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TARTALOM

Szép karácsony volt az óvodánk-
ban. 

5. oldal

A városvédők köszönik a vajda-
hunyadvári segítséget minden-
kinek. 

12. oldal

A Hankooktól sportszereket ka-
pott a Jankovich iskola  tavaly.

6. oldal

 Elkészült az új óvodai szárny

Gyönyörű a bölcsődénk
Elkészült a kivitelező az 

óvoda új szárnyával, amely 
bölcsődeként üzemel majd 
az év utolsó negyedévében. 
A képviselőtestület tavaly év 
elején döntött úgy, hogy ön-
kormányzati beruházásban 
megoldja az óvoda felújítá-
sát, átalakítását, bővítését. 
Az utóbbi főleg a kisgyerme-
kes szülőknek jó hír, mert az 
anyukák visszamehetnek dol-
gozni, amikor a helyzet úgy 
kívánja, hiszen a követke-
ző tanítási évtől, vagyis idén 
szeptembertől már a bölcső-
dés korú gyermekeket is fo-
gadni tudja az intézmény. 

A bölcsődénk kétcsopor-
tos lesz, átadását az óvodai 
szárny felújítását követően 
tervezik önkormányzati ve-
zetőink. A beruházásnak ez-
zel a részével elkészült a ki-

vitelező – kívülről is látszik, 
milyen gyönyörű lett az új 
épületszárny. A régi résznek, 
tehát az óvodának a most 
kezdődő felújítása, átalakítá-

sa alatt az óvodások használ-
ják a bölcsődei részt, hiszen 
az oktatási évnek zavartalan-
nak kell lennie a beruházás 
ideje alatt is. 

A Mezőföldvíz 
a szolgáltatónk!

Rácalmáson 2014. január 
2-től a Mezőföldvíz Kft. vég-
zi a víziközmű szolgáltatáso-
kat. A DRV Zrt. szerződése 
2013. december 31-én lejárt.

A szolgáltatás folyamatos, 
a lakóknak  a váltással kap-
csolatban nincs teendőjük. A 
Mezőföldvíz Kft. ügyvezető 
igazgatója, Csapó Sándor sze-
rint: „Akkor végzik jól a dol-
gukat, ha a fogyasztók nem 
érzékelnek semmit a szolgál-
tató váltásból.” (Tájékoztató 
és interjú a 2-3. oldalon.)

A költségvetési tervet ismertetik

Közmeghallgatás
Rácalmás képviselőtestületének tagjai 

közmeghallgatást tartanak 
2014. február 4-én,  kedden 17 órától 

a művelődési házban.

Schrick István polgármester beszámol a megjelen-
teknek a múlt évi eredményekről, majd ismerteti az ön-
kormányzat 2014. évi költségvetés-tervezetét. Végül a  
település vezetői válaszolnak a lakók hozzászólásaira, ész-
revételeire, javaslataira.

Az önkormányzat vezetői tisztelettel meghívják és vár-
ják Rácalmás lakóit a közmeghallgatásra!

Rodenbücher Józsefnét, Márti 
nénit köszöntöttük 90. születés-
napján.

11. oldal

2014. január XXI. évfolyam 1. szám



Rácalmás2



Rácalmás 3

A szerződés miatt személyesen keresnek fel mindenkit

Gördülékeny váltásra törekednek
Januártól már nem a DRV 

Zrt. végzi az ivóvíz-szolgál-
tatást Rácalmáson, hanem a 
környék számos településéhez 
hasonlóan a Mezőföldvíz Kft. 
A cég ügyvezető igazgatója, 
Csapó Sándor kérdésünkre vá-
laszolva elmondta:

– Nagy öröm számunk-
ra, hogy a térség más ön-
kormányzataihoz hasonlóan 
Rácalmás képviselőtestüle-
te is cégünket, a Mezőföld-
víz Kft.-t választotta, az ön-
kormányzatok tulajdonában 
álló regionális szolgáltató 
társasághoz történő csat-
lakozásról döntött. Bízunk 
benne, hogy a szolgáltatás 
minőségével rászolgálunk a 
bizalomra. 

– A fogyasztók éreznek-e 
bármilyen változást a szol-
gáltató-váltással kapcsolat-
ban?

– Az átadás-átvétel-
kor minden más esetben is 
megszokott teendőkkel szá-
molni kell. A korábbi szol-
gáltató, a DRV Zrt. 2013. 
december 31-ig számlázott, 
január 2-tól pedig a fel-
használt vízmennyiség alap-
ján a Mezőföldi Regionális 
Víziközmű Kft. számlázza a 
víz- és csatornadíjat. A kor-
rektség úgy kívánja, hogy 
cégünk munkatársai leol-
vassák minden ingatlanon a 
vízórát, még januárban, eb-
ben kérjük a lakosság szíves 
együttműködését. Továbbá 
mindenkinek új közüzemi 
szerződést kell kötnie ve-
lünk, ennek  aláírása és az 
adatok pontosítása, hiány-
zó adatok pótlása céljából 
megbízottunk megkeresi a 
fogyasztókat egy új szerző-
déssel. Kérjük, ne vegyék ezt 

tolakodásnak, hanem segít-
ségükkel járuljanak hozzá 
ahhoz, hogy a későbbiek-
ben minden zavartalan le-
gyen. Társaságunk arra tö-
rekszik, hogy ez a folyamat 
gördülékenyen menjen, és 
meggyőződésem szerint ak-
kor végezzük jól a dolgun-
kat, ha a váltásból a fogyasz-
tóink a lehető legkevesebbet 
éreznek meg.

– A számlázásról és a díjak-
ról mit kell tudniuk a fogyasz-
tóknak?

– Ezeket illetően minden 
marad a régiben. A Mezővíz is 
havonta küldi ki a számlákat a 
lakossági és a közületi ügyfe-
leknek egyaránt. A mérőórát 
pedig félévente olvassuk le. A 
település közigazgatási terü-
letén a képviselőtestület által 
megállapított, a rezsicsökken-
tési törvény értelmében csök-

kentett szolgáltatási díj válto-
zatlan marad.

– A fogyasztók helyben is in-
tézhetik az ügyeiket?

– Rácalmás valóban azon 
kevés települések közé tarto-
zik, ahol helyi ügyfélszolgála-
ti irodánk lesz márciustól. A 
lakóknak tehát nem kell utaz-
niuk, hanem a polgármeste-
ri hivatalban kereshetik fel 
munkatársunkat minden hó-
nap második péntekén dél-
előtt nyolc és tizenkét óra kö-
zött.

– Megkapták-e már a szol-
gáltatási szerződést?

– Lapuk megjelenésekor 
már ezzel az akreditációval 
is szolgálhatunk. A Mezővíz 
Zrt. képviseletében ugyanis 
január 21-én veszem át a szol-
gáltatási engedélyt a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatalban.

Járási ügysegéd
A Dunaújvárosi Járási Hi-

vatal átszervezte az ügysegédi 
rendszert 2014. január 1-jétől, 
és a korábbi hét állandó és két 
ideiglenes ügysegéd helyett öt 
látja el a felmerülő feladatokat.  

Rácalmáson Kurné Tibold 
Erika januártól hétfőn és szer-
dán 8 - 12 óra között fogad-
ja az ügyfeleket, ám június 10-
től megszűnik majd a hétfői 
félfogadás.

Képviselői 
fogadóóra

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

Kukucska Gyula
Időpont: 2014. február 5., 

szerda 15 - 17 óráig
Helyszín: polgármesteri hi-

vatal tárgyalója.
dr. Györe Andrea

jegyző

Sikeres vidékfejlesztés
Rácalmás város is tagja annak 

a 2008-ban alapított egyesület-
nek, melyet 18 település alapított 
közös célkitűzések mentén annak 
érdekében, hogy a 2007-2013 kö-
zötti vidékfejlesztési forrásokat 
hatékonyan és megfelelő módon 
fel tudják használni. A megala-
pított egyesület neve Mezőföl-
di Híd Térségfejlesztő Egyesület, 
mely kulcsi székhelyű szervezet és 
a mindennapi vidékfejlesztő mun-
kát az egyesület munkaszervezet 
útján látja el. Az egyesület mun-
kája a közösségek fejlesztése tele-
pülési és térségi szinten, illetve az 
EU-s és hazai vidékfejlesztési for-
rások helyi vidékfejlesztési straté-
giákon keresztüli meghirdetése, 
a pályázatok befogadása, bírála-
ta és a benyújtott pályázatokkal 
kapcsolatos döntések meghoza-
tala. A benyújtott pályázatokkal 
kapcsolatos döntések mindig he-
lyi szinten történtek és történnek 
az egyesület elnökségén keresztül, 
ahol Rácalmás város polgármes-
tere Schrick István is képviselteti 
magát elnökségi tagként, így ak-
tívan részt vesz a vidékfejlesztési 
források térségben történő kiosz-
tásában. Az egyesület az elmúlt 7 

éves tervezési ciklusban igen szép 
eredményeket ért el a vidékfej-
lesztés területén, hiszen a meg-
hirdetett pályázati lehetőségeken 
a 18 településről összesen 336 db 
pályázat érkezet be, melyből 227 
db támogatásban részesült össze-
sen 1,5 milliárd Ft összegben. 

Rácalmás város számos vidék-
fejlesztési forrást tudott sikeresen 
kiaknázni az elmúlt időszakban 
a Mezőföldi Híd Térségfejlesz-
tő Egyesület közreműködésével, 
melyek a város közösségi életét, 
városképét és a vállalkozások fej-
lesztését is elő tudta, tudja segí-
teni. Rácalmás bár városi ranggal 
rendelkező település ugyanúgy 
jogosult a vidékfejlesztési forrá-
sok egy részére, hiszen nem egy 
„panelóriásokkal” tarkított kifeje-
zetten városi látképpel rendelke-
ző városról beszélünk, hanem egy 
olyan közösségről, ahol a vidéki 
élet hagyományai a helyi közössé-
geken keresztül még fenn tudtak 
maradni és a vidéki környezet is a 
folyamatos és a hatékony szakmai 
munkának köszönhetően megőr-
zésre került. 

Véleményem szerint az el-
múlt időszakban a vidékfejlesz-

tési munkába fordított energiák 
Rácalmás szempontjából hatéko-
nyan felhasználásra kerültek és 
remélhetőleg az új tervezési idő-
szakban, ami ebben az évben indul 
a vidékfejlesztési források tekin-
tetében és 2020-ig tartó folya-
mat hasonló és szép eredmények-
kel zárulhat. A 2014-2020 közötti 
időszakban hasonló vidékfejlesz-
tési munkát szeretnénk folytatni 
az egyesülettel, hiszen a tapasz-
talataink azt mutatják, hogy a te-
lepülési önkormányzatok, a civil 
szervezetek és a vállalkozási szfé-
ra is igen fogékony a helyi szintű 
vidékfejlesztési források hatékony 
felhasználásában. 

Krausz Marianna
Munkaszervezet vezető

Mezőföldi Híd  
Térségfejlesztő Egyesület
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 Három betörés is volt az év utolsó hónapjaiban!

Legyenek körültekintőbbek!
Legutóbbi jelentkezésünk 

óta sajnos az óév utolsó hó-
napjai balszerencsésen vég-
ződtek, megismétlődtek azok 
a betörések, amelyektől tar-
tott egyesületünk, és amelyek-
re előre figyelmeztettük a la-
kosságot.

Mind a három lakásbetörés 
a télen veszélyesnek mondott 
kora esti időben történt. Kivé-
tel nélkül olyan családi háza-
kat céloztak meg az elkövetők, 
amelyek nincsenek felszerelve 
riasztókkal, és az elkövetők 
csak kézpénzt és arany ékszert 
tulajdonítottak el minden in-
gatlanból.

Ezeknek a  betöréseknek 
az oka a riasztó nélküli lakó-
ház, és sötétedés után az ut-
cán sétálva észre lehet venni, 
ha fel van húzva a redőny és 
nincs világosság, hogy senki 
sem tartózkodik otthon. Az 
arany ékszer és a készpénz fe-
lületes, őrzött széf nélküli ke-
zelése, valamint a ház könnyű 
megközelíthetősége egya-
ránt hozzájárul az ilyen jelle-
gű cselekményekhez. Sajnos a 
betörések előkészületeit pol-
gárőreink nem tudják meg-
előzni, mivel a napnak ebben 
az időszakában még nagy a 
helyi lakosok mozgása az ut-
cákon, így  nehéz kiszűrni a 
nem helybéli,  rosszban sánti-
káló embereket. De a fent fel-
sorolt megfigyelésekből okul-
ni lehet, és talán elejét tudjuk 
venni a bosszúságainknak. 
Ehhez még tudjuk ajánlani, 

amit már sokadjára mondunk, 
hogy a sötétedés beálltával, 
ha nem vagyunk otthon, ak-
kor  egy időzítő berendezés-
sel teremtsünk világosságot a 
lakásban, így azt a látszatot 
keltjük mintha valaki otthon 
tartózkodna,   és ezzel is ta-
lán távol tudjuk tartani az il-
letéktelen személyeket. Főleg 
akkor fontos ez a dolog, ami-
kor rendszeresen nem tartóz-
kodunk otthon sötétedéskor, 
mert ezt kifigyelik a betörni 
szándékozók, és abban az idő-
szakban kényelmesen tudnak 
dolgozni.

Jelenteni tudjuk, hogy pol-
gárőreink az ünnepek alatt 
is felkészülten álltak szolgá-
latba, aminek meg is volt az 
eredménye, hiszen az év végi 
vigadalmak alatt településün-
kön nem történt mások sérel-
mére elkövetett bűncselek-
mény. 

A jelentős készültséget és 
fokozott jelenlétet a szom-
széd településen elkövetett 
közel húsz bűncselekmény 
indokolta. Szolgálatot adtunk 
a karácsonyi ünnepek alatt is,  
amikor fő feladatunknak a te-
mető, a templom és ezek kör-
nyékének ellenőrzése volt.

Továbbra is kérünk min-
den rácalmási lakost, hogy a 
fent említett óvintézkedése-
ket saját érdekében és  lehe-
tőségeihez mérten tegye meg, 
figyeljen a saját és a környe-
zete értékeire. Továbbra se fe-
lejtkezzünk el a Szomszédok 

Egymásért Mozgalomról, 
ami már sokszor bizonyította 
szükségességét és hatékony-
ságát. De ha bármikor gyanús 
helyzetet látnak Rácalmáson, 
a nap minden szakában hívják 
polgárőr egyesületünk tagjait!

Elnökségünkön belül  kör-
vonalazódtak a 2014-es év 
munkáinak, fő feladatainak 
irányelvei. Az idei esztendő-
ben nagy hangsúlyt fogunk 
fektetni az idős emberek vé-
delmére, figyelésére, illetve 
igyekszünk olyan felszerelés-
sekkel ellátni a nyugdíjasokat, 
amelyek a  mindennapi biz-
tonságukat elősegítik (például 
csuklóriasztó, ajtóriasztó, ab-
lakriasztó és nem utolsó sor-
ban a felvilágosítás).

De nem mondunk le gyer-
mekeink védelméről idén 
sem. Minden tanítási napon 
ott leszünk az óvodánál, az is-
kolánál a gyalogátkelőknél,  és 
figyelemmel kísérjük azokat a 
fiatalokat is,  aki tétlenül csel-
lengenek  településünkön.

Továbbra is szeretnénk 
fenntartani,  illetve bővíteni 
a rendőrséggel kialakított na-
gyon jó kapcsolatot  lakóhe-
lyünk megfelelő közbiztonsá-
ga érdekében.

Múlt év decemberében 
egyesületünk megtartotta a 
szokásos évzáró konferenciá-
ját és bálját,  ahova meghív-
tuk azokat az embereket,  akik 
nagyban szponzorálták egye-
sületünket, továbbá rendőri és 
önkormányzati vezetőinket és 

nem utolsó sorban a perká-
tai testvér egyesületünk ve-
zetőségi tagjait,  akik jelentős 
mértékben segítették egyesü-
letünk munkáját eddig is. De 
meghívást kapott  a rendez-
vényre minden olyan személy,  
aki támogatta egyesületünket 
az elmúlt évben. A bál támo-
gatóinak is köszönettel tarto-
zunk, mert a felajánlott tom-
bolatárgyakból közel egy havi 
költségünk jött össze.

Vezetőségünk következő 
havi nagy munkája lesz meg-
tervezni a 2014-es év prog-
ramját és költségvetését. Re-
ményeink szerint nem kell 
kevesebb pénzből gazdálkod-
nunk, mint tavaly, mivel a la-
kosságnak, az önkormányza-
tunknak, a jó pályázatoknak 
és a jó gazdálkodásunknak 
köszönhetően tartalék pénz-
zel tudunk nekivágni az idei 
évnek. 

Továbbra is várunk min-
den felajánlást, ami segíti 
munkánkat, valamint számí-
tunk adójuk 1%-ára is. 

Várjuk minden olyan bün-
tetlen előéletű személy jelent-
kezését is, aki munkájával is 
tudja segíteni elkötelezett tö-
rekvéseinket. Rácalmás jónak 
mondható közbiztonságának 
megőrzését, fenntartását, sőt, 
amennyiben lehet, javítását!

Egyesületünk címe: Rácal-
más Szigetfő u.11-13.

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

Gyermekeink, szüleink és saját magunk
biztonságát támogatja, 

ha adója 1 %-val
a Szent György Pölgárőr Egyesület részére 

rendelkezik!

Adószámunk 18495573-1-07
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Óvodánkból négy óvónéni  a vasmű szakszervezeti dolgozóinak gyer-
mekei, valamint a Tesco dolgozók gyermekei részére egy kis mikulásos 
bábdarabbal kedveskedett

Mikulásos bábdarab

Betlehemi műsor
Óvodánkban az egész de-

cember az izgatott várakozás 
és készülődés jegyében telt. 
Alig ment el a Mikulás, rög-
tön nekiláttunk a  karácsonyi 
készülődésnek, aminek egyik 
meghatározó eleme ettől a 
tanévtől a mindenkori  nagy-
csoportosok betlehemi műso-
ra. Ebben az évben ez a Cica 
csoportosok feladata volt. A 
gyerekek nagy- nagy öröm-

mel tanulták és próbálták az 
óvónénik által összeállított 
rövid kis zenés műsort, amit 
azután nagy sikerrel adtak elő 
a nyugdíjas klub évzáró ün-
nepségén, az óvoda karácsonyi 
ünnepségén és a Rácalmásiak 
Karácsonyán is!

A jelmezek elkészítését na-
gyon köszönjük Fiser  Mag-
dikának és Puskás Apollóni-
ának.

Az óvodában a karácsonyi ünnepély a megszokott hagyományok szerint 
zajlott. A közös műsor és éneklés után minden csoport visszavonult a sa-
ját csoportjába, ahol boldogan vették birtokba a sok-sok új játékot, ami 
a szépen feldíszített fa alatt várta a gyerekeket.

Karácsony, nálunk

Köszönjük szépen 
Popovicsné Kati néninek 

a karácsonyra felajánlott 
szaloncukrot

Hálásan köszönjük
Szeretnénk köszönetet mondani a következő szülők-

nek:
- Poszpischil Luca édesapjának aki fenyőfát ajánlott fel 

a Süni csoport részére
- Dobos Alex édesanyjának aki a dekorációhoz szük-

séges  megvásárlásával segített
- Jankovics Jáde édesapjának aki segített  a betlehem 

világításának üzembe helyezésében, valamint az óvónénik 
bábozásához szükséges kellékeket Dunaújvárosba szállí-
totta

- Brúzsa Fruzsina édesanyjának a névadó tábla festésé-
ért, valamint napos kötények, terítők varrásáért

- Helmeczi Gergő édesapjának a Katica csoport asz-
talának a felújításáért.
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Elsősöket avattunk
Aki december 12-én reggel 

10-kor elhaladt az iskola tor-
naterme előtt, vidám ujjongá-
sokat, kacarászást hallhatott. 
Piciny elsőseink ugyanis el-
lepték a tesiórák színhelyét, 
hogy a negyedikesek felavat-
hassák őket. A ceremónia a 
4.a osztály tanulóinak kedves 
mesedarabjával kezdődött, 
amit a legkisebbek tátott száj-
jal néztek. Utána furfangos 
próbát kellett kiállniuk, hogy 
méltó diákjai lehessenek is-
kolánknak. Volt, hogy betű-
ket kerestek, lufit adogattak, 

logikai lapokat csoportosítot-
tak, puzzle-darabkákat illeszt-
gettek. A feladatok sikeres el-
végzése után a fogadalomtétel 
várt rájuk, majd a negyedi-
kesek nyakukba akasztották 
ajándékaikat. Reméljük, az 
elkövetkező nyolc évük ha-
sonlóan jó hangulatban telik 
majd iskolánkban! Örömök-
ben, sikerekben, eredmények-
ben gazdag éveket kívánnak a 
szervezők: Bogár Szilvia, Ősz 
Diána tanítók és a két negye-
dik osztály!

   Ősz Diána

Segítség az iskolának…
Intézményünk kelleme-

sen meglepődve vette tudo-
másul, hogy a Hankook-cég 
támogatja iskolánkat, mely-
nek keretében 250 ezer fo-
rintot ajánlottak fel sport-
szerek vásárlására. Azóta már 
meg is érkeztek a taneszkö-
zök, melyek között szabadté-
ri és  beltéri tornaszerek is ta-
lálhatóak.

A kosárpalánkok, a kézi 
-és kosárlabdák, tollasütők, 

polifoam - matracok, ugró-
kötelek, hajítólabdák, labda-
fújó kompresszor, mérő-és 
jelzőszalagok komoly segít-
séget jelentenek a minden-
napos testnevelés színvonala-
sabb megoldásához. Ezúton 
is köszönetünket fejezzük ki a 
vállalat dolgozóinak, valamint 
közbenjárásáért Schrick Ist-
ván polgármester úrnak.

Kiss József
igazgató

Felsős seregszemle
November 30-án rendez-

tük meg iskolánkban a felső-
sök seregszemléjét.

Tanulóink közel 40 mű-
sorszámmal mutatták be te-
hetségüket. Nemcsak egyé-
ni produkciókkal,hanem 
egész osztályokat felvonul-
tató számokkal készültek. A 
következő eredmények szü-
lettek;

Vers
1.Bándity Réka 8.a
2.Szabó Döniz 5.a
3.Gömöri Luca 5.a
Próza
1.Bucsi Dániel 5.a
2.Kovács Kamilla 7.b
3.Kókai Roland 5.a

Hangszer
1.Vad Zalán gitár 8.b
2.Szuhai Anna fuvola 6.a
3.Utassy Rebeka 5.b
Jelenet
1.5.a osztály
2.5.b osztály
3.6.a osztály
Kórus
1.8.b osztály
2.8.a osztály
3.5.a osztály
Az 5. és a 8. osztályos 

dzsesszbalett csoport külön-
díjban részesült.

Gratulálunk felkészí-
tő tanáraiknak,szüleiknek az 
eredményes munkájukhoz.

 Győrfiné Nagy Eszter
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Őszi papírgyűjtés
Október végén, a szünet előtt egy gyönyörű őszi délutánon 

tartottuk a szokásos hulladékgyűjtésünket. A gyerekek talics-
kával, kerékpárra kötözött papírkötegekkel, gyalogosan nehéz 
táskákkal jöttek a mérlegeléshez. Sokuknak szülői segítségre is 
szükségük volt, mert a tele autó mögött jól megpakolt utánfutó-
val érkeztek. A kíváncsiságtól, mozgástól, izgatottságtól kipirult 
arccal várták mindig a mérés eredményét.

A 6.b osztály tanulói fáradhatatlan kitartással pakolták meg 
a mérlegeket és utána dobálták a konténerekbe a rengeteg 
(11660 kg) papírt.

Az alapítvány számlájára ezért a mennyiségért 210 ezer Ft 
körüli összeget fognak utalni a szállítók. Ezt az összeget szín-
házlátogatásra, utaztatásra, tanulmányi versenyek szervezésére, 
lebonyolítására, jutalmazásokra, Jankovich-hét eseményeire stb. 
fogjuk felhasználni.

Eredmények:
alsósok 1. 2.a 1200 kg 54 kg/fő
 2. 1.a 809 kg 36 kg/fő
 3. 3.b 886 kg 34 kg/fő
 4. 4.b
 5. 3.a
 6. 1.b
 7. 2.b
 8. 4.a
fölsősök 1. 5.a 1346 kg 61 kg/fő
 2. 5.b 701 kg 36 kg/fő
 3. 6.a 899 kg 35 kg/fő
 4. 7.b
 5. 8.b
 6. 8.a 
 7. 7.a
Gratulálunk, jó felkészülést kívánunk a tavaszi gyűjtésre!
Köszönjük tanulóinknak, a szülőknek és a város lakóinak ak-

tív részvételét, amivel így is támogatják iskolánkat!
Kiss Józsefné 

a 6.b osztályfőnöke

Nyílt nap 
Őszi nyílt napunkat október 9-én tartottuk. Ezen a 

délelőttön a szülők megnézhették gyermekeiket a tanórá-
kon, bepillanthattak az oktató-nevelő munka folyamatá-
ba, ötleteket meríthettek, hogyan segíthetnek otthon a 
tanulásban.

Örülünk, hogy idén is sok érdeklődő szülő látogatott 
el hozzánk.

     Kürtösiné F. Andrea

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

Kedvezményes gyógyfürdő nyugdíjasoknak
Nyugdíjasok figyelem! 167 Ft-ért az Agárdi Gyógy-, 

és Termálfürdőben? Igen!
Az Agárdi Gyógy-, és Termálfürdő az alábbi kedvez-

ményt ajánlja az Ön számára:
2013. október 1-től 2014. február 28-ig a fürdő TB 

által támogatott balneoterápiás gyógykezeléseit (meden-
cefürdő, iszappakolás, víz alatti csoportos gyógytorna, 
súlyfürdő, gyógymasszázs, szénsavfürdő, víz alatti sugár-
masszázs) különös kedvezménnyel nyújtjuk Fejér megye 
nyugdíjasai számára.

Abban az esetben, ha a maximálisan igényelhető, 60 db 
kezelést igényli, úgy a megszokott 19.000-21.000 Ft he-
lyett most 10.000 Ft-ért (167 Ft/kezelés) veheti igénybe 
a szolgáltatásokat.

Előadó: Bánfai Zsolt
A  Vállalkozók Rácalmásért 

Egyesület második alkalommal 
hívta össze a Vállalkozói Klubot 
Rácalmáson múlt év november 
végén. Magyarország egyik leg-
nagyobb pénzügyi tanácsadó cé-
gének képviselőjét hívtuk meg 
előadónak, aki két témában adta 
szakértelmét. Az előadás első 
részében a pályázatok problema-
tikájával foglalkozott. Elmondta, 
hogy a pályázatok fele eleve nem 
felel meg a kiírás követelményei-
nek, a második felének a fele pe-
dig főleg azért bukik el, mert vagy 
a „gombhoz keresték a kabátot”, 
vagy nem tudták a pályázathoz 
mellérakni az önrészt, hiába volt 
a pályázat intenzitása akár 60-70 
százalékos (vagyis, csak 30-40 
százalékot kellett mellé rakni). 
Felhívta még a figyelmet arra, 
hogy a legtöbb pályázatíró ugyan 
kis pénzért megírja a pályázatot a 
megrendelőnek, de semmi garan-
ciát nem vállal a sikerhez. Akik 
vállalnak, azok pedig csak a tu-
tira mennek. Elmondása szerint 
most járt le az EU hétéves pályá-
zati ciklusa, és véleménye szerint 
komolyabban kéne venni a vállal-
kozóknak ezt a lehetőséget, mert 
a most induló új pályázati ciklus-
ban több mint 7000 milliárd fo-
rintot lehet majd lehívni, és egyre 
több kiírás érinti majd a „kicsiket” 
a KKV szektorból.

A második előadás a nyug-
díjrendszerről és annak várható 
problémáiról szólt. Mint tudjuk 
a „Ratkó korszak” idősei kerültek 
be a nyugdíjrendszer haszonélve-
zői közé. Ez a korszak Magyar-

ország egyik legdinamikusabb 
születésszámát hozta az utób-
bi évtizedekben. A probléma az, 
hogy elöregedett a társadalom, és 
egyre kevesebben tartanak el egy-
re többet. Ezt a jelenséget az elő-
adó egy olyan „korfával” szimulál-
ta, ami folyamatosan mutatta be 
az elmúlt száz év korbeli összeté-
telének változását. A vállalkozó-
kat is érintő problémaként merült 
fel, hogy a minimálbér vagy épp’ 
csak fölé bejelentett munkavál-
lalók tömegesen próbálnak majd 
30-40 000 forintos nyugdíjból 
megélni, főleg, ha még a 38 éves 
munkaviszonyuk sem lesz meg, és 
már most látszik, hogy rengete-
gen lesznek, akik egyáltalán nem 
számíthatnak majd nyugdíjra. 
A megoldásoknál az előtakaré-
kosság merült fel, ahol a tudatos 
polgár már fiatal korában beépít 
„egy telefonszámlányi” összeget a 
rezsiköltségébe és akkor a kama-
tos kamat fogalma életében po-
zitív megítélést kap a hétköznapi 
banki tranzakciók mellett.

Az előadó több mint egy órát 
szánt ezekre a témákra, de utána 
is maradt és kötetlen beszélge-
tés közepette mindenki feltehet-
te kérdéseit.

A Vállalkozók Rácalmásért 
Egyesület fontosnak tartja, hogy 
a helyi vállalkozók tájékozottak 
legyenek ezekben a kérdések-
ben és minden érdeklődő számá-
ra rendelkezésre áll az adott té-
mákban.

Elérhetőségünk: mail@vre.hu
Molnár József

elnök
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Könyvajánló
Braskó Csaba: Múzsa

Braskó Csabának szemlé-
letfejlesztőként az a hivatása, 
hogy a legbonyolultabb prob-
lémákra is meghökkentően 
egyszerű megoldásokat ad, 
amelyeket cégvezetők és fej-

lődni vágyó emberek egyaránt 
igénybe vesznek.

A Múzsa regényes formá-
ba ágyazva döbbenti rá olva-
sóját arra, hogy a hiba egyálta-
lán nem benne van, és a céljait 
könnyebben eléri, ha új né-
zőpontokból szemléli a már 
megszokott élethelyzeteit.
Egy szemléletfejlesztő, önse-
gítő könyv, regénynek álcázva.

„Éva pultoslány. Élete 
csőd: párkapcsolata tönk-
rement, minden barátjának 
tartozik, anyjával csak ve-
szekszik, főnöke egy szemét 
alak, és persze a munkáját is 
utálja. Még mielőtt azonban 
végleg belefulladna a totális 
kilátástalanságba, szóba ele-
gyedik a kávézó egyik ven-
dégével. 

A beszélgetések napról-
napra különösebbé válnak, és 
Éva egyszer csak ráeszmél las-
sú „fuldoklásának” megdöb-
bentő okára...

A furcsa idegen a legke-
vésbé sem tesz csodát, ám 
az eszmecserék hatására Éva 
mégis elkezdi másként látni 
a világot - benne saját ma-

gát -, és olyan képességeket 
fedez fel magában, amelyek-
nek korábban a létezéséről 
sem tudott... „

A könyv célja, hogy 
erőt,pozitív gondolatokat és 
jó példát adjon.

Csáki Judit: Alföldi színháza     
Nem volt még ennyire si-

keres és tartalmas öt eszten-
deje a Nemzeti Színháznak.

Csupa remek előadást lát-
tunk? Hát nem.

Csak rendkívüli színészek 
játszottak? Dehogy.

Botrányos volt? Nagyon is.
Megmozgatta a közéletet? 

Kifejezetten.
Új közönséget teremtett? 

Igen.
Milyen igazgató volt Al-

földi?
Hogyan változott az extra-

vagáns celeb megfontolt, érett 
vezetővé?

Mit gondol önmagáról és 
az elmúlt öt évről?

Ebben a könyvben nem-
csak ő, hanem a színésztársak, 
rendezők, írók és kritikusok 
is színt vallanak. Az adattár-
ból pedig kiderül az is, mit 
és mennyiért állítottak szín-
padra, hány ember örült vagy 
bosszankodott a Nemzeti né-
zőterén. Alföldi színháza. Öt 
nemzeti év. Csáki Judit írja, 
Alföldi Róbert kommentálja. 

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

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

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

INGYENES KÖNYVEK, 
FOLYÓIRATOK

Könyvtárunk állományából kiselejtezett, valamint fel-
ajánlók által adományozott könyvek, folyóiratok ingye-
nesen elvihetők.

Nagy siker volt a Bolhapiac múlt szombaton a művelődési házban
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A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 
rendszeresen működő klubjai, csoportjai

Jazzbalett
Vezetője: Bostyai Emília
Hétfő  12.30-16.30
Kedd  13.00-15.00
Szerda 13.00-16.00
Csütörtök -
Péntek 13.30-16.00

Alakformáló torna
Vezetője: Jobbágy Péter
Kedd  19.00-20.00
Csütörtök 19.00-20.00

Barina Néptáncegyüttes
Vezetője: Wünsch László
Szombat 16.00-17.30

Apple Country Klub
Vezetője: Szalay Gabriella
Szerda: 18.00-20.00

„Ringató” zenés foglalkozás kisbabásoknak
Vezetője: Veréb Judit
Kedd 10.00-11.00

Cimbora Klub
Vezetője: Törökné Antal Mária
Minden hónap első szombatja 15.00-17.00

Német Klub
Vezetője: Hoffmann Mária
Péntek 15.00-19.00

Angol Klub
Vezetője: Tóth Szilvia
Csütörtök 19.00-20.00

Cikk-Cakk Foltvarró Kör
Vezetője: Arnóczky Ilona
Minden hónap 2. és 4. szombatja 15.00-18.00

Képzőművészeti Szakkör
Vezetője: Nógrádi Katalin
Szerda 17.00-19.00

Természetfotó Klub gyerekeknek
Vezetője: Fodor Csaba
Szombat 15.00 (kéthetente)

Sakk Klub gyerekeknek
Vezetője: Kondás László
Csütörtök 17.00

Remény Klub
Vezetője: Nógrádi Sándor
Minden hónap 2. szerdája 17.00-19.00

Mozgássérült Egyesület Rácalmási Csoportja
Vezetője: Pauer Gézáné
Minden hónap utolsó szerdája 15.00-16.00
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Szépkorú köszöntése
Az önkormányzat vezetői 

90. születésnapja alkalmából 
köszöntötték 2013. december 
21-én Rodenbücher József-
nét, Márti nénit, aki a Sziget-
fő utcában lakik.

Az aljegyző, Horváth Mi-
hályné virággal és Magyaror-
szág miniszterelnöke, Orbán 
Viktor által aláírt emléklappal 
kívánt boldog születésnapot 
és egészségben, örömökben 
gazdag hosszú életet kisváro-
sunk szépkorú lakójának.

Egy hosszú élet munkája, 
eredményei elismerést és tisz-

teletet érdemelnek, amelynek 
meg kell nyilvánulnia a társa-
dalom tagjai, közösségei, in-
tézményei részéről.

Magyarország kormánya 
az Idősügyi Tanács kezdemé-
nyezésére, a szépkorúak iránti 
társadalmi megbecsülés kife-
jezéseképpen, rendeletet al-
kotott a szépkorúak jubileu-
mi köszöntéséről. A 90 éven 
felülieket szeretné köszönteni 
ezzel a gesztussal a kormány 
a települési önkormányzat 
jegyzőjének személyes kö-
szöntésével.

A Rácalmási Református
Egyházközség hírei

Református istentisztelet időpontja:
Január 26. vasárnap - közös istentisztelet Kulcson 9 órától a re-

formátus templomban (Rákóczi F. u. 71.)
Február 2. vasárnap - istentisztelet Rácalmáson 10.30-tól a re-

formátus templomban
Február 9. vasárnap - istentisztelet Rácalmáson 10.30-tól a re-

formátus templomban
Február 16. vasárnap - istentisztelet Rácalmáson 10.30-tól a re-

formátus templomban
Február 23. vasárnap - közös istentisztelet Rácalmáson 10.30-

tól a református templomban!
Honlapunkon tájékozódhat aktuális gyülekezeti programjainkról, 

közösségünk életéről, beszámolókat olvashat és képeket nézegethet.

Honlapcímünk: http://refkulcsracalm.wordpress.com/

Drótposta címünk: ref.kulcs.racalmas@gmail.com

Lelkipásztor telefonszáma: 0630/5748-564

Lélekfrissítő
„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és meg-

nyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek 
megnyittatik.” (Hegyi Beszéd, Máté evangéliuma 7. fejezet 7-8. vers)

Kérni akkor szoktunk, amikor valamire rászorolunk, ha az, ami-
re szükségünk van, túl van a lehetőségeinken. Akkor keresünk, ha 
valamink hiányzik, akkor zörgetünk, ha zárva előttünk az ajtó. Az 
Úristen megengedi, hogy hiányt szenvedjünk, eszköztelenek le-
gyünk, zárt ajtók előtt álljunk. Lehet, hogy éppen azért, hogy leg-
alább a szükségben Hozzá forduljunk, Tőle kérjünk, Nála keres-
sünk és zörgessünk. Aztán pedig átéljük: adatik és megnyittatik. 
Jézus nem mondja ki, hogy ki ad, ki nyit ajtót, mégis mindenki tud-
ja: az Úr teszi mindezt. Egy feladatunk van, ahogy egy református 
énekünk mondja: „Zörgessetek buzgón Isten ajtaján!” 

Imádság: Uram, azt add nekem, amire igazán szükségem van, 
arra nyiss ajtót, ami a javamat szolgálja! Ámen.

Kovács Enikő 
református lelkész

Tisztelt 
Adózó!

Egyesületünk az elmúlt 
évekhez hasonlóan 2014-ben 
is azon dolgozik, hogy Rácal-
más szép, tiszta, kultúrált és él-
hető település legyen.

Kérjük Önt,
hogy adója 1%-val támogassa
Egyesületünk munkáját! 

Adószámunk: 18486496-1-07

Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület
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 A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei

Frissül a Virágos Rácalmás
Egyesületünk január 13-án 

megtartott elnökségi ülésével 
megkezdte ez évi munkáját. 
Az ülésen többek között  el-
fogadásra került 2014. évi 
munkatervünk is, melynek 
egyik fontos pontja az éves 
rendes közgyűlés megtartása 
lesz. Erre február 21-én 16,30 
órakor kerül sor a művelődé-
si házban, melyre tagjaink ter-
mészetesen időben megkap-
ják a meghívót.

Rácalmás várost szépítő 
és virágosító mozgalmunk 
2014-ben is folytatódik. El-
nökségünk évről-évre fontol-
gatta a közel 10 éve működő 
„Virágos Rácalmás” mozga-
lom felfrissítését. A lakosság 
zöme mindannyiunk örömé-
re szorgalmasan és igényesen 
szépíti környezetét, s így a vi-
rágos porták folyamatos érté-
kelése egyre nagyobb kihívást 
jelent. Ezen kívül újra szeret-

nénk bevezetni a Szép Porta 
tábla adományozását is. E két 
formációban gondolkodik 
idén elnökségünk, előbbinél 
az utca virágosítása, utóbbi-
nál az egész lakókörnyezet 
lenne figyelembe véve, s ezek 
értékelésére a hagyományok 
szerint novemberben kerül-
ne sor. 

Ezekről az akciókról sze-
retnénk minél több informá-
ciót adni a lakosságnak, ezért 
február hónapban a Rácal-
más újságban részletesen be-
számolunk elképzeléseink-
ről. Addig is várjuk ötleteiket, 
elképzeléseiket az értéke-
lés technikai kivitelezésére és 
természetesen segítségüket is 
a feladatok megoldásában. 

Az előző évekhez képest 
változás lenne, hogy aki sze-
retné, hogy utcafrontja, por-
tája értékelve legyen, annak 
jelezni kellene szándékát, így 

az értékelő bizottság haté-
konyabban és célirányosab-
ban tudná munkáját végezni. 
Ezzel kapcsolatban szintén a 
februári Rácalmás újságban 
olvashatnak részleteket.

Javaslataikkal várjuk önö-
ket irodánkban (régi önkor-

mányzati épület 4. szoba) 
minden szerdán 8 és 10, vala-
mint 17 és 18 óra között, illet-
ve véleményüket bedobhatják 
az ugyanitt elhelyezett posta-
ládánkba is. 

Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület elnöksége

Természetesen folytatjuk az ágyások gondozását is

Városvédők köszönete
A Rácalmási Városvédő és 

Szépítő Egyesület 2013. de-
cember 6. és 20. között sikeres 
kiállítást és bemutatót rende-
zett a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeumban, a Vajdahunyad-
várban. Egyesületünk tagjain 
kívül cégek, intézmények és 
magánszemélyek is segítették 
a budapesti megjelenés sike-
rét, akik a következők voltak:

Kiállítók:
Kovács Imre és neje
Kalmár Benedek és neje
Csurgó István
Udvari Emese
Szabó András
Cikk-cakk Foltvarró Klub
a Jankovich-kúria dolgozói

Művészeti kiállítók:
Németh Miklósné

Fischer József
Ihász János

Segítők, támogatók:
Puskás András
Molnár Mihály
a Jankovich Miklós Általá-

nos Iskola fellépői és tanárai
önkormányzatunk dolgo-

zói

Köszönjük továbbá a mun-
káját azoknak a városvédők-

nek, akik személyesen részt 
vettek a kiállításon, dolgoztak 
annak felépítésén és hazaszál-
lításán egyaránt. Ők:

Borné Pusztai Ildi
Bodó Ivánné
Steiner Lajosné
Steiner Lajos
Pallos László és
Deák Sándor

Városvédő és Szépítő 
Egyesület elnöksége
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Cserkész hírek
B.U.É. K.! Mindjárt itt a 

nyár.
Kezdem a legfontosabbal: 

az idén a szokottnál jóval ha-
marabb, már január 2-től lehet 
pályázni az Erzsébet-program 
táboraira. Mi az elmúlt két év-
ben ott voltunk a „Cserkészen 
az életre” cserkész tematikájú 
és szervezésű táborban 32-33 
fővel. Az idén szeretnénk 50-
60 rácalmási és kulcsi gyere-
ket elvinni Zánkára. Pályázni 
egyénileg kell a https://paly-
azat.erzsebetprogram.hu ol-
dalon található ukáz alapján. 
Akinek nehézséget okoz, an-
nak segítünk a megírásban 
és a beadásban is! Szervezet-
ten az utolsó, augusztus 17-
22. közötti turnusra jelentke-
zünk. A gyerekeket kísérjük 
a vonaton, a csomagokat au-
tóval visszük-hozzuk. A cso-
portot lehetőség szerint kö-
zös rajba osztjuk be. A tábor 
6 nap (5 éj), 1000 forintba ke-
rül, az utazás és az önköltséges 
csomagszállítás természete-
sen nincs benne. A pályáza-
tokat beérkezés sorrendjében 
bírálják el. Az idén - az elő-
ző évi 1600 fővel szemben - 
csak 1000 fő táboroztatására 

van lehetőség. Kérek minden-
kit, hogy a lehető leghama-
rabb adja be a pályázatát, vagy 
keressen meg bennünket ez 
ügyben! Nemtörődömség, 
lustaság miatt ne maradjon le 
senki erről a nagyszerű nyári 
programról! Hívjatok testvé-
reket, ismerősöket, barátokat. 
Őszre képzett őrsvezetőink 
lesznek, toborozzunk tagokat!

A csapat projektfele-
lőse: Blau Gabriella, mo-
bil:30/4320793,  e-mail: 
blau@gepida.ro 

Köszönet minden részt-
vevőnek és segítőnek, aki 
részt vállalt betlehemes játé-
kunk sikerében. Felléptünk 
a Rácalmásiak Karácsonyán, 
Dunaújvárosban a mozi előt-
ti téren, Kulcs karácsonyi ren-

dezvényén, Rácalmáson a 
templom előtt és az ófaluban. 
A helyszíneken összességében 
legalább 5-600 nézőnek sze-
reztünk örömet. Az utolsó, 
Deák téri előadásunk hangu-
latát, még megtoldottuk egy 
kis pizzázással, beszélgetéssel. 

Jézus születésének helyén 
egy örökmécses világít. En-
nek lángját minden évben 
cserkészek viszik szét a világ-
ban az ünnep közeledtével. Az 
idén eljutott városunkba is, a 
katolikus és a református kö-
zösségbe is. A betlehemes já-
tékok közössége és a békeláng 
megalapozta ünnepi hangula-
tunkat. 

December 24-én sikerült 
30 gyönyörű fenyőt kap-
nunk a piaci árusoktól, amit 

Rácalmáson és Adonyban 
osztottunk szét a helyi kari-
tászosok segítségét is igény-
be véve. Idei feladatunk lesz, 
hogy megmozgassuk a kö-
zösséget a rászorulók segí-
tésére!

December 28-án megtar-
tottuk a hagyományos uszo-
dai vetélkedőnket. Elutazások 
és betegség miatt nem vol-
tunk sokan, de a hangulatra 
nem lehetett panasz.

Január 2-án az izraelita te-
metőnél égettük a kivágott 
bozótot.

Január 4-én évnyitó bulit 
tartottunk. Kivételesen sem-
mi komolyat nem csináltunk, 
csak zene, játékok, nassolás és 
vidámság.

Terveink a télre: cserkész-
ismeretek gyarapítása, Passió 
próbák, túrák.

Kövessetek bennün-
ket a facebookon: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/525792540830465/

Weboldalunk: http://al-
masicserkeszek.webnode.hu

Várunk sorainkba minden 
érdeklődő fiatalt! 

Jó munkát!
Blau Sándor

Szabályváltozások a horgászatban
2013. december végén 

megjelent az új halgazdálko-
dási törvény végrehajtási uta-
sítása.

A rendelet sok és jelentős 
változást hoz a horgászat és 
a halászat rendjében. Mivel 
a 33 oldalnyi anyagot ezen a 
helyen ismertetni nincs mód, 
most a horgászok számára lé-
nyeges változásokból emlí-
tünk. 

– Először is: a tavalyi ok-
mányok január 31-ig érvénye-
sek a Dunán. 

– A fogási naplót febru-
ár 28-ig kell helyesen kitöltve 
és összesítve leadni. Javaslom, 
hogy a leadást mindenki tegye 
meg, mert aki elmulasztja, az 

csak dupla áron válthat álla-
mi jegyet. 

– Fontos tudni, hogy a 
jegykiadást egy internet kap-
csolatú SZÁK program en-
gedélyezi, így a dokumentu-
mok elkészítése több időt vesz 
igénybe. Ritka eset lesz, hogy 
az ügyintéző azonnal - vagy 
több engedély esetében más-
napra - elkészül velük. Mivel 
az okmányok már rendelke-
zésre állnak, az Egyesület gaz-
dasági vezetője kéri a tagokat, 
hogy a tervezett horgászat 
előtt mindenki időben újítsa 
meg engedélyét. 

– Új állami jegyek és más 
formátumú fogási naplók ke-
rülnek kiállításra. 

– A fogási napló tanul-
mányozását feltétlenül javas-
lom, mert változtak a méret és 
mennyiségi korlátok és a tilal-
mi idők. A napló vezetése is 
változott. A vízpartra érkezés-
kor a naplóba be kell jelölni a 
dátumot, és beírni a vízfelület 
kódját, mely a területi jegyen 
található. Csónakos horgá-
szatnál ezt a csónakba beszál-
lásnál kell megtenni. 

– Halat a partról csak leöl-
ve szabad elvinni. 

– Halradar használata a téli 
időszakban tilos.

Természetesen minden 
szabály annyit ér, amennyit 
betartanak és betartatnak 

belőle, ezért a jogalkotó ren-
delkezett a halőri létszámról 
is. Így egy Dunai szakaszon, 
– ahol eddig egy halőrt al-
kalmazott a vízkezelő- a víz-
felület nagysága miatt 10 fő 
lesz a hivatásos halőri lét-
szám.

Felsorolásunk nem tel-
jes körű, ezért javaslom, hogy 
mindenki tájékozódjon, és ta-
nulmányozza a fogási napló-
ban leírt szabályokat.

A rendelet jól tükrözi a hal 
és életterének védelmét, ezért 
a halászati szabályok jelentő-
sen szigorodtak, melyekről a 
következő számban írunk.

Dualszky-Kovács István
egyesületi elnök
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Kézilabda: őszi eredmények
A női kézilabda csapat őszi 

eredményei:
A mérkőzéseket nagyrészt 

jól teljesítette. A két forduló 
során minden csapattal oda-
vissza mérkőzéseket játszot-
tunk. A 10 mérkőzésből 7 al-
kalommal nyertesként jöttünk 
le a pályáról, mégis a harma-
dik helyen állunk a 6 csapat-
ból. Az együttesből távozott 
Szemenyei Judit helyettesí-
tése nem volt megoldható, s 
több esetben az Ausztriában 
dolgozó Kálmán Klaudia tu-
dására is szükség volt a bravú-
ros eredményekhez. Komoly 
problémát jelent a kapus kér-
dés, hiszen elsőszámú kapu-
sunk bejelentette, hogy leáll, 

a második számú pedig nem 
tud edzésre járni, ami azt is 
jelenti, hogy a bajnokság hát-
ralévő részében ellenfeleink 
nagy előnnyel állnak fel elle-
nünk. 

A férfi kézilabda csapat 
őszi eredményei:

Az előző cikk óta befe-
jeződött az őszi szezon a 
megyei kézilabda bajnok-
ságban. Az első három mér-
kőzést sima győzelmekkel 
vette a társaság, a 4. fordu-
lóban pedig szabadnapos 
volt. Ezt követően nagyon 
kemény erőpróba követke-
zett a Dunaújvárosi AC el-
len. Az első számú újvárosi 
csapat megszűnésével (Du-

naferr SE) a helyi tehetsé-
ges fiatalokat sorra felkaroló 
ellenfélből a tapasztalt, ruti-
nos, mérkőzést eldönteni ké-
pes játékosok sem hiányoz-
tak. Ezen a hétköznap esti 
meccsen minden a városiak 
szerint alakult, a rácalmási 
gárda mélyen maga alatt sze-
repelt és nagy gólkülönbségű 
vereséget szenvedett. Jó idő-
ben jött az arculcsapás, mert 
az ezt követő fordulókban 
ismét hibátlan teljesítményt 
nyújtott a gárda, ami egy 
Bicske elleni szorosabb mér-
kőzéssel kezdődött. Az ösz-
szes közül azonban a szintén 
bajnoki álmokat szövögető 
Sárbogárd elleni összecsa-

pást érdemes kiemelni, hi-
szen ott egy tökéletes szur-
kolótábor mellett egy közel 
tökéletes teljesítménnyel si-
került előrukkolni. Külön 
köszönet a jelenlévő gyere-
keknek és szülőknek, titkon 
remélve, hogy a drukkerek 
- és ifjú játékosok - számá-
ra legalább akkora élményt 
jelentett a mérkőzés megte-
kintése, mint annak átélése a 
játékosok számára!

A hátralévő mérkőzések 
sok izgalmat már nem hoz-
tak, de a nagy gólarányú győ-
zelmeknek köszönhetően az 
őszi félévet a tabella tetején 
zárta a csapat.

Nógrádi Sándor

Eredmények:
Nők         Férfiak

Rácalmás SE – Bicske 18-27 Rácalmás SE - Seregélyesi PDSE 33-25
Soponya – Rácalmás SE 23-24 Ercsi SE II.- Rácalmás SE 11-40
Aba-Sárvíz KE - Rácalmás SE 20-31 Martonvásár KE - Rácalmás SE 23-33
Seregélyes PDSE -Rácalmás SE 23-24 DAC – Rácalmás SE 32-24
Rácalmás SE - Martonvásári KE 36-25 Rácalmás SE – Bicske TC 26-21
Bicske - Rácalmás SE 32-28 Rácalmás SE – Vax-KE Sárbogárd 31-22
Rácalmás SE  - Soponya 37-19 Seregélyes PDSE - Rácalmás SE 22-43
Rácalmás SE  - Aba-Sárvíz KE 25-24 Rácalmás SE – Ercsi SE II. 56-24
Rácalmás SE  -Seregélyes PDSE 23-26 Rácalmás SE – Martonvásári KE 37-20
Martonvásári KE - Rácalmás SE 13-39

Női tabella:            
              

 csapatok mérkőzés győzelem döntetlen vereség pont dobott gól kapott gól gólkülönbség
1. Seregélyesi PDSE 10 9 0 1 18 281 177 104
2. Bicske TC 10 6 2 2 14 277 197 80
3. Rácalmás SE 10 7 0 3 14 295 238 57
4. Aba-Sárvíz SE 10 4 2 4 10 245 211 34
5. Martonvásári KE 10 1 0 9 2 181 302 -121
6. Soponya SE 10 1 0 9 2 143 297 -154

Férfi tabella:            
              

 csapatok mérkőzés győzelem döntetlen vereség pont dobott gól kapott gól gólkülönbség
1. Rácalmás SE  9 8 0 1 16 323 200 123
2. DAC 9 8 0 1 16 316 199 117
3. VAX-Sárbogárd KE 9 7 0 2 14 276 193 83
4. Bicske TC 9 6 0 3 12 224 185 39
5. Seregélyesi PDSE 10 3 0 7 6 250 299 -49
6. Martonvásári KE 10 1 0 9 2 217 286 -69
7. Ercsi II. 10 0 0 10 0 167 411 -244
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MEGHÍVÓ
A Kézilabda Szakosztály 

Támogató Bálra
Helyszín:

a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
Időpont:

2014. március. 8., szombat 19 óra
Program:

Zene, Árverés, Tombola
Vacsora: Sertésragu tésztával és rétes

Büfé lesz!
Belépőjegy: 2 500 Ft

Jegyek rendelhetők: Nógrádi Sándornál a 06-20-
5836-445-ös telefonszámon, a nogradi.sandor54@

gmail.com e-mail címen és a  művelődési házban.

Lakossági apró
Üresen álló családi házat keresek bérleményként, víz-, gáz, telefonvezeték-
kel. Korrekt jeligére. Telefon: 06-70-283-5003.
Rácalmás Kinizsi utcában 700 m2-es kert szuterénos kis tégla házzal eladó-
kút, villany van-. Víz, gáz az utcában. Érd.: 401-472

Lehetőség nyugdíjasoknak
A 2014-es évben a Nemzeti Üdülési Alapítvány jóvol-

tából  a 60. életévét betöltött nyugdíjasok támogatást igé-
nyelhetnek a  „Fürdőbelépő nyugdíjasok részére Erzsébet 
kártyán” nevű Erzsébet programban. A nyertes pályázók 
egy bizonyos keretösszeggel feltöltött Erzsébet kártyát 
kapnak, melyet a programhoz csatlakozó partnereknél 
válthatnak be. A programhoz az Agárdi Gyógy-, és Ter-
málfürdő is csatlakozott, mely szerint az Erzsébet kár-
tyával rendelkező nyertes pályázók kártyájukkal a min-
denkori nyugdíjas fürdőbelépőkből 10% kedvezményre 
jogosultak a 2014-es évben (egyéb kedvezménnyel össze 
nem vonható).

Ha elmúlt 60 és szereti a fürdőket, éljen a lehetőséggel! 
Szeretettel várjuk az Agárdi Gyógy-, és Termálfürdőben!

További információ a www.agarditermal.hu és a www.
egeszsegprogram.hu weboldalakon.

Farsangi bál
A Rácalmási „Sirály” 

Horgász Egyesület
 2014. február 1-én 

19 órai kezdettel 
Farsangi Bált rendez.

Zene: Vida Sándor D.J.
Belépő: 2.500,- Ft

Jegyek 
a Csali Horgászboltban 

kaphatók

MEGHÍVÓ
A Rácalmási „Sirály” 
Horgász Egyesület

 2014. február 9-én 9 órai kezdettel
közgyűlést tart 

a Horgász Egyesület tanyáján, melyre ezúton 
meghívja minden tagját.

„Sirály” H.E. vezetősége

Kérjük, támogassa adója 1 %-ával

a „Sirály” Horgász Egyesületet!

Adószám: 
19822798-1-07

Segítségét köszönjük!

Hermann Henrik
pártoktól független, egyéni országgyűlési 

képviselő jelölt-aspiráns
lakossági fórumra 

várja Önt, és mindenkit
Rácalmáson, 2014. február 13-án, 

csütörtökön 18 órakor, a Hársfa Vendéglőben!
Hívjon, írjon, ha kérdése van!

+3630 947 2134
 hhkepviselo@gmail.com

 2401 Dunaújváros Pf. 500
 www.facebook.com/hhkepviselo

 www.hhkepviselo.hu
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A hónap híre és fotója

Januári tavasz
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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: 
25/440-023

Óvoda: 
25/440-035

Családsegítő Szolgálat 
25/440-440

Gyermekjóléti Szolgálat: 
25/440-018

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 2014. február 21-

én, pénteken jelenik meg. Lapzárta: 2014. február 10-én, 
hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írása-
ikat, információikat, meghívóikat legkésőbb február 10-ig  
juttassák el a szerkesztőbizottságnak. A nyomtatott, kézzel 
írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Az időjárás tréfát űz a természettel, hiszen fagyok 
helyett kora tavaszi 8-10 fokokban lehet részünk – ami-
nek a mezőgazdászok, kertészek nem örülnek kifeje-
zetetten.  Az orgonafáknak már látszanak a rügyei, a 
hóvirágok pedig nemcsak kibújtak a földből, hanem vi-
rágoznak is a kiskertekben. Néhol már az ibolya is meg-
mutatta üdítő szírmait.

Vízisportosaink már nagyon várják az igazi tavaszt, 
de a jelenlegi időjárással is nagyon elégedettek. Ami-
re még nem volt példa: januárban Bucsi Bálint, Bucsi 
Dániel és Bucsi Bence belekóstolt az evezésbe.

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 legfi-
atalabb polgárait! Lakatos Tibor Bence, 2013. 12. 09., Fő utca. Sza-
lóki Szabolcs, 2013. 12. 13., Fő utca, Miss Olivér, 2013. 12. 19., Fő 
utca. Oláh - Medveczky Vince,  2013. 12. 10., Deák tér. Több újszü-
lött gyermek születéséről a védőnőknek nincs információjuk.


