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TARTALOM

Dr. Galambos Dénes lett az új kor-
mánymegbízott. 

2. oldal

Népszerűek a művelődési ház, a 
kúria, az iskola nyári táborai.

6. oldal

Elballagtak az óvodásaink.
5. oldal

Rácalmás Város Önkormányzat idén 23. alkalommal rendezi meg  
Rácalmási Városnap rendezvényét, melynek gyökerei 19 évig a falunap elnevezés mögött bújtak meg. 
Megannyifellépő,vásározókforgataga,kulturálisésgasztronómiaiélménymindenkorosztályszámára 

–eztkínáljákaszervezőkaugusztus 20-ára, keddre a Jankovich-kúriában!

Színpadi program:

13:00–14:00 
Helyi kulturális csoportok 

(RácalmásiAsszonykórus,BarinaNéptáncegyüttes)

14:00–14:30 
Vasas Néptáncegyüttesműsora

15:00–16:00 

GALAMBOS LAJOS és 3 zenésze

16:15–16:45 

VASTAG CSABA fellépése

17:00–17:30 

TÓTH VERAműsora
Ünnepi KENYÉRSZELÉS  

és„RÁCALMÁSÉRT”elismerésekátadása
aSzentIstvánnapiünnepségrésztvevőitköszönti 

Dr. Galambos Dénes kormánymegbízott úr

18:00–19:30 

RÚZSA MAGDI koncertje

20:30–22:30 

Neoton Família sztárjai nagykoncert

22:30 
TŰZIJÁTÉK

Kis színpad (kúriahátsóparkja):

15:00–18:00
Fabula Bábszínház

Bábkészítés,Óriásbáboscsalogató, 
VitézLászlóésazÖrdögök(vásáribábelőadás)

Az Oktatási épület nagytermében, Dr. Zongor Gábor 
festőművészalkotásaitcsodálhatjukmeg,mígaKúriaszek
ciótermeibenhelyialkotóművészekmutatkoznakbe:Varga
KaiserZita–festő,UdvariEmeseDobroviczKlára–üveg-
mívesek, Nyitrai Mihály – népi iparművész, Kondor Eszter
–pálinkakínálók,kemencekellékek,KatonaIbolya–üvegfestő

10 órától Halászléfőző verseny, melynek zsűrije Buday 
 Péter mesterszakács. 

13:30-kor Ünnepélyes kiállításmegnyitóazOktatásiépület
nagytermében–akiállítástmegnyitja:NémethMiklósné

A kúria hátsó parkjában ugráló vár, trambulin, Air Ball
Balance,pónilovaglás,népijátszótér,aKézművesépületben
játszóházéskisvasútatelepülésnevezetességeitbemutatva
várjaazérdeklődőket.

Afaházakbanegésznapospálinkaésborkóstolás,árusítás
neveshazaitermelőktől.

Frissen sültekkel, grillételekkel, hotdoggal, hamburgerrel,
alkoholosésüdítő italokkal,kávékülönlegességekkel, fino
mabbnálfinomabbédeségekkelszínesítjükrendezvényünket.

Rendező:
Rácalmás Város Önkormányzata, 

RácalmásiMűvelődésiHázésKönyvtár,
JankovichkúriaRendezvényésTurisztikaiKözpont

Nyári nagyüzem van a rácalmási 
kajakosoknál, kenusoknál.

8. oldal

2013. július XX. évfolyam 7. szám
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Tűzgyújtás 
és rendrakás!

A köztisztasági rendelet 
alapján az ingatlantulajdonos-
nak  a közterület  tisztántartásá-
val, zöldterület, park ápolásával 
kapcsolatos feladatai a követke-
zők:

– az ingatlan  előtti  járdának,  
járda hiányában  2  méter  szé-
les  területsávnak, a járda mellet-
ti zöldsáv  úttestig  terjedő  tel-
jes  területének   a gondozása, 
tisztántartása, szemét- és gyom-
mentesítése.

– az ingatlan melletti, mögöt-
ti  nyílt ároknak és műtárgyainak 
tisztántartása, gyommentesítése.

– az ingatlantulajdonosnak  
a közutak  mentén  keletkezett  
füvet  szükség szerint, de    éven-
te legalább   négy alkalommal  le 
kell kaszálni és eltakarítani . Az 
ingatlan mellett  huzódó  köz-
területen  elhelyezett növények  
gondozásáról  a tulajdonos, vagy 
használó  köteles gondoskodni.   
A két szomszédos  terület, épület 
közötti  közforgalmi területsáv 
vagy átjáró  esetében  a tisztán-
tartási  kötelezettség  a tulajdo-
nosok között fele-fele arányban 
oszlik meg. 

Avar és kerti  hulladék  égeté-
sének szabályai: 

– Avar  és kerti hulladék :  fa-
lomb, kaszálék, nyesedék, egyéb 
növényi mardványok  ártalmat-
lanítása  elsősorban  komposztá-
lással történhet.

– Belterületen  az éghető  
kerti  hulladék megsemmisíté-
sét, égetését egész évben   lehet  
végezni   vasárnap kivételével 
reggel  5 - 8 óra  illetve  16 - 22  
óra között, szélcsendes időben.  
Szombaton  tüzet gyújtani  csak 
reggel 5 - 8 óráig lehet, délután  
és este tilos. 

– Avart és  kerti hulladékot  
csak olyan  helyen  és területen  
szabad  elégetni , ahol a személyi  
biztonságot nem  veszélyezteti , 
vagyoni  és környezeti  kárt nem  
okoz .  Erre a célra közterületet 
igénybe venni tilos!

– Az égetendő  hulladék  
nem  tartalmazhat  kommuná-
lis , illetve  ipari  eredetű  hulla-
dékot (műanyagot, gumit, vegy-
szert, festéket stb.), illetve azok 
maradékait.

Dr. Galambos Dénes az új Fejér 
megyei kormánymegbízott

Orbán Viktor miniszter-
elnök – dr. Navracsics Tibor 
közigazgatási és igazságügyi 
miniszter javaslatára – dr. Ga-
lambos Dénest nevezte ki a 
Fejér Megyei Kormányhiva-
talt vezető kormánymegbí-
zottá, 2013. július 1-jei ha-
tállyal.

A kinevezési okmányt dr. 
Szabó Erika, területi közigaz-
gatásért és választásokért fele-
lős államtitkár adta át dr. Ga-
lambos Dénesnek ma – július 
5-én, pénteken – délután Bu-
dapesten, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium-
ban.

Dr. Galambos Dénes jo-
gász, a megyei kormányhi-
vatal megalakulásától, 2011. 
január 1-jétől, a megyei kor-
mányhivatalt vezető kor-
mánymegbízott kabinetveze-
tőjeként dolgozott.

Mint ismeretes, dr. 
Dorkota Lajost, a Fejér Me-
gyei Kormányhivatalt eddig 
vezető kormánymegbízot-
tat a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal 
(MEKH) elnökévé nevezte ki, 
2013. július 1-jei hatállyal, hét 
évre Orbán Viktor miniszter-
elnök.

Dr. Galambos Dénesnek, az új Fejér megyei kormánymegbízottnak dr. 
Szabó Erika államtitkár adta át a kinevezési okmányt. Az eseményen 
részt vett dr. Dorkota Lajos, a MEKH elnöke és dr. Virág Rudolf helyettes 
államtitkár. (Fotó: Burger Zsolt - KIM)

Elkezdődött a bölcsőde építése
Zsigmond László főépítész  

tervei alapján elkezdődött a 
bölcsődei szárny építése az 
óvodában. Az intézmény bő-
vítésének első ütemét jelentő 
bölcsőde építésére négy cég-
től kért ajánlatot a képvise-
lőtestület. A cégek közül csak 
a Fejérduna-Ép Kft. tett ele-
get a hiánypótlási felszólítás-
nak, így ő kapta meg a mun-
kát 149 millió 500 ezer forint 
nettó ajánlati áron. 

Rácalmás főépítésze az év 
elején tartott közmeghallga-
táson is bemutatta a terve-
ket. Elmondása szerint a régi 
szárnyat északi irányba – a hi-
vatal felé – nyújtanák meg a 
bölcsődei szárnnyal. A kis-
gyermekeknek szánt intéz-
ménynek önálló bejárata, sa-
ját fedett terasza és kertje lesz. 
Két csoportszobából áll majd, 
14-14 férőhellyel. Az új épü-
letrészt várhatóan még időn 
tető alá hozzá a vállalkozó. A 
belső kialakítások és berende-
zés marad jövőre. 

A bölcsőde a 2014-15-ös 
tanévtől fogadja a gyerekeket.

Az óvoda bővítésével a je-
lenlegi gazdasági szobák az 
új részbe kerülnek, a meglé-
vő kicsi csoportszobákat ké-
nyelmessé teszik, növelik az 
öltözködésre használt tere-
ket.

A bővítés után minden el-
várásnak megfelelő és szép 
lesz az óvoda, és igényes kert-
rész tartozik majd hozzá.  A 
beruházást két-három ütem-
ben valósítják meg, alkalmaz-
kodva az oktatási évhez, nyá-
ri szünethez is. A bölcsőde az 
első ütem.
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Gyógyvizet rejt 
a Duna-partunk?

A Szent Pantaleon Kór-
ház reumatológus főorvosa 
dr. Gujás Márta vezetésé-
vel és dr. Parrag József főor-
vos jelenlé tében tesztelik a 
rácalmási Duna-parton öt év-
vel ezelőtt fúrt kút termálvi-
zét a szakemberek. Dr. Sándor 
Péter, az önkormányzat által 
akkor alapított Ráctherm Kft. 
ügyvezetője elmondta, hogy 
a víz ásványvízzé minősítésé-
nek folyamata előrehaladott 
állapotban van, a kémiai vizs-
gálat alapján magas a kéntar-
talma és szinte nulla a klórtar-
talma. A vegyelemzés alapján 
hasonló minőségű, mint a 
környékbeli gyógyvizek, te-
hát nagy esély van arra, hogy 
év végére megszerezheti gyó-
gyászati minősítést. Ami azt 
jelenti, hogy nem egyszerű-

en termálként hasznosulhat a 
Duna-part alatti 36-38 fokos 
víz, hanem gyógyászati célo-
kat szolgáló fürdőt építhet ott 
Rácalmás önkormányzata.

A gyógyvíz analízisen  kí-
vül olyan önkénteseken is 
tesztelik a víz hatását, akik 
bizonyos betegségcsoporthoz 
tartozó betegek –  mozgász-
szervi, izületi problémáik, de-
rékfájdalmaik vannak.

A Jankovich-kúria alat-
ti régi csónaktárolóban ki-
alakított helyiségben 70 je-
lentkező 15 napon keresztül 
napi fél órát fürdőzik a víz-
ben.  A szakemberek, a kór-
ház főorvosai pedig vizs-
gálják őket a fürdés előtt, 
után és három hónap múl-
va, majd kiértékelik az ered-
ményeket.

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:

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

Pályázaton nyert a művelődési ház
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Prog-

ram támogatási rendszeréhez benyújtott „Duna-menti krea-
túra” című TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0409 jelű pályázaton 
közel 25 millió forint támogatást nyert a művelődési ház és 
könyvtár. 

A támogatás a helyi fiatalok, gyerekek szabadidős eltöltését 
teszi még teljesebbé. Az intézmény vezetője ugyanis különböző 
tanórán kívüli foglalkozásokra, nevelési feladatok megvalósítá-
sára használhatja fel ezt a jelentős összeget.

Vízelvezető árkot alakítanak ki

Az Arany János utca vízelvezetésére és kerékpárút építésére valamint a 
Vasvirág utca, Martinász játszótér környékének vízelvezetésének kiépí-
tése tárgyában négy cégtől kért ajánlatot a testület, közülük a legolcsób-
bat fogadta el: Bodkő Kft. nettó 88 millió 082 ezer 194 forint.  A közbe-
szerzési eljárás nyertese a Martinász játszótér környékén már elkezdte a 
munkákat

Képviselői 
fogadóóra

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

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

Városnapi meghívó!
Tisztelt Rácalmási Lakók,
Kedves Vendégeink!

Szeretettel és tisztelettel meghívom 
Rácalmás valamennyi polgárát az idei vá-
rosnapi rendezvénysorozatra, amelynek 
a Jankovich-kúria ad otthont a korábbi 
évek hagyományai szerint.

Őszintén remélem, hogy elfogadják a 
meghívást, programunk elnyeri tetszésü-
ket, és aktív részvételükkel hozzájárulnak 
a Városnap sikeréhez!

Üdvözlettel:
Schrick István
polgármester

FELHÍVÁS!
Kérjük azokat, akiknek, végtagi, csípő vagy derék fájdalma-

ik, izületi panaszaik vannak, és részt kívánnak venni a rácalmási 
termálvíz gyógyhatásának tesztelésében, jelentkezzenek!

Jelentkezni lehet a helyszínen (a közvetlenül a Jankovich-
kúria alatti út mellett lévő egykori csónaktároló épületében ki-
alakított gyógyászati helyiségben) hétfőnként reggel 9 órakor 
dr. Gujás Márta főorvosnál. Kérjük, a hat hónapnál nem régebbi 
leleteiket vigyék magukkal.

dr. Sándor Péter
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Fejlesztések utcákban, iskolában
Elkezdődtek azok a beru-

házások, amelyeket már na-
gyon sürgettek Rácalmás 
lakói, és amelyek megvalósítá-
sára az év elején tartott  köz-
meghallgatáson ígéretet tett a 
képviselőtestület. 

Az önkormányzat három 
cégtől kért ajánlatot a Marti-
nász telep úthálózatának fej-

lesztésére, közül a legkedve-
zőbbet adó Kulcs Útépítő és 
Mélyépítő Kft. lett a nyertes: 
137 millió 834 ezer 595 fo-
rintért 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.

A vakáció hónapjait kihasz-
nálva elvégezteti az önkor-
mányzat a leginkább idősze-
rűnek tartott állagmegóvási 
munkálatokat. Felújíttatja a  
főépületében lévő  vizesblok-
kot. A munkák elvégzésére  
érkezett négy árajánlat közül 

a kulcsi HO-ZO Bt. adta a 
legkedvezőbbet bruttó 4 mil-
lió 844 ezer 858 forinttal. A 
kivitelezéssel megbízott cég 
hozzá is látott a munkákhoz. 
A beruházás során megújul az 
intézmény bejárata, valamint 
a lépcsője is. 

Óvodabál és füstmentes intézmény
A május óta Rácalmási 

Manóvár nevet viselő óvo-
dánk kollektívája idén is meg-
rendezte hagyományos jóté-
konysági bálját. A június első 
hétvégéjén tartott rendezvé-
nyen szülők, támogatók, ba-
rátok, ismerősök töltöttek 
együtt egy kellemes estét, éj-
szakát az intézmény udvarán. 

Az óvodapedagógusaink min-
dent megtettek azért, hogy a 
vendégek jól érezzék magu-
kat. Kiválóan előkészítettek 
mindent:  szépen elrendezett 
sátrak és  berendezett helyszín 
fogadta a résztvevőket, akik 
ezúttal sem jöttek üres kézzel. 
A mulatság ugyanis – a koráb-
bi évek hagyományinak meg-

felelően idén  – batyus   jelle-
gű volt. Ahogyan az már lenni 
szokott ilyenkor: az összetolt 
asztalok roskadoztak a  kivá-
ló sültektől, salátáktól és más 
ételkülönlegességektől.  

Az óvodai bál – mint min-
den hasonló rendezvény – ré-
sze volt a tombola vásárlás és 
sorsolás. Utána jó társaságban, 
kiváló zene mellett beszélge-
téssel, tánccal telt az este.Idén is remek volt a hagyományos óvodai bál

Óvodánk részt vett a dohányzás elleni programban, melyet a Me-
gyei ÁNTSZ szervezett. A program végrehajtása eredményeként egy 
szép kerámia táblát kapott intézményünk, melyet az óvoda dolgozói 
átvettek
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Óvodai  hírek
– Óvodánkba a követke-

ző tanévre 123 kisgyerme-
ket írattak be szüleik. Ez az 
első év hosszú idő után, hogy 
a férőhely és a jelentkezők 
száma megegyezik. Minden 
kisgyermeket felvettünk, (va-
lamennyi kiscsoportos korú) 
a felvételről  szóló levelet már 
kézbesítettük a szülőknek. Az 
első tájékoztató szülői érte-
kezletet augusztus 22-én 17 
órakor tartjuk. Itt ismertetjük 
a házirendet, napirendet, pe-
dagógiai programunkat.

– Május utolsó péntekén 
ballagtak el a nagycsoporto-
saink óvodánktól. Minden 
csoportot, tornaszobát, udvart 
végig járták és elbúcsúztak a 
kedves helyektől, ahol éveken 
keresztül játszottak, tanultak 
ügyesedtek. Az óvodában ma-
radó társaik a csoportszobák-
ban várták a ballagókat, ahol 
a kis tarisznyákba ajándéko-
kat tettek. Megcsodálták az 
ünneplőbe öltözött virágcso-
korral megjelenő nagyokat.

– Óvodánk mind az öt cso-
portja kiránduláson vett részt 
a Fővárosi Állatkertbe. Nagy 
élmény volt számukra a bu-
szozás, az állatkerti látnivalók 
sokasága. Még a kiscsoporto-
sok is panasz nélkül sétálták 
végig a nem kis távolságot. Ju-
talmul a hazautazás előtt kap-
tak egy kis fagyit is.

– Június 7-én tartottuk 
a hagyományos óvodai bá-

lunkat. Örömünkre egyre 
több  szülő vett részt ezen a 
jól sikerült  rendezvényün-
kön. Aki nem tudott eljön-
ni, tombolával és támogatói 
jeggyel segítette bálunkat. A 
szülőkön és kollegákon kívül 
sok helyi vállalkozó értékes 
tombola tárgyakat ajánlott 
fel. Nagyon köszönjük óvo-
dánkért tett felajánlásukat 
és megérdemlik, hogy a nyil-
vánosság előtt is köszönetet 
mondjunk:

Farkas Vasbolt, Komolai 
papírbolt, Pomóthy Áruház, 
Ági virágbolt, Coop ABC, 
Kulcsi úti élelmiszerbolt, 
Adony Hús Kft. Györgyi koz-
metika, Bencsikné manikűr, 
Cali Horgászbolt, Sissy fodrá-
szat, Jankovics Tibor,Kristály 
Patika, Bea Fodrászat, Kovács 
Lajos,Kovácsné Grúber Irén, 
Fónad Attila Szivárvány Stú-
dió Dunaújváros, Szabó Dóra, 
R. Welser Gabriella, Rosta 
Anita, Kovács János (Csoki) 
Vizi István, Pukánszky Lász-
ló, Balogh Tímea munkaru-
házat.

– Kedves meglepetés volt 
a ballagó iskolásoktól, hogy 
meglátogatták óvodán-
kat a bolondballagás nap-
ján és énekeltek óvodásaink-
nak. Felfedeztünk közöttük 
régi kis óvodásainkat. Un-
szolásunkra óvodás énekkel 
is meglepték a kicsiket. Kö-
szönjük!

KERESZTELŐ UTÁN 
– NÉVADÓ ELŐTT

Óvodánk neve megváltozott! 
Májustól az új nevünk, amit a kollektíva 

a legjobbnak ítélt: 

Rácalmási 
Manóvár Óvoda 
A névadó ünnepségünket 
szeptemberben tartjuk.

Bolondballagás

Ballagás Állatkerti kirándulás
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei

Készülünk a X. TÖKFESZTIVÁL-ra
Az elnökség 2013. július 

1-én a X. Tökfesztivál előké-
születeit megbeszélte és úgy 
határozott, hogy időben meg-
kezdi Rácalmás város lakói-
nak a rendezvénnyel kapcsola-
tos folyamatos tájékoztatását.

Előzőekben már hírül ad-
tuk, hogy Kulcson az önkor-
mányzattal kötött szerződés 
keretében fogjuk a szükséges 
tök mennyiséget megtermel-
tetni. Reményeink még bizta-
tóak, a június 22-i vihar és jég-
eső elkerülte ültetvényünket. 
A várható töktermés meny-
nyisége és fajta választéka ele-
gendő lesz a szükséges deko-
rációk és tökfaragó gyerekek 
igényeinek kielégítéséhez.

Az elnökség több elképze-
léssel fordul a lakossághoz, a 
városvédők tagjaihoz, illetve 
aktivistáihoz. A X. Tökfesz-
tivál sikere mindannyiunkon 
múlik. Ha mindenki tesz egy 
kicsit elképzelésben, ötletek-
ben és nem utolsó sorban te-
vőlegesen is a fesztivál rész-
leteihez, már eredményesek 
leszünk. Rácalmás város mél-
tón megérdemli, hogy nem 
csak szűk környezetünkben, 
hanem országos méretekben 
is jó hírét vigyék távolabbi te-
lepülésekre a vendégek.

A 2013. szeptember 27-
28-29-i három nap igen szín-
vonalas műsorainak összeál-
lításán dolgoznak a „színpadi 
stáb” tagjai, hogy emlékeze-

tes legyen a X. jubileumi Tök-
fesztivál. Jelenleg még min-
den fellépővel egyeztetések 
folynak, a szerződéskötések 
időszakában vagyunk. De már 
szinte biztos, hogy látványos, 
értékes, színvonalas produkci-
ók szórakoztatják majd a kö-
zönséget.

A kiállítások résztvevői a 
kúria összes termeit és fo-
lyosóit betöltik majd értékes 
anyagaikkal.

Rendhagyóan, az alkalom-
nak megfelelően szeretnénk 
bemutatni a Tökfesztiválok 
fejlődését az I-től a X-ig. Sok 
anyaggal rendelkezünk, de 
kérjük, aki tud érdekes, kü-
lönleges, vidám fotókkal, vagy 
tárgyakkal segíteni, keresse a 
városvédők elnökét.

A különleges árukínálók-
kal, ételes, italos szolgáltatók-
kal az egyeztetés  és szerződés-
kötés folyamatosan történik. 
A helyi vállalkozók kitelepü-
lési lehetősége - ami éveken 
át vitatott volt - is rendeződ-
ni látszik. Közeledtek az el-
képzelések és igények, ezért 
lehetőségük lesz a rácalmási 
vállalkozó árusoknak is részt-
venni a megszokott színvonal 
betartása mellett széleskörű 
kínálattal, és nem utolsó sor-
ban a résztvételi díj egyen-
lő mércéjével megmérettetni 
magukat a háromnapos ren-
dezvényen.

Szeretnénk tájékoztat-
ni a tisztelt rácalmási város-
lakókat, hogy az évek óta jól 
működő, bevált módszereken 
nem fogunk változtatni, sőt új 
ötleteket és színvonalas elkép-
zeléseket szeretnénk bevezet-
ni, illetve megvalósítani.

Felvetődött az utcák szí-
nesebbé tétele új tökkompo-
zíciók készítésével. Elkép-
zelésünk a fő utcákon több 
tökdekoráció készítése. So-
kakban felmerült, hogy a ki-
sebb utcák nem annyira láto-
gatottak a vendégek részéről.

Ezért úgy szeretnénk hogy 
a hagyomány (a házak előt-
ti utcarész díszítése) mellett 
lennének vállalkozók a főut-
cákra, az új ötletek megvaló-
sítására, kivitelezésére.

Természetesen az Elnök-
ség ezt is, úgy mint a há-
zak előtti dekorációkat, in-
gyenes belépési lehetőséggel 
( 3 napos karszalaggal) fog-
ja jutalmazni. Igy egyre több 
rácalmási család mentesülhet 
a belépési díj megfizetése alól.

Elnökségünk úgy döntött, 
hogy a rácalmási lakosok (lak-
címkártyával igazoltan), 500,- 
Ft/nap belépési díjat,  minden 
más belépő a rendezvényekre 
1.000,- Ft/nap belépési dí-
jat fizetnek. Ezek az össze-
gek még így is jelképesnek 
mondhatók. (Más települé-

seken frekventált együttesek 
fellépésekor több ezer forin-
tot kérnek belépő díjként.)

Sajnos, a médiákból min-
denki által ismert események 
miatt, a hatóságok, legfőképp 
a katasztrófavédelem, szigorú 
előírásokat foganatosít a ren-

dezvényeken. Mindannyiónk 
közös felelőssége és érdeke 
ezeknek a szabályoknak a be-
tartása és betartatása.

Az előkészületi munkák 
mindenre kiterjedő figyelem-
mel igénylik, hogy minél töb-
ben vegyenek részt tevőlege-
sen. A rendezvény előtti héten 
és utáni napokban, a berende-
zések mozgatásához, szétsze-
déséhez is várunk önkéntes 
jelentkezőket. 

Az elkövetkezendő hó-
napokban a Rácalmás újság-
ban, valamint reklámjaink-
ban, honlapunkon, naprakész 
információkkal tájékoztatunk 
mindenkit a fesztivállal kap-
csolatos részletekről, vala-
mint a végleges műsorokról és 
programokról.

Bízva a rácalmási városla-
kók közösségért tenni aka-
rásában, várjuk ötleteiket és 
segítségüket minden terüle-
ten.

 Steiner Lajos 
a Rácalmási Városvédő és 

Szépítő Egyesület 
elnökségének tagja
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Civilek kezdeményezésére és jelentős munkája révén a rácalmási zsidó te-
mető egyre inkább kezdi visszanyerni kegyeleti hely jellegét. Köszönjük!

NYITOTT NAP A 
VÁROSVÉDŐKNÉL

Kedves rácalmási lakosok, kedves városvédő 
tagok, támogatók és szimpatizánsok!

Ezúton szeretnénk értesíteni mindenkit, 
hogy a régi önkormányzati épületben egyesüle-
tünk használatra megkapta a 4-es szobát, így le-
hetőségünk nyílik arra, hogy július 24-től kezd-
ve minden szerdán 8 és 10 óra, valamint 17 és 
18 óra között nyitott napot tartsunk.

Ezekben az órákban egyesületünk elnöksége 
és aktivistái szívesen látnak mindenkit, aki kér-
désével, észrevételével, javaslatával vagy felaján-
lásával szeretne hozzájárulni a Rácalmási Vá-
rosvédő és Szépítő Egyesület munkájához.

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület elnöksége

Kézműves tábor

Sikeres kézműves tábor 
volt június 17-től 21-ig, va-
lamint július 1-től 6-ig a 
művelődési házban. A prog-

ramokról Olaj Eszter gon-
doskodott. A gyerekek na-
gyon jól érezték magukat 
mindkét turnusban.

Országos találkozón járt 
a városvédő egyesület

2013. július 11-13. között a 
Rácalmási Városvédő és Szé-
pítő Egyesület delegációja 14 
fővel részt vett az Város és Fa-
luvédők Szövetsége (Hun-
garia Nostra) XXXII. orszá-
gos találkozóján, mely az idei 
évben Nyíregyházán került 
megrendezésre.

Nagy örömmel találkoz-
tunk újra az országos szö-
vetség tisztségviselőivel, más 
egyesületek delegáltjaival, régi 
barátokkal, ismerősökkel.

A három napos konferen-
cia programját Nyíregyháza 
város polgármestere, dr Ko-
vács Ferenc, valamint a Nyír-
egyházi Városvédő Egyesület 
elnökének Békési Elemérnek 
a köszönője nyitotta meg. A 
csodálatos Cantemus Kórus 
előadás után került sor a jubi-
láló egyesületek köszöntésé-
re, az emléklapokat, valamint 
a Podmaniczky-díjakat Ráday 
Mihály adta át.

Pénteken a plenáris ülések 
során előadások hangzottak el 
neves előadóktól Nyíregyhá-
za történetéről, kultúrájáról, 
majd bemutatkozott a Nyír-
egyházi Állatpark, később pe-
dig a civil szervezetek és a jog 
kapcsolatáról hallhattunk elő-
adást. Kiállítások keretében 
megismerhettük Magyar-
ország Europa Nostra-díjas 
épületeit és a Tisza gátján ki-
alakított kerékpár utakat is.

A délutáni szekcióülések 
témái voltak az alternatív tu-

rizmus, város- és műemlékvé-
delem, a civil szféra törvényi 
szabályozása, valamint az ifjú-
sági szekció munkájának be-
mutatása.

Az összefoglaló plenáris 
ülésen a hagyományok szerint 
a szekcióvezetők beszámolóit 
hallgathattuk meg, elfogadtuk 
azok ajánlásait. Zárszóként 
Békési Elemér, a Nyíregyhá-
zi Városvédő Egyesület be-
szédjét hallgattuk meg, majd 
a vándorbot átadása zárta a 
hivatalos programot.

A közös búcsúestet a Sós-
tói Múzeumfaluban tölthet-
tük együtt a többi delegáció 
tagjaival egy zenés, táncos bú-
csúesten.

A két napos munka után 
látogatást tettünk a Nyíregy-
házi Állatparkban és elláto-
gattunk egy bokortanyára, 
ahol a Bokortanyák Lakossá-
gáért Egyesület tagjai ismer-
tettek meg bennünket az ott 
élők kultúrájával, hagyomá-
nyaival, az egyesület munká-
jával.

Újra sok hasznos tapaszta-
latot szereztünk, hiszen bete-
kinthettünk más egyesületek 
munkájába, megtudhattuk, 
hogy milyen problémákkal 
kell szembenézni az örökség-
védelem, természetvédelem 
terén, valamint újra hasznos 
információkat hallhattunk a 
törvényi szabályozásról is.

Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület
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Nagy üzem van 
a kajak-kenusoknál

A Rácalmás SE Vízi- és Szabadidősport Szakosztálya által 
szervezett táborok és a napi két edzés célja, minél jobb szereplés 
az Országos Bajnokságon, ami augusztus elején lesz. A táborok-
ban átlag 50 gyerek vesz részt, három szakember irányítása mellet.

A tábor kezdetén Bölcskei Ferenc (háttal) ismerteti a gyerekekkel vízi 
kresz és a tábori élet szabályait, mellette Földesi Bánk edző

KOVÁCS GYÖRGY (1929-2013) emlékére
Betegsége ugyan már rég-

óta az otthonához kötöt-
te, mégis ismert személyisé-
ge volt Rácalmásnak Gyurka 
bácsi. Jelen volt a képei által, 
melyekkel rendszeresen ta-
lálkozhattunk kiállításokon, a 
Kovács Galériában, a szeren-
csésebbek a saját szobájuk fa-
lán. 

1929. december 2.-án szü-
letett Pestszentlőrincen. Még 
kisgyermek volt, amikor szü-
leivel és testvéreivel vissza-
költöztek édesanyja szülő-
falujába, Rácalmásra, ahol a 
saját sziget részükön, a Nagy-
Duna mentén tölthette gyer-
mekkorát. Egész életére meg-
határozó élményévé vált a 
természet a maga fenséges-
ségével, harmóniájával, félel-
metes erejével. Elbűvölte az 
egyszerű falusi emberek élet-
módja. Ezek a benyomások, 
valamint az, ahogyan a má-
sodik világháború átsöpört a 
sziget édeni nyugalmán, fes-
tészetének meghatározóivá 
váltak. (Minderről vall „Az 
elveszett paradicsom” című 
könyvében) Az árvíz többször 
is lerombolta a házukat, és fel-
nőtt élete során a löszfal csú-
szása miatt neki is kétszer kel-
lett építenie az otthonát. De 
vallotta édesapja szemléletét, 
hogy „a tárgyak nem fonto-
sak, csak emberélet”. Nem-
csak az átéltekből, de a sze-
mélyiségéből is adódott, hogy 
a bajban soha nem vesztette 
el a fejét, áradt belőle a nyu-
galom, és mindig talált valami 
megoldást.

Festőként, zenészként, 
horgászként, mintakészí-
tőként, gyártástervezőként, 
technikumi oktatóként so-
kan ismerték. Segítőkészsége, 
önzetlensége, remek humora 
vonzotta az embereket. Ott-
honukban zajlott a társasági 
élet, zenéltek, sakkoztak, kár-
tyáztak és beszélgettek. Hoz-
zájuk nem lehetett rosszkor 
érkezni, a vendégnek mindig 
örültek. A rajzolást, festést 
sem űzte magányosan, kicsit 
festett, aztán odaült a zongo-
rához, játszott egy dalt, mesélt 
hozzá és folytatta a megkez-
dett képet. Baráti körét a leg-
különbözőbb korú, származá-
sú, foglalkozású, világnézetű 
emberek alkották. Elfogad-
ta az embereket a hibáikkal 
együtt. Mindenkit becsült, aki 
értette a dolgát, függetlenül 
attól, hogy az kosárfonás, tek-
nőkészítés, halászat, zene vagy 
szobrászat.

Borozgatás közben szíve-
sen vitatkozott az élet dolga-
iról, de csak az érvelés kedvé-
ért. Mert a vitapartner nem 
ellenség, és észre kell ven-
ni az igazságot a másik állás-
pontjában is. Balról is, jobbról 
is az ellentétes táborhoz tar-
tozónak vélték, mert függet-
lenül gondolkodott, és foga-
dott el semmit kritikátlanul. 
Veszélyesnek, mulatságosnak 
tartotta azokat az embereket, 
akik túl komolyan vették saját 
magukat, mert tévedhetetlen-
ségük látszatának megőrzése 
gátolta őket abban, hogy elfo-
gadják a valóságot.

A közösségért végzett 
munka mindig meghatározó 
volt az életében. Évtizedeken 
keresztül zenélt ingyen éven-
te öt-hat bálban, rendezvé-
nyen, de ha kellett kimeszelte 
a termet is, megtervezte a pla-
kátokat, cipelte a paravánokat, 
az asztalokat. Aztán csönde-
sen mosolyogva áthárította a 
dicséretet valamelyik szerve-
zetre, egyesületre, amelynek a 
nevében tevékenykedett.

Művészeti, helytörténeti 
kiállításokat szervezett, me-
lyekre meghívta a helyi al-
kotókat, illetve a régi mes-
terségek már alig fellelhető 
művelőit. A hetvenes évek 
elején ez még ritkaság volt 
vidéken. Nagy szerepük volt 
ezeknek a rendezvényeknek 
abban, hogy öntudatosan vál-
lalhattuk falusi életformánkat. 

Rendkívül termékeny fes-
tő volt, akinek művei fellelhe-
tők szűkebb hazájában éppen 
úgy, mint Európában, többek 
között Svájcban, Németor-
szágban és a tengerentúlon. 

Örömmel ajándékozta képe-
it barátainak, ismerőseinek 
és sokat felajánlott jótékony 
célra.  A festményeken, gra-
fikákon túl illusztrációk, ok-
levelek, meghívók, kisplaszti-
kák, kerültek ki a keze alól. A 
Horgásztanya falfestményei, 
a katolikus templom oltárá-
nak intarziái, a szentkúti és 
a temetői kápolna oltárképe-
inek restaurálása is az ő ön-
zetlen munkájának eredmé-
nye. Rendszeresen részt vett 
különböző művészeti körök 
kiállításain Dunaújvárosban, 
Székesfehérváron, Budapes-
ten, és önálló kiállítása volt 
Svájcban. Nagy szerepe volt a 
nyolcvanas évek alkotótábora-
inak szervezésében. Megépí-
tette a Kovács Galériát, hogy 
a nekünk és rólunk szóló ké-
peit, melyek varázslatos Du-
nát és a régi falu hangulatát 
idézik fel, megismerhessük, és 
megismerhessék az idelátoga-
tó vendégek is.

Élete utolsó másfél évti-
zedében egyre kevesebb volt a 
mozgási lehetősége, de el tud-
ta fogadni, hogy vége e zenélő, 
festegető, Dunán kóborló élet-
nek. Boldog ember volt, mert 
szeretet vette körül, és örömet 
szerzett neki egy szép felhő, 
egy kicsinyke virág, a madarak 
éneke, a vihar színei és illata… 
Örült a látogatóknak, kisváro-
sunk sikereinek, a haladásnak. 
Emlékét azzal őrizzük a leghí-
vebben, ha pozitív életszemlé-
letét visszük tovább.

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület
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HIRDETMÉNY
Rácalmás Város Önkor-

mányzat tájékoztatja az érin-
tetteket, hogy módosítani kí-
vánja a Rácalmás Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-
testületének 32/2005. (04.06) 
Kt. sz. határozatával elfoga-
dott Rácalmás Települész-
szerkezeti Tervét és 18/2005. 
(X.28.) sz. rendeletével elfo-
gadott Rácalmás Helyi Épí-
tési Szabályzatát és Szabályo-
zási Tervét.

A módosítás célja

A hatályos településszer-
kezeti terv, szabályozási terv 
és helyi építési szabályzat mó-
dosítása:

Tervezett fürdő környéké-
nek módosítása

Tornacsarnok vagy sport-
udvar elhelyezése az Általá-
nos Iskola melletti telken

Tornacsarnok vagy sport-
csarnok alternatív helybizto-
sítása a Könyvtár melletti te-
rületen

Rácalmás 089/6 és 089/8 
hrsz-ú ingatlanok Gip-e6 
gazdasági övezethez történő 
csatolása

A hatályos településszerkezeti 
terv módosítása:

Hankook gumigyár veszé-
lyességi zónájának átvezetése 
a településszerkezeti terven

A hatályos szabályozási 
terv és helyi építési szabályzat 
módosítása:

Magtár környékének mó-
dosítása (194/11 és 194/43 
hrsz-ú ingatlanok környéke)

A településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközök-
ről, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézmé-

nyekről szóló 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet 29. § a) 
pontja alapján az önkormány-
zat - a teljes körű nyilvános-
ság biztosításával, az e fejezet-
ben meghatározott határidők 
figyelembevételével - a ter-
vezés előtt dönt a partner-
ségi egyeztetés szabályairól, 
amelynek során meghatároz-
za az egyeztetésben résztve-
vők (a továbbiakban: Partne-
rek) tájékoztatásának módját 
és eszközeit.

Rácalmás Város Önkor-
mányzat Szabályzata (a to-
vábbiakban: Szabályzat) a 
településfejlesztéssel és tele-
pülésrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés általá-
nos szabályairól II. Általános 
rendelkezések alapján:

A Szabályzat alkalmazása során 
az egyeztetésben részt vevők (a 
továbbiakban: Partnerek) köre:

Az adott településfejleszté-
si dokumentum vagy telepü-
lésrendezési eszköz tervezési 
területén lakóhellyel vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkező 
természetes személy

Az adott településfejleszté-
si dokumentum vagy telepü-
lésrendezési eszköz tervezési 
területén lévő ingatlan tulaj-
donosa

Valamennyi bejegyzett, 
rácalmási székhelyű, építésze-
ti-, mérnöki szakmai érdek-
képviseleti szervezet

Valamennyi bejegyzett, 
rácalmási székhelyű civil szer-
vezet

Az adott településfejleszté-
si dokumentum vagy telepü-
lésrendezési eszköz tervezési 
területén székhellyel, telep-
hellyel rendelkező gazdálko-
dó szervezet

Valamennyi, Rácalmás 
Város területén működő, az 
Országgyűlés által elismert 
egyház, vallásfelekezet és val-
lási közösség (a továbbiakban 
együttesen: egyház)

A környezet védelmének 
általános szabályairól szó-
ló 1995. évi LIII. törvény 98. 
§ (2) d) pontja alapján a te-
lepülésrendezési eszközök 
véleményezésére jogosult, a 
környezetvédelmi érdekek 
képviseletére létrehozott, po-
litikai pártnak és érdekkép-
viseletnek nem minősülő, a 
hatásterületen működő egye-
sület. 

A partnerek az adott vé-
leményezési eljárásba az Ön-
kormányzat Polgármesteré-
hez a véleményezési eljárás 
során keletkező első tájékoz-
tatásban megadott határidőig 
benyújtott írásbeli kérelem-
mel illetve vélemény, javaslat, 
észrevétel megküldésével je-
lentkezhetnek be. A fentiek-
nek megfelelő beadványban 
meg kell jelölni a véleménye-
zési eljárás tárgyát, a II. 1. c)-
g) pont szerinti szervezet ese-
tén annak nevét, székhelyét, 
képviselőjét, levelezési címét, 
telefonszámát és e-mail cí-
mét, természetes személy ese-
tén nevét, lakcímét, levelezési 
címét, telefonszámát és e-mail 
címét. 

Azon II. 1. c)-g) pont sze-
rinti Partnereket, akik a Sza-
bályzatban rögzített bármely 
véleményezési eljárás során 
keletkező első tájékoztatás-
ban meghatározott határidőig 
a véleményezési eljárásba nem 
jelentkeznek be, az eljárás to-
vábbi szakaszaiban nem kell 
értesíteni.

A fentiek szerint elkészí-
tett beadványokat Rácalmás 
Város Polgármestere részé-
re kérjük megküldeni a 2459 
Rácalmás, Szigetfő u. 11-13. 
postai címre vagy a telepu-
lesfejlesztes@racalmas.hu e-
mail címre.

Beadási határidő: 2013. jú-
lius 24.

Rácalmás, 2013. július 08.

Schrick István
polgármester

A komposzt 
értékes kincs

 A komposzt értékes kincs, 
felhasználható a virágágyások, 
pázsitok, a szobanövények vi-
rágföldje számára egyaránt. 
Javítja a talaj szerkezetét, nö-
veli légáteresztő és vízfelszí-
vó képességét, megakadályoz-
za a talajeróziót, és csökkenti 
a mesterséges talajjavító sze-
rek alkalmazását. Továbbá, a 
komposztálás által csökken a 
lerakott hulladék mennyisé-
ge, így csökkenthető a hulla-
dékgyűjtés és - kezelés által 
okozott környezetkárosítás 
mértéke is. Tehát a komposz-
tálással nem csak közvetlen 
környezetünknek de Boly-
gónknak is hasznára lehetünk.

A háztartási hulladék 
mennyisége jelentősen csök-
ken. A talaj minőségét a 
komposzt nagyon jól javítja. 
Fokozza a talaj biológiai ak-
tivitását.

Javul a talaj víz-, hő- és le-
vegőgazdálkodása.

A talaj tápanyagtároló ké-
pessége növekszik.

A komposztokban talál-
ható hormonhatású anyagok 
serkentik a növényi növeke-
dést.

Nagyobb lesz a növények el-
lenállóképessége a kórokozók-
kal és a kártevőkkel szemben.

A talajszerkezet stabilitása 
nő, csökken a porosodás és az 
erózió veszélye.

Tápanyag visszapótlásra, 
trágyázásra szintén kiválóan 
alkalmas.

Lassú a tápanyag-feltáró-
dás, kicsi a kimosódás veszélye.

Nem kell elégetni a felesle-
gessé vált ágakat, nyesedéke-
ket, ezzel a levegőt se szeny-
nyezzük.

Kevésbé szennyezzük kör-
nyezetünket, ésszerűen és fe-
lelősen járunk el.

A komposztálás során a 
szemünk előtt történik a ter-
mészet önfenntartó körforgá-
sa, amelynek mi is aktív része-
sei vagyunk.

A komposzt egyszerű mó-
don, olcsón, szinte ráfordítás 
nélkül és rendszeresen készít-
hető.
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Klímaőrjárat
A Közép- magyarországi 

Zöld Kör és az erdélyi Fókusz 
Öko Központ KLÍMAŐRJÁ-
RAT címmel házi versenyt hir-
detett 10-14 éves diákoknak. 

A vetélkedő célja, hogy egy 
izgalmas, nyomozós kaland-
versenyen keresztül, játékos 
formában növelje a diákok is-
mereteit és aktivitását az ég-
hajlatvédelemről. 

A vetélkedő izgalmas fel-
adatai kutatómunkára, kreatív 
problémamegoldásra, vala-
mint töprengésre ösztönözték 
a diákokat az éghajlatváltozás 
okairól, hatásairól és felkészü-
lési lehetőségekről, és rávezet-
te őket arra, hogy mit tehet-
nek a probléma mérséklésére 
saját lakóhelyükön és az isko-
lában.

A vetélkedő 6 állomásból 
állt; a 3-5 fős csapatok állo-
másról állomásra jutottak, 
miközben izgalmas felada-
tokat kellett megoldaniuk. A 
6 állomás során a hulladék, a 
közlekedés-szállítás, az élel-
miszer és ivóvízbiztonság, az 
energiafelhasználás és erdő-
használat problémájával is-
merkedtek meg.

Az egyes állomásokon lel-
kes tanáraink - Kiss Józsefné, 
Milekné Pekkel Szilvia, Wer-
nerné Galkovics Rita, Baksa 

László - segítettek a feladatok 
kiosztásában, valamint össze-
gyűjtésében, javításában és ér-
tékelésében.

Az iskolánkban induló 11 
csapatból csak 6 csapatnak si-
került teljesíteni az összes fel-
adatot. 

A nagyon szoros verseny 
végeredménye:

I. helyezett: FÖLDLA-
KÓK csapata (8.): Valencia 
Eva Sofia, Virág Kata, Po-
lákovics Petra, Mihaldinecz 
Blanka

II. helyezett: LEVÉLLÁ-
NYOK csapata (5. b) Nagy 
Emese, Hoffmann Dóra, Gál 
Fanni,        Tóth Adél, Me-
leg Réka

III. helyezett: ZÖLD 
MANÓK csapata (7.b) Gar-
da Eszter, Tóth Lili, Kürtösi 
Balázs,           Vad Zalán

IV. helyezett: VÍZCSEP-
PEK csapata (5.a) : Váradi 
Anna, Varga Virág, Szuhai 
Anna,          Marczi Aletta 

ÓZONVÉDŐK csapata 
(7.a): Bándity Réka, Horváth 
Gréta, Mészáros Petra, Dor-
mány Dzsenifer, Varga Zsolt

V. helyezett: FAVÉDŐK 
csapata (7.a) : Barta Patrik, 
Bényei Ákos, Fejes Nagy Pé-
ter

Vadné Tóth Flóra

Aranyos sikerek
2013. április 25-én ren-

dezte meg az Arany János 
Általános Iskola a hagyomá-
nyos informatika versenyét, a 
városi és városkörnyéki isko-
lák 7. és 8. osztályos diákjai 
számára.

Iskolánkat Dormány 
Dzsenifer és Puskás Adrienn, 
7. osztályos tanulók képvisel-
ték.

A megmérettetésen Má-
tyás királyról kellett prezen-

tációt készíteniük a gyere-
keknek. Az interneten való 
keresés után, meghatározott 
szempontok szerint, adott 
formázással kellett egy-egy 
dián megjeleníteni a kívánt 
tartalmat. 

Diákjaink szépen helyt áll-
tak és a középmezőnyben vé-
geztek.

Gratulálunk!

Milekné Pekkel Szilvia

Alkotótábor a Jankovich- 
kúriában

Nem múlhat el úgy nyár, 
hogy a Jankovich iskola kép-
zőművészeti tagozatos tanulói 
ne táboroznának, és nem volt 
ez az idén sem másképp.

Ebben az évben is megren-
dezésre került a nyári vakáci-
óban a gyermek alkotótábor 
a Jankovich-kúriában, 8-13 
éves kisdiákok számára. Érde-
kes volt szembesülni az élet-
korból adódó különbségekkel, 
miközben - természetesen - a 
közös élmény megteremtet-
te közöttünk a harmóniát. A 
résztvevők 10-12 fős csopor-
tokban dolgoztak. 

Az idei évben is változa-
tos technikákkal ismerkedtek 
meg a gyerekek. Volt mozaik-
készítés, nemezelés, gyöngy-
fűzés, velencei álarcfestés. A 
műhely adottságait kihasznál-
va rengeteg kerámia tárgyat 
készítettek a nebulók. Sokan 
tanultak meg az idén koron-
gozni. A festészeti eljárások 
közül a nagyobbak az akril-
festéssel és az akvarellfestés-
sel ismerkedtek, amelyhez a 
kúria csodálatos és inspiráló 

környezete szolgált témául. A 
kisebbek az olajpasztell tech-
nikákat gyakorolták.

A táborban készült alkotá-
sokat szeptemberben, egy ki-
állítás keretében szeretnénk 
bemutatni az érdeklődőknek.

A zárónap délutánján már 
nem az alkotásé volt a fő-
szerep. Arcfestéssel, „Ki mit 
tud?”-dal töltöttük az időt, 
miközben a kondérban főtt a 
finom vacsora. Köszönet érte 
a segítő szülőknek. Majd este 
egy számháborúban küzdöt-
tek meg a csapatok egymás-
sal, s a rengeteg szúnyoggal 
is. Hamar elrepült az egy hét, 
de jövőre találkozunk. Ab-
ban a reményben, hogy az 
alkotótáborokból mindenki 
új tudással, rajzokkal és fest-
ményekkel, s nem utolsó sor-
ban rengeteg élménnyel megy 
haza, és évek múltán is jó ér-
zéssel tér vissza.

A tábor lebonyolításában 
segítőim voltak Vígh Zsu-
zsanna, Milekné Pekkel Szil-
via és Füléné Perusza Katalin.

Pál Péterné
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Timothy, aki fél 
az egértől

Egyszer volt hol nem volt, 
volt egyszer egy család, akik-
nek a házában élt egy kisegér. 
Egy nap azt gondolták, hogy 
szeretnének egy macskát, mi-
vel a macska megfogja az ege-
ret. Így kerítettek egy macs-
kát, akinek a neve Timothy 
lett. 

Az igazság az, hogy Timo-
thy félt az egerektől, viszont 
ezt az emberek nem tudták. 
„Timothy lennél kedves, és 
elkapnád az egeret?”- szóltak 
hozzá az emberek. Tudod, a 
macskáknak kell elfogniuk az 
egereket.

Timothy így szólt: „El fo-
gom kapni az egeret, de még 
játszani szeretnék egy kicsit. 
Játszhatok egy kicsit?” Timo-
thy azt játszotta, hogy ő egy 
tigris, aki az emberekre ugrál 
és ijesztgeti őket. Majd me-
gint kérték, hogy legyen ked-
ves elfogni az egeret. „Igen, 
természetesen elkapom az 
egeret”- mondta Timothy.

„Nagyon éhes vagyok. Kap-
hatnék egy kis tejet?” Így az-
tán kapott egy kis tejet. Majd 
rászóltak: „Timothy, kapd el 
az egeret!” „Jól van, rendben!”- 
mondta Timothy, „De hol van 
az az egér?” „Neked kell kiszi-
matolnod.”- mondták neki. 
„Szimat!”- mondta Timothy. 
„Óóó, van néhány hal az asz-
talon!” Felugrott és megette a 
halat.

Boldog volt, hogy nem lá-
tott egeret az asztalon. „Szi-
matolnod kell Timothy.”- 
mondták az emberek.

„Szimat, szimat, szimat!”- 
mondta Timothy. „Óóó ér-
zem a frissen mosott ruhák 
illatát a ruháskosárban!”, és 
beleugrott a kosárba.

Timothy meglátta ott a kis-
egeret. „Óóó egek!”- mond-
ta Timothy. „Nekem mu-
száj megfognom téged Mr…. 
Egér!”

„Miért?”- kérdezte a kis-
egér. Timothy nem tudta, mi-
ért kell neki elkapnia a kisege-
ret.

„Te nem vagy  rossz kis-
egér?”- kérdezte.

„Én megijesztem az embe-
reket”- mondta az egér. „Én is 
szeretem ijesztgetni az embe-
reket”- mondta Timothy.

„Ez minden, amit csi-
nálsz?”- kérdezte Timothy.

„Én megeszek sok dolgot”- 
mondta az egér.

„Én is szeretek bizonyos 
dolgokat megenni”- mondta 
Timothy.

„Én zajt is szoktam csinál-
ni”- mondta az egér.

„Én is zajongok egy ki-
csit”- válaszolta Timothy.

„Ez minden.”- mondta a 
kisegér szomorúan.

„Nos”, mondta Timothy, 
„ha elengedlek, ugye nem 
fogsz embereket ijesztgetni?”

„Óóó nem” - válaszolta a 
kisegér.

„És nem fogsz mindenféle 
dolgot megenni, ugye?”  - kér-
dezte Timothy.

„Óóó nem”- válaszolta az 
egér.

„És zajongani sem fogsz, 
ugye?” – kérdezte Timothy.

„Óóó nem” – válaszolta 
megint az egérke.

„Akkor én nem eszlek 
meg…”- mondta Timothy 
kedvesen.

„Óóó köszönöm” – mondta 
a kisegér és abban a pillanat-
ban elfutott.

Timothy kimászott a ko-
sárból és bement az ebédlőbe. 
Az emberek ránéztek Timo-
thyra, azt mondták, hogy na-
gyon jó macska, de nem tud  
egeret fogni. Erre Timothy 
nem mondott semmit, csak 
barátságosan dorombolt.

Funny Stories Jane, Tayer, 
1987 London. Fordította: Bá-
rándi Marcell 5. a

Angol tábor – 
fordításokkal

Hosszú idő elteltével is-
kolánkban újra beindítottuk 
az angol táborozást. Ebben 
az évben felső tagozatos gye-
rekek vettek részt az ötnapos 
programban. A tábor prog-
ramjai között többféle szó-
kincs - és kommunikáció fej-
lesztő játék szerepelt, sokat 
beszélgettünk és „hallgat-
tunk” is egyaránt. Egyik dél-
előtt angol anyanyelvű ven-
dégek látogattak el hozzánk, 
és játék közben diákjainknak 
lehetőségük volt velük gya-
korolni a már elsajátított is-
mereteket, illetve újakat is 
tanulni. Többféle fordítá-
si feladatot is megoldottunk, 
egyéniben és párban is. Ter-

mészetesen nem hiányzott a 
multimédia sem a reperto-
árból, híres detektívek segít-
ségére voltunk több bűntény 
felderítésében, melyeket an-
golul kiválóan értő tanulóink 
sikeresen meg is oldottak. 
Csütörtökön a velünk párhu-
zamosan táborozó „Vakáció 
táboros” gyerekek kihívtak 
bennünket számháborúzni, 
amelyben megsemmisítő ve-
reséget szenvedtünk. A vesz-
tes mindent áll alapon cseré-
ben mi biztosítottuk a mozi 
délutánt.

Fordítási gyakorlatunkból 
szeretnénk ízelítőt is adni a 
vállalkozó kedvű kis és nagy 
szakácsok részére.

A gyerekek receptet, mesét 
fordítottak az angol táborban. 

Ezeket olvashatják az alábbiakban

Sonkába tekert sajtos 
póréhagyma

Hozzávalók 4 személyre
8 szál póréhagyma
8 vékony szelet sonka
5 dkg vaj
0,5 l tej
1,5 dl víz (legjobb a főzőlé)
18 dkg chedar sajt
1 teáskanál mustár
só és bors
Elkészítés
A póréhagymát jól mossuk 

meg. Főzzük puhára sós víz-
ben, majd szűrjük le (ebből a 
léből tartsunk meg 1,5 dl-t). 
Mindegyik póréhagymát cso-
magoljuk be sonkaszeletbe 
és helyezzük bele egy kivaja-
zott alacsony peremű tűzálló 
edénybe, és tartsuk melegen.

Egy serpenyőben olvasszuk 
meg a vajat, adjunk hozzá lisz-

tet, főzzük össze egy percig. 
Húzzuk le a tűzről és kever-
jük bele a tejet és a főző levet. 
Tegyük vissza a tűzre majd ál-
landó kevergetés mellett főz-
zük addig, amíg be nem sű-
rűsödik. Keverjünk hozzá 12 
dkg reszelt sajtot, adjuk hozzá 
a mustárt és ízlés szerint fű-
szerezzük. A szószt öntsük rá 
a póréhagymára és a maradék 
sajtot szórjuk rá. Végül süssük 
össze a sütőben, amíg a teteje 
meg nem pirosodik. 

Könnyű vacsorának vagy 
uzsonnának ajánljuk teljes ki-
őrlésű kenyérrel szolgálva.

(Gregory, Carol: Favourite 
Farmhouse Recipes, Salmon 
ltd, England. fordította: Ste-
iner Petra 5. a)
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Rácalmás  Város Önkormányzat  a „Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló” 1992. évi   XXXIII . törvény 20/A. §  alapján pályázatot hirdet

ÖNÁLLÓ  GYERMEKJÓLÉTI  
SZOLGÁLAT CSALÁDGONDOZÓ 

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti  jogviszony                         
Foglalkoztatás jellege: 

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

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

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

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

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

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

 � Magyar állampolgárság,
 � Cselekvőképesség,
 � Büntetlen előélet,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CSALÁDSEGÍTÉS 
CSALÁDGONDOZÓ

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő -önálló  munkavégzés 
A munkavégzés helye:

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

feladatok:
A  „személyes gondoskodást nyújtó   szociális  intézmények  feladata-

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

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

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

 � Magyar állampolgárság,
 � Cselekvőképesség,
 � Büntetlen előélet, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Próbaidő 6 hónap. A pályáztatás eredménytelennek nyilvánítási jogát a 
pályáztató fenntartja.  A munkáltatóval kapcsolatban további információt 
a www.racalmas.hu honlapon.
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Hajósaink Dunán és tengeren
A magyar hajózás 165 évét 

bemutató kiállításnak külön-
leges értéke volt Rácalmá-
son. Kevesen tudják, hogy 
negyvenhét hajdani rácalmási 
tengerész, illetve dunai hajós 
szolgált annak idején a vize-
ken.

Az ünnepélyes megnyitón 
június 24-én Németh Mik-
lósné köszöntötte a megje-
lenteket. Nagy örömére szol-
gált, hogy édesanyja áldásos 
kutatásának, kitartásának 
köszönhetően a hajósok le-
származottai közül sikerült 
harmincegynek a rokonait 
összegyűjteni a találkozóra. 

Az ország távoli pontjairól ér-
keztek a kiállításmegnyitóra. 

Már az is meglepő, hogy 
egy ilyen kis település, mint a 
miénk, tizenhét tengerészt, és 
több mint harminc dunai ha-
jóst adott a hazánknak. Ezek 
a férfiak a családjuktól távol, 
hőségtől vagy fagytól gyötör-
ve, szárazföldön elképzelhe-
tetlen viharokban helytállva 
vitték hírét országunknak. Az 
otthon maradt családnak pe-
dig nélkülöznie kellet az apát, 
férjet, és folyamatos aggoda-
lom volt az életük.

Sikerült az azóta távolba 
szakadt gyermekeket, unoká-

kat felkutatnunk, és hívásunk-
ra nagy részük haza is látoga-
tott. A vendégek alig fértek el 
a művelődési ház előadóter-
mében. Féltve őrzött relik-
viáikat, fényképeiket, fontos 
irataikat hozták a kiállítás-
ra. Megható volt látni, ahogy 
ezek az emberek megörültek 
egymásnak.

Magas rangú nyugalma-
zott tengerésztisztek is részt 
vettek rendezvényünkön, és 
tisztelettel emlékeztek meg az 
általuk is ismert tengerészek-
ről. Bauer József I. osztályú 
tengerészkapitány előadásban 
a tengerhajózásról hallhat-

tunk, majd Tímár Ottó emlé-
kezett meg a rácalmási és du-
naújvárosi tengerészekről. Ezt 
követően Mosonyi Mihály és 
Szalai Árpád kutatásai alapján 
felidéztük hadi, kereskedelmi, 
valamint dunai hajósainkat, 
majd Tímár Ottó tekintett 
vissza a hajómodellezés tör-
ténetére.

A rendezvény célja az volt, 
hogy tisztelettel adózzunk 
azoknak a tengerészeknek, 
dunai hajósoknak, akik Rá-
calmásról, kis falunkból vág-
tak neki a nagyvilágnak, és 
vállalták a kemény megpró-
báltatásokkal teli életet.

Jankovich iskola ügyelet és fontos napok!
Igazgatói ügyelet:              

július 17.  (szerda)  8 - 13 óráig
augusztus 14. (szerda)  8 - 13 óráig

Igazgatóhelyettesi ügyelet:        
július 3. (szerda)  8 - 13 óráig
 július 31. (szerda)  8 - 13 óráig
(Ezeken a napokon lehet iskolalátogatási igazolást kérni!)

Javítóvizsga: 
augusztus 27. (kedd)  8 óra

Pótbeíratás:
 augusztus 22-28.  9 - 12 óráig
Tanévnyitó ünnepség: 
augusztus30. péntek 17 óra

Első tanítási nap: 
szeptember 2. hétfő

Tankönyvek, befizetések

Tankönyvek árusítása: 
 augusztus 26 (hétfő) 10 - 17 óráig
 augusztus 27. (kedd) 10 - 17 óráig

Készpénzben fizetendő az ingyeneseknek:
1-2-3. osztályosok angol könyve
1. és 5. oszátlyosok hitoktatás könyei
Az ellenőrzőt mindenkinek ki kell fizetnie!

A tankönyvcsomag átvételéhez a befizetést igazoló csekket, 
illetve az átutalásról szóló igazolást be kell mutatni! Ezek hiá-
nyában nem adhatók ki a tankönyvcsomagok!

Művészeti befizetés: 
augusztus 26. (hétfő) 10- 17 óráig
augusztus 27. (kedd) 10 - 17 óráig
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Képzőművésze-
ti szakkör indul

Képzőművészeti szak-
kör indul Rácalmáson 2013. 
szeptemberétől. A foglalko-
zásokon a jelentkezők a rajzo-
lás és látásképzés mellett be-
tekintést kapnak az olajfestés 
csodálatos világába a 'BOB 
ROSS' technika alkalmazá-
sával. Szeretettel várjuk azok 
jelentkezését, akik szeretnék 
megmérettetni magukat, vagy 
nem elégedettek jelenlegi tu-
dásukkal, vagy egyszerűen 
kellemes légkörben festéssel 
szeretnének kikapcsolódni.

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

Jógatanfolyam 
indul

Megfelelő számú jelentke-
ző esetén jógatanfolyam indul 
a művelődési házban diplo-
más jógatanár vezetésével. A 
foglalkozásra idősebbek és fi-
atalabbak is bátran jelentkez-
hetnek. További információk 
a következő elérhetőségeken 
kaphatók: tel.:30/372-1689, 
e-mail: luxika@wp.pl

Cserkésztábor 
Zánkán

Július 22-27 „Cserkészen 
az életre” tábor Zánkán a cser-
készszövetség szervezésében, 
az Erzsébet-program támo-
gatásával. A jelképes hozzájá-
rulás (2000 Ft), 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

Irtsuk a parlagfüvet!
A parlagfüvet bizonyítha-

tóan először 1922-ben ész-
lelték a szakemberek Somogy 
megyében. Roppant gyor-
san terjedt el és tavaly már 
 700 000 hektár területet fer-
tőzött meg, de az ország te-
rületén szinte mindenütt 
megtalálható. Egyike a legve-
szedelmesebb és legkárosabb 
gyomnövényeknek, mert nem 
csupán a helyet, a tápanyago-
kat, a vizet orozza el a termelt 
növényektől, de a virágpo-
ra százezreknek okoz súlyos, 
hosszan tartó allergiás pana-
szokat.

A parlagfüvet (Ambro-
sia artemisiifolia) nem ne-
héz felismerni, mert termetes, 
egy méternél is magasabbra 
növő bokra igen jellegzetes: 
sötétzöld levélzete vastagon 
szőrözött, szára tőtől elága-
zó, virágzatai a hajtások csú-
csán nyílnak. Aki egyszer jól 
megnézte, az soha sem felejti 
el! Az első, porzós virágai jú-
lius első napjaiban nyílnak ki 
és nagy mennyiségű virágport 
szórnak szét. Tömeges virág-
zásuk hosszan elhúzódik, au-
gusztus közepéig tart.

Parlagfű
A parlagfű irtását már ta-

vasszal el kellett kezdeni, de 
még július elején sem késő, a 
virágzás előtt is eredménye-
sen lehet felvenni a harcot el-
lene. A kertekben és a belte-
rületeken a leghatékonyabb 
és a környezetet leginkább kí-
mélő módja a védekezésnek 
a gyomlálás a virágzás meg-
kezdődése előtt. A kaszálás is 
jó módszer, de számolni kell 
azzal, hogy a tő ismét kihajt! 
Lakott területeken is lehet 
vegyszerekkel irtani, de ehhez 
célszerű szakember vélemé-
nyét igénybe venni. A meg-
előzés ebben az esetben is a 
leghatékonyabb védekezés!

Tudnivalók a parlagfű allergiá-
val kapcsolatban

Augusztusban és szeptem-
berben Magyarországon min-
den ötödik ember a parlagfű 

allergiától szenved, a tüneteit 
próbálja csillapítani. 

A parlagfű Magyarorszá-
gon mintegy ötmillió hektár 
területen fordul elő, ebből 700 
ezer hektár erősen fertőzött-
nek számít.

A parlagfű pollenszórá-
sa általában július közepe tá-
ján indul, de az időjárás függ-
vényében ez egy-két hetet 
eltolódhat (a pollenszórás ki-
sebb mennyiségben egészen a 
fagyok beálltáig folyamatosan 
tart). Ha a korábbi években 
már június végén, július elején 
virágzott a parlagfű, akkor azt 
tapasztalták, hogy kezdetben 
kevés pollent lehetett regiszt-
rálni, majd július közepétől 
lassan - légköbméterenként 
napi három-tíz darabra - nőtt, 
augusztus elején pedig hirte-
len húsz fölöttire emelkedett a 
levegő pollenszennyezettsége. 
Augusztus 20-a táján már lég-
köbméterenként 150-300 da-
rab pollen is előfordult a le-
vegőben. Idén már július első 
hetében megjelentek az első 
parlagfűpollenek a levegőben, 
ami a parlagfűre fokozottan 
érzékenyeknél már akkor al-
lergiás tüneteket válthatott ki 
(július elején Szeged, Szabad-
ka, Temesvár, Újvidék és még 
több környező város pollen-
csapdáiban találtak már par-
lagfűpollent).

A parlagfű pollenje a 
légutakon keresztül jut kap-
csolatba szervezetünkkel. 
Ennek megfelelően az általa 
okozott allergia elsősorban 
szénanáthás és asztmás tü-
neteket okoz. Mindazonál-
tal előfordulhatnak ekcémás 
tünetek is. Gyakori, hogy a 
szénanáthás, asztmás, esetleg 
ekcémás tüneteket nem csak 
maga a parlagfű okozza, ha-
nem „besegítenek” neki a ke-
resztallergiát adó növények 
is: például a fekete üröm, 
paradicsom, görögdinnye. 
Ezek olyan ételek, amelyek 
fehérjéi nagy hasonlóságot 
mutatnak a parlagfű pollen-
jének allergénjeivel. Emiatt 
a parlagfüvön aktiválódott 

szervezet ugyanolyan véde-
kező reakcióval válaszol rá-
juk, mint ahogy azt a parlag-
fűre teszi.

Pusztítsuk az allergén növényt!
A parlagfű allergia leghaté-

konyabb kezelési módja a tü-
neteket kiváltó allergén elke-
rülése, azaz egy pollenmentes 
vidék keresése. Erre Magyar-
országon sajnos nem sok lehe-
tőség nyílik. Hosszú virágzási 
időszaka miatt a külföldi út is 
csak kivételes esetekben, első-
sorban gyenge allergiánál je-
lenthet megoldást.

Az orvostudomány mai ál-
lása szerint az allergiás meg-
betegedéseket, így a parlagfű 
okozta szénanáthát, asztmát, 
ekcémát meggyógyítani nem 
lehet. A kezelések mindössze 
a tünetek csökkentését képe-
sek elérni, az immunrendszer 
fokozott reakciókészségét ki-
törölni nem tudják.

A kezelés legelső lépése 
a problémát okozó allergén 
azonosítása, a szervezet álla-
potának felmérése, a részletes 
allergiavizsgálat és allergia-
teszt. Az allergén ismeret-
ében hatékony kezelési mó-
dot jelent az antihisztaminok 
(tabletta és orrspray formájá-
ban) és a szteroidok (orrspray, 
inhalációs és injekció forma) 
alkalmazása. Ezeket egészít-
hetik ki a pollencsapdaként 
működő orrkenőcsök, a tü-
netek csökkentése érdeké-
ben ideiglenesen használha-
tó orrnyálkahártya-lohasztó 
 spray-k, asztmánál pedig a 
hörgőtágítók. 

Mi az allergia?
   Az allergia a szervezet túl-

zott reakciója olyan – egyéb-
ként veszélytelen - anyag-
gal szemben, mely egészséges 
szervezetben semmilyen re-
akciót nem indít el.

 A legnagyobb gondot a 
pollenallergiások számára je-
lenti a kiváltó allergén kerü-
lése, mely esetükben egyet je-
lentene a levegővételről való 
lemondással.
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Virághagyma özön a 
Bakker Holland Kft.-től

Egyesületünket az a meg-
tiszteltetés érte, hogy a Bak-
ker Holland Kft.. - akiktől 
a Széchenyi téri szalagágyat 
díszítő tulipánhagymákat is 
kaptuk - felajánlott újabb, 
több mint 10 ezer nyáron vi-
rágzó hagymát.

A nagy értékű ajándék 
a teljesség igénye nélkül az 
alábbi növények hagymáit, 
gumóit tartalmazza:

kardvirág, dália, csokivirág, 
írisz, frézia, nárcisz, kála, sár-
kányfű, többféle liliom, dísz-
hagyma.

Ezeknek nagyon hamar 
helyet kellett találnunk, de 
mivel hatalmas mennyiségről 
van szó, ezért ebben az évben 
egyik tagunk, Okolás Ferenc-
né üres telkén ültettük el őket. 
Ősszel felszedjük, átteleltet-
jük és tavasszal már a parkok-
ba, virágágyakba kerülhetnek 
kiültetésre. Így van egy fél év 
eldönteni, hogy hova melyik 
növényeket, milyen csoporto-
sításban helyezzünk el.

Köszönjük a Bakker Hol-
land Kft.-nek az ajándékot, 
valamint nagyon köszönjük 

a városvédők aktivistáinak, 
az Önkormányzatnak, hogy 
egyik napról a másikra segí-
tettek földbe tenni a tízezer 
hagymát. Köszönet Oskolás-
né Áginak is azért a segítsé-
gért, amiért olyan rövid idő 
alatt helyet tudtunk találni az 
értékes növényeknek.

Az ültetésen részt vettek: 
Bodnár Sándor, Bodnárné 
Gabi, Bórné Pusztai Ildi, Cse-
hiné Rózsika, Czinkáné Ica, 
Győr Sándor, Kupszáné Vera, 
Lukács László, Lukács Zsolt, 

Koós Gábor, Nagyné Rózsi-
ka, Oskolásné Ági, Schmidt-
né Ica, Szvobodáné Eszti  és 
az Önkormányzat részéről 6 
fő közmunkás.

A fotót a helyszínen Borné 
Pusztai Ildikó készítette.

Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület elnöksége

Nagy értékű 
ajándékot 

kaptunk

Két gyermek kerékpár eladó. Érd.: 06304740535

Hirdetés

Kertésznaptár: július
A zöldségeskertben vethe-

tünk újból sárgarépát. A bok-
ros nevelésű paradicsom alá 
terítsünk szalmát, mellyel a 
föld víztartalmának elpárol-
gását lassítjuk. A krumpli-
töveket kupacoljuk fel, lomb-
ját kéthetente permetezzük 
burgonyavész ellen. A gyü-
mölcsösben a feketeribizli-
bokrokat a termés szedésével 
egy időben metszhetjük.

A málnabokrok gyenge 
vesszőit, miután leértek, tá-
volítsuk el, az erős hajtásokat 
kötözzük fel. Az őszi-téli ter-

mést adó fákon ritkítsuk meg 
a sűrűn álló gyümölcsöket. A 
szedésre alkalmas fűszer- és 
gyógynövényeket gyűjtsük 
be, szárítsuk meg. A gyorsan 
növő sövényt nyírjuk meg. 
Az üvegházban nevelt ubor-
kát, paradicsomot ismét trá-
gyázhatjuk, az oldalhajtásokat 
csípjük ki.

Vizsgáljuk meg az üveg-
ház konstrukcióját, a hibákat 
javítsuk ki. A nyári hőségben 
minden növényt csak a kora 
reggeli, vagy a késő esti, hű-
vösebb órákban öntözzünk.

Örökbefogadott virágágyak
A Rácalmási Városvédő és 

Szépítő Egyesület az elmúlt 
években az Önkormányzattal 
egyeztetve egyre több virág-
ágyat alakított ki és gondozott 
településünkön. A virágágyak 
folyamatos karbantartása (ül-
tetés, többszöri kapálás, per-
metezés) azonban egyre na-
gyobb feladatot jelentett 
tagjainknak, ezért a Rácalmás 
újság előző számában felhí-
vást tettünk közzé, miszerint 
egy-egy virágágyhoz patró-
nust, gondozót, örökbefoga-
dót keresünk.

Szerencsére felhívásunkra 
igen sokan jelentkeztek úgy 
magánszemélyek, mint bará-
ti társaságok, klubok, iskolai 
osztályok, s közülük volt, aki 
nem csak egy területet vállalt 
el, így  összesen 18 db  virág-
ágy talált gazdára. 

Az örökbefogadók:
A Rácalmási Városvédő és 

Szépítő Egyesület nyugdíjasai 
Rácalmási Nyugdíjas Klub 
Cikk-cakk Foltvarró Klub

Etalon Sportóvoda dolgo-
zói

Jankovich-kúria dolgozói
Jankovich Miklós Általá-

nos Iskola 2.a, 4.b és 6.b
 osztálya
Rácalmás SE Vajk Ijász 

Szakosztály
Nordic Walking Klub
Rácalmási Cserkész csapat
Fehér Tünde
Molnár József
dr. Nagy Viktor és barátai
Újabb segítőkész és önkén-

tes embereknek mondhatunk 
köszönetet azért, hogy segíte-
nek rendben tartani és széppé 
tenni környezetünket.

Az virágágy-örökbefoga-
dókhoz csatlakozott Schmidt 
Mónika, Schmidt Lajosné és 
régi-új segítőnk, Gyöngyösi 
László is.

Köszönjük szépen a fel-
ajánlást és a már eddig is  el-
végzett munkát!

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület 

elnöksége
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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A hónap híre és fotója

Vidék Bajnokság
A világ legjobb pályáján 

rendezték meg a kajak-kenu-
sok számára a Vidék Bajnok-
ságot idén nyáron. A rácalmási 
fiatalok jól szerepeltek annak 
ellenére hogy az árvíz akadá-
lyozta a felkészülésüket.

A Bucsi Blanka -Horvá-
th Laura duó 6., míg a Bucsi 

Bálint - Kingle Marcel duó 
ezüst, illetve a Bucsi Bence, 
Bucsi Bálint, Kingle Marcel 
kenu váltó szintén ezüst érmet 
szerzett a korosztályukban.

A többi versenyző a közép 
mezőnyben végzett. Gratulá-
lunk a szép eredményekhez.

Bölcskei Ferenc
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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. augusztus 

30-án, pénteken jelenik meg. Lapzárta: augusztus 19-én, 
hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásai-
kat, információikat, meghívóikat legkésőbb augusztus 19-ig  
juttassák el a szerkesztőbizottságnak. A nyomtatott, kézzel 
írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

A gyermek születése mindig nagy boldogság a családban, és 
öröm a közösség számára is, hiszen minden újszülött a jövőt, jö-
vőnket  hordozza magában. Szeretettel köszöntjük városunk leg-
fiatalabb polgárait! Bachrathy Kornél, 2013. 06. 20.  Rácalmás, 
Táncsics M. u. Witt Alexa, 2013. 06. 17. Rácalmás, József A. u. 
Séta Gergő, 2013. 06. 17. Rácalmás, Deák tér. Varga Mária Ro-
zália, 2013. 06. 18., Rácalmás, Barinai út. Több újszülött gyer-
mek születéséről a védőnőknek nincs információjuk.


