 
Kórusunk tagja, Lendvainé 
Erzsike, aki egyúttal a Nyug-
díjas klubunkat is képviselte, 
Radnóti Miklós:  Erőltetett 
menet című versével vívta ki 
a közönség és a zsűri elisme-
rését. Őt is oklevéllel díjazták, 
valamint  meghívást kapott a 
március 24-én a székesfehér-
vári Vörösmarty Színházban 
rendezett   gálaműsorra, ahol 
a nagyközönség előtt ugyan-
ezt a verset kellett elmonda-
nia.

A Virágos Rácalmásért mozgalom folytatódik!
A Virágos Rácalmásért 

mozgalom keretében a szép 
rendezett porták szemléje 
az idén is elkezdődött. 

Az értékelés mikéntje a 
hagyományos rend szerint 
zajlik az idén is. A jövő év-
től azonban újabb elemeket, 
szempontokat szeretnénk 
beiktatni az elbírálás me-
netébe. Természetesen eh-
hez az elképzeléshez majd 
kikérjük a lakosság építő 
szándékú véleményét és öt-
leteit is.

Az első értékelés 2013. 
május hónapban, a második 
értékelés júliusban, a har-
madik értékelés szeptember 
hónapban történik. A há-
romtagú bizottság elfogu-
latlanul pontozza a látotta-

kat és ősszel összegzi majd 
az eredményeket.

A Rácalmás újságban kö-
zöljük majd a díjazottak név-
sorát és ünnepi rendezvény 
keretében jutalmazzuk a kör-
nyezetüket, utcafrontjukat, 
portáljukat rendszeresen szé-
pítő egyéneket, kollektívákat, 
családokat.

Az egyesületünk által ez-
idáig is szépen gondozott 
parkok, virágágyások kar-
bantartásához, folyamatos 
ápolásához várjuk a nem 
csak idősebb tagjaink jelent-
kezését. 

Újításként szeretnénk be-
vezetni a közösségi virág-
ágyak örökbefogadását. El-
képzeléseink szerint egy-egy 
virágágyat örökbefogadá-

si okirattal adnánk át gon-
dozásba egy-egy csoportnak 
s ezt a Rácalmás újságban 
közzé is tennénk. Az örök-
befogadott virágágyak mellé 
kis táblákat állítanánk, me-
lyen az örökbefogadó csoport 
neve lenne látható, akik így 
büszkék lehetnének a közös-
ségért végzett munkájukra. A 
gondozáshoz igény szerint az 
eszközöket biztosítjuk. 

A már meglévő kis csapa-
tok mellé szívesen fogadjuk 
pártoló tagjaink, iskolások, 
baráti társaságok, munkahe-
lyi kollektívák, civil szerve-
zetek jelentkezését, hiszen 
lakóhelyünk szebbé, virágo-
sabbá tételével mindannyian 
élvezzük városunk barátságo-
sabb hangulatát.

Kérjük, hogy jelentkez-
zenek Puskás Apollóni-
ánál (20/952-5446) vagy 
Arnóczky Ilonánál (70/702-
9329).

Ide kapcsolódik még, hogy 
május 31.-én és június 1-én 
a reggeli órákban tervezzük 
a közösségi tér és szalagágy 
beültetését egynyári virággal. 
Kérjük önöket, hogy minél 
többen vegyenek részt ebben 
a nagy munkában!

A hozzánk ellátogatók 
pedig tapasztalva a város la-
kóinak igyekezetét és össze-
fogásunkat, hírül viszik a Rá-
calmáson látottakat. 

Elvégre városvédők va-
gyunk!

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő egyesület

Megtörtént a tökvetés 
a X. Tökfesztiválra

Az öntevékeny munka és szer-
vezés nem állhat meg, az egész év-
ben folyamatos - szokták mondani 
a Városvédő és Szépítő Egyesület 
aktívabb tagjai. Nem történik ez 
az idén sem másképp. A sok mun-
ka mellett: a TÖK (mag) is el van 
vetve!

2013. április 27-én nem túl 
nagy létszámú, de annál nagyobb 
lelkesedéssel bíró csapatunk a mű-
velődési háznál, az önkormányzat 
által biztosított helyen vetette el a 
több fajtából álló magokat. Ezek-
ből a fajtákból lehet majd készíteni 
a tökpiramist, különböző dekorá-
ciós díszleteket stb.

A talaj előkészítésért Pálinkás 
Tibort illeti köszönet, a magvetés-
ben szorgoskodott többek között 
Szalai Árpád, Pálinkás Tiborné, 
Kupsza Jánosné, Borné Pusztai 
Ildikó, Arnóczky Ilona, Czinka 
Lászlóné, Steiner Lajos, Bodnárné 
Gabi, Veres János, Veres Jánosné és 
unokájuk Ádám, dr. Nagy Viktor, 
Deák Sándorné, Szabó Anna, Ré-
vész Ferenc és a hozzájuk tartozó 
gyerekek, unokák.

Ebben az évben megpróbáljuk 
könnyebbé tenni a dekorációkhoz 
tökfaragáshoz szükséges tökmeny-
nyiség előteremtését.

Egyesületünk Kulcs község ön-
kormányzatával szerződést kötött 

az idei évre szükséges tökmeny-
nyiség megtermelésére (vetés, ápo-
lás, locsolás, leszedés)  s így Kul-
cson egy hektár földterületen, az 
általunk biztosított tökmag anya-
got felhasználva, közhasznú mun-
kavégzés keretében a veteménye-
zés megtörtént 2013. május 1-én. 
Több teherautó dísz- és olajtökre 
számítunk és bízunk benne, hogy 
az eredményességhez a „termé-
szetfelelős” is hozzájárul.

Idősödő tagtársaink örültek 
ennek a megoldásnak, hiszen a tök 
vetése és gondozás bizony nem 
könnyű feladat, s így ezt a feladatot 
sikerült levenni a vállukról. Remél-
jük, hogy  „megspórolt” energiáju-
kat egyéb, kicsit könnyebb egyesü-
leti dolgokra tudják fordítani! 

Megragadva az alkalmat, tisz-
teletteljes kéréssel fordulunk tag-
társainkhoz, leendő aktivistáink-
hoz! Kérjük, hogy a művelődési 
ház mellett levő tökföld megmű-
velésében minél többen segítse-
nek. A következő jókedvű gazo-
lást május 25-én, a reggeli órákban 
tartjuk. Kérjük jelentkezzenek a 
30/348-2946-os telefonon Bod-
nárné Surányi Gabriellánál, vagy 
csak egyszerűen jöjjenek el! Min-
denkit szeretettel várunk.

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület elnöksége
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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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 Jogosítvány!

A City Autós Motoros Iskola „B” kategóriás 
tanfolyamokat indít Rácalmáson.

Helyszín: Dolce Vita Bár különterem. 
Jelentkezés: minden nap a helyszínen,  

illetve a Zi-turiban Korcsok Zitánál 9-17-ig.
Kezdési napok: minden péntek.

Délelőtti és délutáni, valamint hétvégi tanfolyamok!
Részletfizetés, ajándék internetes oktatócsomag.

Telefon: 06-20-955-99-81
Wiedermann Tamás iskolavezető

Mi nem csak vezetni, közlekedni is megtanítunk! 

Civil szervezetek támogatása
Rácalmás képviselőtestülete elbírálta a helyi civil szervezetek támogatására kiírt  

pályázatra beérkezett igényeket, és az alábbiak szerint döntött a támogatás mértékéről:

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 2/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete alapján

Tájákoztató a civil szervezetek 2013. évi támogatásáról

Sorszám Támogatásban részesített civil szervezet Támogatás célja Támogatás összege

1.
Rácalmás Sportegyesület A szakosztályok működtetése, a versenyzés biztosítása

7.000.000 Ft

2.

Rácalmásért Oktatási Kulturális és Környezeti Nevelési Egyesület 

670.000 Ft

3.

Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 

4.595.000 Ft

4.

Rácalmási Sirály Közhasznú Horgász Egyesület 

5. Szent György Polgárőr Egyesület Fiatalkorúak bűnmegelőzése 1.500.000 Ft

6.

Rácalmási Napsugár Asszonykórus Egyesület

100.000 Ft

Kulturális és szabadidős tevékenységek megvalósítása 
- Március 15-i, október 23-i ünnepély
- Tavaszi játszóház
- Napközis tábor
- Íjász régiós versenyek lebonyolítása
- Alkotótábor
- Vándortábor
- Színházlátogatás
- Karácsonyi játszóház

Egészségmegőrzés, kulturális tevékenység és közösségi terek 
szépítése, gondozása
- Díszfák, virágok vásárlása közterületre
- Almavirág Fesztivál
- Tökfesztivál

Működési támogatás
- Tavaszi Duna part takarítás
- Május1 -i sportprogram
- Nyári ifjúsági horgásztábor
- Rácalmásiak karácsonya

  400.000 Ft

Működési támogatás
- Megyi kortárs KI-MIT-TUD-on való részvtel
- Az egyesület fennállásának 15. évfordulójának megünneplése
- Fellépések

Tisztelt Lakók!
Lányom 2013. má-

jus 8-án az iskolapadjá-
ban hagyta szürke színű 
L6-os típusú érintőkép-
ernyős telefonját. Sajnos 
nem állunk úgy anyagi-
lag, hogy újat tudjak 
neki venni. Nagyon sok 
emlék volt felvéve rajta 
videóra. Kérem a becsü-
letes megtalálót, hogy 
szolgáltassa vissza, eset-
leg csekély díj fejében a 
Gorkij u. 16-ban, vagy 
hívjon és elmegyek érte 
bárhová. Telefonszám: 
06-30-569-1711

Köszönettel!

HÁRSFA ÉTTEREM
Vállaljuk különböző rendezvények lebonyolítását 

200 férőhelyig
- Lakodalmak
- Nyugdíjas búcsúztató
- Ballagások
- Osztálytalálkozó
- Halotti tor
- Születésnap
Ajánlatainkat sok kedvezménnyel, kedvező áron kínáluk!
Napi menüs közétkeztetés:
- Hétfőtől - péntekig 11.30 - 15 óráig
- Ár: 690 Ft/adag, heti előfizetéssel 630 Ft/adag
22. heti menü:
Hétfő: Csontleves, Párizsi szelet, rizi-bizi
Kedd: Karfiolleves, Sertéspörkölt galuska
Szerda: Lebbencsleves, Bolognai spagetti
Csütörtök: Almaleves, Göngyölt szelet, Petrezselymes 

burgonya
Péntek: Tavaszi zöldségleves, Bakonyi sertésragu rizzsel
A napi leveshez választható 890 Ft-ért!
- rántott szelet, hasábburgonyával, savanyúság
- vagy rántott sajt, hasábburgonyával, tartár mártgással.
A gyorsabb kiszolgálás érdekében ezen rendelését aznap 

10 óráig leadni szíveskedjenek!
Erzsébet utalvány, OTP Széchenyi Pihenőkártya 

elfogadóhely!
Cím: 2459 Rácalmás, Venyimi út 4.

Tel.: 06-25/625-304, 06-20/356-2453

Ez az Ön
hirdetésének a helye!
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A hónap híre és fotója

Kajak-kenus eredmények
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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. június 21-én, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: június 10-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat 
legkésőbb június 10-ig  juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármes-
teri 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, 
jövőnket  hordozza magában. Április hónapban nem született 
gyermek Rácalmáson.

A Tolnán megrendezett 
évadnyitó maraton verseny-
nyel elkezdődött a kajak-ke-
nusok számára a 2013-as évad. 
A Rácalmás Sportegyesületet 
12 versenyző képviselte a 4000 
méteres távokon.

Bucsi Blanka, Horváth La-
ura, Polákovics Petra, Bucsi 

Dani, Nagy Gábor Bence, Bu-
csi Bence, Markovics Balázs, 
Bencs Botond, Bucsi Bálint, 
Kingle Marci, Miholics Ár-
pád, Szöllősi Zsolt.

Versenyzőink első, máso-
dik, harmadik, hatodik és he-
tedik helyezést értek el.

Gratulálunk!


