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TARTALOM

A polgárőrök láthatósági mel-
lényt ajándékoztak a kerékpáros 
diákoknak. 

8. oldal

Megújultak a ligetek és a par-
kok....

20. oldal

Gyermeknap volt a Jankovich-
kúriában.

9. oldal

 Éjjel nappal figyeltük a vízállást...

Veszélyessé duzzadt a folyó
Önkormányzatunk vezető 

nehéz helyzetben voltak az ár-
vízi védekezés tekintetében.  A 
legveszélyeztetettebb terület 
a Páskom utca volt, ahonnan 
ki kellett költözniük az ottani 
ingatlantulajdonosoknak. Az 
önkormányzat átmeneti befo-
gadóhelyet alakított ki a régi 
városháza épületében.  

A polgármester a Közép-
Dunántúli Vízügyi Igazgató-
ság Fejér Megyei Szakaszmér-
nökségének vezetőjétől, Kiss 
Jenőtől kért szakmai segítsé-
get, miután a Páskom utcá-
ból, valamint a Bajcsy-Zs. ut-
cából igényeltek homokzsákot 
az emberek.  A szakaszmér-
nökségnek az volt az egyértel-
mű álláspontja  a június 6-án 
reggel tartott helyszíni szemlét 
követően, hogy nem támogat-
ja Rácalmáson a Páskom utcá-
ban  a homokzsákkal történő 
védekezést, mert az műszaki-
lag nem indokolt. Az érintett 

terület hullámtérben található, 
védőmű nincs, védőgát nem 
tud ily módon megmagasítás-

ra kerülni. Ugyancsak nem tá-
mogatja a lakóházas övezetű 
Bajcsy-Zs. utca legvégén lévő 
lakóházak védelmét homok-
zsákkal, mert a legmagasabb 
vízállás sem fogja veszélyeztet-
ni az életet és a vagyont, a víz 
nem éri el a házakat, a közterü-
letről nem lesznek megközelít-
hetetlenek.  A szakaszmérnök-
ség vezetője később írásban is 
fenntartotta azon álláspontját, 
hogy élet- és vagyonbiztonsá-
gi szempontból Rácalmáson 
nem indokolt a védekezés.

Véleményt 
nyilvánítottak

A rácalmási élményfürdő és 
sportcsarnok létesítésével kap-
csolatos lakossági véleménynyil-
vántartásról szóló kérdőív  385 
darab volt a polgármesteri hiva-
talban elhelyezett urnában május 
31-én. Az urnabontáskor megál-
lapították: formailag hat volt  ér-
vénytelen.  Utána valamennyi ki-
töltött kérdőívet ellenőrizték, az 
azokban szereplő adatokat össze-
vetették a népességnyilvántartás-
sal. (Folytatás a 3. oldalon.)

Az urnabontáskor hitelesítőként  jelen volt Bozsitsné dr. Pető Erzsébet 
ügyvéd és dr. Györe Andrea jegyző is

A szerb nemzetiségűek tavaszi 
ünnepei.

18. oldal

2013. június XX. évfolyam 6. szám
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Civil szervezetek támogatása
Rácalmás képviselőtestülete elbírálta a helyi civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra beérkezett igényeket, és az 

alábbiak szerint döntött a támogatás mértékéről:

Bővül a Hankook 
rácalmási gyára

A Hankook Tire május 
29-én bejelentette, hogy to-
vábbi 313 millió eurós beru-
házást indít magyarországi 
gyáregységében, ezzel kez-
detét veszi a a rácalmási gyár 
harmadik építési fázisa. A 
Hankook abroncsok iránti 
dinamikusan növekvő euró-
pai kereslettel párhuzamosan 
az abroncsgyártó ezzel tovább 

növeli termelőkapacitását 
Európában, amely a vállalat 
egyik kulcsfontosságú régi-
ója. A 313 millió euró érté-
kű új gyártóüzem közvetlenül 
950 új munkahelyet teremt 
és tovább növeli a Hankook 
rácalmási gyárának termelé-
si volumenét, amely így eléri 
majd a 17 millió abroncsot 
évente.

Az „Év Pedagógusa”
Rangos szakmai el-

ismerést vehetett át a 
pedagógus nap alkal-
mából Kiss Józsefné. 
A Jankovich Miklós 
Általános Iskola kol-
lektívájának szavaza-
ta alapján ő lett az „Év 
Pedagógusa” a 2012-
2013-as tanévben.

A kitüntetést a 
Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Köz-
pont Dunaújvárosi 
Tankerületében meg-
rendezett ünnepségen 
adták át. 

Gratulálunk a dí-
jazottnak, és továb-
bi szakmai sikereket, 
magánéleti örömöket 
kívánunk neki! Kiss Józsefné

Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 

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

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

Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető
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Urnabontás után
(Folytatás az 1. oldalról.)
A sportcsarnokra leadott 

kérdőívek száma összesen 61 
darab volt, ebből érvénytelen 
5 kérdőív. Az érvénytelenség 
oka: ugyanabból az ingatlan-
ból nyújtottak be több kérdő-
ívet.

A termálfürdőre leadott 
kérdőívek száma összesen 318 
volt, ebből érvénytelen 29 kér-
dőív. Az érvénytelenség oka: 
ugyanabból az ingatlanból 
nyújtottak be több kérdőívet, 
illetve nem rendelkeztek Rá-
calmáson lakcímmel a kérdő-
ívet benyújtók.

Az érvénytelen szavaza-
tokat leszámítva a sportcsar-
nokra összesen 56 darab, a 
termálfürdőre pedig összesen 
289 darab kérdőívet adtak le.  

A képviselőtestület ismé-
telten hangsúlyozza: mind a 
két beruházást a következő, 
2014-ben kezdődő választá-
si ciklusban szeretné meg-
valósítani. Ennek az előké-
születei folynak. Most azt 
határozza meg a testület – a 
lakók véleményét figyelembe 
véve –, hogy melyik beruhá-
zást tervezteti meg elsőként. 
De már most kötelezettséget 
vállal a képviselőtestület arra, 
hogy a véleménynyilvánítás-
kor második helyre sorolt lé-
tesítmény tervezési költségét 
is beépíti a jövő évi költségve-
tésbe. Tehát jövőre mind a két 
beruházás tervei elkészülnek, 
hogy 2014 év végén engedé-
lyezett tervekkel kezdhessük 
az építkezést.

Rezsicsökkentés a vízdíjban!
Tájékoztatjuk, hogy 2013. 

július 1-jével bevezetésre került 
rezsicsökkentéssel megvalósul 
a lakossági felhasználók víz- és 
csatornaszolgáltatási díjainak 
csökkentése. Ezzel az ön fel-
használási helyén is csökkenek 
a fizetendő szolgáltatási díjak.

Jelen hírlevelünkkel felhív-
juk szíves figyelmét arra, hogy 
a 2013. július 1-től alkalmazan-
dó díjcsökkentés elszámolása az 
ön közreműködésével ponto-
sítható, a későbbi esetleges vi-
ták megelőzhetők. 

A korrekt elszámolás érde-
kében társaságunk elhatárolást 
készít a 2013. június 30-ig tartó 
időszakra.

Az első félévi elszámolás 
pontossága érdekében kérjük, 
hogy a vízmérő(k) 2013. június 
30-ai állását szíveskedjen tár-
saságunknak bejelenteni 2013. 
július 15-ig, a megadott elérhe-
tőségeink egyikén.

Azon felhasználóink ese-
tében, akiknél - a vízmérőál-
lás bejelentése hiányában- nem 
rendelkezünk a 2013. június 

30-i mérőállással, számlázási 
programunk becsléssel állapítja 
meg a fordulónapi értéket, me-
lyet a soron következő elszá-
moló számlánk fog tartalmazni.

A szolgáltatásainkkal kap-
csolatos kérdése, észrevétele 
esetén, illetve a mérőállás beje-
lentéséhez az alábbi elérhetősé-
geken áll ügyfélszolgálatunk az 
ön rendelkezésére:

Telefon: DRV INFO vo-
nal 0640-240-240 helyi hívás 
díjával hívható telefonos ügy-
félkiszolgáló rendszer. Ügyin-
tézőink munkanapokon 7.30 
- 15.30 között érhetőek el, csü-

törtökön 20 óráig, automata in-
formációs szolgáltatásunk 0-24 
óra között bármikor igénybe 
vehető.

Automatikus mérőállás fo-
gadás: 06-40-240-240/2-es 
menüpont. Levélcímünk: DRV 
Zrt. Ügyfélszolgálat 8601 Sió-
fok, Pf. 888. Elektronikus le-
vélcímünk: ugyfelszolgalat@
drv.hu Honlapunk: www.drv.
hu.- online ügyfélszolgálatun-
kon várjuk vízmérőállás beje-
lentését  Együttműködését ez-
úton is köszönjük!

Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt.

Kezdődnek a beruházások
Az óvoda bővítésének első 

ütemét jelentő bölcsőde építé-
sére négy cégtől kért ajánlatot 
a képviselőtestület. A cégek 
közül csak a Fejérduna-Ép 
Kft. tett eleget a hiánypótlá-
si felszólításnak, így ő kapta 
meg a munkát 149 millió 500 
ezer forint nettő ajánlati áron. 

Az önkormányzat három 
cégtől kért ajánlatot a Marti-
nász telep úthálózatának fej-
lesztésére, közülük a legked-
vezőbbet adó Kulcs Útépítő 
és Mélyépítő Kft. lett a nyer-
tes: 137 millió 834 ezer 595 
forintért vállalta a beruházást, 
amely magában foglalja a Jáz-
min, a Tulipán, a Nyírfa és az 

Akácfa utca, valamint az Er-
dősor aszfaltozását és a csapa-
dékvíz-elvezetés megoldását.

Az Arany János utca vízel-
vezetésére és kerékpárút építé-
sére, és a Vasvirág utca, Mar-
tinász játszótér környékének 
vízelvezetésének kiépítése tár-
gyában négy cégtől kért aján-
latot a képviselőtestület, kö-
zülük a legolcsóbbat fogadta 
el, amely Bodkő Kft. nettó 88 
millió 082 ezer 194 forint. 

A Jankovich iskola főépü-
letében a vizesblokkok felújí-
tására érkezett négy árajánlat 
közül a kulcsi HO-ZO Bt. 
adta a legkedvezőbbet bruttó 
4 millió 844 ezer 858 forinttal.

A képviselők jelezték...
Kukucska Gyula alpolgár-

mester a májusi testületi ülésen 
elmondta, hogy baráti társaságá-
ból néhányan a művelődési ház 
körüli kerítés nádszövetének a 
helyreállításán dolgoznak társa-
dalmi munkában, kérte az ön-
kormányzatot, hogy vezérdrótot 
biztosítson. Felvetette továbbá, 
hogy helyi rendeletben kelle-
ne foglalni a magán ingatlanok 
kertjében esténként tartandó 
összejövetelek szabályit.

Nagyné Berzai Márta kérte, 
hogy két padot hellyezenek ki a 
Kulcsi útra, egyiket a buszmeg-
állóhoz, a másikat a Rácz Éva 
néni elé. Pálinkás Tiborné java-
solta: az önkormányzat figyeljen 
jobban az orvosi rendelő előtti 

park rendben tartására.  Németh 
Miklósné jelezte, közterületen 
kiégett a lámpa, az E.ON eluta-
sította a bejelentését, ezért in-
tézkedést kért a hivataltól.  Vizi 
István javasolta, hogy az új piac 
térhez tegyenek ki behajtani ti-
los táblát, mert az árusok beáll-
nak a térkőre, és a járműről árul-
ják a portékájukat. Kukucska 
Gyula a júniusi ülésen elmondta: 
most jutott tudomására, hogy a 
Síp utcában nincs ivóvíz. Válasz-
ként elhangzott, hogy az utca 
nagyon keskeny, az ottani köz-
művek nem teszik lehetővé a víz 
gerincvezeték védőtávolságának 
betartását. Szintén az alpolgár-
mester kérte, hogy a Bay tér út-
építése, felújítása történjen meg.

Szelektív 
hulladékgyűjtés

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 
2013-ban a következők:

    Június 26. szerda
    Július 31. szerda
    Augusztus 28. szerda
    Szeptember 25. szerda
    Október 30. szerda
    November 27. szerda
    December 26. csütörtök

Képviselői 
fogadóóra

Tájékoztatjuk a lakókat, hogy 
Rácalmás Város Önkormány-
zatának  képviselőtestületi 
tagjai közül a következő tart 
képviselői fogadóórát.

Kukucska Gyula
Időpont: 2013. július 3., 

szerda 15 - 17 óráig
Nagyné Berzai Márta
Időpont: 2013. augusztus 7., 

szerda 15 - 17 óráig
Németh Miklósné
Időpont: 2013. szeptember 

4., szerda 15 - 17 óráig
Helyszín: polgármesteri hi-

vatal tárgyalója.
dr. Györe Andrea

jegyző



Rácalmás4

Rácalmás Város Önkormányzat 2012. 
évi beszámolója

Az államháztartásról szó-
ló 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban: Áht.) 89. § (1) 
bekezdése, valamint az állam-
háztartás szervezeti beszámo-
lási és könyvvezetési kötelezett-
ségének sajátosságairól szóló 
249/2000. (XII. 24.) Kormány-
rendelet 10. § (1) bekezdése ér-
telmében a helyi önkormányzat, 
a költségvetési évről december 
31-ei fordulónappal éves elemi 
költségvetési beszámolót köte-
les készíteni. Az Áht. 91. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a 
jegyző által elkészített zárszám-
adási rendelettervezetet a polgár-
mester a költségvetési évet köve-
tő negyedik hónap utolsó napjáig 
terjeszti a képviselő-testület elé. 
A zárszámadásról a képviselő-
testület rendeletet alkot. 
Önkormányzati feladatellátás 
általános értékelése

Rácalmás Város Önkormány-
zat az önkormányzati törvényben 
előírt kötelező feladatait 2012. 
évben is el tudta látni, az intéz-
mények és a Polgármesteri Hi-
vatal működését biztosítani tud-
ta. Ezen túlmenően az önként 
vállalt feladatok finanszírozása is 
megoldott volt. 

Az önkormányzat Képviselő-
testülete, a Polgármesteri Hivatal 
és az Intézmények nagy hang-
súlyt fektettek a különböző pá-
lyázati lehetőségek feltárására, 
ezzel is elősegítve a működési és 
fejlesztési források növelését. A 
2012. évben folytatódtak a koráb-
ban elkezdett pályázati projektek. 
Bevételi források és azok 
teljesítése

Az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési módosított bevé-
teli előirányzatának főösszege 
2.160.774 e Ft. Az év folyamán 
összesen 2.131.616 e Ft bevétel 
realizálódott.  A módosított elő-
irányzathoz viszonyítva a teljesí-
tés 98,65 %. 
Adóbevételek alakulása

2012. évre az adóbevételi 
előirányzat 821.754 ezer forint. 

A 2012. évi előirányzathoz ké-
pest 1.042.427 ezer forint telje-
sült, ami a tervezetthez képest 
126,85 %-os teljesítést jelent. 

Rácalmáson 2012. évben 
négy fajta helyi adó működött. 
Rácalmáson mind a háztartá-
sok (magánszemélyek), mind a 
gazdálkodók (vállalkozók) adó-
alanynak minősülnek, így kiter-
jed rájuk a helyi adókötelezett-
ség, legyen ez vagyoni típusú 
(építmény), kommunális jelle-
gű (idegenforgalmi adó), vagy 
iparűzési adó.

Az önkormányzatot megil-
lető adójellegű bevételek legje-
lentősebb része a helyi iparűzési 
adóból befolyó összeg (83,6%), de 
kiemelkedő a helyi építmények 
után megfizetett adórész aránya 
is (16,26%).

Rácalmás Város Önkormány-
zata a helyi adók 2012. évi mér-
tékeit a helyi sajátosságokhoz, a 
gazdálkodási követelményekhez 
és az adóalanyok teherviselő ké-
pességéhez igazodóan állapította 
meg - a törvényben meghatáro-
zott felső (adómaximum) hatá-
rokra is figyelemmel.

Adónemek részletezése
Helyi iparűzési adó
Az adónemet sajátos fizetési 

mód jellemzi, az adózók az adó-
évben egyrészt a megelőző év 
adatai alapján előleget fizetnek 
(adóév március 15 és szeptem-
ber 15), másrészt elszámolnak a 
befizettet előlegekkel szemben 
(adóév május 31), valamint de-
cember 20-val feltöltési kötele-
zettséget teljesítenek. Ekkor az 
éves várható adó összegére ki-
egészítik a már megfizetett elő-
legeket.

A helyi iparűzési adóból 
származó bevétel a helyi adóbe-
vételek 83,58 %-a, ezért  a helyi 
adók között még mindig meg-
határozó súlya van.

2012. évre tervezett bevétel 
650.000 e Ft, melyből 871.322 
e Ft teljesült, ami 134,04 %-os  
teljesítést jelent.

Építményadó

Az építményadó tervezett 
bevétele 170.754 e Ft, mely-
ből 169.573 eFt teljesült, mely 
99,3%-os teljesítést jelent. 

2012. évben a feldolgozott 
bevallások adatai alapján az 
adózók száma 1411 db, az adó-
tárgyak száma 1655 db.  

Idegenforgalmi adó
Az idegenforgalmi adónem 

havi bevallásokhoz kötötten ke-
rült előírásra és ennek megfelelő-
en kell a beszedőknek az adót a 
beszedést követő hó 15-ig a meg-
felelő számlára utalni. 

Rácalmáson az idegenfor-
galomból származó bevétel ki-
csi, nagyságrendjében nem szá-
mottevő tétel a költségvetésben. 
A tervezett bevétel 1 000 e Ft, 
melyből 2012. évben 1.533 e Ft 
teljesült, mely 153,3 %-os teljesí-
tést jelent. 

Talajterhelési díj
Talajterhelési díjfizetési köte-

lezettség azt a kibocsátót terheli, 
aki a műszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára nem köt rá. A 
2012. évben beszedett díj összege 
394 e Ft volt. 

Gépjárműadó
Továbbra is az általános köz-

ponti szabályok alapján kell adót 
fizetniük azoknak, akik a közúti 
közlekedési nyilvántartásról szóló 
1999. évi LXXXIV. törvény alap-
ján vezetett járműnyilvántartás-
ban az év első napján üzemben 
tartóként, ennek hiányában tulaj-
donosként szerepelnek.

Gépjárműadó tervezett bevé-
tel 30.000 eFt, melyből 33.316 e 
Ft teljesült, mely 111,05 %-os tel-
jesítést jelent.  

Késedelmi pótlék, bírság
A helyi adóbevételekhez kap-

csolódó késedelmi pótlék és bír-
ság tervezett bevétele 500 e Ft, 
melyből 917 eFt teljesült, mely 
183,4 %-os teljesítést jelent. 

Központi költségvetésből ka-
pott költségvetési támogatások 
alakulása

A központi költségvetésből 
2012. évben befolyt bevételek 
összege 426.885eFt volt,  össze-
tétele a következő:

Normatív hozzájárulások
lakosságszámhoz kötött

18.623 eFt
feladatmutatóhoz kötött

94.096 eFt
Központosított előirányzatok

2.793 eFt
Kiegészítő támogatás egyes 

közoktatási feladatokhoz
14.097 eFt

Egyes szociális feladatok tá-
mogatása

18.736 eFt
Egyéb központi támogatás

278.540 eFt
Központosított előirányzatot 

az alábbi feladatokra kapott az 
önkormányzat:

2011. évi bérkompenzáció
246 eFt

nyári szociális gyerekétkezte-
tés

880 eFt
könyvtári érdekeltségnövelő 

támogatás
35 eFt

esélyegyenlőséget szolgáló in-
tézkedések

1.104 eFt
integrált rendszerben résztve-

vő pedagógusok támogatása
528 eFt

Egyéb központi támogatás-
ból 853 eFt a gyermekvédel-
mi támogatás Erzsébet utalvány 
formájában, bérkompenzáció cí-
men 8.322 eFt juttatásban része-
sült önkormányzatunk. Az 5000 
fő alatti lakosságszámú telepü-
lési önkormányzatok adósság-
konszolidációja során támoga-
tásként kapott összeg 269.198 
eFt volt.

A fejezeti kezelésű szervtől 
kapott bevételek között mutatjuk 
ki a gyermekvédelmi támogatás 
(928 eFt), a mozgáskorlátozottak 
közlekedési támogatásának fede-
zetét (66 eFt), a védőnői szolgálat 
finanszírozására 6118 eFt-ot ka-
pott az önkormányzat.

Az Eu-s támogatással meg-
valósuló beruházások finanszí-
rozására kapott támogatásértékű 
bevétel 235.717 eFt bevételt je-
lentett településünknek.
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Kiadások alakulása

Önkormányzati szinten a ki-
emelt előirányzatokat nem léptük 
túl. Minden intézményünk töre-
kedett a takarékos gazdálkodásra.

A személyi juttatásokra (91,28 
%) és azok közterheire (93,32%) 
a kifizetések az előirányzaton be-
lül teljesültek. A dologi kiadások 
esetében a módosított előirány-
zatok keretein belül maradtunk, 
felhasználási szint 92,41 %.

A működési célú pénzesz-
köz átadások soron került elszá-

molásra a civil szervezeteknek 
adott támogatás, amit pályázta-
tás útján osztott el a Képviselő-
testület.

A szociálpolitikai ellátá-
sok esetében a módosított elő-
irányzat 85,95 %-a került fel-
használásra. A társadalom- és 
szociálpolitikai juttatások elő-
irányzatainak tervezése és telje-
sítése az éppen hatályban lévő 
jogszabályok és a helyi sajátossá-
gok figyelembevételével történt 
2012-ben is. A rendszeres ellátá-

sok: a rendelkezésre állási támo-
gatás, foglalkoztatást helyette-
sítő támogatás, lakásfenntartási 
támogatás, időskorúak támoga-
tása, ápolási díj, rendszeres szo-
ciális támogatás. Eseti ellátások 
a közgyógyellátási igazolványo-
kért fizetett díj, temetési segély, 
átmeneti segélyek, mozgáskorlá-
tozottak támogatása. 

Fejlesztési kiadások
A fejlesztési kiadások telje-

sülése 874.523 eFt-ban realizá-

lódott, az eredeti előirányzathoz 
viszonyítva 109,06 %-os, a mó-
dosítotthoz képes 88,25 % telje-
sülés.

Az önkormányzat 2012. év-
ben utakat épített - Révai utca, 
Tóth Á. utca, Béla köz - , csapa-
dékvíz elvezetési munkálatokat 
végzett a Jázmin, Venyimi, Tuli-
pán, Kulcsi  utcákban. Felújításra 
került az Arany J. utcai szolgála-
ti lakás. Megújult az Egészség-
ház kívül-belül, a Korányi téren 
parkolókat és járdát épített az 
önkormányzat. Befejeződött az 
Eu-s finanszírozással megvalósu-
ló Ófalu 2a projekt, megkezdőd-
tek Ófalu 2b projekt  kivitelezési 
munkái, Ófalu 3. ütemnél kifize-
tésre kerültek az engedélyes és ki-
viteli tervek. 

Finanszírozási műveletek
Az önkormányzat több éves 

kihatással járó döntései voltak a 
korábban felvett hosszú lejára-
tú hitelek, amelyek a beruházá-
sainkhoz biztosítottak finanszí-
rozást.  Magyarország 2012. évi 
központi költségvetésről szóló 
2011. évi CLXXXVIII. törvény 
76/C. §-ban foglaltakra figye-
lemmel és a 184/2012. (XII.11.) 
számú képviselő-testületi határo-
zat felhatalmazása alapján az ön-
kormányzat 2012. december 12-
én fennálló adósságállományát a 
Magyar Állam a hitelezők felé t 
törlesztette 269.198 eFt érték-
ben.

Az egyik szerződéshez kap-
csolódó engedményezés összegét 
- 30.577.964 Ft - december 28-
án a Önkormányzatunk átutalta 
a Magyar Államkincstár megha-
tározott számlájára.

Az Önkormányzati vagyon 
helyzete

Az önkormányzati vagyon 
helyzete: a mérleg főösszege 
2012. december 31-én 6.507.880 
e Ft. (A 2011. évi mérleg főösszeg 
6.148.214 e Ft.)

A befektetett eszközök érté-
ke a 2011. évi 5.804.819 e Ft-ról 
2012. évben 6.257.203 e Ft-ra 
növekedett. 

Folyamatban levő beruházás-
ként a mérlegben 229.420 e Ft 
szerepel. 

Rácalmás, 2013. április 26.
Schrick István 
 polgármester
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Árvíz után: fertőtlenítés, védekezés!
Házak mentesítése

50 m2 -re:
6 dl háztartási Hypo + 9,4 

liter víz
100 m2 -re:
1,2 liter háztartási Hypo 

+ 18,8 liter víz
10 liter fertőtlenítő oldat 

50 - 60 m2 felület fertőtlení-
tésére alkalmas.

Gumikesztyű használata 
és az általános munkavédel-
mi előírások betartása szük-
séges!

10 x 50 m2-re:
60 dl (6 l) háztartási Hypo 

+ 94 l víz
10 x 100 m2-re:
12 l háztartási Hypo + 

188 l víz

Ásott kút fertőtlenítése
1. Kiszivattyúzás: a kút vi-

zét a szokásos vízszint eléré-
séig kell szivattyúzni.

2. Fertőtlenítés háztartási 
Hypoval

- 5 méteres vízoszlop ese-
tén 1 kút kb. 4 m3

 4 m3 -re 1,2 liter háztar-
tási Hypo

A kimért háztartá-
si Hypot 2 -3 vödör vízben 
szétosztjuk, majd ezt a fris-
sen elkészített oldatot a kút 
kávájára öntjük, így a beön-
tött víz a kút belső bélésén 
végigfolyva jut be a kút vi-
zébe.

24 óra behatási idő után, 
ha klórszag nem érezhe-
tő kétszeres mennyiségű 
Hypoval a fertőtlenítést meg 
kell ismételni.

Ismétlés esetén tehát:
1 kút fertőtlenítéséhez 

2,4 liter Hypo szükséges.
24 óra behatási idő után, 

ha klórszag érezhető – ered-
ményes volt a fertőtlenítés.

3. Eredményes fertőtlení-
tés után a vizet ki kell szi-
vattyúzni, viszont az így fer-
tőtlenített kútban megjelenő 
víz használata sem biztonsá-
gos.

Fúrt kutak fertőtlenítése
Az  anyacsőbe 3 dl Na-hi-

poklorit - 90-et öntünk Ezt 
követően a kézi, vagy gépi 
szivattyút néhány percig  já-
ratjuk, majd újabb 3 dl Na-
hipoklorit 90 oldattal a mű-
velet megismételjük. 

Tárolóaknás rendszer-
nél a 3 dl Na-hipoklorit - 
90-nel kétszer megismételt 
kezelésen kívül a tárolóak-
nában levő víz mennyisé-
gének megfelelően minden 
köbméter vízbe 1 dl Na-hi-
poklorit - 90 -et kell beön-
teni. Behatási idő: 24 óra. 
Ezt követően a fertőtlení-
tett kutat addig kell szi-
vattyúzni, míg a klórszag 
már nem érezhető. (Ez az 
eljárás csak 30-40 méter 
mélységig végezhető. En-
nél mélyebb kutak esetén a 
vízügyi hatóságot kell érte-
síteni!)

Amennyiben a kút vizét 
korábban emberi fogyasz-
tásra nem használták, fer-
tőtlenítés után a víz tovább 
használható (locsolás, autó-
mosás stb.) 

Ha korábban emberi fo-
gyasztásra használták a vi-
zet, fertőtlenítés után labo-
ratóriumi vizsgálat végzése 
ajánlott.

Árnyékszék 
fertőtlenítése

Az űrgödrös árnyékszék 
építményét az űrgödör tar-
talmának fertőtlenítésével 
egyidejűleg fertőtleníteni 
kell.

I. Folyamatos fertőtlení-
tés

1. Űrtartalom fertőtlení-
tése:

1 űrgödör (1 m2) felületre 
1 kg klórmész.

Az űrgödör tartalmának 
felületét összefüggő réteg-
ben be kell szórni.

2. Fal, padlózat fertőtle-
nítése

1 árnyékszék felépítmé-
nye (átlagban 10 m2)

Az építmény fertőtlení-
tését úgy kell végrehajtani, 
hogy az űrgödör oldalfala-
it, az építmény falait, ajtaját, 
padozatát, 20%-os mésztej-
jel, vagy 10%-os klórmész 
oldattal kell meszelni.

Az ülődeszkát 24 órás be-
hatási idő után le kell öblí-
teni.

II. Zárófertőtlenítés
Az űrgödör tartalmának 

minden m3 ürülékmennyisé-
gére 37,5 kg klórmész, vagy 
égetett mész szükséges.

Ezt a mennyiséget megá-
ban az űrgödör tartalmában 
kell feloldani, vagy 1 m3-
re számítva 300 liter 10%-
os klórmész, illetve 20%-os 
mésztej oldatként kell az űr-
gödör tartalmához hozzáke-
verni.

1 űrgödör átlagos tartal-
ma 2-2,4 m3.

Felület 
fertőtlenítés

1. Mosható felületek
Padló, fal és más mosható 

felületek fertőtlenítése:
2 % -os Natriumhipoklo-

rit 90

2 % -os Neomagnol oldat
Háztartási hypo
Oldat készítése: 
2 dl Natriumhipoklorit 

90 + 9,8 l víz
200 g Neomagnol por + 

9,8 l víz
6 dl Háztartási hypo + 9,4 

l víz
10 liter fertőtlenítő oldat 

50 - 60 m2 felület fertőtlení-
tésére alkalmas.

2. Nem mosható felületek
Kárpit, szőnyeg, felsőru-

házat
Dezinficiens habbal:
Liquor formaldehydi sa-

ponatus (lysoform) 10 % -os 
vizes oldatából habot képe-
zünk. A habot a fertőtlení-
tendő felületre felvisszük, az 
anyagba bedörzsöljük.

Száradás után porszívó-
zás, kefélés.

Szennyvíz 
fertőtlenítése

1 m3 szennyvízre 150 g 
klórmész, vagy 5 liter Natri-
umhypoklorit 90 szükséges.

I. Fertőtlenítés klór-
mésszel

Törzsoldat készítése:
A szükséges mennyiségű 

klórmeszet tízszeres meny-
nyiségű vízben kell felolda-
ni, a kapott törzsoldatot a 
szennyvízhez öntjük.

Behatási idő: 2 óra
Egy szennyvízgyűjtő átla-

gosan 10 m3 -es
II. Fertőtlenítés Natri-

umhypoklorit 90 -el
A szükséges mennyisé-

get hígítás nélkül keverjük a 
szennyvízhez.

III. Szennyvíztisztí-
tó telepről elfolyó tisztított 
szennyvíz fertőtlenítése:

Élővíz befogadás esetén 
maximum 10 mg / liter sza-
badklór.

IV. Trágyalé fertőtleníté-
se:

1 m3 trágyaléhez 2 kg 
klórmészpor, vagy égetett 
mészport adunk.

Behatási idő: 2 óra

Felhívás a lakossághoz
A fertőzések és járványos megbetegedések elkerülése 

végett:
1. Csak ellenőrzött, vezetékes ivóvizet igyanak!
2. A saláta és zöldségféléket csak alapos mosás és főzés 

után fogyasszák!
3. Alaposan átfőzött illetve sütött ételeket, vagy kon-

zerveket egyenek!
4. Hasmenéses panaszok esetén AZONNAL fordulja-

nak háziorvosukhoz!
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Gyerek ARC kiállításon
Iskolánk képző-és iparmű-

vészeti tagozatos tanulói ki-
válóan szerepeltek a Gyerek 
Arc „Hurrá, utazunk!” című 
rajzpályázatán. 2013-ban 6. 
alkalommal írt ki alkotói pá-
lyázatot az ARC, gyerekek 
számára. A Hankook másod-
szor állt támogatóként a krea-
tív pályázat mellé. Nem vélet-
len tehát, hogy az idei főtéma 
a szárazföldi közlekedés irá-
nyába terelte az alkotók gon-
dolatait. Az ötletes rajzok és 
plakát tervek egyértelműen 

bizonyítják, hogy a gyereke-
ket csakúgy, mint a felnőtte-
ket, foglalkoztatja a téma.

Több száz pályaműből vá-
lasztotta ki a szakmai zsűri azt 
a 80 rajzot, amely óriásmoli-
nóra nagyítva megtekinthető 
2013. május 25. és június 24. 
között Budapesten, a Mille-
náris Parkban. A kiállítók kö-
zött szerepelnek Osvai Réka, 
Bányi Maja, valamint Nagy 
Balázs. Mindhármuknak gra-
tulálunk!

Pál Péterné

 Mezőgazdasági összeírás
A Központi Statisztikai 

Hivatal jogszabályi előírá-
soknak megfelelően mező-
gazdasági összeírást hajt vég-
re 2013. június 1-30. között. 
A Gazdaságszerkezeti össze-
írás (GSZÖ 2013) célja, hogy 
a magyar mezőgazdaságról 
pontos és hiteles képet adjon 
a gazdaságirányítás, az Euró-
pai Unió és a gazdálkodók ré-
szére. Az összeírók az ország 
1600 településének kijelölt 
mintakörzeteiben gyűjtik az 

adatokat, amelyek a Statiszti-
kai törvény rendelkezései sze-
rint kizárólag statisztikai célra 
használhatóak. A válaszadás 
kötelező.

Rácalmáson az összeírás a 
következő utcákat érinti:

Jázmin, Martinász, Rózsa 
és Vasvirág utca, Venyimi út.

Kérjük, fogadják bizalom-
mal az igazolvánnyal ellátott 
összeírót, legyenek segítségé-
re az összeírás gyors és szak-
szerű lebonyolításában. 

Nyári táborok
Kézműves tábor 

II. turnus július 1-6-ig. 
A bejárós kézműves táborokba 8-16 óra között várjuk a 6-14 

éves korú gyerekek jelentkezését. Részvételi díj: 10.000 Ft.

Bűvésztábor
Június 24-28-a  között  Moltész Gyula bűvész vezetésével 

(www.mollini.hu), 6-14 éves korú gyermekek számára.  Részvé-
teli díj: 13.000 Ft.  Csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

Mindkét táborról további információk a művelődési ház te-
lefonszámán: 25/440-456

 Óvodavezető pályázat
Rácalmás  Város Önkormányzat
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló„ 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 

§  alapján pályázatot hirdet Rácalmás  Város Önkormányzat  Etalonsport 
Sportóvoda Rácalmás intézménye

ÓVODAVEZETŐ  (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalma-

zotti  jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezető  megbízás  időtartama: A vezető megbízás  határozott időre, 

5  évre, 2018. augusztus  15-ig szól.
A munkavégzés helye: 2459 Rácalmás  Szigetfő u. 17.     
A munkakörbe tartozó , illetve a vezetői megbízással  járó  lényeges fel-

adatok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az 
intézmény irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, teljes 
körű pedagógiai szakmai vezetése, a törvényes intézményi működés biz-
tosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az Alapító Okirat szerint 

Illetmény és juttatások: A illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi   XXXIII. törvény   rendel-
kezései az irányadók . 

Pályázati feltételek:
 � Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. 
mellékletében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

 � a pedagógus- szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szak-
képzettség,

 � legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 � nevelési - oktatási intézményben pedagógus - munkakörben fenn-
álló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás  vagy a 
megbízással egyidejűleg pedagógus - munkakörben történő, határo-
zatlan időre  teljes munkaidőre szóló alkalmazás, 

 � vagyonnyilatkozattételi  eljárás lefolytatására nyilatkozat,  
 � magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  Fényképes szakmai életrajz,
  Képesítést igazoló okiratok másolata,
  90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány , de legalább az erkölcsi 

bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata ,
A 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5.§ (8) bekezdésében foglalt az in-

tézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel ( továbbiakban vezetési programot ),

A pályázó nyilatkozata a pályázat véleményezésében és elbírálásában 
résztvevők betekintési és megismerési jogára vonatkozóan,

szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata,
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör  2013. augusz-

tus  16-tól  tölthető  be.
A pályázat benyújtásának   határideje: 2013. július 1-e.
A pályázatok benyújtásának módja: Személyesen  vagy postai úton, a 

pályázatnak a   Rácalmás Város  Polgármesteri Hivatal   címére történő 
megküldésével  (2459  Rácalmás Szigetfő u. 11-13. ).Kérjük  a borítékon  
feltüntetni  „Óvodavezető   pályázat„  és a pályázati adatbázisban szerep-
lő azonosító  számot  1341/2013. A pályázatot egy eredeti  és egy másolati  
példányban kell  benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 13-a.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályáztatás eredménytelennek nyilvánítási jogát a pályáztató fenn-

tartja.
A pályázati kiírással  kapcsolatosan további információt   dr. Györe And-

rea nyújt, 25-517-866-os telefonszámon .
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.racalmas.hu 

honlapon szerezhet.
A pályázati kiírás  további közzétételének  helye:
    Oktatási és Kulturális Közlöny
    www.racalmas.hu
A KÖZIGÁLLÁS publikálás  időpontja: 2013. május 22.
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Óvjuk a gyerekeket!
Láthatósági mellényeket 

ajándékoztak a diákoknak a 
Szent György Polgárőr Egye-
sület tagjai.

A rácalmási polgárőrök fi-
gyelnek a kisvárosban élő gye-
rekekre. Azon kevés kivételek 
közé tartoznak, akik minden 
reggel hét és nyolc óra között 
posztolnak a főutcai zebrák-
nál, valamint  az iskola előtt és   
segítenek a diákoknak  átkelni 
az úton, folyton oktatják őket 
a helyes közlekedésre, felhív-
ják a figyelmüket a szabályok 
betartására.

A nyár közeledtével kiter-
jesztették védőszárnyukat: a 
civil szervezetek támogatására 
szánt önkormányzati keretből 
pályázattal elnyert összegből 
láthatósági mellényeket vásá-
roltak  mégpedig divatosakat, 
fiatalosakat  a Szent György 
polgárőr Egyesület, és a gye-
rekeknek ajándékozták azokat. 
A polgárőrök az iskola előtt 
várták a diákokat június első 
hetében.

Minden gyerek kapott egy 
mellényt, aki kerékpárral érke-
zett a helyszínre. Vizi István 

szerint nagyon fontos, hogy a 
nyári szünet előtt nyomatéko-
san figyelmeztessék a nebuló-
kat a veszélyekre, elmondják 

nekik: használni kell a mel-
lényt nyáron is, sötétedés után 
mindenképpen, a saját érde-
kükben.

Háromból két alkalommal a lakók is segítettek

Elkaptuk a tolvajokat
Legutóbbi jelentkezésünk 

óta több esemény is történt 
a településünkön, sajnos egy 
betöréses lopásról is be kell 
számolnunk, ami olyan idő-
pontban történt, amikor a ház 
lakói rövid időre elhagyták 
lakhelyüket, és az elkövetők 
ezt  a távollétet kihasználva 
hatoltak be a sértett lakásába. 

Pórul járt viszont az a tol-
vaj, aki előszeretettel „gyűjtö-
gette” a vízórákat az üdülőhá-
zaknál. Általában az éjszakai 
órákban hajtotta végre  bűn-
cselekményeit (mégpedig 
több mint negyven ingatla-
non), de a rendőrség többna-
pos éjszakai figyelés után sike-
resen elfogta. 

Nem sokáig kellett futni 
annak tolvajnak sem, aki az 
Ófaluban akarta kirabolni egy 
családi ház melléképületét. 
Megzavarták tettének befeje-
zése előtt, emiatt menekülő-
re fogta a dolgot,  de polgár-
őr társaink rövid futóverseny 
után elfogták. 

Az a csatorna tolvaj sem 
járt jobban, aki az ökotúrisz-
tikai központ épületének a 
tetejéről szerette volna ellop-
ni a réz csatornatartó vasat. 
A gyors lakossági bejelen-
tésnen és a gyors reagálás-
nak köszönhetően polgárőre-
ink (szintén kisebb dulakodás 
után) átadták a tettest a kiér-
kező rendőröknek.

Három alkalomból kettő-
nél köszönhető a lakosság fi-
gyelmének és azonnali beje-
lentésének a tettes elfogása.  
Állampolgári bejelentések 
nélkül talán ezek a tolvajok 
még ma is garázdálkodnának!

A hónap elején közel száz-
negyven darab nyakba akaszt-
ható, fényvisszaverő látha-
tósági háromszöggel leptük 
meg a kerékpárral járó iskolá-
sainkat, illetve óvodásainkat. 
E biztonsági felszerelés szak-
szerű használatában bízva re-
méljük,  balesetmentesen úsz-
szuk meg a nyári szünidőt.

Az önkormányzat által ki-
írt és elnyert pályázatunk fő 
pillérje gyermekek védelme. 
A nyári szünidőben sem  vesz-
szük le vigyázó szemünket a 
gyermekekről. Folyamatosan 
ellenőrizzük játszótereinket 
és próbáljuk kiszűrni a nem 
odavaló személyeket,  a kis-
korúak védelmében.

Nemrégiben meghívást 
kapott egyesületünk veze-
tősége a Perkátai Polgárőr 
Egyesület fennállásának ti-
zedik évfordulója alkalmá-
ból rendezett ünnepségre, 
azért is,  mert a két település 
nagy rendezvényein sok alka-
lommal segítettük ki egymást 
szolgálatok ellátásával. A jó 
együttműködésnek köszön-
hetően Perkáta testvéregye-
sületté fogadta a rácalmási 
polgárőr egyesületet. A to-
vábbiakban nálunk folynak 
majd a megbeszélések a fon-
tosabb  feladatok ellátásá-
ról. Viszonzásként a perkátai 
egyesület az Almavirág Fesz-
tiválon saját lovaival ingyen 
lovagolást biztosított a helyi 
kisgyermek számára. 

Tagjaink az éjszakai szolgá-
latok folyamán postai befizető 
csekkel ellátott szórólapokat 
juttatnak el a postaládákba, 
kérjük aki teheti támogatá-

sával járuljon hozzá Rácal-
más közbiztonságának javítá-
sához, amennyiben úgy látja, 
hogy a Szent György Polgárőr 
Egyesület munkája az ön és a 
település javát szolgálja!

Szintén  várjuk továbbra 
is mindazoknak a jelentke-
zését, akik munkájukkal se-
gíteni tudják egyesületünk 
hatékony jelenlétét Rácalmá-
son. Örömmel jelentjük, hogy 
egyesületünk tagságának lét-
száma az elmúlt három hó-
napban öt fővel gyarapodott, 
sok terhet levéve a már sok-
szor napiasan szolgálatot tel-
jesítő kollégáink válláról.

 Büszkeséggel tudatjuk to-
vábbá, hogy a két ifjú polgár-
őrünk, Perusza László és Bé-
nyei Ákos az  európai íjász 
versenyen második illetve 
harmadik helyezést ért el.

Tagjaink és vezetőink  el-
képzelése továbbra is az, hogy 
folytatjuk a késő délutáni és az 
éjszakai járőrözést a rendőr-
séggel karöltve.  Illetve figyel-
münk a településen csellengő 
fiatalkorúak védelmére irá-
nyul. Reméljük ezen elhatáro-
zással és munkával sok prob-
lémát meg tudunk oldani.

Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István

elnökségi tag

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai:  
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

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

Körzeti megbízott: 
06-30/621-0959
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Kézműves tábor
Szeretettel várunk július 1-5. 

között egy kis kézműveskedés-
re a művelődési házba. A bejárós 
táborba 8-16 óra között várjuk a 
játszani szerető 6-14 éves korú 
gyerekeket. A tábor díja: 10.000 
forint. További információ a 
25/440-456-os telefonszámon.

 

Cimbora klub 
találkozó

A Cimbora klub találkozójá-
nak következő időpontja: június 
29. szombat, 15 óra. Szeretettel 
várjuk már meglévő és új cim-
boráinkat a művelődési ház és 
könyvtárba. 

Jógatanfolyam 
indul

Megfelelő számú jelentke-
ző esetén jógatanfolyam indul a 
művelődési házban diplomás jó-
gatanár vezetésével. A foglalko-
zásra idősebbek és fiatalabbak is 
bátran jelentkezhetnek. További 
információk a következő elérhe-
tőségeken kaphatók: tel.:30/372-
1689, e-mail: luxika@wp.pl

Képzőművésze-
ti szakkör indul

Képzőművészeti szakkör in-
dul Rácalmáson 2013. szept-
emberétől. A foglalkozásokon a 
jelentkezők a rajzolás és látás-
képzés mellett betekintést kap-
nak az olajfestés csodálatos vi-
lágába a ‚BOB ROSS’ technika 
alkalmazásával. Szeretettel vár-
juk azok jelentkezését, akik sze-
retnék megmérettetni magukat, 
vagy nem elégedettek jelenlegi 
tudásukkal, vagy egyszerűen kel-
lemes légkörben festéssel szeret-
nének kikapcsolódni.

A szakkör vezetője: Nógrá-
di Katalin ART, arany, platina, 
és közönség aranydíjas festő-és 
grafikusművész. www.nogradi-
katalin.huTovábbi információk: 
25/231-175 e-mail: kajano52@
gmail.com

A magyar hajózás 165 éves története
A TIT Hajózástörténeti, Modellező és Hagyományőrző Egyesület, valamint az MH 1. 

Honvéd tűzszerész és hadihajós ezred kiállítását rácalmási hajósok emléktárgyaival, gyűjte-
ményével kiegészítve tekinthetik meg június 25. és július 5. között a Rácalmási Művelődési 
Ház és Könyvtárban. 

Az ünnepélyes megnyitóra június 24-én, hétfőn 17 órai kezdettel kerül sor. Németh 
Miklósné köszöntő szavait követően Bauer 
József I. osztályú tengerészkapitány előadás-
ban a tengerhajózásról hallhatunk, majd 
Tímár Ottó emlékezik meg a rácalmási és 
dunaújvárosi tengerészekről. Ezt követően 
Mosonyi Mihály és Szalay Árpád kutatásai 
alapján felidézzük hadi, kereskedelmi, vala-
mint dunai hajósainkat, majd Tímár Ottó 
tekint vissza a hajómodellezés történetére. 

A kiállítás július 5-ig látogatható a mű-
velődési ház nyitvatartási idejében. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt. 

Rácalmási gyermeknap
Május 26-án, vasárnap a 

rácalmási Jankovich-kúriá-
ban, ahol tűzoltóbemutatóval 
kezdődött, majd Szalóki Ági 
Gingalló című családi mű-
sorával zárult a gyermeknapi 
rendezvény. 

A színpadi műsorok sorát 
a helyi óvoda, iskola, valamit 
a művelődési ház modern-
tánc-csoportjainak bemuta-
tója kezdte. Őket követték a 
székesfehérvári Szedtevette 
Zenekar tagjai, akik gyermek-
játszó táncházzal színesítet-
ték műsorukat. Mini-kaland-
pálya, a polgárőrök jóvoltából 
lovagoltatás, kézműves játszó-

ház a helyi óvónők vezetésé-
vel, népi játékok, arcfestés és 
hajfonás is várta a gyerekeket 
ezen a napon. 

A gyermeknap megfe-
lelő alkalomnak bizonyult 
a rácalmási Cimborák be-
mutatkozásához, akik Kál-
nay Adél: Csodaforrás című 
meséjét adták elő. A darabot 
Szabó Erika, a rácalmási is-
kola pedagógusa, valamint 
Törökné Antal Mária, a cim-
bora klub vezetője tanította 
be a gyerekeknek. 

A legkisebbeknek Veréb 
Judit, a művelődési házban 
is működő Ringató vezető-
je tartott bemutató foglalko-
zást.           Olaj Eszter
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Szivacskézilabda Országos Elődöntő
A DVSI színeiben szere-

lő csak rácalmási gyerekekből 
álló  U-8-as csapat kiváló tel-
jesítménnyel az ötödik helyet 
szerezte meg. Az elődöntőbe-
jutott csapatok: Éles Kézisuli, 
Dabas, Beszterce, Pécs, Pápa, 
DVSI.

A csapat tagjai: Priskin 
András, Szalai Zsolt, Szilá-
gyi Dominik, Bodnár Bálint, 
Kiss Benedek, Zuniga Ádám, 
Vasánszki Noel, Bencsik Ákos, 
Hegedüs Hunor, Bodnár Bence, 
Takács Ádám, Dózsa Richárd. 

A Fejér megyei kézilab-
da gyermek bajnokságban két 
fiú (U-11 és U-13) és két lány 
(U-11 és U-13) csapattal vet-
tünk részt. Saját létesítmény 
hiányában minden mérkőzés-
re utazni kellett csapataink-
nak. A fiúknál az U-11 éve-
sek között szereplő csapatunk 
volt a legfiatalabb, de a gyere-
kek tisztességesen szerepel-
tek. Mind a két fiú csapat a 
hatodik helyen végzett. A lá-
nyok csapatai mind a két kor-
osztályban a harmadik helyet 
szerezték meg. Felnőtt csapa-
taink a bajnokság alapszaka-
szából második (férfiak) il-
letve harmadik (nők) helyen 

jutottak be a rájátszásba. A 
férfiak végig versenyben vol-
tak a második helyért, de a 

bajnokság vége nem úgy si-
került, ahogy terveztük így a 
csapat a harmadik helyen vég-
zett. A női csapat a tervezett 
helyezést megszerezve szin-
tén harmadik lett. A követke-
ző bajnokságban mind a két 
csapat szeretne előrébb lépni. 
A bajnokság befejezése után 
június 1-én évzáró kézilabda 
gálát rendeztünk a dunaúj-
városi Gárdonyi Géza iskolá-
ban, ahol a zsúfolásig megtelt 

teremben minden korosztály 
bemutatkozott az elsősöktől 
a felnőttekig. A nagy sikert 

aratott gála végén a „Szak-
osztály legjobbjai” oklevelet és 
különdíjat kaptak. A díjazott 
játékosok: U-7 Kovács And-
rea, Bencsik Ákos. U-8 Do-
bos Dorka, Priskin András. 
U-10 Farkas Réka, Noé Ro-
land. U-13 Gál Nikolett, Szi-
lágyi Dániel.

Felnőtt csapatainkból 
Farkas Zsanett és Horváth 
Dániel kapta az „Év játéko-
sa-díjat”. 

Örökbefogadott virágágyak
A Rácalmási Városvédő és 

Szépítő Egyesület az elmúlt 
években az Önkormányzat-
tal egyeztetve egyre több virág-
ágyat alakított ki és gondozott 
településünkön. A virágágyak fo-

lyamatos karbantartása (ültetés, 
többszöri kapálás, permetezés) 
azonban egyre nagyobb felada-
tot jelentett tagjainknak, ezért a 
Rácalmás újság előző számában 
felhívást tettünk közzé, misze-

rint egy-egy virág-
ágyhoz patrónust, 
gondozót, örökbe-
fogadót keresünk.

Szerencsére fel-
hívásunkra igen so-
kan jelentkeztek úgy 
magánszemélyek, 
mint baráti társasá-
gok, klubok, iskolai 
osztályok, s közülük 
volt, aki nem csak 
egy területet vál-
lalt el, így  összesen 
18 db  virágágy talált 
gazdára. 

Az örökbefogadók:
A Rácalmási Városvédő és Szé-
pítő Egyesület nyugdíjasai 
Rácalmási Nyugdíjas Klub 
Cikk-cakk Foltvarró Klub
Etalon Sportóvoda dolgozói
Jankovich-kúria dolgozói
Jankovich Miklós Általános 
Iskola 2.a, 4.b és 6.b osztálya
Rácalmás SE Vajk Íjász 
Szakosztály
Nordic Walking Klub
Rácalmási Cserkész csapat
Fehér Tünde
Molnár József
dr. Nagy Viktor és barátai.

Köszönjük szépen a felajánlást és 
a már eddig is elvégzett munkát!

A Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület Elnöksége

Gratulálunk 
az elismeréshez

Mezőfalva és Rácalmás né-
met nemzetiségi önkormány-
zatainak közös felterjesztésé-
re Wünsch László átvehette 
a Fejér Megyei Németségért 
elnevezésű kitüntetést május-
ban. Nagy öröm ez annak a 
közel 40 ezer táncosnak, akik 
megfordultak Laci bácsi kezei 
alatt.

Wünsch László városunk 
táncművészeti életének nem-
csak megalapítója, de színes, 
több irányú táncművészeti 
ágazatának úttörő megterem-
tője.

A Színház és Filmművé-
szeti Főiskola koreográfusi 
tanszakának elvégzése után 
Dunaújváros kulturális életé-
nek kibontakozásában jelen-
tős szerepet vállalt.

Más együttesek után 1996-
ban létrehozta a Rácalmási 
Felnőtt Néptáncegyüttest, 
amelynek jelenleg is vezető 
koreográfusa. A település la-
kosságának összetétele arra 
késztette, hogy az itt honos 
nemzetiségek táncaival bő-
vüljön az együttes repertoár-
ja. Így rácalmási táncosainak 
is folyamatosan adja át a né-
met nemzetiség tánckultúrá-
jának eredeti és tiszta gyöngy-
szemeit.

A környéken és a Duna 
mentén jelenleg is évtizedek 
óta tánccsoportokat vezet, 
több száz táncos részvételével. 
Dunaújváros és környéke tán-
céletében 50 éve elismerten és 
aktívan tevékenykedik.

Szívből gratulálunk 
Wünsch Lászlónak!
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Rendkívüli osztályfőnöki órák az iskolában
Az osztályfőnök a gyere-

kek második anyukája, apukája. 
Odafigyel rájuk, törődik velük, 
személyiségük fejlődéséért, ta-
nulmányi előmenetelükért dol-
gozik.

Ügyes-bajos dolgaikkal 
hozzá fordulnak a tanulók, 
ha kell, korhol, ha kell, bíztat, 
megnyugtat. Nagyon fontos az 
őszinte kapcsolat, hogy legyen 
olyan felnőtt személy a gyere-
kek számára, akivel meg lehet 
beszélni az őket érő hatásokat, 
és egy kis biztonságot nyújtó 
útbaigazítást kapni ebben a ku-
sza világban.

Az osztályfőnökök és a szü-
lők munkáját is segítik a külső 
szakemberek, akik egy-egy al-
kalommal előadást tartanak és 
válaszolnak a tanulók kérdése-
ire.

Dr Vörös Ferencné rendőr 
alezredes (Fejér megyei Rend-
őrkapitányság Bűnmegelőzé-
si Osztályának előadója) a he-
tedik és nyolcadik osztálynak 
tartott rendkívüli osztályfőnö-
ki órát.

„Csillagkapu” néven az or-
szágban egyedülálló áldozatvé-
delmi modell-program indult 

Fejér megyében. Az állami és 
civil szféra szoros együttműkö-
déseként másfél éven keresztül 
zajló program célja, hogy meg-
előzze az áldozattá válást, illet-
ve, hogy fejlessze azokat a szol-
gáltatásokat, amelyek a már 
áldozattá váltakat segítik. A 
bűnmegelőzési munka elsősor-
ban az általános iskolákra és a 
gyerekekre koncentrál. Ennek 
keretében vált lehetővé az alez-
redes nő előadása.

Beszélt azokról a fiatalos, 
kamaszos viselkedésformákról, 
amelyek felhívják a bűnözők 
figyelmét, könnyen áldozattá 
válhatnak. Tisztázta a „lopás, 
rablás, zsarolás, testi sértés, sze-
mélyi szabadság korlátozása” 
fogalmát és következményeit.

Elmondta, hogy mindig kér-
jék felnőtt segítségét, ha rend-
ellenes dolgot tapasztalnak, ne 
féljenek, és ne avatkozzanak 
bele egyedül az eseményekbe.

A rendőrnőnek, tanulói kér-
dések egy részére volt csak ideje 
válaszolni, mert indult a követ-
kező iskolába. Húsz település 
van a programban.

A második félévben Hor-
váth Diána a Dunaújvárosi 

Rendőrkapitányság Bűnmeg-
előzési Osztályának előadója 
látogatott el hozzánk, és ugyan-
csak a hetedik nyolcadik osztá-
lyosokkal beszélgetett.

A vitaindító előadások jó né-
hány kérdést felvetettek, ame-
lyekről az osztályfőnöki órákon 
tovább folytak a beszélgetések. 

Áprilisban a kerékpáros 
közlekedés szabályairól tar-
tott rendkívüli osztályfőnöki 
órát a felső tagozatos korosz-
tálynak Kőhalmi László rend-
őr törzsszázlós a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság Közleke-
dési Osztályáról és Friedrich 
Ferenc, Rácalmás körzeti meg-
bízott rendőre. Szerencsére sok 
tanuló választja a kerékpárt az 
iskolába jutás egészséges eszkö-
zeként. A testi épségük megvé-
dése érdekében fontos, hogy 
tisztába legyenek a kulturált és 
biztonságos közlekedés szabá-
lyaival. A tanulók biztonságos 
iskolába érkezését egész tanév-
ben segítették a rácalmási pol-
gárőrség munkatársai, és a diák 
polgárőrök. Köszönjük munká-
jukat, és azt is, hogy rendezvé-
nyeink zavartalan lebonyolítá-
sát biztosították.

Júniusban a polgárőrség 
minden kerékpárral közlekedő 
tanulót láthatósági mellénnyel 
ajándékozott meg. Köszön-
jük, és kérjük diákjainkat, hogy 
nyáron is viseljék, könnyebben 
észrevegyék őket az autósok, ne 
történjen baleset!

Hasznos és eredményes 
volt a külső szakemberek rész-
vétele az iskolai nevelésben. 
Jövőre tervezzük az alsó ta-
gozatosok játékos formájú 
közlekedésbiztonsági felké-
szítését, a felsősök kerékpáros 
ügyességi versenyét, és még 
sok érdekes programot.

Kérjük a kedves szülőket, 
hogy nyáron, ha bezár az isko-
la, fokozottan figyeljenek a gye-
rekekre a modern kor veszélyei 
miatt. A számítógépen, mobil-
telefonon és egyéb médiákon 
keresztül, gyakran ellenőrizet-
lenül érkező információ áradat 
is könnyen veszélybe sodorhat-
ja őket. 

Kívánjuk, hogy a nyár vé-
gén mindenkivel kipihenten és 
egészségesen találkozhassunk.

Vargáné Moldován Katalin
osztályfőnöki 

munkaközösség vezető

„Környezetvédelem a jövőnkért” 
Ebben a tanévben is részt 

vettünk a Visteon Hungary 
Kft. Alba üzem által megszer-
vezett  „Környezetvédelem a 
jövőnkért” című vetélkedőn, 
amelyet az idei évben 14. al-
kalommal rendeztek meg.

A vetélkedő célja, hogy fel-
hívja a gyerekek figyelmét a 
környezeti értékek megőrzé-
sének és javításának fontos-
ságára. A 7-8. osztályosoknak 
meghirdetett versenyen isko-
lánkból négy csapat oldotta 
meg a sok utánajárást és nagy 
kitartást igényelő, két részből 

álló írásbeli fordulót: a „Gre-
en-trees”: Bándity Réka, Bar-

ta Patrik, Fejes Nagy Péter; 
a „Favédő lurkók”: Dormány 

Dzsenifer; Czene Ágnes, Pus-
kás Adrienn; a „Vízhárom-
szög”: Kürtösi Balázs, Fara-
gó Milán, Vad Zalán; a „Zöld 
manók”: Garda Eszter, Csúri 
Adél, Tóth Lili; valamennyien 
7. osztályos tanulók. 

A csapatok nagyon sokat 
dolgoztak az elődöntők fel-
adatainak megoldásáért.

A vetélkedő döntőjébe a le-
velezős fordulókban nyújtott 
legjobb teljesítménye alapján 
a „Vízháromszög” csapat ju-
tott be. Gratulálunk nekik!

Vadné Tóth Flóra
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In memoriam Bottlik László (1934-2013)
Halk szavú, segítőkész, fi-

gyelmes, szelíd humorú, valódi 
úriember volt. Hatalmas tudá-
sa természetéből fakadó sze-
rénységgel párosult. Őt ismerve 
tudom elképzelni magamnak a 
régi idők nagy tekintélyű gim-
náziumi tanárait. Szerettünk 
vele kirándulni, mert tökéle-
tesen előkészítette a túrákat, 
osztálykirándulásokat. Ismert 
minden helyet, ahol valami ér-
dekeset lehetett látni, lebilin-
cselően tudott mesélni, és tö-
kéletesen tisztában volt vele, 
hogy mennyit tudunk mindeb-
ből befogadni. A vándortábor-
ban minden reggel halk kopog-
tatásra ébredtem, és a résnyire 
nyitott ajtóban megjelent egy 
tálcát tartó kéz frissen főzött 
kávéval, tejjel cukorral. Egy jó 
táborhoz bizony sok mindenre 
szükség van, Laci hatalmas há-
tizsákja kimeríthetetlen kész-
letekkel rendelkezett. Egyszer 
hazafelé még intézett valamit 
a vasútállomáson, amikor be-

állt a vonatunk. Gondoltuk, fel-
dobjuk a csomagját mire visz-
szajön. Két erős nyolcadikos fiú 
nekilendült, aztán még egyszer 
nekiveselkedtek mire sikerült 
fölcipelni. Ő ezzel a hátizsák-
kal túrázott mosolyogva. Ilyen 
volt az élete is. Betegségektől 
gyötörten, időnként félreérté-
sek áldozataként tette e dolgát 
fáradhatatlan türelemmel, arcán 
rezignált mosollyal.

Budapesten született, szü-
lei tisztviselők voltak. Kisgyer-

mekként édesanyja második há-
zassága révén Erdélybe került, 
ahonnan a második világháború 
alatt Pest környékére költözött 
a családdal. Iskoláit Kispesten, 
Nagyváradon, Gödöllőn, Veszp-
rémben, és Székesfehérváron vé-
gezte. Az ELTE BTK történe-
lem szakán szerzett középiskolai 
tanári diplomát 1956-ban. Ezt 
követően segéd levéltárosként 
dolgozott Székesfehérváron az 
Állami Levéltárban. Számos új-
ságcikk, és egy munkaközösség-
ben írt könyv jelent meg kuta-
tásai alapján. Házasságkötése 
után a kulcsi általános iskolába 
került, ahol húsz esztendeig ta-
nított és dolgozott igazgató he-
lyettesként, csapatvezetőként. 
Feleségével, Nelli nénivel, aki 
a rácalmási tanács köztisz-
teletben álló dolgozója volt, 
két gyermeket neveltek fel. A 
kulcsi felső tagozat megszűné-
se után tanár kollégáival együtt 
áthelyezték Rácalmásra, ahol 
1994-ig, nyugdíjba vonulásáig 

meghatározó tagja volt a tan-
testületnek. Folyamatosan ké-
pezte magát, csiszolta tudását, 
többek között földrajz tanári 
oklevelet szerzett. Közösségi 
tevékenységéért több kitünte-
tést is kapott. 1987-ben meg-
kapta a diákok titkos szava-
zatai alapján neki ítélt „Hála 
szobrocskát”. A kirándulá-
sok, túrák szervezése mellett 
legkedveltebb tevékenysége a 
helytörténeti kutató munka 
volt, melynek eredményét si-
került közkinccsé tennie.

Legutolsó találkozásunkkor 
a tőled megszokott kedves kéz-
csókkal köszöntél el tőlem. Most 
képzeletben sok tanítványod rója 
le hasonlóan a háláját, amiért kó-
péságuk és galádságaik ellenére a 
legnagyobb türelemmel és sze-
retettel okítottad, nevelted őket. 
Mert sokszor csak felnőtt fejjel 
értjük meg tanítóink jó szándé-
kát. Sokan sokkal tartozunk ne-
ked.

Németh Miklósné

Iskola: jogok, kötelezettségek
A törvényi elvárásoknak 

megfelelően a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ 
(KIK) üzemelteti a Jankovich 
Miklós Általános Iskolát 2013. 
január 1-jei hatállyal. A felek a 
közelmúltban állították össze 
azt a vagyonhasználati szer-
ződést, amely a KIK ingyenes 
használatába került ingó és in-
gatlan vagyonelemek használa-
tát és működtetését részletezi. 
Ez alapján az iskola oktatási-
nevelési célt szolgáló épület-
részei a KIK használatába ke-
rültek, az étkeztetét biztosító 
épületrész (konyha és kiszol-
gáló helyiségei) és az udvar az 
önkormányzat fenntartásá-
ban, működtetésében marad. 
Amennyiben az önkormányzat 
helyi közösségi, kulturális ren-
dezvényt szeretne lebonyolíta-
ni az intézményben, előtte 15 
nappal jeleznie kell azt a KIK-
nek. Illetve a KIK-nek is az ön-
kormányzattól hozzájárulását 

kell kérnie, ha tanítási időn kí-
vüli rendezvényt kíván tartani 
az épületben. Ilyen esetekben 
a felek a működési költségek-
ről külön egyeztetnek. A KIK 
hozzájárul, hogy a tornateret az 
önkormányzat hasznosíthatja 
egyesületek, közösségek céljára, 
a köznevelés szakmai feladatel-
látásának zavarása nélkül. 

A KIK köteles a használatá-
ban álló vagyont a központi be-
rendezésekkel és felszerelések-
kel együtt rendeltetésszerűen, a 
közvagyont használó személy-
től elvárható gondossággal, ha-
tékonyan, energiatakarékosan 
és költségtakarékosan, az épü-
let házirendjének, a vagyonra 
vonatkozó biztonsági előírások 
betartásával, mások jogainak és 
törvényes érdekeinek sérelme 
nélkül használni.  Ha a KIK a 
vagyont nem reldeltetésszerű-
en használja, az önkormány-
zat a KIK elnökéhez fordulhat 
azonnali intézkedés megtéte-

le érdekében. A KIK jogosult 
az ingatlant saját berendezése-
ivel ellátni, e berendezések fe-
lett szabadon rendelkezhet, és 
a szerződés megszűnése esetén 
ezeket saját tulajdonaként el-
szállíthatja, köteles azonban az 
eredeti állapotot saját költségén 
helyreállítani.

Az önkormányzat az isko-
la épületében lévő, a KIK tu-
lajdonát képező vagyontárgya-
kért felelősséget nem vállal. A 
használatba adott vagyont az 
önkormányzat működteti.  Az 
önkormányzat köteles gondos-
kodni az iskolaépület állagának 
megóvásáról, karbantartásáról, 
a szükséges felújítások, pótlá-
sok, cserék kivitelezési munká-
latainak elvégzéséről. Az önko-
rámyzat ezen kötelezettségeit 
mindenkori tárgyévi költség-
vetésének függvényében tudja 
vállalni. Az önkormányzat kö-
teles a működtetéssel kapcso-
latos közterheket, költségeket, 

díjakat viselni, gondoskodni az 
ingatlan vagyonvédelméről. 

Ugyanakkor az eszközök, 
taneszközök, felszerelések be-
szerzésének költségét az is-
kola igazgatójának javaslata 
alapján a KIK finanszírozza. 
A KIK gondoskodik a közne-
velési feladat ellátásához szük-
séges technikai berendezések 
működtetéséről, a tulajdonában 
lévő taneszközöj javításáról, 
karbantartásáról, beszerzéséről. 
Az önkormányzat nem köteles 
pótolni azt a használatba adott 
ingó vagyont, amely az önkor-
mányzatnak fel nem róható ok 
miatt megsemmisült. A KIK az 
önkormányzat írásbeli engedé-
lye alapján jogosult az ingyenes 
használatában álló ingatlant át-
alakítani, az ezzel kapcsolatos 
költségek a KIK-et terhelik. 
Továbbá a KIK felel minden 
olyan kárért, amely a rendelte-
tésellenes vagy szerződésellenes 
használat következménye.
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Eredményesen zárult a matematika versenyszezon
Országos versenyek:

Varga Tamás Országos 
Matematika Verseny

A két fordulás versenyen - 
amelyen Fejér megye 42 hete-
dik osztályos versenyzője in-
dult -, megyei döntőbe jutott 
Tóth Lili hetedik/b osztályos 
tanulónk, (felkészítő tanára: 
Vargáné Moldován Katalin)  
aki korcsoportjában e rangos 
versenyen  a 6. helyezést érte el.

Zrinyi Ilona Országos 
Matematika Verseny megyei 
forduló

Iskolánk legjobb ered-
ményt élért tanulója Kovács 
Cintia 5.a,  örömmel vehet-
te át a neki járó oklevelet és 
könyvjutalmat. Számomra is 
kellemes a MATEGYE ala-
pítvány figyelmessége. A fel-
készítő tanárnak erre a célra 
készített könyvét és oklevelét 
kaphattam meg.

3. osztály legjobbja: He-
gedűs Dominik,  fe lkészítő 
tanára Ősz Diána.

4. osztály legjobbja: Vad 
Zsombor, felkészítő tanára 
Oszvald Jánosné

6. osztály legjobbja: Fe-
hérvári Máté,  f e l k é s z í -
tő tanára Vargáné Moldován 
Katalin

7. osztály legjobbja: Tóth 
Lili, felkészítő tanára 
Vargáné Moldován Katalin

8. osztály legjobbja: Vác-
zy-Földi Máté fe lkészítő 
tanára Milekné Pekkel Szil-
via

Az iskolák között, amelyik 
korcsoportban legalább négy 
versenyző indult és eredmé-
nyes volt, a tanulók egyéni 
pontszámait összesítve, csa-
patverseny rangsort is állítot-
tak össze. Ebben a verseny-
ben a legjobb az 5. osztály 30 
csapat közül a 13.

Mindkét országos verse-
nyen szép eredményt értünk 
el és az iskolánk neve több 
helyen is olvasható a www.
mategye.hu web oldalon.

Ugyancsak a MATEGYE 
honlapján részt vettünk egy 
nyolcfordulós, ingyenes in-
ternetes matematika verse-
nyen. A kezdeti lelkesedés 
után sokan abbahagyták a 
feladatok megoldását. A leg-
kitartóbbak a harmadik és 

negyedik osztályosok voltak 
ahol a szülői odafigyelés is 
segített. Legeredményesebb 
versenyző Vad Zsombor ne-
gyedik osztályos tanulónk, 
gyakorlásának eredménye a 
Zrinyi matematika versenyen 
is látható.

Tankerületi versenyek
Arany János Általános Is-

kola Dunaújváros
Ötödik és hatodik osz-

tályosok matematika verse-
nyén, ahol korosztályonként 
két versenyző indulhatott, 
Kéri Viktor  ötödik/a osztá-
lyos tanulónk teljesítménye a 
legjobb, ő a 4. helyezést érte 
el.

XX. Euklideszi Matema-
tika Verseny- Vasvári Pál Ál-
talános Iskola Dunaújváros

Legjobb eredményünk 
Kovács Cintia (5./a) 2. he-
lyezése. 

Az ünnepélyes díjkiosz-
tón Cintia oklevelet és egy 
szép könyvet kapott ajándék-
ba. Mint felkészítő tanár én 
is átvehettem egy oklevelet, 
mappát és egy tollat. Büszke 

vagyok tanítványomra és jól 
esett a figyelmesség.

Hatodik évfolyamon Blau 
Virág (6.a) az 5. helyezést, 
Fehérvári Máté (6.a) 6. he-
lyezést, 

Hetedik évfolyamon Tóth 
Lili (7.b) az 5. helyezést, 
Csúri Adél (7.b) a 9. helye-
zést érték el. 

(Az Euklideszi Matema-
tika Verseny felkészítő tanára 
Vargáné Moldován Katalin)

Blau Virág és Tóth Lili 
csak egy kicsivel maradtak 
le, a még díjazott negyedik 
helyről, reméljük jövőre még 
jobban sikerül.

Kollégáimmal együtt, 
akik még más matemati-
ka versenyt is szerveztek, 
igyekszünk a matematikai 
gondolkodás kialakítására, 
elmélyítésére, a tantárgy sze-
retetére nevelni, melyre ösz-
tönzőleg hat a megmérette-
tés.

 Tanítványainknak gratu-
lálunk és további kitartást, 
szorgalmat kívánunk! Jövőre 
újra versenyzünk.

Vargáné Moldován Katalin

TITOK – angolul, országos verseny
A 2012-13-as tanévben is 

megrendezésre került a TI-
TOK Oktatásszervező angol 
levelező tanulmányi verse-
nye, ahol iskolánkból 12 csa-
pat és 2 tanulónk egyéniben 
képviseltette magát. A ver-
senyen több ezer csapat in-
dult, és a csapatok egész év-
ben 6 feladatlapot oldottak 
meg. A feladatokban szere-
peltek rejtvények, nyelvtani 
feladatok, illetve egyéb fejtö-
rő feladványok. Az értékelés 
évfolyamonként történt, ahol 
csapataink nagyon előkelő 
helyen végeztek:

Csermák István (3. a osz-
tály) 317 pont, 81,5%-os tel-
jesítmény, 25. hely,

Steiner Gréta, Fodor Gré-
ta, Beckers Sanda, Fischer 

Péter (3. a osztály) 376 pont, 
96,7%-os teljesítmény 8. 
hely,

Vincze-Hajnal Blanka, 
Horváth Laura, Majer Má-
tyás, Hegedűs Dominik (3. b 
osztály) 377 pont, 96,9%-os 
teljesítmény, 7. hely,

Váradi Anna, Kovács Cin-
tia, Steiner Petra, Holinsz-
ky Zsófia (5. a osztály) 417 
pont, 92,9%-os teljesítmény, 
31. hely,

Nagy Benedek, Bárán-
di Marcell, Danó Dominik, 
Törköly Benjamin (5.a osz-
tály) 425 pont, 94,7%-os tel-
jesítmény, 24. hely,

Nagy Emese, Gál Fan-
ni, Hoffmann Dóra, Kálmán 
Lina (5. b, a osztályok) 424 

pont, 94,4%-os teljesítmény, 
25. hely,

Szabó Patrícia, Szabó 
Ábel, Czakó Dávid, Nagy 
Gábor (5. b osztály) 407 
pont, 90,6%-os teljesítmény, 
39. hely,

Eszenyi Panna, Lakatos 
Nikolett, Blau Virág, Néme-
th Afrodité (6.a osztály) 415 
pont, 92,4%-os teljesítmény, 
33. hely,

Bucsi Bence, Deák Ár-
min, Pesei Krisztián, Fehér-
vári Máté (6.b,a osztályok) 
429 pont, 95,5%-os teljesít-
mény, 20. hely,

Hermann Johanna (6. b 
osztály) 430 pont, 95,8%-os 
teljesítmény 17. helyezés

Dormány Dzsenifer, Kiss 
Petra, Puskás Adrienn, Vad 

Zalán (7. a,b osztályok) 409 
pont, 94,2%-os teljesítmény, 
25. hely,

Barta Patrik, Fejes-Nagy 
Péter, Gergő András, Szuhai 
János (7. a osztály) 382 pont, 
88%-os teljesítmény, 44. hely,

Garda Eszter, Csúri Adél, 
Ványi Dóra, Horváth Gréta 
(7. b, a osztályok) 404 pont, 
93,1%-os teljesítmény 30. 
hely,

Tóth Lili, Kürtösi Balázs, 
Polákovics Petra, Virág Kata 
(7.b, 8.a osztályok) 405 pont, 
93,3%-os teljesítmény, 29. 
hely.

Nagyon szép munkát vé-
geztetek, büszkék vagyunk 
rátok!

Kunos Vanda
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Rácalmásiak a dunai és a tengeri hajózásban
A rácalmásiak élete a múlt 

században számos vonatko-
zásban kapcsolódott a dunai 
és tenger hajózáshoz. Sok-
sok rácalmási lakos választot-
ta a hajós mesterséget, ezál-
tal sok család érdekelt volt a 
magyar hajózás alakulásában. 
Röviden tekintsük át a ma-
gyar hajózást és a benne sze-
replő rácalmásiak történetét.

A magyar dunai és tenger-
hajózás már az elmúlt évszá-
zadokban is erős és fejlett volt. 
A XIX. században bekövet-
kezett technikai fejlődés és a 
Duna szabályozása nagy len-
dületet adott a magyar hajó-
zás fejlődésének. A XIX szá-
zad második felében sorba 
alakulnak a hajótársaságok és 
Budapesten gyártják a hajó-
kat. A magyar hajózás fejlett-
ségére álljon itt néhány példa:

– Az Óbudai Hajógyár-
ban 1870-ben építették meg 
a XIX. század legnagyobb fo-
lyami személyszállító hajóját; 
a 79 m hosszú, a kerékdobnál 
16 m széles ORIENT-et. 

– Az Újpesti Hajógyárban 
futottak le a sólyáról 1871-
ben a korszak legmodernebb 
folyami hadihajói, Európa 
első monitorjai a Maros és a 
Leitha. 

– 1872-ben Budapesten  
megindult a dunai személy-
forgalmi hajózás. 

– 1895-ben szintén az 
Óbudai Hajógyárban épült 
meg Közép-Európa első úszó 
dokkja.

Természetesen a fejlődés 
zökkenőkkel is járt. Erre pél-
da - egy-egy hajótársaság mé-
retét is mutatja-, az Egyesült 
Magyar Gőzhajózási Társaság 
1874 évi csődje: 45 géphajó-
val, 125 uszállyal, 45 állóhajó-
val és 26 dereglyével rendel-
kezett.

Az 1916-ban épített 1400 
személyes, 1000 LE hajó 
Ausztriában Schönbrun né-
ven még ma is közlekedik.

Trianon a fejlődést nem 
csak megtörte, hanem a ma-
gyar hajóparkot teljesen szét-
verte. 542 hajónkat a győzte-

sek elvették és szétosztották. 
A magyar tengerészek munka 
nélkül maradtak. Köztük volt 
Exler Ferenc tengerész kapi-
tány is. Exler Ferenc a svéd 
érdekeltségű ALFA Szepará-
torgyár igazgatója lett. 1930-
ban vette meg a rácalmási 
Matko-Kreskay- Wetzel kú-
riát és a Rácalmási Nagyszi-
getből egy darabot.

Trianon után a magyar ha-
józás csak lassan tért magá-
hoz. Az 1930-as években a 
kormányzó javaslatára új ha-
jót építettek. Ez volt a Bu-

dapest. 1936-ban megépült 
a Szeged, 1937-ben a Tisza, 
1939-ben a Kassa, 1940-ben 
az Ungvár és a Kolozsvár mo-
toros tengerjárók. 

Az 1930-as évek közepétől 
a dunai hajózás újra fellendült. 
A háborúra készülő Német-
ország részére történő élel-
miszer és nyersanyagszállítás 
megteremtette a várva-várt 
konjunktúrát. Ez ösztönöz-
te a hajópark korszerűsítését 
és fejlesztését. Az 1938-ban 
a GANZ Hajógyárban víz-
re bocsájtott Széchenyi lapát-
kerekes vontató volt Európá-
ban az első diesel elektromos 
meghajtású hajó. A II. Vi-
lágháborúban a magyar ten-
gerhajók a német hadiszállí-
tásokat végezték. Körülbelül 
10-12 tengerjáró hajónk szol-
gálta a német háborús célokat. 

Az Ungvár tengerjáró sor-
sát részletesen is ismertetem. 
1941. november 6-án futott 
ki Braillából ismeretlen céllal. 
Turcseánál találkozott a Ti-
sza tengerjáróval és novem-
ber 8-án indultak Nyikolaev-
be. Bár a Szulinai csatornában 
a hajózás éjjel tilos volt, a két 
hajónak mégis éjjel kellett ha-

józni. Minden parti támpont 
igénybevétele nélkül kijutot-
tak a tengerre a Fekete ten-
geren, a Dnyeszter torkolat 
közelében. Az Ungvárt és a 
Tiszát a tengeren egy torpe-
dóromboló, négy dunai akna-
szedő és két román gyorsna-
szád kísérte. A kíséretet még 
két repülőgép is kiegészítet-
te. Az Ungvár lett a vezérha-
jó. Az idő romlani kezdett, az 
egyik aknakereső aknát jel-
zett. Az aknakeresőket meg-
állították az Ungvár, hogy a 
kormányképességét tartsa, 
gépét egészen lassan járatta. 
A horgonyzást bonyolító sze-
mélyzet a rácalmási Tóth Fe-
renc fedélzetmesterrel már a 
hajóorron várakozott, amikor 
egy akna a hajóorr alatt rob-
bant és az itt tartózkodók kö-
zül többen a levegőbe repül-
tek. A hajó süllyedni kezdett. 
Az aknaszedők a gyorsnaszá-
dok és a Tisza mentőcsónakjai 
a süllyedő hajó felé indultak. 
Az Ungvár mentőcsónakja 
közül az egyik már 40 méterre 
elhagyta a hajót, így a benne 
lévők megmenekültek, köztük 
a ráscalmási Csapó Gáspár is. 
(szakkönyvek, visszaemléke-
zések azt írják, hogy minden-
ki meghalt) A másik mentő-
csónak éppen indulóban volt, 
az Ungvár rakománya ekkor 
robbant fel. Hősi halált halt 
12 magyar tengerész, köztük 

Tóth Ferenc rácalmási ten-
gerész, összesen 45 tengerész 
társával együtt. 1942. május 
20-án avatták fel az Ungvár 
hősi halottainak emlékművét 
a csepeli szabad kikötőben. 
Az emlékmű az elmúlt évti-
zedekben tönkrement.

1944 tavaszától a tenge-
reken és a Dunán igen sú-

lyos veszteségek érték a ma-
gyar hajózást. Több mint 200 
vízi jármű pusztult el a Duná-
ba szórt mágneses aknák mi-
att. A visszavonuló német és 
magyar csapatok a hajópark 
egy részét Németországba 
és Ausztriába menekítették. 
A visszamaradó hajók zöme 
vagy elpusztult, vagy hadi-
zsákmány lett.

1945-ben megkezdték az 
elsüllyedt hajók kiemelését, a 
sérültek javítását. A nyugatra 
vitt hajók 46-47-ben hazatér-
tek és a MESZHART tulaj-
donában kerültek. 1955. janu-
ár 1-vel létre jött a MAHART. 
Gyors ütemben készültek a 
800, 1200, majd 1600LE von-
tató hajók. 1962 és 1968 kö-
zött 33 db 400 tonnás uszály-
hajó épült. 1956-ban gyártani 
kezdték a vízi-buszokat. Az 
1962-ben Budapest és Bécs 
között beindított szárnyasha-
jójárat méltán vált idegenfor-
galmi nevezettességé. A 60-as 
években csak mélytengeri ha-
jóból 21 db volt a MAHART 
tulajdonába. A magyar hajók 
jellemzően bérszállítást vé-
geztek.

Az 1980-as évek második 
felében egyre nehezebb hely-
zetbe került a magyar ten-
gerhajózás. kiöregedtek a ha-
jók, a modernizálás elmaradt, 
a rendelések lecsökkentek és 
a politika is rátett egy lapát-
tal. A hajókat fokozatosan el-
adták. 2000. október 16-án a 
zászlóshajóról, a 14 ezer ton-
na hordképességű Vörösmarty 
hajóról is lekerült a magyar 
zászló. 

A GANZ Hajógyár 1993-
ban gyártott utoljára tengerjá-
ró hajót. 

A hajósok munkanélkül 
maradtak. Budapesten egy 

Budapest tengerjáró hajó

Ungvár tengerjáró

Tisza tengerjáró
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iroda közvetítette más nem-
zetiségi hajókra a jól képzett 
magyar hajósokat. Így kerül-
tek angol hajókra Holmár 
Imre és Gyula.

Az eddigiekbenl olvashat-
tuk, hogy a magyar hajóipar 
és a hajópark igen fejlett volt. 
A csúcsidőben, az 1960-70-es 
években 8-10 ezer ember dol-
gozott a hajóiparban. (építés, 
javítás, hajózás) 

Ebben a hajós munkában a 
rácalmásiak igen nagy arány-
ban vettek részt. A XX. szá-
zad elejétől rendszeresen talá-
lunk rácalmásiakat a hajókon. 
Mosonyi Mihály könyvében 
olvassuk, hogy a Dunai Flo-
tilla egyik hajója a „Nyugat” 
részt vett az I. Világhábo-
rúban, melynek fedélmeste-
re a rácalmási Lováti Ferenc 
volt. A belgrádi csatáért Lo-
váti Ferenc kitüntetést kapott. 
A szocialista időkben külö-
nösen sok rácalmási volt ha-
jókon. Mi vonzotta a rácal-
másiakat a hajókra? Nyilván 
a víz szeretete. A Duna ké-
pes magához kötni, vonzani 
sok embert, de a szabadság-
vágy, a kaland, a biztos kere-
set mind-mind közrejátszott. 
35-40 fő rácalmási hajósról 
van szó, akik közül sokan a 
legmagasabb beosztásokban 
dolgoztak, fedélzetmester, 
gépész, kormányos. Néhány 
rácalmási hajóst közelebbről 
is ismerjünk meg.

Ifj. Tóth Ferencről az Ung-
vár hajó sorsának leírása kap-
csán már írtunk. Ő 1938-ban 
szállt hajóra nagybátyja rábe-
szélésére és az Ungvár hajón 
kötött ki. 

Édesapja idős Tóth Ferenc 
1909-ben vonult be katonának, 
több rácalmási társával egyidő-
ben. Pulába vitték őket matróz-
nak. Idős Tóth Ferenc a Csikós, 
Kapás István a Radeczky, Roz-
bora János a Novara, hajón tel-
jesített szolgálatot. Ők a kato-
naság után hajósok maradtak. 
Rozbora János büszke volt arra, 
hogy a Horthy gyerekeket ő ta-
nította evezni.

Lesznóczky Józsefnél ter-
mészetes volt, hogy hajós 
lesz: családi örökség. 18 éves 
korában, 1957-ben Csepe-

len jelentkezett rácalmási is-
merőseinél és rövid időn be-
lül hajóslegény lett. 1964-ben 
már fedélzetmester és a Vas-

kapunál dolgozott. Kitanult 
kormányosnak és hajóvezető-
nek. Négy évet az Al-Dunán 
hajózott, ez után már a teljes 
Duna szakaszon. Kormányoz-
ta a Komárom, Eger hajókat, 
de a Tahi 600 fős személyha-
jót is. 1994-ben a Jugoszláviai 
háború lehetetlenné tette a du-
nai hajózást. Nyugdíjba vonult. 
Amikor újra hajózhatóvá vált a 

Duna, kormányosként és első 
tisztként öt évet dolgozott né-
met hajókon.

Gerendai Ferenc 1956-
ban kezdte a hajós életet és 
1989-ben fejezte be: 33 évet 
töltött hajón. Asztalos és ács 
szakmája volt, főként ilyen 
jellegű munkát végzett, de 
szükség szerint beugrott fe-
délzetmesternek és szakács-
nak is. Mélytengeri hajókon 
dolgozott: Somogy,Viktória, 
Újpest, Debrecen, Hévíz. A 
hajókon 40-45 fős személyzet 
tartózkodott. Amikor a Szue-
zi csatorna nemzetközi konf-
liktus miatt le volt zárva hosz-
szabb útra kényszerültek. Az 
egyenlítőn is áthajóztak. Ten-
geri kikötőkbe futottak be a 
hajók: kirakodás, berakodás 
itt történt és a hajójavítás is. 
Felesége Mária szinte évente 
látogatta a nagy kikötőkben. 

Többször repülővel, gyakrab-
ban vonattal. 

Laskovics József 1968-
1998-ig, vagyis 30 éven ke-
resztül volt tengeren. Egymás-
után tette le a szakvizsgákat, 
ennek megfelelően kapta az 

új beosztásokat: gépápoló- 3. 
tiszt. 2. tiszt 1. tiszt-gépüzem 
vezető. A 30 év alatt nagyon 
sok hajón megfordult: Rad-
nóti, Hungária, Balaton, Bu-
dapest, Tisza, Debrecen, 
Hévíz, Kapos és több érde-
keltségű külföldi hajón pld. 
Indián tieger, stb.

Tímár Ottó nem 
rácalmási lakos volt, de 
nyugdíjas éveit itt tölti. Már 
18 éves korában valóra vált 
gyermekkori álma, hajóra 
száll. Sokat tanult, hama-
rosan tengerész-gépész ran-
got szerzett. Sok tengeri ha-
jógépész parancsnoka volt: 
Debrecen, Dunaújváros, Ti-
hany, Duna, Rába. 1961 és 
64 között járta a tengereket. 
1974-ben hirtelen váltással 
családi okok miatt megvált 
a tengerészettől és Duna-
újvárosban a Bánki Donát 
Szakközépiskola tanára lett. 
Megalakította a Bánki Do-
nát Modellező Klubot. A 
klub 1038 leigazolt, minősí-
tett versenyzőt képezett ki, 
közülük több országos ma-
gyar bajnok lett. 

Természetesen sok rác-
almá si tengerészről lehetne 
még írni, de az újság behatá-
rolja a terjedelmet

Ha felkeltettem az olvasó 
érdeklődését, jöjjön el júni-
us 24-én a művelődési ház-
ba, ahol Bayer József hajóska-
pitány a magyar hajózás 150 
évéről tart előadást és egyúttal 
egy hajózási kiállítást is meg-
nyit.

Szalai Árpád

Mint ahogy a mellékelt tanúsítvány is bizonyítja 1993. július 11-én 
a „KAPOS” 5200 tonnás óceánjáró hajó fedélzetén útban az ame-
rikai Brunswick kikötőből az olaszországi Trieszt kikötőbe keresz-
tülhajózott a „Bermuda Háromszög” veszélyes vizein, a szigettől 
délre 27 TMF távolságban. A mélytengeri hajók javítása, nagyja-
vítása, valamint az áruk ki-berakása tengeri kikötőkben történt, 
mely néha több hétig is eltartott. Felesége Terike évente kiutazott 

vonaton, vagy repülőn hozzá és így együtt töltöttek több hetet

Rozbora János matróz

Laskovics József barátjával teázik 
a szalonban
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A Rácalmási Sportegyesület elnökét kérdeztük...
- Bencs úr, fél éve vezeti az 

egyesületet elnökként. Hogy lát-
ja az egyesület helyzetét, jövő-
jét?

- A korábbi időszakban is 
rengeteg érték teremtődött 
köszönhetően az egyesület-
ben tevékenykedőknek illetve 
annak, hogy sikeres pályáza-
tok valósultak meg, valamint 
a város önkormányzatában is 
képviselve lettek az egyesület 
céljai.

Köztudott, hogy a focipá-
lyán új öltöző épült, ami lehe-
tővé teszi bajnokságok bonyo-
lítását; egészséges környezetet 
biztosít a mindennapi spor-
toláshoz is. Mivel ez az öl-
töző nem pályázati úton, ha-
nem a város költségvetéséből 
lett finanszírozva, nem tud-
tak megvalósulni az eredeti 
tervek, célok. Most társadal-
mi összefogással szeretnénk 
használhatóvá tenni az új öl-
töző befejezetlen felső szint-
jét, ami nem csak a szakosz-
tály tevékenységét segíti, de 
klubhelyiségként is használ-
ható lesz.

A régi öltöző állapota mi-
att szégyenfoltja volt a kö-
zösségnek; sorsa megkérdő-
jeleződött. Köszönhetően az 
egyesület felnőtt, rekreációs 
(tömegsport) tagjai összefo-
gásának, teljes belső felújítás 
valósult meg, de a régi öltöző 
környéke is megszépült, va-
lamint hibái ki lettek javítva. 
Így ezt a helyet a jövőben el-
sősorban a focipályát igény-
be vevő hobbi sportolóknak 
szánjuk.

További rövidtávú céljaink 
között szerepel a focipálya vi-
lágításának kiegészítése, ami a 
pálya használhatóságát lénye-
gesen javítja majd őszi-tava-
szi időben. A focipályát ille-
tően további középtávú célja 
egyesületünknek egy műfü-
ves kispálya kialakítása a mai 
aszfaltozott kézilabdapálya 
helyén. Sajnos ezen a helyen 
manapság inkább esti italozá-
sok zajlanak sporttevékenység 
helyett, úgyhogy kénytele-
nek vagyunk emelni az őr-
zés védelmet, esetleg kame-
rás megfigyelő rendszerrel is. 
Remélem, hogy akik eddig 
az üvegek eldobásában látták 
örömüket, a jövőben inkább 
mozogni fognak,.

A kézilabdát ma már nem 
szabad aszfalton játszani. A 
gyerekeknek ma csak az iskola 
nem szabványos tornaterme, 
illetve a környékbeli iskolák 
termei adnak helyet. Felme-
rült az a bírálat is, hogy kell-e 
kézilabda szakosztály Rácal-
másnak, de a válasz egyértel-
mű: csaknem 100 rácalmási 
gyermek és felnőtt űzi ezt a 
sportot, ráadásul a város mé-
retéhez képest kiemelkedő 
eredményességgel. A kézilab-
da szakosztály számára való-
di megoldást csak egy sport-
csarnok részleges vagy teljes 
megépítése jelentene, aminek 
az igénye több oldalról is fel-
merült már.

A legtöbbet az elmúlt idő-
szakban talán a vízi sport 
szakosztály fejlődött. Az öko-
turisztikai pályázat kerete-

in belül megvalósult kikötő, 
valamint a Mikulásház adott 
lehetőséget a megalakulásra. 
Ma már a csónakház áll a ko-
rábbi konténerek helyén egy 
elnyert egyesületi pályázat-
nak és hasonló mértékű ön-
kormányzati erőforrásnak kö-
szönhetően. A vízi sporthoz 
kötődő tagok és támogatók 
azonban tovább fejlesztették a 
telepet sporteszközök adomá-
nyozásával, jurta sátor és fila-
gória építésével, térkövezéssel. 
Amellett, hogy a sportolók a 
kajak-kenu versenyeken ki-
emelkedő eredményeket ér-
nek el, lényegesen bővült a 
tömegsport tevékenység is a 
vízen. Sajnos a szakosztály téli 
sport tevékenysége megoldat-
lan, amire egyelőre átmeneti 
megoldásokat keresünk, bízva 
az említett sportcsarnok meg-
építésében.

Az egyesület keretein be-
lül ismét intenzívebben mű-
ködik a sakk szakosztály, 
aminek a tevékenysége a nyá-
ri szünettel felerősödik vár-
hatóan, esetleg összeegyez-

tethető a gyerekek körében a 
nyári táborokkal is.

Elképzelhető, hogy a közel-
jövőben bővülnek a tevékeny-
ségek az egyesületben egyéb 
sportokkal is: a rácalmási íjász 
szakkör már idén csatlakozhat, 
később a lehetőségek, igények 
határozhatják meg. Természe-
tesen a legfontosabb továbbra 
is a szakosztályvezetők, edzők, 
egészséges életmódot, sportot 
szeretők segítsége és elkötele-
zettsége az egyesület illetve a 
közösség iránt.

- Közösségi vita alakult ki a 
város távlati fejlesztési elkép-
zeléseit illetően: „Fürdő vagy 
sportcsarnok?” Mi az ön véle-
ménye?

- Ha ilyenek a fő vitatémák, 
annak alapvetően jót kellene 
jelentenie. Sajnos Magyaror-
szágon a fejlesztéseket gyak-
ran pályázatok definiálják és 
csak részben a közösség ak-
tív igényei. Fontosnak tartom, 
hogy különbséget tudjunk ten-
ni szükségesség és jóléti intéz-
mények között, valamint he-
lyesen becsüljük meg egy-egy 

A csónakházunk árvíz előtt... .... és az árvíz tetőzésekor
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beruházás későbbi jövedelme-
zőségét illetve fenntartási költ-
ségét. Ebben az esetben nem 
vagyok biztos abban, hogy 
ezek a szempontok látható-
ak. A fürdő egy gyakorlatilag 
megkezdett beruházás, ami 
később úszásoktatásnak is he-
lyet adhat helyben; turisztikai 
jelentősége vitathatatlan, hogy 
eltartja-e magát, az kétséges.

Szabványos tornaterme 
minden környező település-
nek van és alapigényeket elé-
gítenek ki vele. Rácalmás eb-
ben a tekintetben elmarad a 
környezetétől. Tisztázni kel-
lene, hogy hogyan építhető 
modulárisan, több lépcsőben 
fel egy sportcsarnok. Előbb a 
konkrét igényeket, szükségle-
tek kielégíteni, a látens igé-
nyekkel később foglalkoznék, 
hisz sok egyéb hiányossága 
van még településünknek.

- Az árvíz rendkívüli volt 
idén, hogy élte meg ezt a vízi-
szakosztály?

- Bár minden elvárha-
tó előkészületet megtett a 
szakosztályhoz kapcsolódó 
közösség „Böfibá” vezetésé-
vel, a víz lényegesen átlépte 
a létesítmények padozatának 
szintjét. Lényeges károk ke-
letkeztek. A takarítás, hely-
reállítás is elsősorban társa-
dalmi munkával történik, és 
lényeges erőfeszítésekbe ke-
rül. Keressük a lehetőségeket 
a helyreállítások finanszíro-
zására is. Várhatóan a terve-
zett vízitáborok zavartalanul 
zajlanak már.

- Ritkán hallatja a hang-
ját, hogyan tájékozódhatunk az 
egyesület tevékenységéről?

- Kérem, látogassák meg-
újult honlapunkat (http://
racalmas-se.hu), illetve kö-
zösségi oldalakat vagy közvet-
lenül kapcsolatba léphetnek 
az ott megadott elérhetősé-
geken velünk, esetleg láto-
gassanak meg a pályákon, vízi 
sporttelepen.

Megújult a sportöltözőnk

Köszönjük a segítséget
A III. Országos Nordic Walking Találkozó sikeres meg-

rendezésében nagy segítséget kaptunk a rácalmási Európa 
Pékségtől. Köszönjük a finom, friss kenyeret! A Blau család 
által felajánlott almák is nagyon ízletesek voltak. A nyere-
ményjátékon a dunaújvárosi Decathlon Áruház, a  Pomóthy 
család, a Sárkányfű Gyógynövénybolt, a Komolai Papírbolt 
és a Gyógyfűpatika felajánlásait sorsoltuk ki. Köszönjük a 
Híd Európába közalapítványnak is, hogy pályázatunkat po-
zitívan bírálták el. Bízunk abban, hogy rendezvényünk min-
den vendége kellemesen érezte magát nálunk és jó hírét vit-
te Rácalmásnak.

Terekiné Rendes Éva 
nordic walking instruktor, a találkozó főszervezője

Megkapáltuk a tököt 
a közösségi tökföldön

A tökmagok elvetése után 
május 25-én tartottuk az ez 
évi első, szervezett tökkapá-
lást. 

Reggel 8 órakor találkoz-
tunk a művelődési ház mel-
let, ahol több mint harmincan 
jöttünk össze, így igazán ha-
mar a munka végére értünk. 
Munkánkat nagyban segítet-
te, hogy Pálinkás Tibor jó-
voltából a föld jól elő volt ké-
szítve, valamint Borné Ildi és 
Oskolásné Ági is végzett már 
előmunkálatokat. A tökföld 
után az írisz liget, valamint a 
szalagágy még ki nem gazolt 
része következett és minde-
közben sor került még a ró-
zsák megpermetezésére is. 
Nagyon örülünk, hogy egye-
sületünk felhívására ilyen so-
kan jöttünk össze, tagjaink és 
mások is áldoztak szabadide-

jükből a közösség javára, ezért 
szeretnénk itt valamennyi 
résztvevő nevét felsorolni: 

Borné Pusztai Ildi, Os-
kolásné Ági, Kupszáné Vera, 
Bodóné Marika, Nagy-
né Rózsika, Csehiné Rózsi-
ka, Schmidtné Ica, Novákné 
Magdi, Arnóczky Ilus, Ve-
ress János, Veressné Irénke és 
unokájuk Áron, Steiner La-
jos, Csuri István, Kirinovits 
Tamás, Bodó Mariann, Deák 
Sándor, Puskás Apollónia, 
Kiss Napsugár, Varga Virág, 
Nagyné Berzai Márta, Ber-
zainé Kereki Rita, Puskásné 
Vajda Gyöngyi, dr. Nagy Vik-
tor, Sztojka Borbála, Babai 
Sándorné, Lukács László, Lu-
kács Zsolt és kisfia Zsombor, 
Tóth Balázs, Tóth Csaba, Ud-
vari Péter, Bodnár Sándor és 
Bodnárné Gabi.
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Köszönjük 
szépen!

A Kiss Ernő utca végén la-
kók szeretnének köszönetet 
mondani mindazon szemé-
lyeknek, csoportoknak, akik 
munkájukkal segítették az ár-
vízi védekezést.

Cserkész hírek
A júniusi hónapunk sokkal 

csendesebb, mint az előző és a 
következő. 

Június 15-én túrázunk a 
környéken. Június 22-én év-
záró összejövetelt tartunk. Já-
tékok, közös éneklés, szalon-
nasütés lesz a programunk. 
Megbeszéljük a nyári táborok-
kal kapcsolatos teendőket is.

Július 5-15. csapattábor a 
Vértesben. A táborban azok a 
gyerekek vehetnek részt, akik 
egész évben aktív tagjai voltak 
a közösségnek, teljesítették 
a próbákat, illetve felkészül-
tek rá. 15-20 fővel képvisel-
jük a rácalmási rajt. Az ön-
kormányzati támogatásnak és 
a cserkészbál bevételeinek kö-
szönhetően várhatóan az idén 
is 5000 Ft lesz a részvételi díj.

Július 22-27 „Cserkészen 
az életre” tábor Zánkán a cser-
készszövetség szervezésében, 
az Erzsébet-program támo-
gatásával. A jelképes hozzájá-
rulás (2000Ft), az országos és 
a helyi hírverés ellenére is csak 
30-40 szülő pályázott váro-
sunkból tavasszal a gyerekek 
nyári táborára. 

Folytatjuk a hatos út mel-
letti kereszt virágosítását és 
lehetőségeinkhez mérten se-
gítünk a zsidó temető rend-
betételében is.

Blau Sándor

Hirdetés
Keveset használt 2 

db hintaszék 8000 Ft/
db ugyanitt 1 db guru-
lós szobai wc 4000 Ft-
ért eladó. Érdeklődni a 
06/30-7444-143-as te-
lefonszámon.

Nemzetiségi ünnepek, feladatok
Rácalmás Város 

Szerb Nemzetisé-
gi Önkormányzata a 
tavaszt sok feladattal 
és programmal kezd-
te. A szerb templom-
ban, első ütemben  a 
templomi karfás ál-
lószékek és ének-
lő asztalok felújítását 
tűztük ki célul. Ezt a 
munkát márciusban 
kezdtük és a szerb 
ortodox húsvét előtt 
fejeztük be. A hús-
véti ünnepeket már a 
felújított bútorzattal 
vártuk. 

Az idén a húsvét május 
5-7-ig tartott. Ez az ünnep 
a mozgó ünnepekhez tarto-
zik. A keleti keresztényeknél a 
húsvét nem esik  mindig egy-
be a nyugati keresztényekével. 
A  Juliánusz naptári számí-
tás alapján ebben az évben 35 
nappal későbbre esett a húsvét.  

A régi szerb hagyomá-
nyok szerint ünnepeltük meg 
a húsvétot. 

A húsvéti ünnepkör Lázár 
szombatjával vette kezdetét. 
A lelkész vezetésével a gye-
rekek kimentek a folyópartra, 
fűzfavesszőket vágtak. Más-
nap Virágvasárnapon /Vrbi-
ca/ a fűzfavesszőket elvittük a 
templomba, ahol  felszentel-
ték őket. Ebből mindenki vitt 
haza, egyet az ikonhoz tűztek, 
a többit kivitték a temetőbe a 
sírokra.

Nagyszombaton este 
templomi körmenettel meg-
tartottuk Jézus feltámadásá-
nak ünnepét. Hagyományo-
san, gyertyákkal és fáklyákkal 
világítottunk. A templomba 
való bebocsátás után az atya 
már így köszöntötte a híveket: 
„Hrisztosz Vászkresze” ( Jézus 
feltámadott). A hívek vála-
szoltak: „Voisztinu Vászkre-
sze” (Valóban feltámadott). 
Ezt a feltámadási liturgia alatt 
többször megismételtük.

A szerbek egészen pünkös-
dig így köszöntik egymást. 

A húsvéti ünnepkört zárta 
a húsvét harmadnapján meg-

tartott „ruzsicsálo” (halottak 
húsvétja).

A templomban gyüle-
keztünk, rövid liturgiát tar-
tottunk, majd lelkészünk 
vezetésével kimentünk a te-
metőbe, ahova piros festett 
tojásokat, gyertyát, kalácsot, 
bort, pálinkát vittünk. A sí-
rokra festett tojást helyez-
tünk, gyertyát gyújtottunk. 
A lelkész megszentelte a sí-
rokat, az örömhírt elénekel-
tük, hogy Jézus feltámadott. 
Majd a halottak lelki üdvé-
ért megkínáltuk egymást ka-
láccsal,  borral, pálinkával. A 
végén a gyerekek összeszed-
ték a tojásokat. Ma már cso-
ki- és kinder tojás is kerül a 
sírokra. 

Május 11-én az Almavirág 
Fesztivál kulturális program-
jába is bekapcsolódtunk.

Meghívásunkra a Zori-
ca Hagyományőrző Tánccso-
port Ercsiből, mutatkozott be 
nagy sikerrel „Szerbiai táncok 
északtól délig” című műsoruk 
előadásával.

Május 25-én megtartot-
tuk a rácalmási szerb orto-
dox templom védőszentjének, 
Krisztus Mennybemenetelé-
nek ünnepét, a templom bú-
csúját . Az idén előbbre  hoz-
tuk az ünnep megtartását a 
partfalvédelmi munkálatok 
miatt. 

Az ünnep komája, önkor-
mányzatunk volt, előző évben 
vállaltuk el a komaságot. 

A vendégek meghívásáról, 
az ünnepi kalácsokról, a kol-
jivo (főtt, ízesített búzator-
ta) elkészítéséről, az italokról 
és az ünnepi kellékekről gon-
doskodtunk.

A helyi lakosokon kívül 
Székesfehérvárról, Százha-
lombattáról, Lórévről, Ercsi-
ből, Budakalászról, Pomázról 
és Dunaújvárosból  érkez-
tek vendégek. Az idén a pécsi 
szerb nyelvű rádió riportere 
is részt vett ünnepünkön, így 
több riport is készült.  

Az ünnepi liturgiát Da-
libor Milenkovity  templo-
munk lelkésze és Radován 
Szávity lórévi lelkész együtt 
celebrálták. Krisztus Meny-
nybemenetelének ünnepét a 
Szent Lázár kórus éneke kí-
sérte, Meszlényi Attila dia-
kónus vezetésével. Sor került 
a felújított templomi bútor-
zat felszentelésére is. A szer-
tartás végén körmenet volt, a 
védőszent ünnepet jelképező 
templomi zászlókkal és szen-
teléssel.

A körmenet után a kalá-
csok és a koljivó felszentelé-
se következett, majd a jövő évi 
komaválasztás. A jövő évi ko-
maságot a Vukájlovics család 
vállalta. 

A vendégeket a koma kí-
nálta kaláccsal, koljivóval és 
itallal. Az ünnepet  szeretet-
vendégség követte. 

Mohainé Csupity Zsófia
elnök
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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! 

Ez az Ön hirdetésének a helye!

Rácalmási íjászok ezüst és bronz érme 
A Magyar Íjász Szövet-

ség rendezte meg a 2013.évi 
HDH-IAA  3D Vadászíjász 
Európa-bajnokságot Sopron-
Ágfalván pünkösd hetében.

A svéd, török, német, oszt-
rák, szlovák, szlovén, cseh, ro-
mán, lengyel és magyar va-
dászíjászok legjobbjai, közel 
háromszázan több kategóri-
ában gyermek, ifi,  felnőtt és 
veterán korosztályban verse-
nyeztek az Európa-bajnoki 
címért.

Nagy öröm, hogy ezen a 
fontos nemzetközi megmé-
rettetésen a  Rácalmási Vajk 
Íjászkör két gyermek ver-
senyzője, Bényei Ákos és Füle 
László Gábor is részt vehetett. 
A két fiú a Jankovich Miklós 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
7-es, illetve végzős tanulója.

A verseny május 21-én a 
regisztráció és a nagyon szi-
gorú technikai ellenőrzés után 
az ünnepélyes megnyitóval 
kezdődött.

Május 22-23-24-én a há-
rom versenynapon három kü-
lönböző pályát kellett teljesí-
tenie az íjászoknak. Minden 
versenyszakasz 28 darab 3D-s 
célból állt, melyekre minden-
ki csak egyszer lőhetett. A jól 

kiépített pályák 
és a csodálatos 
környezet mellé 
már csak jó idő 
kellett volna, de 
sajnos az időjárás 
nem kedvezett a 
versenyzőknek. 
A szél, a hirtelen 
és nagy lehűlés 
megnehezítette 
a pontos lövések 
kivitelezését.

   A rácalmási 
fiúk kiegyensú-
lyozottan és re-
mekül verse-
nyeztek. Napról 
napra javítot-
tak a pontjaikon, 
ami ilyen nyo-
más alatt nagyon 

nagy teljesítmény, és a ver-
senyzők jó fizikai és mentális 
felkészültségét mutatja. Már 
a diákolimpián is bizonyítot-
ták néhány hete, hogy jól fel-
készültek a tavaszi verseny-
idényre, hiszen Bényei Ákos 

a gyermek csigás kategóriá-
ban, míg Füle László Gábor 
a serdülő csigás kategóriában 
állhatott szekszárdi regioná-
lis fordulón a dobogó legfel-
ső fokára.

Arra, hogy az Európa-
bajnokságra eljutnak és ott 
dobogóra állhatnak talán 
egyik versenyző sem mert 
gondolni, hisz ez óriási do-
log. Az Eb zárónapján a ma-
réknyi kis rácalmási csapat 
nem kis büszkeséggel, izga-
lommal várta az eredmény-
hirdetést és minden okuk 
meg is volt erre. 

  Füle László Gábor – min-
dössze 8 ponttal lemaradva – 
ezüst érmet szerzett, és Bényei 
Ákos bronz érmével mind a 
két fiú az Európa-bajnokság 
dobogóján állhatott.

Edzőjük Márta István és 
szüleik legnagyobb örömé-
re méltóan képviselték íjász-
társaikat, Magyarországot és 
Rácalmást a nemzetek között.

Perusza Katalin

Szépségszalonba!
 ) Műkörmöst
 ) Pedikűröst
 ) Kozmetikust

KERESEK!!!
Érdeklődni: 06-70-629-3800
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A hónap híre és fotója

Megújuló ligetek és parkok
A tavasz beköszöntével ese-

dékessé vált a közösségi vi-
rágágyakba az ősz folyamán 
elültetett növények cseréje. 
Nyugdíjasaink a tulipánok el-
száradt leveleit visszavágták, a 
virágágyakat folyamatosan ga-
zolták.

Az elvirágzott árvácskák cse-
réje is esedékessé vált, így meg-
rendeltünk háromezer több-
színű egynyári virágot (Vinca) 

a közösségi térhez, valamint a 
szalagágyakba. Sajnos az idő-
járás miatt a növények az előre 
tervezett szállítási időpontban 
még igen kicsik voltak, ezért az 
ültetést egy héttel el kellett ha-
lasztanunk, s így (a virágágyak 
örökbe fogadóival egyeztetve) 
május 7-én és 8-án majdnem 
az összes virág a helyére került. 
Pénteki napon délelőtt a Cikk-
cakk Foltvarró Klub tagjai és a 

nyugdíjasok ültettek, délután a 
Nordic Walking Klub és Vajk 
Ijász Szakosztály szorgoskodott, 
valamint kérésünkre a Jankovich 
Miklós Általános Iskola tanárai, 
szülők és gyerekek is eljöttek se-
gíteni, így egészen jól tudtunk 
haladni a terület szépítésével. 

Szombaton reggel dr. Nagy 
Viktor és csapata ültette be vi-
rággal a vállalt virágágyat, vala-
mint elnökségünk ott dolgozó 

tagjaihoz lelkes magánszemé-
lyek és szimpatizánsok csatla-
koztak, akik segítségével ha-
mar a munka végére is értünk. 
A virágosítás során a helyi ön-
kormányzat, valamint Steiner 
Lajos biztosította a vizet a lo-
csoláshoz. 

Köszönjük a segítséget min-
denkinek!

A Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület Elnöksége
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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. július 19-én, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: július 10-én, szerdán. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat 
legkésőbb július 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, jö-
vőnket  hordozza magában. Szeretettel köszöntjük városunk leg-
fiatalabb polgárait! Tomaj Vince, 2013. május 31., Somogyi B. 
u. Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs in-
formációjuk.


