Rácalmás

1

2014. február XXI. évfolyam 2. szám

TARTALOM

Közmeghallgatást tartott a képviselőtestület.
4. oldal

Bándity Réka az országos döntőben.
6. oldal

Hungarikumok és helyi értékek Rácalmásont

Misi bácsit köszöntöttük

Megyei szakmai napnak
ad otthont Rácalmás február 25-én (részletes program
a 2. oldalon). Ebből az alkalomból Schrick István polgármester otthonában köszöntötte Mosonyi Mihályt a
legnagyobb gyűjtőt, Rácalmás
múltjának kutatóját, településünk díszpolgárát. A polgármester egy értékes történelmi
gyűjteménnyel, a Magyarország történetét 1001-től
1901-ig bemutató kötettel.
Mosonyi Mihálynál rácalmásibb ember nincs – pedig nem Rácalmáson, hanem
Ercsiben lakik egészen fiatal
kora óta. Rácalmáson született, itt gyerekeskedett a Somogyi Béla utcában, és másodikos volt, amikor az anyja
cselédnek, az apja pedig szállodai szobainasnak szegődött

Helyreállítják

Rácalmás akkor és most – a művelődési házban.
11. oldal

Nem csak a húszéveseké a világ.
12. oldal

Rácalmás önkormányzata
tervezi a Szentháromság téren lévő szobor rendbetételét,
valamint az első és második
világháborús emlékmű helyreállítását, felújítását.
Az önkormányzat és a helyiek összefogásának köszönhetően a rendszerváltás idején
felújításra került az emlékmű,
amely méltó kegyeleti helye
volt a háborúkban Rácalmáson elesetteknek. Az emlékmű
azonban megkopott az elmúlt
évtizedek alatt, és a képviselők
szeretnék, ha úja méltó emlékhellyé válna.

Pestre, és felköltözött a család.
A világháború első bombatámadását még a fővárosban
élték meg, de aztán kilakoltatták őket, és egy bőrönddel jöttek vissza Rácalmásra. A bőrönd ma is látható a
település történetét bemutató
helytörténeti gyűjteményben,

a Jankovich-kúriában. A dédnagyanyai hagyatékból is csak
azt a vizeskancsót hozta el,
amelyből gyerekként mindig
jéghideg vizet ivott. A kancsó
is ott látható az asztalon a kiállításon. (Folytatás a 2. oldalon.)

Március 15.

Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc hőseire emlékezünk

2014. március 14-én 17 órától.

Az ünnepség a Jankovich Miklós Általános Iskola udvarán kezdődik (rossz idő esetén a tornateremben), ahol a diákok adnak nemzeti ünnepünkhöz méltó műsort.
A rendezvény után a résztvevők átvonulnak Petőfi Sándor
szobrához, ahol koszorúzással ér véget az ünnepség.
Az önkormányzat vezetői tisztelettel várják a lakókat a
megemlékezésre!
Schrick István
polgármester
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Elfogadott
költségvetése van
Rácalmásnak

A képviselőtestület a törvényben megszabott határidő előtt elfogadta Rácalmás
önkormányzatának 2014. évi
költségvetését.
A tervezett bevételeket és
kiadásokat tartalmazó költségvetési rendelet szöveges
részét és főbb adatait márciusi számunkban tesszük közzé.

Egymillió
forintot adtunk
a CT-re

A képviselőtestület úgy
döntött, hogy egymillió forinttal járul hozzá annak a
CT-berendezésnek a megvásárlásához, amelyre a Szent
Pantaleon Kórház gyűjtési akciót szervezett. Önkormányzati vezetőink azt szeretnék,
ha a rácalmásiaknak a közelben intézhetnék ezt az orvosi vizsgálatot is, ezért tartja
fontosnak, és támogatta a CT
megvásárlását.

Megmentenék
a Millenniumi-park
tavát

A Millenniumi-parkban
lévő tó nagyon eliszapolódott,
feltöltődött az elmúlt években. A megye egyik legjobb
szakértőjét kérte fel a képviselőtestület arra, hogy készítse el
a rehabilitációs terveket. Csak
a tervek elkészülte után tudják a tó környékét parkosítani.
A kertészeti tervek rendelkezésre állnak már hónapok óta.
Az önkormányzat pályázaton kíván indulni, hogy megvalósíthassa az elképzeléseket.
Jó hír, hogy megvizsgáltatták a mederben lévő iszapot,
és kiderült, nem tartalmaz káros anyagokat, amelyek miatt
el kellene szállítani a helyszínről. Ez jelentősen csökkenti a
helyreállítási költségeket.

Egy rácalmási
a régi Rácalmásról

(folytatás az 1. oldalról.)
Mosonyi Mihály már gyermekkorában is gyűjtött, akkor
bélyegeket. Később kardokat,
majd Rácalmás múltját kutatta, értékeit gyűjtötte össze. A
helytörténeti anyag először a
művelődési ház régi szárnyában volt – ahol ma a könyvtár
található –, aztán a Jankovichkúria felújítása után átkerült
jelenlegi helyére, helytörténeti állandó kiállításként, amely
szintén Mosonyi Mihály érdeme. Ahogyan az „Egy
rácalmási a régi Rácalmásról”
című kötet is amely óriási kitartásról, adatgyűjtési szenvedélyről és elkötelezettségről
tesz tanúbizonyságot. Érdemes fellapozni, mert mindent
megtudhat az ember településünk múltjáról, az egykor itt
élt családokról.
Rácalmási gyűjtőmunkája kezdetéről így ír: „Édesanyámnál a Somogyi béla út
végén – a volt vágóhídnál –
elvittem a szemetet a hulladéktárolóba. Ez abban az időben volt, amikor Rácalmáson
búcsú és falunapi rendezvények voltak. A kukába beöntve nagy csomó tábori levele-

Nagy kaput
nyitnak
a temetőhöz

zőlapot láttam. Nagy volt a
kísértés, mély a kuka. Körülnéztem, nem jött senki, bemásztam a kukába. Ha valaki meglátott volna, mit gondol
magában: Szegény Mosonyi,
ez is ide jutott, hogy kukában guberál? Hogy mit találtam? Nem kincset, nem
aranyat, hanem a múltunkat.
Rácalmás, a rácalmási emberek múltja volt a szemétben.
Ez adta az ötletet.
Ne engedjük! Gyűjtsük
össze az értékeket, amiket
még fellelhetünk.”
Mosonyi Mihály ismeretanyaga szintén nagy kincs,
amelyet megoszt hallgatóságával a megyei szakmai napon, amelynek programját az
alábbiakban olvashatják.

Kétszárnyú, nagy kaput
nyitnak a temető Milleniumipark felőli kerítésén hamarosan. A munkákat megrendelte
a képviselőtestület. Hulladékgyűjtő konténert is elhelyeznek ott a kerítésen belül, hogy
a hozzátartozóknak ne kelljen
a sírkert másik oldaláig gyalogolniuk a sírokról leszedett
elszáradt virágokkal, koszorúkkal. A kapu előtt járdát is
kialakítanak.
Az intézkedések is a temető rendezettségét szolgálják.
A Széchenyi tér felől található járda felújítását októberben kezdik el, és várhatóan
novemberben kerül sor a szélesítésére, valamint padok elhelyezésére.

Tornatermi
fűtéskorszerűsítés

Az iskolaigazgató kérésére és a szülők jelzése alapján
megoldotta az önkormányzat
a Jankovich iskola tornatermének fűtéskorszerűsítését.
A képviselők azonnal intézkedtek, hogy ne fázzanak az
intézménybe járó gyerekek.

Megyei szakmai nap lesz Rácalmáson!

A művelődési ház vagy a Jankovich-kúria ad otthont a Nemzeti Művelődési Intézet
szakmai napjának, amely február 25-én 14 órakor kezdődik Rácalmáson.
Programtervezet:

Moderátor: Horváth Viola, az NMI Fejér Megyei Irodájának referense
14.00 Népdalcsokor - Napsugár Asszonykórus
14.10 Köszöntő - Schrick István, Rácalmás polgármestere
14.20 A Hungarikum törvényből adódó feladatok Fejér megyében. Pleizer Lajos, a Fejér Megyei
Közgyűlés alelnöke, a Fejér Megyei Értéktár Bizottság elnöke
14.50 A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013-as
Hungarikum pályázatának tapasztalatai, a 2014-es
kiírás lehetőségei. Dr. Keleti Ágnes szakreferens Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerfeldolgozási
Főosztály Hungarikum Bizottság titkársága

15.10 A Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei Irodájának feladatellátása a Hungarikum törvény jegyében. Horváth Viola, az NMI Fejér Megyei
Irodájának módszertani referense
Szünet
Moderátor: Szilágyi Irén, a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
16.00 Az épített örökség védelme Rácalmáson
Zsigmond László főépítész
16.40 Örökségünk - rövidfilm a településről
16.50 Bemutatkozik a Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület. Bodnár Sándor elnök
17.00 Velünk élő múlt - a rácalmási Helytörténeti Gyűjtemény. Szakmai kísérő: Bodnár Edina, a
Jankovich-kúria igazgatója
17.30 Gasztronómiai bemutató Rácalmás értékeiből
Konzultációk a települések képviselőivel
Kísérőprogramok:
Rácalmás épített és természeti örökségének bemutatása – Halászati- és Afrika-kiállítás
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Járási ügysegéd

A Dunaújvárosi Járási Hivatal átszervezte az ügysegédi
rendszert 2014. január 1-jétől,
és a korábbi hét álladó és két
ideiglenes ügysegéd helyett öt
látja el a felmerülő feladatokat.
Rácalmáson Kurné Tibold
Erika januártól hétfőn és szerdán 8 - 12 óra között fogadja az ügyfeleket, ám június 10től megszűnik majd a hétfői
félfogadás.

Nagykövetek jártak Rácalmáson
Helyi vállalkozó, Molnár Mihály felesége ecuadori
származású. Az ő javaslatára,
kérésének eleget téve Schrick
István polgármester térségi
látogatásra invitálta négy latin-amerikai (Ecuador, Venezuela, Arbentína, Brazília)
és egy karibi ország (Kuba)
nagykövetét, illetve nagykövetségi képviselőjét múlt
hét csütörtökön. A vendégek

VÁ L A S Z TÁ S
A helyi választási iroda vezetője megállapította a
rácalmási szavazókörök sorszámát, területi beosztását
és címét. Ez alapján az 1-es
szavazókör az általános iskolában, a 2-es a Jankovichkúriában, a 3-as az orvosi rendelőben, a 4-es a művelődési
házban működik majd az április 6-ára kihirdetett ország�gyűlési választásokon.
Az értesítést – amely tartalmazza, hogy melyik szavazókörben voksolhat – minden
választópolgárnak meg kellett
kapnia február 17-ig. Kopogtatócédula (ajánlószelvény)
már nincs! Helyette ajánlóíveken gyűjthetik az ország�gyűlési képviselőjelöltek és
megbízottjaik az ajánlásokat.
dr. Györe Andrea
jegyző, a helyi választási
iroda vezetője

speciális céllal érkeztek térségünkbe: a megújuló energiákat hasznosító beruházások
iránt érdeklődtek. Ezért a
rácalmásiak a pálhalmai biogázüzembe, a dunaföldvári
bioetanol üzembe, valamint
a mezőfalvi PET-palack újrafeldolgozó céghez kalauzolták a diplomatákat, akik
érdeklődéssel figyelték meg
az üzemlátogatások során a

helyben meghonosított technológiákat.
A vendégek Rácalmásra érkeztek elsőként, és a
polgármesteri
hivatalban
Schrick István fogadta őket,
majd megismertette velük
lakóhelyünket. Az óceánon
túlról érkezett követek el voltak ragadtatva településünktől, nagyon tetszett nekik Rácalmás.

Kampányszabályzat

Tájékoztatjuk a jelölteket
és a jelölő szervezeteket, hogy
a Rácalmás újság hasábjairól
mellőzzük az április 6-ra kiírt országgyűlési képviselői,
majd utána az EP választással
kapcsolatosan a kampány fogalmába sorolható anyagokat,
sajtóközleményeket, rendezvényről írt tudósításokat.
Lapunk kizárólag tájékoztató jellegű előzetes meghí-

vót tesz közzé hírként, ha a
jelölt, vagy a jelölő szervezet
rendezvényt, fogadóórát vagy
más kampányeseményt tart.
De csak a legfontosabb adatokra szorítkozunk: a jelölt,
jelölő szervezet neve, a rendezvény megnevezése, témája,
helyszíne és időpontja.
Együttműködésüket köszönjük!
szerkesztőbizottság

Tisztelt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy a 2011. CLXXXIX. törvény 14. §-ában
foglaltak szerint, valamint a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása alapján, az alábbi rácalmási közterületek elnevezése az utcanév elnevezési bizottság javaslata alapján, a lakosság véleményének figyelembe vételével a képviselő-testület 279/2013. (08. 27.)
számú KT. határozat döntése értelmében változott:
– Gorkij utca, helyett Márkus István utca,
– Ságvári Endre utca, helyett Sárvári utca,
– Demény Rezső utca, helyett Adonyi út,
– Révai József utca, helyett Tóth Árpád utca folytatása
– Népfront utca, helyett, Fő utca nevet adja.

Képviselői
fogadóóra

Tájékoztatjuk a lakókat, hogy
Rácalmás Város Önkormányzatának
képviselőtestületi
tagjai közül a következő tart
képviselői fogadóórát.

Nagyné Berzai Márta
Időpont: 2014. március 5.,
szerda 15 - 17 óráig
Helyszín: polgármesteri hivatal tárgyalója.
dr. Györe Andrea
jegyző

PET-palackok

Rácalmás területén a háztartásokban keletkező műanyag flakonok (PET palackok)
begyűjtéséhez
a
szemétszállító cég térítésmentesen biztosít zsákokat. A
műanyag palackokat tisztán,
laposra taposva kell elhelyezni a zsákban. A megtelt és az
ingatlan elé kihelyezett zsákokat havonta egy alkalommal, minden hónap 4. szerdáján szállítják el.
Szállítási időpontok 2014ben:
Február 26.
Március 26.
Április 23.
Május 28.
Június 25.
Július 23.
Augusztus 27.
Szeptember 24.
Október 22.
November 26.
December 23.
Óvjuk együtt környezetünket!
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Közmeghallgatást tartott a testület

– A 2013-as év olyan
volt, amilyet megszoktak a
rácalmásiak, szinte mindenütt
munkák voltak a településen. Ófalu volt a legnagyobb,
a partfal-megerősítés az ott
élők biztonságát szolgálja –
kezdte Schrick István polgármester a múlt évi tájékoztatóját a február 4-én megtartott
közmeghallgatáson. Zsúfolásig megtelt a művelődési ház
nagyterme a fórumon, nagyon
sokan voltak kíváncsiak a beszámolóra és az idei tervekre.
A polgármester elmondta,
hogy érdemes megnézni ófaluban a stabilizálási munkálatokat, mert nagyon látványosak. Sokan talán unják már
az ófalui témát, de ne tegyék,
hangsúlyozta, mert ezeknek
köszönhető, hogy Rácalmás
nem mozgott együtt a szomszédokkal 2011-ben, amikor
leszakadt a kulcsi partfal, és
megcsúszott a táborállási lösz.
A bölcsőde építése nem
kötelező feladat, a nagyobb
településeken bezárják ezeket
az intézményeket, mert nem
tudják fenntartani, Rácalmás
viszont kétszer tizenkét fős
gyermekcsoportot befogadó
bölcsődét alakított ki az óvoda új szárnyaként, amely női
munkahelyeket is teremt. Az
intézmény ősztől várja a kicsiket, addig szükség van az épületre, mert elkezdődik az óvoda felújítása is.
Öt utcát rendbetett az önkormányzat 180 millió forintból, van ahol a csapadékvíz-elvezetés is megoldódott.

Az Arany János utcában kerékpárút szolgálja a biztonságos közlekedést. Az iskolával
is foglalkoztak, felújították a
villamos hálózatot, a mosdókat és új lett a bejárat. Attól
függetlenül, hogy már nem
kötelező feladat, az önkormányzat vezetőinek nagy boldogság törődni a 300 helyi iskolással.
Az önkormányzat felújíttatta a temetői gyalogutat, és
méltó második világháborús emlékhelyet alakíttatott
ki. Megvásárolta az államtól
a termálkút maradék 25 százalékát, így az 100 százalékban önkormányzati tulajdon
lett. Többfunkciós gépet vásárolt, felszerelésekkel együtt,
azzal nyírják a füvet, takarítják
a havat. A fejlesztések mellett a szociális érzékenysége
is megmaradt, 150 hátrányos
helyzetű gyerek jár az iskolába, rajtuk kívül 268 helyi 75 év
feletti kapott karácsonyi csomagot.
A 2014-es folytatásban elsőként szintén ófalu stabilizálását említette a polgármester:
idén befejeződik a beruházás
harmadik üteme. Az óvoda
középső részét, a régi kúria
épületet teszik rendbe a bölcsőde belső építészeti munkáival együtt. Az utak közül a
40-50 éves restanciákat igyekeznek ledolgozni, A Helyes
Imre, a Babits, a Kinizsi és a
Nap utca mellett a Venyimi
utat is helyreállítják, a második mellékutcáig. Ha a feltételek nem változnak, később

tervezik a faluközpontig aszfaltozni ezt az utat, figyelembe véve a lakosság közlekedési
igényeit. A közvilágítást ledes
lámpákkal korszerűsítik, mégpedig két ütemben, és minden
oszlopra szeretnének fényforrást tetetni. Ezzel, valamint
térfigyelő kamerák kihelyézésével javítják a közbiztonságot. A Somogyi Béla utcában
járdát építtet idén az önkormányzat, a civil szervezeteket
pedig 18,5 millió forinttal támogatja. Gondoskodik arról,
hogy a rendezvények, a városnap és az advent színvonalas
legyen. Készülnek a fürdő engedélyezési tervei, valamint a
gyógyvízzé minősítés is folyamatban van.
Halász Miklós és Kiss
Katalin kérdéseire válaszolva Schrick István elmondta, hogy a Pillangó közi lejárót egyelőre nem tudják
betervezni a költségvetésbe,
mert nincs rá fedezet. A Sütő
közzel kapcsolatban fontosnak tartotta, hogy aszfaltos
út vezesse el onnan a csapadékvizet. Javasolta a tulajdonosoknak, keressék meg a
kivitelezőt a házak repedezésével kapcsolatban. A stabilizálási munkák kezdetekor
minden házat lefilmeztek, és
pozitív példa bizonyítja, hogy
a kivitelező intézkedik, ahol
utólag gond van.
Nagy István megköszönte
a számos fejlesztést az önkormányzat vezetőinek. A Ve-

nyimi útra vonatkozó kérdésére válaszul a polgármester
elmondtak, kétsávosra tervezik azt az utat, 6-os úti lehajtóval együtt. A Rózsa utcában
lakó Galináné szerint örömmel veszik az útfejlesztést, és
kifejtette a vízelvezető árokkal és a közvilágítással összefüggő igényét. Borsi Istvánné
pedig a Mester utca felújítását kérte az önkormányzattól.
Nagy Imréné szeretné, ha a
Tóth Árpád utcában első körben épülne ki a közvilágítás,
mert szélső utca és sötét van.
Rajta kívül többen felvetették
a gyorshajtókat, a felújított,
aszfaltos úton száguldozókat,
volt aki sebességkorlátozási
övezetek bevezetését javasolta. Hozzászólók elmondták a
játszóterekkel, a parti sétán�nyal, a megsüllyedt utakkal, a
ravatalozóval, a járdára és kerékpárútra belógó faágakkal, a
parti sétánnyal, szigettel kapcsolatos észrevételeiket, amelyekre választ is kaptak. A szigetet illetően Bodnár Sándor,
a városvédők elnöke mondta
el terveiket.
Az elkövetkezendő öt év
megoldandó feladatait sorolta
Schrick István. Tervezik a fürdő és sportcsarnok építését, az
óvoda felújításának befejezését, nem mondanak le a saját
konyháról, hogy házias ételeket kapjanak a gyerekek, valamint el kell készíteni az idősek otthonának terveit, mert
nagy szükség lenne rá.

Rácalmás

Civil vélemények az önkormányzati
támogatásról
Bodó Ivánné, a nyugdíjasklub
vezetője:

Nyugdíjasklubunk a művelődési ház keretein belül
működik, és az önkormányzati támogatáson kívül nincs
más lehetőségünk arra, hogy
programjainkhoz, elképzeléseink megvalósításához pénzt
szerezzünk. A tagdíjakból befolyó összegből örülünk, hogy
virágokat, apró ajándékokat
tudunk venni a születésnaposainknak, névnaposainknak,
apák napjára, így köszönteni
tudtuk a tagokat. Az idős emberek életében nagyon fontos
szerepet tölt be a klub, hiszen
megvédi őket a magányosság
érzésétől. De nem csak magunknak, magunkért van ez
az egész, hiszen térségi rendezvényeket is tartunk, megünnepeljük a Költészet Napját, az Idősek Világnapját,
ilyenkor 120-130 nyugdíjas
kortársunkat látjuk vendégül, gyarapítjuk ezzel lakóhelyünk jó hírnevét. Az önkormányzati támogatást ezekre
a térségi nagyrendezvényekre kérjük. Igyekszünk meghálálni a segítséget és a kedves
törődést azzal, hogy rengeteg társadalmi munkát vállalunk a községben, gondozzuk
a virágágyásokat és segítünk a
fesztiválok, rendezvények lebonyolításában is.
Dr. Bucsi László a Rácalmás
SE gazdasági vezetője:

Városunk önkormányzata régóta elkötelezett a helybéli sportolni vágyók - kiváltképpen a gyerekek - mozgási,
testedzési igényeinek biztosításában. Ezt nem csak a civil
program keretein belül támogatja, hanem az infrastruktúra, valamint a sportlétesítmények fejlesztése tekintetében
is fontosnak tartja. Valójában
egyesületünk legnagyobb támogatója, a működési költségeink több, mint 60%-át biztosította a tavalyi évben.

A civilek támogatása többszöröse
a három évvel ezelőttinek

Rácalmás önkormányzata 2011-ben 8 milliór 310 ezer forinttal támogatta a helyi bejegyzett és be nem jegyzett civil
szervezeteket.
Idén, 2014-ben 18 millió 500 ezer forintot osztanak szét a bejegyzett civil szervezetek, valamint a művelődési ház klubjai,
baráti társaságai között.
Mint minden év tavaszán, úgy idén is civil fórumot rendezett az önkormányzat és a művelődési ház február 10-én,
amelynek az volt a célja, hogy egyeztessék a klubokkal, egyesületekkel az éves programjaikat. Továbbá tájékoztató hangzott el a rácalmási civil pályázati lehetőségekről, amelyet az
önkormányzat februárban ír ki évek óta.
Schrick István a lehetőségeket, a támogatási keretet ismertette az érintettekkel (18,5 millió forint kerül kiosztásra). A polgármester elmondta, tudja, hogy több pénzre lenne
szükségük a civileknek, de amíg a kötelezők (például út- és
járdaépítés, intézményfejlesztés) terén rengeteg a feladat, addig sajnos ennél több pénzt nem tudnak támogatásra költeni. Megjegyezte, a rácalmási támogatás nyolc-tízszerese a
környező településeken biztosított néhány százezer forintos
keretnek. Teszi ezt azért, mert tudja, hogy a civilek nagymértékben gazdagítják a település életét, Hozzájárulnak az
élhető és sokszínű Rácalmás kialakításában. Az önkormányzat várja a helyi civil szervezetek pályázatait!
A sportolói létszám az év
végén 223 fő volt, mely Rácalmás össz lakosságához
mérten országos viszonylatban is kiemelkedő. Ebből 138
fő a gyerek és ifjúsági sportolók létszáma. Ez a létszám
túlnyomó részt a versenysportolókat jelenti, akik bajnokságokban, különböző hazai versenyeken szerepelnek, rendre
szép eredményekkel. Azonban egyesületünk szerepvállalása nem fejeződik be itt,
ugyanis rendszeres programjaink - táborok, túrák, különböző rendezvények (pl. Duna
parti takarítás, szabadidősportok népszerűsítése) - lehetőséget adnak a mozgásra,
kikapcsolódásra vágyó helyi
embereknek. Egy-egy ilyen
alkalommal akár 100 - 150
ember is élt a lehetőséggel.
Mindez persze köszönhető a
munkájukat lelkiismeretesen
végző szakembereknek is.

Az egyesület létszáma fokozatosan növekszik, tavaly létrehoztuk a szabadidő
szakosztályunkat és az íjászatot kedvelők csatlakozása is
folyamatban van. Úgy látom
jó irányba haladunk, hiszen
a nemzeti illetve szakszövetségi sportstratégiák is hasonlóan fogalmaznak: a sport
mindenkié, továbbá mindenkinek joga van a sporthoz.
Vagyis lehetőség szerint minél több ember számára adjunk lehetőséget egészségük
megőrzésére, életminőségük
javítására.
Blau Sándor, a Szent Miklós
Cserkész Csapat vezetője:

Cserkész csapatunk komplex ifjúságvédelmi programot
hajt végre, amelynek körülbelül egyharmadát fedezi az
önkormányzattól igényelt támogatás. Elsősorban azoknak segítünk ebből a pénzből,
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akiknek a szülei nem tudják
kifizetni a táboroztatási költségeket. Ezen kívül anyagokat, eszközöket válsárolunk
például a kézműves foglalkozásokhoz. Hamarosan önálló
csapat leszünk. Mindent megteszünk azért, hogy bevonjuk a fiatalokat a civil életbe.
A települési civil szervezetek,
így mi is az önkormányzattól vállalunk át közösségépítő
feladatokat. Több, mint száz
gyermeket táboroztatunk, önkéntes munkával segítjük a
szalag virágágyások rendben
tartását, vállaltuk a 6-os úti
kereszt környékének a gondozását, valamint a zsidótemető
rendbetételéből is részt vállalunk. A karácsony előtti betlehemezésben és a Passióban
lelkesen közreműködtek cserkészeink. Tagjaink dolgoznak
a Fejér Megyei Értékőr Hálózatban is, hogy a mostani
generációnak legyen értékteremtő utánpótlása a településen.
Dualszky-Kovács István, a Sirály
Horgász Egyesület elnöke:

Az egyhetes ifjúsági horgásztáborunkat nem tudnánk
az önkormányzat támogatása
nélkül megvalósítani. Húsz
fiatalt csak ezzel a hozzájárulással tudunk ilyen élményhez juttatni. Úgy vélem,
közösségépítő szerepet vállalunk: egyrészt ifjúságnevelő tevékenységet folytatunk,
másrészt erősítjük a nagy települési összefogást és ös�szetartozást. Horgászegyesületünk minden évben részt
vesz a május elsejei és adventi programokon, rengeteg halat sütünk meg és osztunk ki
a résztvevőknek. Mi a munkánkat adjuk ehhez, az alapanyaghoz szükséges pénzt
viszont az önkormányzat
adja hozzá támogatásként,
hogy a rácalmásiak minél
jobban érezzék magukat ezeken a programokon.
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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 feladatairól és működésük feltételeiről szóló „ 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet
30.§ -31.§ -ában meghatározott feladatok . Családsegítő és gondozó feladatok ellátása Rácalmás településen : életvezetési tanácsadás , nyújtás ,
krízis helyzetben segítő beavatkozás , pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadás szervezése, együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, beilleszkedést segítő csoportok szervezése, vezetése, speciális támogató, önsegítő csoportok szervezésének, működésének segítése
Illetmény és juttatások:
A illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Felsőfokú képesítés, a „személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények feladatairól és működésük feltételeiről szóló„
1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 5. pontja szerint előírt képesítési követelményeknek való megfelelés: szociális
munkás, szociálpedagógus, okleveles szociális munkás, okleveles
szociálpolitikus
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Motivációs levél, részletes ,fényképes , szakmai önéletrajz,
 iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata,
 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány , de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata,
 A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 3.

A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton, a pályázatnak a Rácalmás Város Önkormányzat l címére történő megküldésével (2459 Rácalmás Szigetfő u.
11-13. ) A pályázaton fel kell tüntetni CSALÁDSEGÍTÉS CSALÁDGONDOZÓ munkakör megnevezést
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Próbaidő 3 hónap. A pályáztatás eredménytelennek nyilvánítási jogát a
pályáztató fenntartja. A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a www.racalmas.hu honlapon.

Bándity Réka
az országos döntőben
,,A nyelv nem az enyém,
nem a tiéd, hanem az édes mienk! „
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Kazinczy- díj
Alapítvány Bizottsága hirdette meg a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd
versenyt a 2013/14. tanévre.
Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra javítását szolgálja.
Péchy Blanka színésznő
1960-ban hozta létre a Kazinczy- díj Alapítványt, melynek célja a szép beszéd mellett
védeni, fejleszteni és ápolni a
magyar nyelvet, beszédkultúrát.
Az 1. forduló az iskolai
volt,amelyet januárban tartottunk. A következő eredmények születtek:
5-6. évfolyam: 1. Kántor
Lili (5. a), 2. Bucsi Dániel (5.
a), 3. Mess Anna (5. a) Különdíj: Bárándi Marcell (6.a).
7-8. évfolyam: 1. Bándity
Réka (8. a), 2. Garda Eszter
(8. b), 3. Kiss Petra (8. a), Különdíj: Horváth Anna (7. b)
A 2., megyei fordulót február 13- án rendezték meg a
dunaújvárosi tankerület iskolái, azaz a város és a környező települések, összesen 27
intézménye számára a dunaújvárosi Arany János Általános Iskolában. Hosszú évek
óta ad otthont e fontos esemény számára az Arany.
Iskolánkat Kántor Lili,
Bárándi Marcell és Bándity
Réka képviselte.
A verseny az 5-6. és a 7-8.
évfolyamon zajlott. 13- 13
versenyző mérte össze tudását.
A vetélkedő résztvevőinek
egy kijelölt kötelező, és egy
magukkal hozott szabadon
választott 20-25 soros prózai szöveget kellett felolvasniuk, mely eredeti magyar mű
lehetett a 20-21. századból.
Nem tartalmazhatott párbeszédet, szokatlan idegen szavakat, nép- és tájnyelvi elemeket sem a választott szöveg.

A versenyzők teljesítményének értékelésekor a következő szempontokat vette
figyelembe a zsűri: szövegértés, szöveghűség, hangvétel,
hangképzés,
hangsúlyozás,
szünettartás és természetes
beszéd.
Tanulóink jól szerepeltek,
Réka pedig kimagaslóan teljesített, ugyanis ezen a napon
a 7- 8. évfolyam diákjai közül senki nem olvasott nála
szebben, kifejezőbben. Szerencsére a választott szöveget
meghallgathattuk, de az idegennél csak a versenyző lehetett jelen.
A tankerületi SZÉP MAGYAR BESZÉD verseny
eredménye a következő lett:
5-6. évfolyam:
1. Gárdonyi Réka ( Mezőfalva )
2. Deák Viktória ( Móricz )
3. Kajó Csenge ( Adony )
7-8. évfolyam:
1. Bándity Réka (Rácalmás)
2. Kovács Inez (Széchenyi)
3. Áldott István (Adony)
A 27 intézményből álló
tankerületet mi, a rácalmási
Jankovich Miklós Általános
Iskola képviselhetjük az országos regionális döntőn Balatonbogláron 2014 áprilisában.
Büszke vagyok Rékára, s
ezúton is gratulálok neki!
Bárándi Marcell felkészítője Győrfiné Nagy Eszter
volt. A versenyre való eljutásban Bárándi apuka segített,
amelyért hálásak vagyunk, köszönjük a szállítást neki.
Szabó Erika

Rácalmás

7

Jankovich Miklós
általános iskola
Horváth Anna 5. helyezett lett

Országos döntő Debrecenben

A Ne felejtsek! Országos
levelező anyanyelvi verseny
az idén 11 éves. Iskolánk felsős diákjaival már a kezdetektől részt veszünk,hiszen a verseny célja a tehetséges tanulók
felfedezése,fejlesztése. A 11
év alatt már 300-nál is több
egykori és jelenlegi tanulónk
mérettette meg magát a több
fordulós versenyen. Kolléganőmmel. Győrfiné Nagy Eszterrel eddig is jelentős eredményekkel büszkélkedhetünk,
hiszen néhány diákunk különdíjat is nyert, így jutalomkirándulásokon vehettek részt
Debrecenben, illetve a Hortobágyon. A 2006- 2007. tanévben megnyertük az iskolák
közötti versenyt, s 306 iskola közül mi bizonyultunk legjobbnak.
Széplaki Erzsébet, a verseny
szervezője, aki az Apáczai Kiadó Aranytoll- díjas tankönyvszerzője. Érdemes tankönyvíró,
akit iskolánk tanulói is ismernek, hiszen 5-8. évfolyamon az
általa írt Nyelvtan és helyesírás
tankönyvből tanulunk, nagy
örömhírt közölt január elején:
Horváth Anna, 7.b osztályos

tanítványom kiváló teljesítménye alapján meghívást kapott
február 8-ra Debrecenbe, az
országos döntőbe.
Anna 359 iskola 2418 tanulója közül a saját évfolya-

mán ( 7. ) a tíz legjobb egyike
lett. Minden évfolyamon a 10
legtöbb pontot elért tanulót
hívta meg a döntőbe.
Anna a következő diáktársaival versenyzett (a táb-

Helység

Iskola

Név

Tanár neve

Debrecen

Lilla Téri Ált. Isk.

Vereb Boglárka

Veres Zsuzsa

Békéscsaba
Makó

Szent László Ált. Isk.
Kálvin Téri Református Ált. Isk.

Szabó Lea

Suba Evelin

Nyíregyháza Bem József Általános Iskola

Becser Dominik

Nyíregyháza Bem József Általános Iskola

Büdszenti Miklós

Acsa

Petőfi Sándor Ált. Isk.

Rácalmás

Rácalmási Jankovich Miklós Ált.
Isk.

Hazafi Flamina Blanka

Nyírbátor

Tiszavasvári
Vácduka

Dányi Lászlóné
Kovácsné Bodzsár
Zsuzsa

Dr. Kerekesné Kádár
Mariann
Dr. Kerekesné Kádár
Mariann
Tajtiné Rigó Judit

Horváth Anna

Szabó Erika

Báthory István Gimnázium

Takács Viktória

Tanyik Józsefné

Vácrátóti Petőfi Sándor Ált. Isk.

Kollár Kíra

Fábián Ibolya

Tiszavasvári Általános Iskola

Szabó Katarina

Treszkai József

lázatban felsoroltak szerint).
Február 8-án,szombaton a
Debreceni Református Hittudományi Egyetem volt a
döntő helyszíne. Az ünnepélyes megnyitó után megírták
a döntő írásbeli feladatsorát,
majd a javítás ideje alatt megtekinthették a híres- neves iskola iskolatörténeti kiállítását
a gyerekek és kísérőik. Jó érzés volt ugyanazon a lépcsőn
lépegetni, ahol egykor Csokonai, Kölcsey, Arany, Ady, Móricz is járt, nosztalgiázhattunk
az ódon falak között, szinte tapinthattuk a múltat.
Ennél csak az eredményhirdetés bizonyult izgalmasabbnak, melyet feszülten vártunk mi is.
Néhány perc alatt, míg a 10.
helyezettől haladtunk visszafelé, sokféle érzés kavargott bennem: izgalom, kíváncsiság,majd
elégedettség és büszkeség töltött el, mikor Annát 5. helyezettként szólították.
Nagyon büszkék vagyunk
rá, hiszen csak négyen előzték meg ebben a szoros küzdelemben.
Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni Széplaki
Erzsébetnek, mert az útiköltségünket átvállalta, azért, hogy
jelen lehessünk a döntőn, s a
Rácalmásért Oktatási Nevelési és Környezetvédelmi Egyesületnek, hogy a szállásköltséget megtérítette, mert sajnos a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az országos
versenyre való részvételhez benyújtott kérelmünket elutasította. De! Minden történet jó
lehet, ha jól végződik, s a miénk emlékezetes marad!
Szabó Erika
felkészítő tanár
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Virágos Rácalmás
– Szép Porta 2014.

A kultúra napján

Az idei évben is meghívást kapott óvodánk valamennyi csoportja a Művelődési Ház Könyvtárába január 22-ére a magyar
kultúra napjára.
Hagyományainkhoz híven kis beszélgetéssel, könyvek nézegetésével, majd végül a Himnusz közös eléneklésével emlékeztünk erre a jeles napra.

Köszönet a kiváló mézért

Szeretnénk köszönetet mondani Csúrgó Istvánnak aki kedvezményes áron biztosít óvodánk részére mézet. A kép mutatja,
hogy nem is akármilyen ez a méz, országosan megmérettetett,
kiváló minőségű.

Korcsolyázhatnak

A tavalyi évhez hasonlóan a Cica csoportosok ebben a tanévben is januárban - februárban heti egy alkalommal korcsolyázni mennek.
A gyerekek nagyon örültek a lehetőségnek és a tavalyi év sikerén felbuzdulva már sok kisgyerek a saját korcsolyájával korcsolyázhat.
Az ügyesebb kisgyerekek már a jégkoronggal próbálkoznak
néhány lelkes szülő segítségével, nekik ezúton is köszönjük.

A Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület 20 éves tevékenysége alatt mindig igyekezett és tudott is újat mutatni településünk életében. Ez a
törekvésünk jellemezte az utcák és közterek gondozását, a
virágosítást, fásítást is. A hagyományos és jól bevált módszereket meg kell tartani, de
alkalmazkodni kell a változó
elvárásokhoz és az igényesebb
kihívásokhoz is.
Ezért az Elnökség úgy
döntött, hogy az évek óta hiányolt SZÉP PORTA értékelést az egyesület 2014. évtől ismét bevezeti. Évenként
tíz tábla elnyerésére biztosítunk lehetőséget úgy, hogy a
versenyben résztvevők jelentkeznek a mozgalomba. Ebben az akcióban az utcafront
és az udvar együttesen kerülne
értékelésre.
Ugyanezt a jelentkezési
formát szeretnénk bevezetni
a VIRÁGOS RÁCALMÁS
felhívás esetében is, ahol az
utcarészek virágos képe kerül
értékelésre.
Jelentkezni mindkét mozgalom esetében az alábbi jelentkezési lap kitöltésével és
az Egyesülethez való eljuttatásával lehet.
A jelentkezési lap megtalálható még honlapunkon

(www.racalmasivarosvedok.
hu) és facebook oldalunkon
is, de azonos adattartalmú, emailben elküldött (info@racalmasivarosvedok.hu) jelentkezést is elfogadunk.
A kitöltött lapokat a régi
polgármesteri hivatal bejáratánál elhelyezett postaládánkba lehet bedobni, az irodába
ügyeleti időben bevinni, illetve elektronikusan eljuttatni a
fenti címre.
A jelentkezések leadásának
határideje: április 30.
Az értékelésekre három
alkalommal, májusban, júliusban, illetve szeptemberben
kerül sor, amelyet három tagú
bizottság végez helyszíni bejárással és 5-ös skálán történő
értékelési metodikával.
A szép porták és utcafrontok díjazására november hónapban fog sor kerülni.
Egyszóval a legfontosabb
változás, hogy ez évben szeretnénk kipróbálni a jelentkezési rendszert. Így célirányosan tudjuk az érintett
portákat felkeresni és senki
nem maradhat ki a bejárásokból.
Kérjük, hogy segítsék idősebb szomszédjaikat a jelentkezés megtételében, hogy
senki érdeklődő ne kerüljön
hátrányos helyzetbe.

SZÉP PORTA *

VIRÁGOS RÁCALMÁS*




NÉV

CÍM
*Kérjük jelölje X-el, ha részt kíván venni az akcióban
(egyszerre mindkettő is jelölhető)

Rácalmás

Közgyűlési meghívó
Időpont: 2014. február 21. (péntek) 16,30 óra
Hely: Rácalmási Művelődési Ház nagyterme
Tisztelt Egyesületi tagunk!
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület nevében tisztelettel meghívom Önt a következő Közgyűlésre
Javasolt napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2013. évben végzett tevékenységünkről
Előadó: Bodnár Sándor elnök
2. Beszámoló az egyesület gazdálkodásáról
Előadó: Bodnárné Surányi Gabriella elnökségi tag
3. Felügyelő Bizottság jelentése
Előadó: Hodgyai Gábor

4. Szavazás a beszámoló elfogadásáról
5. 2014. évi munkaterv ismertetése
Előadó: Bodnár Sándor elnök

6. Alapszabály módosítás törvényi változások miatt
Előadó: Bodnár Sándor elnök

7. Önkormányzati választásokkal kapcsolatos előkészítő
   tevékenység, jelölt állítás
Előadó: Bodnár Sándor elnök
8. Egyebek

Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés tartására kerül sor az eredeti meghívóban közölt napirendi pontok
tárgyalásával 2014. február 21-én 17 órakor.
A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A megismételt közgyűlés helye: Rácalmási Művelődési Ház
nagyterme
A tárgyévi és az elmaradt tagdíjakat a helyszínen lehet befizetni. (Dolgozóknak 800 Ft, nyugdíjasoknak 500 Ft, családtagoknak 200 Ft.)
Rácalmás, 2014. február 7.
Bodnár Sándor
elnök s.k.

Tisztelt
Adózó!
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő
Egyesület 2014. évi munkaterve

Elnökségi ülések:
január 13., február 10., március 10., április 7., május 5., június 2., július 7., augusztus 4., szeptember 1., október 6., november 3., december 1.
JANUÁR
Almavirág fesztivál (május 17.) szervezésének megkezdése.
Egyeztetés megkezdése a virágágyak átalakításáról.
FEBRUÁR
Az egyesület éves közgyűlése (február 21. péntek, Művelődési Ház 16 óra 30 perc).
Virágos Rácalmás meghirdetése Rácalmás újságban + megbeszélés a virágágyakról.
MÁRCIUS
Március 15-i megemlékezés.
Duna-part tavaszi takarításának szervezése más egyesületekkel összefogva
Faültetési akció folytatása (Nordic Walking csoport 1 fát kér).
ÁPRILIS
Tök vetése, virágágyak megújítása.
Rácalmási Nagysziget tanösvény felújítása - felmérés és rendbetétel.
MÁJUS
Részvétel a városi majálison.
VI. Almavirág Fesztivál lebonyolítása (május 17.), Országos
Nordic Walking találkozó.
JÚNIUS
20 éves Egyesületünk - ennek méltó megünneplése június
21-én, ünnepi közgyűlés megtartásával.
JÚLIUS
Város és Faluvédők Szövetségének országos találkozója Mezőkövesd.
AUGUSZTUS
Raáb Ervin Művészeti Tábor.
SZEPTEMBER
XI. Tökfesztivál (szeptember 26-28.).
OKTÓBER
Tökfesztivál értékelése.

Egyesületünk az elmúlt
évekhez hasonlóan 2014-ben
is azon dolgozik, hogy
Rácalmás szép, tiszta, kultúrált
és élhető település legyen.
Kérjük Önt,
hogy adója 1%-val támogassa
Egyesületünk munkáját!

Adószámunk: 18486496-1-07
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület

NOVEMBER
Megemlékezés az I. és II. világháborús emlékműveknél.
Virágos Rácalmás verseny értékelése.
DECEMBER
Rácalmásiak karácsonyának szervezése, lebonyolítása.
Évzáró rendezvény.
FOLYAMATOS FELADATOK:
Virágágyak gondozása, virághagymák kiültetése és felszedése, tökföld gondozása, parlagfű figyelés és irtás újbóli felvétele a feladatok közé, pályázatok figyelése, kapcsolattartás a helyi
önkormányzattal, iskolai közösségi szolgálatos diákok ellátása
feladattal.

Rácalmás
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás
Bolhapiac
a Művelődési Házban
Március 22-én, szombaton
délelőtt 9-12-ig

ismét bolhapiacot szervezünk, ahol gazdát cserélhetnek
régiségek, gyűjtemények, könyvek, ruhák, ékszerek, játékok,
sportszerek, szerszámok, háztartási eszközök, apróságok.
Asztalfoglalás személyesen a Művelődési Házban, vagy
a 440-456-os telefonszámon.
Eladni, venni, csereberélni, vagy csak nézelődni szeretne?
Várjuk!

Márai-program

Február elején megérkeztek a Márai-program III. fordulójának könyvei, könyvtárunk 107 db könyvvel gyarapodott. A
Nemzeti Kulturális Alap a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
támogatásával 247 823 Ft értékben tette lehetővé, hogy állományunkat bővíteni tudjuk. A kicsiktől a nagyokig, gyermektől
a tudományos irodalomig számos érdeklődési területen találnak
új csemegéket az olvasók.
Ajánló az új könyvekből (a teljesség igénye nélkül):
Kovács József: Vízimalmok a Kárpát-medencében
James Joyce: Ulysses
Temesi Ferenc: Bartók
Steve Parker: Az élet tudománya
Boldizsár Ildikó: Mesék testvérekről testvéreknek
Szombathy Gyula: Állatok a Bibliában
Susan Barrett: Az erdő nappal és éjjel
II. János Pál bölcsességei
Földes András: Erőss Zsolt
Tesz-vesz város iskolája
Kányádi Sándor: Kecskemesék
A Művelődési Ház
nyitva tartása
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap és hétfőn:

zárva
10-20
10-18
10-20
10-18
15-18
zárva

Könyvtár és Internet
nyitva tartás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

zárva
10-18
10-18
10-18
10-18

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

Könyvajánló

Vekerdy Tamás: Jól szeretni
Megismerlek és elfogadlak.
Olyannak, amilyen vagy.
A te teljes világodat.
Aki jól szeret, az megismer és elfogad
saját világát kitágítja a másik felé.
Befogadja őt.
„Ha az embernek olyan szerencséje van, hogy valakit is érdekelni kezd, amit itt vagy ott
mondott, leírt, és úgynevezett
‚előadásokra’ hívják, akkor azt
kell átélnie, hogy ezeknek az
együttléteknek, legalábbis az ő
számára, a hasonlíthatatlanul
jobb, felpezsdítőbb, szórakoztatóbb része az, amikor a megjelentek elmondják kérdéseiket, aggályaikat, ellenvetéseiket,
egyszóval megnyilatkoznak.
Nagyszerű érzés hallani, amikor a négy-ötszáz fős (esetleg
nagyobb) hallgatóságból egy
kedves nő vagy férfi feláll, és
bevilágító erővel mondja el személyes tapasztalatait, személyes példáját, ami megeleveníti
az egész együttlétet.
Ebben a könyvben a találkozásoknak ezt a részét, illetve a
kérdésekre adott válaszokat találja meg az Olvasó. Nem kérdés-felelet formájában, hanem
a kérdéseket, az elmondott eseteket is beledolgozva az egyes
témákról szóló részecskékbe.
(Így hát szerzőtársak vagyunk hat-nyolc év néhány száz megszólalójával.)
Míg az előző kötetben, az
Érzelmi biztonságban az előadások válogatása jelent meg, itt
ezeké a közös beszélgetéseké.
És, igen, ezek a beszélgetések mindig abba az irányba mutattak, hogy miképp is kellene,

hogyan is lehetne ezt az együttélést - a gyerekkel és tágabban:
egymással - jól csinálni, hogyan
is lehetne jól szeretni. Akármerre ágaznak is el az egyes témák, a mélyükben mindig ez a
kérdés lapul. Ott húzódik meg,
és sokszor felfűti a beszélgetést.
Kicsit szorongok. Vajon ebből a felfűtöttségből sikerül-e
itt, a következő lapokon valamit
is visszaadni?” Vekerdy Tamás
Suzanne Collins: Az éhezők
viadala
A jövőben járunk, amikor
Észak-Amerika romjain Panem országának tizenkét körzete található. Minden évben
minden körzetből a Kapitólium kiválaszt egy-egy tizenkét
és tizennyolc év közötti fiút és
lányt, akiknek részt kell venniük az Éhezők viadalán. Az életre-halálra zajló küzdelmet élőben közvetíti a tévé. A tizenhat
éves Katniss Everdeen egyedül
él a húgával és az anyjával a Tizenkettedik Körzetben. Amikor a húgát kisorsolják, Katniss
önként jelentkezik helyette a
Viadalra, ez pedig felér egy halálos ítélettel. De Katniss már
nem először néz farkasszemet
a halállal - számára a túlélés a
mindennapok része. Ha győzni
akar, olyan döntéseket kell hoznia, ahol az életösztön szembekerül az emberséggel, az élet
pedig a szerelemmel.
Suzanne Collins regénye
megjelenése óta hatalmas siker szerte a világon. Izgalmakban és érzelmekben bővelkedő
regény. A trilógia mindhárom
kötete megtalálható a könyvtárban.

Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Szántó Béla (elnök), Bíró Béla, Szekeres István.
Szerkesztőség levélcíme:
2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. Telefon: (25) 440-001
Nyomdai munkák: a Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8.
Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető

Rácalmás
Kiállítás a művelődési házban

Rácalmás akkor és most

A Rácalmási Művelődési
Ház és Könyvtár kistermében
a jövőben különböző, időszakos kiállításokat tekinthetnek meg az érdeklődők. Március 14-éig látogatható a ház
nyitva tartási idejében a „Rácalmás akkor és most 19852013” című tárlat, amely
településünk fejlődését dokumentálja. Az 1985-ös képeket
Palczer János, a 2013-as fotókat Kiss Zoltán készítette.
A kiállítást összeállította
Németh Miklósné.

A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
rendszeresen működő klubjai, csoportjai
Alakformáló torna
Vezetője: Jobbágy Péter
Kedd 19.00-20.00
Csütörtök 19.00-20.00

Szerda 17.00-19.00
Kick box aerobic
Vezetője: Hódosi Ágnes
Péntek 18.00-19.00

Angol Klub
Vezetője: Tóth Szilvia
Csütörtök 19.00-20.00

Mozgássérült Egyesület
Rácalmási Csoportja
Vezetője: Pauer Gézáné
Minden hónap utolsó szerdája 15.00-16.00

Apple Country Klub
Vezetője: Szalay Gabriella
Szerda: 18.00-20.00
Barina Néptáncegyüttes
Vezetője: Wünsch László
Szombat 16.00-17.30
Cikk-Cakk Foltvarró Kör
Vezetője: Arnóczky Ilona
Minden hónap 2. és 4. szombatja 15.00-18.00
Cimbora Klub
Vezetője: Törökné Antal Mária
Minden hónap első szombatja 15.00-17.00
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
Képzőművészeti Szakkör
Vezetője: Nógrádi Katalin

Napfény Nyugdíjasklub
Vezetője: Bodó Ivánné
Napsugár asszonykórus
Vezetője: Szvoboda Ferencné
szerda 14-15 óra
Német Klub
Vezetője: Hoffmann Mária
Péntek 15.00-19.00
Pilates
Vezetője: Vida Orsolya
Kedd, csütörtök 17.30-18.30
Remény Klub
Vezetője: Nógrádi Sándor
Minden hónap 2. szerdája 17.00-19.00
„Ringató” zenés foglalkozás kisbabásoknak
Vezetője: Veréb Judit
Kedd 10.00-11.00
Sakk Klub gyerekeknek
Vezetője: Kondás László
Csütörtök 17.00
Szent György Polgárőr Egyesület
Péntek (hónap utolsó péntekje 19.00-21.00)
Vezetője: Bartal Zoltán
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Rendezvényterv 2014
Február

Február 25. kedd 1418 óra: Örökségvédelmi
szakmai nap ( Jankovichkúria)
Március

Március 14. péntek 17
óra: Ünnepi megemlékezés (Iskola, Petőfi szobor)
Március 29. Dunaparti közös takarítási nap
Május

Május 1. csütörtök: Majális (Sportpálya)
Május 17. szombat:
Almavirág fesztivál ( Jankovich-kúria)
Május 25. vasárnap:
Gyereknap ( Jankovichkúria)
Augusztus

Augusztus 20. szerda:
Városnap ( Jankovichkúria)
Augusztus 24. vasárnap: Bölcsődeavató családi nap (Szigetfő utca)
Szeptember

Szeptember 26-28.,
péntek-vasárnap: Tökfesztivál ( Jankovich-kúria)

Rácalmás

Nem csak a húszéveseké a világ...
A 2013-as évben is teljesítette a célkitűzéseit a Napfény
Nyugdíjas klub.
Elkészítettük az éves tervet
és még azon felül nagyon sok
más feladatot megcsináltunk.
Részt vettünk Rácalmás
rendezvényein:
Augusztus
20., Rácalmásiak Karácsonya.
A Városvédő Egyesület
munkáját is segítették klubtagjaink: Március 15., Almavirág Fesztivál,
Tökfesztivál, Október 23át az iskolásokkal és a pedagógusokkal együtt ünnepeltük.
A betervezett társadalmi munkában is igyekeztünk
helytállni.
Költészet napot, Idősek Világnapját kilenc társklub meghívásával megtartottuk,110 fő vett részt.
Születésnapokat, névnapokat, Nőnapot, apák napját és
anyák napját is megünnepeltük. Énekkarral karöltve Igmándi Zita vezetésével.
2013-as évben két házaspárnak volt 50 éves házassági
évfordulója:
Tóth Ferenc és Papp Magdolna, Vajda György és Tóth
Irma.
55 éves évfordulója Kondor Károlynak és Szalai Terikének volt.
Kovács Enikő tiszteletes
asszony köszöntötte a házaspárokat, a nyugdíjas klub tagjai pedig 1-1 tortával lepték
meg őket. Polgármester úr és a
Képviselő-testület augusztus
20-án,Társadalmi Munkáért

A Napfény nyugdíjas klubban 50 éves házassági évfordulójukat ünnepelte Tóth Ferenc és Papp Magdolna, 55 éves házassági évfordulójukat Kondor Károly és Szalai Teréz. Kovács Enikő tiszteletes asszony köszöntötte a
házaspárokat
oklevéllel és Emlékplakettel köszönte meg a klubtagok
munkáját. Név szerint Kiss
József, Arnóczky Ilus, Borné
Pusztai Ildikó és Bodó Ivánné.
A nyugdíjas klubon belül
is volt két kitüntetett. Kondor Károly, aki a klub versírója, minden megemlékezésen részt vesz és szavalataival
ámulatba ejti a közönségét.
Palczer János a klub fényképésze, videósa minden esemény megörökítője. A felvett
anyagot szívesen nézzük vis�sza a klubnapokon.
Köszönet a Hankook vezetőségének. Látva a nyugdíjasok igyekezetét, felajánlottak
egy napi fürdő utat.
Kiss Csaba Kulcs polgármesterétől lehetőséget kap-

Október

Október 6. hétfő:
Ünnepi megemlékezés
(Művelődési Ház)
Október 22. szerda:
Ünnepi megemlékezés
(Iskola, Millenniumi-tó)
December

December 20. szombat: Rácalmásiak Karácsonya ( Jankovich-kúria)

Kondor Károly, Bodó Ivánné és Palczer János

tunk. Egy szép napot eltölthettünk a Róka várban.
Köszönjük.
Év végén jött az öreg mikulás, szaloncukorral és gyümölccsel kedveskedett a klubtagoknak.
Záró ünnepséget a kis óvodások műsora tette felejthetetlenné klubtagjainknak és
szép kis műsorukkal könnyeket csaltak a szemekből.
Köszönjük a Manóvár
Óvoda vezetőjének,Pálinkás
Katikának,Kriszti óvónéninek, Erika dajkanéninek és
természetesen a kis óvodásoknak a szép műsort.
Köszönöm a támogatásokat: Polgármesteri Hivatal,
Gyógyszertár, Aradiné Hajni
cipőbolt, Csini butik, Komolai Erzsike papírbolt, Ági virágsarok, Pomóthy üzletház,
Vas-műszaki bolt, Pinthoffer házaspár, Szalai házaspár,
Műv.Ház vezetőjének és dolgozóinak.
Köszönöm a Napfény
Nyugdíjas klubtagoknak az
egész éves kitartó munkájukat és hogy mellettem álltak
a 2013-as évben.
Kívánok nagyon jó egészséget és eredményes 2014-es
évet.
Bodó Ivánné Marika
nyugdíjasklub vezető

Rácalmás

Horgászhírek februárban

Február elején több rendezvényt is tartott Egyesületünk.
Elsején 44 fő részvételével
jó hangulatú farsangi bál volt
horgásztanyánkon. A Rózsavölgyi Gyula, Steiner Norbert
és Mokry Endre által készített marhalábszár pörkölt elfogyasztása után Zsedrovits
Tibor és társasága által adott
vidám műsor keltette lendületben, hajnalig táncoltak a
mulatni vágyók Vida Sándor
DJ zenéjére.
Kilencedikén délelőtt közgyűlésre gyűlt össze tagságunk érdeklődő része.
61 fő előtt számolt be vezetőségünk a 2013-ban elvégzett munkáról és a 2014. évi
tervekről. Ismertettük közhasznúsági jelentésünket, és
módosítottuk a törvényi előírásoknak megfelelően alapszabályunkat.
Bemutatkozott új gazdasági vezetőnk Kovács Pálné.
Tájékoztatót hallgattunk
meg Schrick István polgármester úrtól a horgászokat is
érintő településfejlesztési tervekről.
Tagjaink kifogásolták a
Sziget-béli utak rendezetlenségét és a kőgátak elhanyagolt
állapotát. Az erdészettel és a
vízüggyel keresünk megoldást
ezekre a problémákra.
Vass Csaba részletes előadást tartott a horgászati és
halászati szabályok változásáról.

A vízirendészet jelen lévő
munkatársai felhívták a figyelmet a vízimotorok 10
LE-re növelt engedély nélküli használatára.
A közgyűlés elfogadta a
vezetők beszámolóját és felhatalmazást adott a 2014. évi
tervek megvalósítására.
A januári újságban ígéretet tettünk a halgazdálkodási
törvény halászatot érintő változások ismertetésére.
A végrehajtási utasítás
előírja a halászeszközök jól
látható megjelölését, melynek tartalmaznia kell az
adott eszköz tulajdonosának nevét és egyéb adatait.
Amennyiben horgásztársa-

ink a vízen jelöletlen hálót,
varsát látnak, azt jelenteniük
kell a vízirendészetnek, hisz
az orvhalász eszköz lehet.

Polgármesteri köszönet

A Sirály HE közgyűlésén részt vett Schrick István polgármester is, aki köszönetet mondott a horgászoknak, hogy a hobbijuknak élve részt vesznek Rácalmás Duna-partjának és környezetének védelmében. Értékes közösségi rendezvényeket szerveznek,
valamint aktívan szerepet vállalnak a helyi közösségi életből, a
települési szintű programok sikeres lebonyolításából. Az adventen például már keresik a rácalmásiak, a látogatók a horgászokat,
akik hozzájárulnak a jó hangulathoz.
A környezet megóvásának kiváló példája a Duna-part takarítása, amelyből idén is kiveszik a részüket.
Az egyesület és az önkormányzat közötti jó kapcsolat további
jele, hogy irodát biztosít az önkormányzat a régi városházán,
hogy a több száz horgásznak ne kelljen az ófaluba gyalogolni,
hanem a központban elérhető legyen az iroda.
A Sirály kérésének megfelelően az önkormányzat megrendelte a Duna-parti zsilipek terveit. A zsilipekre árvíz után van
szükség, hogy ne legyen muszáj a parton lévő utat minden áradás után átvágni, tönkre téve ezzel a kialakult horgászhelyeket
és azok megközelíthetőségét, tette hozzá a polgármester.

Kérjük, támogassa adója 1 %-ával
a „Sirály” Horgász Egyesületet!

Adószám:
19822798-1-07

Segítségét köszönjük!
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Varsát 50 méterenként lehet
kihelyezni. Állított háló maximális felülete 21 m2, tehát
egy-egy méter magas háló is
csupán 21 méter hosszúságú
lehet.
Természetes vízről élő halat más vízgazdálkodási területre szállítani tilos. Így a
Dunáról
horgásztavaknak
halat eladni nem lehet. A
tervezett halászat idejét és a
fogás kirakodásának pontos
helyét a vízgazdálkodási jogosulttal 24 órával előre közölni kell.
A felsorolásból kitűnik a
jogalkotói szándék, a természetes vizek védelme, az ipari halászat halastavakra korlátozása.
Reméljük, hogy a törvényről mindenki tájékozódik, és
annak ismeretében végzi tevékenységét a természetes vizeinken.
Dualszky-Kovács István

Horgászok figyelem!
A Rácalmási „Sirály” Horgász Egyesület
ügyfélszolgálatának új helye:
Régi Polgármesteri Hivatal
(Rácalmás, Széchenyi tér)
Ideje változatlan:
Kedden és csütörtökön 16-18-ig

Rácalmás
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Budapesti kirándulás

Téli rajzverseny

Angyali érintés címmel hirdetett rajzversenyt a tankerület,
amelyen kiválóan szerepeltek
iskolánk képzőművészeti tagozatos tanulói. A felső tagozatosok kategóriájában Czene
Ágnes 8. osztályos tanuló az I.

Télköszöntő

Sokéves hagyományunk,
hogy az év utolsó tanítási
napján egy hangulatos Télköszöntő-nap keretében búcsút veszünk egymástól, az
évtől. Programjaink az ünnepi készülődés jegyében, a karácsony hangulatának felidézésében zajlottak.
Színvonalas Betlehemes
műsorral kezdtük a napot,
majd az asszonykórussal kiegészült énekkar csodálatos
karácsonyi dalokkal kedveskedett nekünk.
Tanulóink körében nagyon népszerűek a kézműves foglalkozások, ezért
ezen a napon nem maradhatott el a karácsonyi játszóház sem. Remek alkalom ez
az apró ajándékok, díszek elkészítésére. Sokféle, változatos tevékenységet kínáltunk
a gyerekeknek: természetes anyagokból készültek az
asztali dekorációk, papírból,
gyöngyből, gipszből a karácsonyi díszek. A legnépszerűbb idén a gyertyamártás
volt, amely a gyertyakészítésnek a legősibb eljárása.
Töretlen népszerűségnek
örvend a gyerekek körében
a Terítési verseny, amelyre a
csapatok egy karácsonyi vagy
szilveszteri asztalt készítenek. Ez hosszas tervezőmun-

helyezett lett. Eszenyi Panna
7. osztályos tanulónk munkáját pedig különdíjjal jutalmazta
a zsűri. Mindkettőjüknek gratulálunk, és további sikereket
kívánunk!
Pál Péterné

kát, otthoni felkészülést és sok
esetben nem kevés szülői segítséget igényel, amit ezúton
is szeretnénk megköszönni a
közreműködőknek. A gyerekek kreatív ötleteikkel, saját
készítésű díszekkel varázsoltak ünnepi asztalokat elénk,
olyan inspirációt adva ezzel
társaiknak, amelyeket akár az
otthoni asztal díszítéséhez is
felhasználhattak. Igen nehéz
dolga volt a zsűrinek, hiszen
a 10 asztal versenyzői kitettek
magukért. I. helyet szerezték
meg a Hóbaglyok (Kiss Napsugár és Varga Virág), II. lett a
Midnight diner csapat (Bándity Réka, Pálvölgyi Gréta,
Dormány Dzsenifer, Horváth
Gréta), III. a Magyaros csapat
(Tóth Bálint, Bárándi Marcell, Danó Dominik). Rajtuk
kívül valamennyi résztvevő
dicséretet érdemel.
Ezalatt a földszinti termekben berendezett Bolhapiacon új gazdára leltek a
megunt játékok, kártyák, csecsebecsék. Akik pedig mozgásra vágytak, a tornateremben zajló sportversenyeken
vettek részt.
Igazán jó hangulatban telt
ez a délelőtt, ahol mindenki
megtalálhatta a kedvére való
elfoglaltságot.
Pál Péterné

Iskolánk művészeti tagozatos diákjaival, és néhány
érdeklődővel
kiegészülve,
december 16-án Budapestre látogattunk. Elsődleges
úti célunk a Van Gogh Alive
multimédiás kiállítás volt.
A tárlat különlegessége abban rejlik, hogy ötvözi a hagyományos művészetet, a
technológiát és a zenére koreografált, gondosan megrendezett látványt. A hatalmas
térben képek és a zenék egymással kommunikálva válnak
eggyé. A képek mozgatásával,
nagyításával a festő munkáinak olyan részleteire is fény
derül a hatalmas vásznakon,
amelyek egy hagyományos
kiállítás esetén nem láthatóak.
Van Gogh képei életre keltek számunkra, mi nézők pedig egyszerűen belesétáltunk,
beleolvadtunk a minket körülvevő festménybe. Mintha
a művész által megfestett tárgyak és házak között sétáltunk volna. A komor, téli napon különösen jóleső érzés volt
a ragyogó sárga színű napraforgókban gyönyörködni. A
kiállítás segítségével soha nem
látott méretekben merülhettünk el Van Gogh dinamikus
ecsetvonásokkal teli világában,
amely mindannyiunk számára
felejthetetlen élményt nyújtott.
Ezután belevetettük magunkat a Vörösmarty téri Karácsonyi Vásár forgatagába,
ahol a magyar népművészeti termékek széles spektruma
kerül bemutatásra. Megcsodálhattunk bőrből, csontból
készült igényes használati tárgyakat, kerámiákat, kékfestés

technikával készült textíliákat,
nemez termékeket, kézzel készített ékszereket. Néhányan
nem tudtak ellenállni a finom
illatoknak sem, így megkóstolták a sült kolbászt, a kürtőskalácsot, vagy éppen finom
forró csokoládét kortyolgattak, majd átsétáltunk a karácsonyi vásár másik helyszínére, a Szent István térre.
Egy rövidke művészettörténeti áttekintés után megtekintettük hazánk egyik legjelentősebb egyházi épületét,
a Szent István-bazilikát. Az
épület monumentális méreteivel és csodálatos belső terével egyaránt lenyűgözte a
gyerekeket. Különös érdeklődéssel tekintették meg a Szent
Jobb-kápolnát, ahol a magyar
államalapító király, Szent István épségben maradt jobb kezét, a Szent Jobbot ereklyeként őrzik.
A Szent István - téren adventkor minden megtalálható, ami az ünnepi hangulathoz kell: kézműves termékek,
gasztronómiai különlegességek, betlehem és egy hatalmas kivilágított karácsonyfa,
a köré épülő korcsolyapályával, amelyet a gyerekek ingyen
használhatnak. Természetesen a mi lurkóink is kipróbálták ügyességüket, és a hidegben bizony jól is esett egy kis
testmozgás.
Az adventi vásár illatával,
a látvánnyal eltelve, csodálatos élményekkel gazdagodva
indultunk haza, ráhangolódva
az év legszebb ünnepére, a karácsonyra.
Pál Péterné

Beszámoló
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a Rácalmásért Oktatási Kulturális és Környezeti
Nevelési Egyesület 2013. évi tevékenységéről
Tisztelt Rácalmásiak!
Egyesületünk legfőbb célja
a 2013. évben is az alapfokú
oktatás, kulturális tevékenység, környezeti nevelés általános elősegítése, feltételeinek
fejlesztése, a Rácalmáson élő,
tanuló diákok esélyegyenlőségének biztosítása volt. Tevékenységünket a helyi általános iskola nevelési és oktatási
céljaihoz illeszkedve, az iskolával szoros együttműködésben fejtettük ki. Pályázatokat
hirdettünk, oktatással, kultúrával, környezeti neveléssel
kapcsolatosan. Az Egyesület
aktív segítő szerepet vállalt a
helyi közösségi életben. 2013
novemberében hirdetett pályázatunkon rácalmási lakosú
általános és középiskolás korú
tanulók vettek részt, melyen
elkészült egyesületünk emblémája. Az első helyezett pályázat Pesei Patrik Bánki Donát
Gimnázium és Szakközépiskola diákja által készített mű
lett, ezt egyesületünk emblémaként 2014. január elsejétől
használja.
Idén három alkalommal is
támogattuk a rácalmási gyermekek kulturális fejlesztése
céljából szervezett színházlátogatásokat. Egyesületünk
támogatásával került megrendezésre márciusban a húsvéti játszóház. A játszóháznak,
amely a rácalmási gyerekek
számára ingyenes volt, a Jankovich-kúria adott helyet. A

minden évben megrendezésre kerülő Télköszöntő napjának egyik kiemelt eseménye
a karácsonyi játszóház. Ezt a
játszóházat, a tavaszihoz hasonlóan támogattuk. Kiemelten fontos tevékenységünknek tartjuk az esélyegyenlőség
megteremtését, ezért 2013-as
kiadásaink nagy részét is a
nyári táborok támogatása tette ki. A szervezők által benyújtott valamennyi pályázatot sikerült támogatnunk.
A Vándortáborban idén 35
fő részvételével túráztak júliusban a rácalmási gyerekek a
Börzsöny-hegységben, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban.
Az Alkotó tábor minden évben sokakat vonz. Az idei évben 30 fő részvételével került
megrendezésre a Jankovichkúriában. Mivel a szülők nyáron dolgoznak, egyre nagyobb
szükség van a Napközis tábor
megszervezésére, így a 2013as évben két turnusban vehettek részt az alsó tagozatos
gyerekek az iskola napközis
tanítóinak vezetésével ebben
a táborban. Lehetőségeinkhez
mérten és a táborban résztvevő gyerekek száma alapján támogatást nyújtottunk még a
Vakáció, Foci-, a Vízi-, valamint a Horgásztábornak is.
Valamennyi megrendezésre
került tábor nagymértékben
elősegítette a rácalmási gyerekek nyári szabadidejének
hasznos eltöltését. Az okta-

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 06-20-5836445-ös telefonszámon, a nogradi.sandor54@gmail.com email címen és a művelődési házban.
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Tisztelt Rácalmásiak!

Több évvel ezelőtt iskolánk pedagógusai egyesületet hoztak létre, melynek neve
Rácalmásért, Oktatási, Kulturális és Környezetei Nevelési Egyesület.
Egyesületünk megalakításának legfőbb célja, az iskolánkban folyó oktatás, kulturális tevékenység, környezeti nevelés
feltételeinek javítása, fejlesztése volt.
Az egyesület vagyonának forrásai eddig elsősorban a tagdíjak, magánszemélyek és szervezetek által esetenként juttatott támogatások, egyesületei rendezvények bevételei voltak.
Az idei évben is módunk van rá, hogy fogadjuk felajánlott
személyi jövedelemadójuk 1%-át.
Amennyiben úgy döntenek, hogy 2014-ben ezt az 1%-ot
egyesületünk számára kívánják felajánlani, kérjük, töltsék ki
az adóbevallási nyomtatványukkal együtt a megkapott nyilatkozatot a következők szerint:
A kedvezményezett adószáma:

18490372-1-07

A kedvezményezett neve:

Rácalmásért Oktatási, Kulturális és
Környezeti Nevelési Egyesület
Segítségüket előre is köszönjük!				
Az egyesület vezetősége

tási és kulturális tevékenységünk részeként támogattuk
a 2013-as évben megrendezésre került iskolai rendezvényeket is. Egyesületünk támogatásával két tehetséges
rácalmási tanuló egy országos
és a korosztályos sakk Európai bajnokságon is részt vett A
Német nyelvklub ősszel szervezett Ausztriába kirándulást.
Egyesületünk támogatta az
utazásuk költségeit, továbbá
a Rácalmási Sport Egyesület
Íjász szakosztályának (Vajk
Íjászkör) szervezésében megrendezett 3D Íjász régiós versenyt, sporteszközök vásárlá-

sát, felújítását, a városi szintű
megemlékezéseket nemzeti
ünnepeinkről, október 23-ról
és március 15-ről.
Egyesületünk a 2013-as
évben több mint 500.000 Ft
bevételre tett szert az adó 1
%-ának felajánlásaiból, ezúton is köszönjük a felajánlásokat és kérjük, idén is támogassák egyesületünket.
Tisztelettel:
Füléné Perusza Katalin
elnök
Kürtösiné Fáczán Andrea
alelnök
Sörös Ildikó
titkár

Duna-parti takarítás
Rácalmás SE Vízi-és Szabadidősport Szakosztály és
a Sirály Horgász Egyesület közösen önkéntes munkát
szervez a Duna-parton, március 29-én (szombat) 10 órától, 12 óráig.
Esős idő esetén, április 5-én.
Feladat : fák gallyazása, szemétszedés.

Gyülekező a kikötőnél.
Minden civil szervezetet és lakót szeretettel várunk,
aki a szebb Duna-part kialakításában szeretne résztvenni.
Aki teheti hozzon magával szerszámot. (metszőolló, fűrész, gereblye, söprű, lapát stb.)

Az Önkormányzat biztosítja a zsákokat és a szemétszállítást.
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A Rácalmási
Református
Egyházközség hírei

Istentiszteletek a rácalmási
református-evangélikus
templomban:
Február 23. vasárnap közös
istentisztelet 10.30-kor
Március 2. vasárnap hagyományos
istentisztelet
10.30-kor
Március 9. vasárnap családi
istentisztelet 10.30-kor
Március 16. vasárnap úrvacsorás istentisztelet 10.30-kor
Március 23. vasárnap közös
istentisztelet 9.00-kor a kulcsi
református templomban
Honlapunkon tájékozódhat aktuális gyülekezeti programjainkról, közösségünk életéről, beszámolókat olvashat
és képeket nézegethet.
Honlapcímünk:
htt p://refkulcsr ac alm.
wordpress.com/
Drótposta címünk:
ref.kulcs.racalmas@gmail.
com
Lelkipásztor telefonszáma:
0630/5748-564
Lélekfrissítő
„Megvan az ideje a sírásnak,
és megvan az ideje a nevetésnek.
Megvan az ideje a gyásznak, és
megvan az ideje a táncnak. ”
(Prédikátor könyve 3, 4)
Az ünnepek ritmust adnak
életünknek: karácsony után
farsang, aztán böjt és húsvét következik. Mindennek
rendelt ideje van. A munkának, a szórakozásnak, a sírásnak, a nevetésnek, a gyásznak
és a táncnak. Meg kell tanulnunk elfogadni a Mindenhatótól, ami éppen következik.
Meg kell tanulni az örömben
önfeledten belefelejtkezni, a
gyászban a fájdalom mélységeit megélni. Egyik időszak
sem tart örökké, minden szenvedés, kereszt után nevetés és
feltámadás következik.
Imádság: Uram, segíts elfogadni azt az élethelyzetet,
amibe éppen most helyeztél!
Ámen.
Kovács Enikő
református lelkész

Rácalmás
Traffipax ellenőrzések lesznek a mellékutcákban is!

Sok telket feltörtek a szomszédban
Lakosság sérelmére elkövetett bűncselekmény nem
történt Rácalmáson az elmúlt hónapban. Elkerült
bennünket a baj, annak ellenére is, hogy szomszédos településünkön egymást érték
a bűncselekmények: hetente négy-öt betörést, nyaraló,
víkendház, szerszámos tároló feltörését és kifosztását fedezték fel a telektulajdonosok,
amikor kiérkeztek az ősszel
ott hagyott nyári lakukba.
Megszűnni látszik az esti
besurranók látogatása városunkba ami köszönhető a kora
esti járőrözésnek és a sűrűbb
rendőri jelenlétnek.
A múlt hónapban több alkalommal volt trafipax ellenőrzés településünkön. Figyelmeztetjük autós társainkat,
hogy a jövőben is tervezi a
rendőrség több helyen a sebesség ellenőrzést, így a városunk kisebb mellék utjain
is várható műszeres mérés. Ez
azért is fontos, mert a közmeghallgatáson többen szóvátették, hogy nagy sebességgel hajtanak a járművek
településünk utcáin, mellékutcáin, ami nagyon balesetveszélyes! A rendőrség fokozott
ellenőrzéssel szeretné megfékezni a gyorshajtókat!
Mint láthatták több alaklommal is tartottunk közúti ellenőrzést a helyi körzeti megbízottal egyetemben,
aminek kézzel fogható eredménye is volt.
Egyesületünk eldöntötte az
idei év célkitűzéseit: az önkor-

mányzat által kiírt pályázaton
indulni szeretnénk a már rég
tervezett rendszám-felismerő
készülékmegvásárlására, amit
össze lehet hangolni a közeljövőben megépülő térfigyelő
rendszerrel. A megvásárolni
kívánt berendezést közvetlen
összeköttetésbe lehet hozni
a központi rendőrségi rendszerrel és a készülék által leolvasott rendszám alapján megtudható a gépjármű összes
adata (színe, műszaki vizsgája, tulajdonosa), de a legfontosabb hogy a rendszám vagy
az autó lopott-e. A rendszer
megtekinthető www.sigmoil.
hu internetes oldalon.
Ezzel a technikával ki tudjuk szűrni az idegeneket, esetleg nem tisztességes szándékkal
hozzánk érkezőket. Köztudott,
hogy a bűnelkövetők általában lopott autóval vagy lopott
rendszámú autóval mennek az
elkövetés helyszínére. Továbbá
előadásokat szeretnénk szervezni a rendőrséggel karöltve
a településen élő nyugdíjasoknak az aktuális bűnmegelőzési és védekezési lehetőségekről.
A jövőben is figyelünk gyermekeink közlekedésének biztonságára, ott leszünk iskola idő
alatt a gyalogátkelő helyeknél,
és figyelünk rájuk a nyári időszakban is.
Továbbra is folytatjuk nappali járőrözéseinket is, mivel a
bűnmegelőzés egyik fő eszköze a jelenlét, a láthatóság, mert
ha polgárőr járőrözést lát egy
bűnöző a településen, akkor
talán esélyünk van rá, hogy

Gyermekeink, szüleink és saját magunk
biztonságát támogatja,
ha adója 1 %-val
a Szent György Polgárőr Egyesület
részére rendelkezik!

Adószámunk:
18495573-1-07

nem követi el a kitervelt bűncselekményt – ugyanis fennáll
a veszélye annak, hogy megjelenik a tett helyszínén a járőröző polgárőr és elfogja az
elkövetőt. Tehát, ha nappali időszakban autóinkat látják a településünkön, akkor az
a bűnmegelőzés céljából történik. Aki több felvilágosítást igényel tisztelettel várjuk
március hetedikén 17 órától
18 óráig a régi önkormányzat
épületében lévő irodánkba.
Mindezen terveink megvalósításához szükségünk van
az önök segítségére is, amit
most megtehetnek, ha adójuk
1%-val egyesületünk részére rendelkeznek. Tagjainknál
beszerezhető a kitöltött rendelkezési nyomtatvány, vagy
az adóbevallásnál rendszeresített rendelkezési lap, amelyre az egyesületünk adószámát
és címét kell feltüntetni. Tavaly az önök jóvoltából közel 900 ezer forintot tudtunk
felhasználni közbiztonságunk
fenntartására. Az idei évben
tovább szeretnénk bővíteni a
forrásgyűjtési lehetőségeinket, így nem csak a település
lakosait és vállalkozóit keressük fel hanem más forrásokat
is megcélzunk céljaink elérése
érdekében.
Várjuk azok jelentkezését is, akik munkájukkal tudják segíteni Rácalmás jónak
mondható közbiztonságának
fenntartását!
Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István
elnökségi tag

A Rácalmási Szent
György Polgárőrség
telefonszámai:

Elnök:
Bartal Zoltán
06-30/621-0962
Titkár:
06-30/621-1193
Gazdasági vezető:
06-30/621-3806
Körzeti megbízott:
06-30/621-0959
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Térítésmentes lakossági szelektív
elektromos és elektronikai hulladékgyűjtés

Rácalmás Város Önkormányzat, valamint az ENVIROINVEST Zrt. szervezésében lakossági szelektív
elektromos és elektronikai hulladék berendezés (e- hulladék)
gyűjtést szervez községünkben,
amely során a lakosság ingyen
leadhatja háztartásában összegyűlt e- hulladékát.
Az e- hulladékgyűjtés ideje:
2014. 03. 22. (szombat)
08:00-14:00-ig
Az e- hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye: Adonyi út (volt
Deményi u.) Foci pálya mellett
Mi az e-hulladék gyűjtési
akció célja?
Gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a környezet védelmének, ezért szeretnék elérni,
hogy Rácalmás település szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok begyűjtésének
köre. E-hulladék az élővilágra, az emberi egészségre fokozott veszélyt jelent, különleges
gyűjtést és kezelést igényel, így
az nem gyűjthető a háztartási
vegyes hulladékkal. Az e- hulladék másodnyersanyagokat is
rejt, amelynek jelentős része újrahasznosítható. Ennek ellenére
nagy részük ma mégis hulladéklerakókba, erdőszélekre, illegális
lerakókba, vagy illetéktelen kezekbe kerül. Sajnos az e- hulladék a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos
mérgező anyagot és nehézfémet
(ólom, kadmium, higany, króm)
is tartalmazhat, amelyek a környezet számára nagy veszélyt
jelenthetnek.
Cél az, hogy az e- hulladék minél nagyobb mértékben
hasznosuljon, illetve a benne
található környezetre, emberre
veszélyt jelentő mérgező anyagok ellenőrzött körülmények
között kerüljenek ki környezetünkből.
Védjük együtt környezetünket kérjük, vegyen részt felhívásunkban!
Gyűjtés során leadható
elektronikai berendezések:

Használaton kívüli elektromos és
elektronikai berendezések gyűjtése
Háztartási kis-, és nagygépek (Mosógép, mikrohullámú
sütő, hűtőgép, porszívó, konyhai robotgépek,
fürdőszobai kisgépek stb.); Szórakoztató elektronikai
cikkek; IT elektronikai berendezések; Barkácsgépek;
Játékok

Helyszín: Rácalmás, Adonyi út (volt Deményi) Foci pályánál
Időpont:

2014. 03. 22. (szombat) 8:00-14:00-ig

Kérjük, berendezéseiket az „ENVIROINVEST Zrt. elektronikai hulladékgyűjtés” felirattal ellátott
gépjármű vezetőjének adják át! Elektromos eszközeiket ne helyezzék ki szemétgyűjtő konténerekhez,
valamint ne adják át hulladékkezelési engedéllyel nem rendelkező alkalmi begyűjtőknek!
ENVIROINVEST Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt.
7632 Pécs, Kertváros u. 2. Tel.: +36 72 551-044 Fax: +36 72 551-041
www.enviroinvest.hu

– Háztartási kis- és nagyberendezések,
szórakoztató
elektronikai cikkek: kávéfőző,
vízforraló, mikrohullámú sütő,
szendvicssütő, porszívó, konyhai kisgépek, hűtőszekrény,
mosógép, mosogatógép, villanytűzhely, villanybojler, ventilátor, lámpatest, asztali lámpa,
videomagnó, DVD lejátszó, rádió, magnó, CD lejátszó, Hi-Fi
torony, Music-center.
– Képernyős elektronikai
berendezések: TV készülék,
monitor.
– Számítógépek, telefonközpontok egyéb irodatechnikai berendezések: asztali telefon, nyomtató, számítógép,

elektromos írógép, iratmegsemmisítő, diktafon.
– Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok:
fúrógép, ütvefúró, sarokcsiszoló, körfűrész, rezgőcsiszoló, hőlégfúvó, stb.
– Játékok, szabadidős és
sportfelszerelések.
Intézmények kérésére, igazolást állítunk ki az eszközök
kezeléséről, mely tartalmazza
az átvett berendezések megnevezését, mennyiségét és az
átvevő engedélyeinek számát.
Kérjük, hogy az intézmények
selejtezési listát is szíveskedjenek mellékelni a leadásra kerülő berendezésekhez.

Fontos! Az elszállítandó eszközöket kérjük, ne helyezzék ki őrizetlenül az ingatlanukon kívülre, elkerülve
ezáltal a berendezések fosztogatását, illetve környezetük
szennyezését! A berendezéseket a kijelölt gyűjtőhelyen kérjük leadni.
Az elektronikai hulladék
csak ép, összeszerelt állapotban
gyűjthető! Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan
érdeklődni a (30) 870-4528-as
telefonszámon lehet!
Együttműködő munkájukat
köszönjük!
Schrick István
polgármester
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Egy szalagavató margójára…

„A búcsúzónak minden emlék drága
Egy száraz lomb, egy moha, egy kis kavics.
Hogy emlékezzék a távolban is
A helyre, melyre visszavonja vágya.
Tanú lesz az érzéseiről halálig.
S egy semmi így legdrágább kincsé válik.”
               (Goethe)
Idestova egy évtizede taní- Büszke vagyok azért is, mert
tok a Mezőföld Gimnázium sokukat általános iskolában
több tagiskolájában! Ez idő taníthattam, majd szülőként
alatt sok minden változott, találkoztunk és később lemára a fenntartó is, hiszen re- küzdve félelmüket és többek
formátus közösség védnöksé- előítéletét, újra mertek iskolage alatt működünk. Egyva- padba ülni-mert Ők még tudlami azonban állandó, azon ják, a tudás a műveltség, maramérföldkövek megható pilla- dandó érték, talán olykor még
natai, amelyek megkoronáz- hatalom is…,de mindenesetre
zák mindnyájunk erőfeszíté- eszköz, melyet jól hasznosítseit, sikereket, eredményeket va jobban boldogulhatunk- és
elérve.
akkor is az lesz, ha nem akad
Sokan, sokszor lesajnálva majd olyan generáció, aki
nyilatkoznak a középfokú fel- mindezt megértse…
Márta István
nőttoktatásról, pedig a színvonal fokmérője sohasem egy
Hogyan éli meg szalagavaintézmény maga, hanem az
abban hallgatóként, diákként, tóját egy „öregdiák”? Erről tapedagógusként
jelenlévők núskodjanak alábbi gondolafelkészültsége igényszintje. tok.
„Olyan hihetetlen volt száEzért nagyon büszke vagyok
a Rácalmási végzős osztályra. munkra, hogy ott állunk és
Azokra a felnőttekre, akiknek büszkén, emelt fővel vártuk,
nem adatott meg, hogy akkor hogy kitűzzék a végzős diátanulhassanak, amikor gyer- kok kék szalagját. Úgy elszamekként a szülői ház bizto- ladt ez a három év, mindjárt
sítja mindenhez a muníciót. vége. Nem gondoltuk vol-

Cserkész hírek

Január első felében az
Erzsébet-program, „Cserkészen az életre” cserkész
tematikájú és szervezésű táborába toboroztuk a gyerekeket. Népszerűsítettük a
programot, segítettünk a pályázatok megírásában, feltöltésében. Az idén augusztusban 70 gyerek jön velünk
Zánkára nyaralni. Csapattáborunk helyszíne Pilisszentlászló, Kárpát-forrás mellett
épül majd fel. Ide 30 cserkésszel ütjük fel sátrainkat.
A IV. Cserkészkerület őrsvezetőképző táborában négy
tagunk fogja, reményeink
szerint, befejezni az ifjúsági
vezetőképző tanfolyamot.

Miközben már a nyári programokat szervezzük,
akad bőven tennivaló a télen is. A nagyobbakkal csatlakoztunk a Fejér Megyei
Értékőr Hálózathoz. Rácalmás építészeti és természeti értékei jól dokumentáltak.
Emberi értékeink, régi és új
hagyományaink, népszokásaink, rendezvényeink helye
szintén ott van a helyi értéktárakban. Ezek felkutatásában, leírásában kívánjuk segíteni a helyi értékőr bizottság
tevékenységét is.
Fiataljaink a kapáláson,
szemétszedésen, virágültetésen túl képesek kreatív csapatmunkára is. Seregélyesen

na, amikor legelőször ültünk
az iskolapadban, hogy eljutunk idáig. Hazudnánk, ha
azt mondanánk, hogy kön�nyű volt. Nem, egyáltalán
nem! Nehéz, fárasztó, néha
gyötrelmes, de itt voltunk mi
egymásnak, segítettük egymást szellemileg, lelkileg, hiszen mindenki életében vannak mélypontok, rosszabb
napok, amikor igenis szükségünk van egy biztató szóra,
egy beszélgetésre, hogy újra
erőt merítsünk, és azt mondhassuk, hogy „Nem adom fel,
végig csinálom!” Íme, a bizonyíték, a mellkasunkra tűzött
kék szalag. Köszönet családtagjainknak, akiknek még ne-

hezebb volt, mint nekünk, de
most nagyon büszkék lehetnek ránk.
Tanárainknak köszönjük
az együtt töltött felejthetetlen éveket. Igyekeztek tudásuk legjavát nekünk átadni,
és ezt az eddigi sikeres vizsgáink tükrözik. Azt reméljük,
büszkék ránk, hiszen tudják,
hogy munka mellett, család
mellett, „x” évesen, nagyon
nehéz becsülettel helyt állni.
Nekünk sikerült! Kívánom
magunknak a sikeres érettségi vizsgát, ugyanezzel a töretlen lendülettel és lelkesedéssel! Hajrá Rácalmás Gimi 12.
osztály!
Csordás Józsefné Erika

részt vettünk egy ezzel kapcsolatos konferencián és műhelymunkán is.
Április 13-án, virágvasárnap Passió előadás a Jankovics kúriában. A cserkészek és
szüleik közül is sokan szerepelnek az idei előadáson. Elkezdtük a próbákat, a táncórákkal.
Foglalkozásainkon
beszélgettünk nemzeti jelképeinkről,
ünnepeinkről,
mozgalmunk történetéről és
alapítójáról, tábori feladatokról.
Február 22-én 18 órától a művelődési házban, a
Rácalmási Katolikus Kör
Egyesülettel közösen jóté-

konysági bált tartunk a csapat
javára. A rendezvény bevételéből gyerekek táborozását
támogatjuk, és közösségi (63
M katonai) sátrat szeretnénk
vásárolni. A rendezvényen
cserkészeink előadásán túl
fellépnek a Rácalmási Barina Néptáncegyüttes táncosai
- művészeti vezető Wünsch
László koreográfus-, valamint Németh Mihály ének.
Az est zene és hangulatfelelőse Vida Sándor.
Bízunk benne, hogy eddigi tevékenységünk alapján
sokan ítélik úgy, hogy további munkánk érdemes a támogatásra!
Blau Sándor

Rácalmás

Tisztelt Rácalmási
Nők, Asszonyok!

Nagyon fontos! Mert az
idejében felismert emlődaganat gyógyítható!
Kérném Önöket, hogy szíveskedjenek időt szakítani
magukra és elmenni március
3-4-én az ismételten meghirdetett mammográfiás szűrővizsgálatra.
Meghívót kaptak rá! Ha az
előző időpontra kaptak meghívót, és nem vettek részt a szűrésen, az a meghívó mostanra is
(egy éven belül) érvényes!

Amennyiben az idő beosztásukba nem fér bele az említett két nap valamelyikén,
akkor március 5-10-ig Dunaújvárosba is el lehet menni
emlőrákszűrésre az Egészségfejlesztő Központba, előzetes
bejelentkezés után.
Tisztelettel:
dr. Árgyelán Sára
háziorvos,
szülész-nőgyógyász
onkológus főorvos

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!
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Hajnal Józsefnek
Rácalmásra 80. születésnapjára!
Születésnapodon, nem kívánunk egyebet
csendes lépteidet kísérje szeretet.
Szívedben béke, lelkedben nyugalom,
légy nagyon boldog ezen a szép napon.
Szívünk szeret, ezt ne feledd
a legtöbb mit adhatunk;
A Családi szeretet.
Feleséged,
fiaid: Józsi, Gyuri,
menyeid: Ica, Gabriella
és unokáid: Józsi, Tomi, Krisztián és Máté

A Rácalmáson lakó 45-65 év közötti asszonyok, akik 2 éven
belül nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton, névre
szóló meghívót kapnak
mammográfiás szűrővizsgálatra.
A vizsgálat időpontja:
2014. március 3-4. 9-15:30 óráig
A vizsgálat helye:
Régi Városháza előtti parkoló, Széchenyi tér 19.
Aki a fenti időpontban nem tud elmenni, Dunaújvárosban
(Vasmű út 10.) 2014. március 5-10 között pótolhatja.
Kérem, hozza magával meghívóját!
Kérjük, mindenki jöjjön el, aki meghívólevéllel
rendelkezik!
A szűrővizsgálat ingyenes és fájdalommentes.
A szűrővizsgálattal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a
szűrőállomáshoz bizalommal.
Információ és időpont módosítás: 06-20/456-4256
Őrizze meg egészségét, éljen a lehetőséggel!
Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Turmixgép
eladó!
Teljesítmény: 400 W

Ár: 5500 Ft

3 x volt használva!
Telefonszám:
0630/ 678 6086

Ősi gyógymód
– meddőség,

–férfi potencia helyre állítása,
– a cukorbetegség gyógyítható, allergia, asztma,
– egyéb betegségek kezelése.

A gyógyulás garantált!

A honlap címe: zsenizsg.viniker.hu
Telefonszám: 06-30-865-75-72

Közérdekű telefonszámok25/: 517-850

Polgármesteri hivatal:
  Jegyző
  Polgármester
   Adóügyi iroda:
  Pénzügyi iroda:
  Építésüg yi iroda:
yző:
   Szociális iroda, és aljeg
Jankovich kúria
Iskola:
Óvoda:
Családsegítő Szolgálat
Gyermekjóléti Szolgálat:
:
Szociális Gondozói Hálózat
Művelődési ház és könyvtár:
Körzeti megbízott:
Polgárőrség:
dr. Mercz Gabriella
Háziorvosok:
dr. Árg yelán Sára
es
Gyermekorvos: dr. Földi Ágn

		
dr. Jáky Ágota
Fogorvos:
si ügyelet,
Háziorvosi, házi gyermekorvo
Kulcs:
ont,
közp
i
ügy
zség
Kistérségi egés

25/517-866
25/517-855
25/517-863, 517-864
25/517-861
25/517-856
25/517-852
25/440-020
25/440-023
25/440-035
25/440-440
25/440-018
25/440-038
25/440-456
30/621-0959
30/621-0962
25/898-028
20/341-3839
20/413-1556
25/440-957
30/648-5481
25/251-063
25/509-060
25/441-261
80/205-020
25/436-535
40/462-000

Posta:
E-ON:
Dunanett, szemétszállítás:
Mezőföldvíz :
s, dugulás) esetén
Technikai probléma (csőtöré
20/509-7790
rgy
helyben Ragacs Gyö
20/362-4188
Tarr Kft. - kábel tévé:
70/459-2561
Állatorvosi rendelő:
20/377-7842
   Dr. Beregszászi Anikó
30/951-0062
nc
   Dr. Szlávik Fere
25/789-053
tel:
felvé
Rácalmási képújság hirdetés
0-9726-597
06-2
:
atal
Hiv
ánia
Pléb
Rácalmási Római Katolikus

A hónap híre és fotója

Két probléma: megoldva

Rácalmás önkormányzat
vezetői két olyan problémát
is megoldottak a közelmúltban, amely a helyben lakók és
a látogatók közérzetét befolyásolja.
A régi városháza mellett a
gyalogosoknak kedvezett az
önkormányzat: járdát építtetett, így kényelmesen közlekedhetnek az arra járók.

Az „új” polgármesteri hivatalnál pedig parkolókat alakíttatott ki az út túloldalán. A
városháza előtt néhány parkolóhely van, az udvart nem
mindenki használja. Az autók
gyakran álltak meg az út túloldalán, kitaposták a füvet, ezáltal gondozatlanhatásúvá vált
az a rész. A parkolóépítés így
minden szempontból előnyös.

Kis anyakönyv

Rácalmás
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Január hónapban nem született gyermek Rácalmáson.

Ha gond van!

A Mezőföldvíz Kft. rácalmási munkatársa, helyben megbízott szakembere Ragacs György. Hozzá kell fordulni technikai
probléma (például csőtörés, dugulás) esetén. Ragacs György
telefonszáma: 06-20-509-7790 (ügyeletes telefon).

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2014. március 21-én, pénteken jelenik meg. Lapzárta: március 10-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb március 10-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.
E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

