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2014. március XXI. évfolyam 3. szám

TARTALOM

Az önkormányzat felújíttatta a II.
világháborús emlékművet.
3. oldal

Méltó megemlékezés
Rácalmás lakói méltó mó
don emlékeztek meg idén is
az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc évfordulójá
ról. A Jankovich iskola di
ákjainak előadása elevenítette
fel a történelmi eseményeket.
Dr. Galambos Dénes kormány
megbízott mondott ünne
pi beszédet, majd a résztve
vők elhelyezték a tisztelet és
a megemlékezés virágait a
Petőfi szobornál.

Kertészeti kiállítás és vásár lesz
a Jankovich-kúriában. Részletes
program:
5. oldal

Valentin-nap és alsós farsangi
buli.
10. oldal

A nyugdíjasklub tagjai rendbe
tették a művelődési ház parkját.
14. oldal

Iskolai
és óvodai
beíratkozás

Az általános iskolai be
iratkozás időpontja a 20142015-ös tanévre április 28-án,
29-én, 30-án lesz 8 órától 18
óráig.
Az óvodai, bölcsődei beíra
tás pedig 2014 április 28-30ig lesz 8 - 16 óráig a Rácalmási
Manóvár Óvodában.
Bővebb tájékoztatót mind
két beiratkozással kapcsolato
san a Rácalmás újság áprilisi
lapszámában teszünk közzé.
szerkesztőbizottság

A Rácalmásról elhurcolt zsidók
emlékére

A holokauszt egy szörnyűséges vészkorszak volt, melyben em
bereket fosztottak meg alapvető jogaiktól, tulajdonuktól, embe
ri méltóságuktól, és küldtek halálba számunkra elképzelhetetlen
borzalmak közepette. Az egész emberiség és az emberiesség ellen
elkövetett vétkek sorozata. Ideológiai alapját a náci fajelmélet szol
gáltatta, tagadván, hogy minden ember egyenrangú a másik em
berrel, hogy ezzel igazolni próbálja rettenetes tetteit. A holokauszt
során mintegy hat millió zsidó halt meg a náci gépezet és kolla
boránsai által gondosan kidolgozott és működtetett, könyörtelen
rendszerben. A történtek alapjaiban rendítették meg a civilizációt,
és még mindig nem sikerült feldolgoznunk hatásait.
Emlékeznünk kell arra, hogy majdnem minden tizedik holo
kauszt áldozat magyar zsidó volt, holott a magyar zsidóság a ma
gyar nemzet részét képezte, mint ahogyan ma is.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Rácalmás

2

Választás
2014. április 6.

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE
KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK
2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.
A szavazás napja:
2014. ÁPRILIS 6.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.
Szavazókörök
A helyi választási iroda vezetője megállapította a rácalmási
szavazókörök sorszámát, területi beosztását és címát. Ez
alapján a következő helyszíneken lehet szavazni:
1-es szavazókör – általános iskola
2-es szavazókör – Jankovich-kúria
3-as szavazókör – orvosi rendelő
4-es szavazókör – művelődési ház
Az értesítést – amely tartalmazza, hogy melyik szavazó
körben voksolhat – minden választópolgárnak meg kellett
kapnia február 17-ig.
Szavazás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár sze
mélyesen szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó válasz
tópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelent
kezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja
le szavazatát. Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig, a
külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. március 29én 16.00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy
levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi
választási irodától.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy orszá
gos listára lehet.
Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált
választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatal
ban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a
www.valasztas.hu weboldalt

Az önkormányzat beruházásában kétszárnyú kaput nyitottak a temető
kerítésén a Millenniumi park felől. Hulladékgyűjtő konténert is kihelyeznek oda, hogy biztosítsák a temető rendjét, tisztaságát

A Rácalmásról elhurcolt zsidók
emlékére

(Folytatás az 1. oldalról.)
Világhírű tudósokat, mű
vészeket, sportolókat adtak a
hazának, szorgalmas iparosok,
kiskereskedők voltak, akik fon
tosnak tartották a gyermekeik
taníttatását, akik hazafias érzel
meik által vezérelve harcoltak a
48-as szabadságharcban éppen
úgy, mint az első világháború
ban. A zsidók megpróbáltatásai
1938-as évben váltak súlyosab
bá. Először állásukat, megélhe
tésüket, tanulási lehetőségeiket,
vagyonukat veszítették el, majd
életük is veszélybe került.
Büszkék lehetünk Rácalmás
történelmére, hiszen soknem
zetiségű és sok vallási feleke
zetű faluként békében éltek a
szerbek, svábok, cigányok, ró
mai katolikusok, reformátu
sok, evangélikusok, görögkele
ti és görög katolikusok, zsidók.
Az utóbbiak zöme kiskereske
déssel foglalkozott, de akadtak
iparosok, gazdálkodók, taní
tók, orvosok is köztük. Évtize
deken át zsidó főjegyzője volt a
falunak. Szorgalmas emberek,
a falu megbecsült tagjai voltak.
Kivették a részüket társadalmi
életből, többek között az álta
luk létrehozott nőegylet alapí
tott a szegények számára kór
házat (Szegényház). Néhányan
közülünk talán még emlékez
nek is rá, ahogyan a községház
zal szemben állt a zsinagógára
is, melyben tanterem is volt.
1941-től itt is megváltozott
a helyzet. Törvényileg kötelez
ték őket ingatlanaik átadására,
gyermekeiket kizárták a felső
oktatásból, munkaszolgálatra
kötelezték a férfiakat. 1944 má
jusában összegyűjtötték itt is a
zsidó családokat, felrakták őket
a kis motyójukkal a szekerek
re, melyek a gyűjtőhelyig vitték
őket, és mentek az ismeretlen,
fenyegető végzetük felé.
Az akkor tizenkét esztendős
apám látta az idős Klein nénit
a kocsin, aki csoki Mikulással
ajándékozta meg a nála vásár
ló gyerekeket, Klein bácsit, aki
együtt méhészkedett nagy
apámmal. A mi családunkban
soha nem tűrték az idegengyű

löletet. Öregapám világlátott,
művelt iparosember volt, aki a
legfontosabbnak az embersé
get, a tudást, a közösségért való
munkálkodást tartotta. Értetle
nül, rémülten nézte kiskamasz
édesapám az általa tisztelt idős
emberek, a kis iskolatársak el
hurcolását, nagyapám elkese
redett tehetetlenségét. Sokan
éreztek hasonlóan. Klein bácsi
azt énekelte a szekér saroglyá
jában „Visszajövünk, mire le
hull az akácfa fehér fürtös vi
rága”. Egyikük sem jött vissza.
Klein bácsinak és a többi
rácalmási zsidó áldozatnak kí
ván Rácalmás Város Önkor
mányzata emléket, hogy akik
nek sírköve nem lehetett, ne
tűnjenek el nyomtalanul. Fel
vettük a kapcsolatot a Holok
auszt Emlékközponttal, és le
kértük az adatlapokat az Yad
Vasem emlékhatóságától, hogy
a hősi emlékművön felsorolt,
- Müller Lászlóné által gyűj
tött és Hetényi István: Rácal
más története című könyvében
is megjelent - áldozatok listá
ját a rendelkezésre álló okira
tok és visszaemlékezések alap
ján megpróbáljuk pontosítani.
Önkormányzatunk Fridrich
Ferenc szobrászművészt kér
te fel az alkotás elkészítésére,
melynek már megfelelő helyet
is találtak.
Az emlékmű létrehozása, a
zsidó temető, - melyet Mosonyi
Mihály, díszpolgárunk annak
idején kitisztíttatott és minden
egyes sírját dokumentálta, - ci
vil közreműködéssel, kormány
zati pályázati pénzből való
rendbetétele méltó emléket állít
az áldozatoknak, és segít feldol
gozni a múltat. A legfőbb érték
az emberi élet. Rá kell ébred
nünk, hogy ilyen bűntettek újra
előfordulhatnak, és ahogy ez
megtörtént a zsidókkal, meg
történhet másokkal is. Meg
kell tanulnunk, hogy felelőssé
get vállalva fel kell emelnünk a
szavunkat, hogy megelőzzük,
illetve megakadályozzuk, hogy
bármiféle népirtás, bárhol is
történjen a világban.
Németh Miklósné

Rácalmás

Óvodafejlesztés, útépítés

A lefolytatott közbeszer
zési eljárások végeztével két
fontos beruházás ünnepélyes
szerződés-aláírására került
sor március 4-én Rácalmá
son, amelyek nyomán régen
várt fejlesztések valósulnak
meg a településen. 184 mil
lió forintot költ az önkor
mányzat az óvoda középső
épületszárnyának teljes re
konstrukciójára, a két óvodai
csoportnak helyet adó épü
letrész mellett az óvoda ud
vara is megszépül. A beruhá
zás a nyár végére elkészül, az
új bölcsődei szárny átadásá
val egy időben birtokba vehe
tik majd a megújult középső
épületrészt is a gyermekek.
Útépítésekre 166 millió
forintot költ az idén tavas�

szal-nyáron az önkormány
zat, a munkálatok napokon
belül megkezdődnek. Asz
faltburkolattal és csapadék
víz-elvezető rendszerrel lát

Látványos partfal-megerősítés

Nagy erőkkel folytatódik
ófaluban a partfalmegerősítés
III. üteme. A szerb templom
környékén érdemes körülnéz
ni, mert nagyon látványosak
az ott elvégzett munkák. A
projekt megvalósulási helyszí
ne a Szávó köz, Kossuth utca
feletti magaspart, Bruck köz
és Kiss Ernő utca által határolt
terület. A beruházás megold
ja a szerb templom talajmoz
gásból adódó további rongáló
dását is.

Az önkormányzat helyreállíttatta a II. világháborús emlékművet, hogy
az is méltó kegyeleti helye legyen településünknek

ják el a Kinizsi, a Babits, a
Helyes Imre és a Nap utcá
kat, valamint a Venyimi út
Vasvirág utcáig terjedő sza
kaszát is.
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Iparűzési adó
mentesség

Rácalmás Város Jegyzője tá
jékoztatja az érintett adózókat,
hogy a Rácalmás Város képviselőtestülete által biztosított, 2013.
01. 01. napjától hatályos iparűzési adómentesség (2.500.000 Ft
alatti vállalkozási szintű adóalap
esetén) valamint ehhez kapcsolódó adóelőleg törlés a 2013. évi
bevallási adatok ismeretében lehetséges. A 2013. évről az ipar
űzési adóbevallások benyújtására
folyamatosan van lehetőség, jog
szabályi határideje 2014. 05. 31.
Azon ügyfeleink, akik a 2013.
évi illetve 2014. I. féléves iparűzési
adóelőlegüket megfizették azon
ban 2013. évre adómentességre
jogosultak, a bevallásuk benyújtá
sa valamint feldolgozása után be
fizetésüket a jogszabálynak meg
felelően visszaigényelhetik.
dr. Györe Andrea
jegyző

Fogadóóra

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

Németh Miklósné
Időpont: 2014. április 2.,
szerda 15 - 17 óráig

Helyszín: polgármesteri hi
vatal tárgyalója.
dr. Györe Andrea
jegyző

A Szentháromság szobor felújításáról döntött az önkormányzat a helyi
plébánossal egyeztetve. Az emlékművet az időjárás kikezdte, málladozik
a vakolat. A düledező kerítést már elbontották
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Ismét eltelt négy esztendő. A választási ciklus végéhez közeledve Rácalmás önkormányzati képviselői értékelik az elvégzett
munkát az elkövetkezendő hónapokban. Alpolgármesterünk, Kukucska Gyula nyitja meg a sort.

Kukucska Gyula

Mindenek előtt szeretném
megköszönni Rácalmás pol
gárainak azt a lehetőséget,
hogy ismét, immáron a hato
dik ciklusban beválasztottak
az önkormányzatba. Remé
lem, hogy a bizalomnak eleget
tettem. Igyekeztem a lakosság
érdekeit képviselni. Köszö
nöm mindazoknak, akik a fo
gadóóráimon megkerestek, és
megosztották velem gondja
ikat, kéréseiket. Igyekeztem
minden problémát a lehető
ségekhez mérten a legtelje
sebb mértékben megoldani.
Nem vártam a képviselőtes
tületi ülésre, csak akkor, ha
olyan volt a téma, ami indo
kolta azt, hanem bementem a
polgármesteri hivatalba, tájé
kozódtam, mit lehet tenni az
aktuális ügyben, és léptünk,
amilyen gyorsan csak lehetett.
Itt szeretném megköszönni
a hivatalban dolgozók mun
káját, akik nagy szakértelem
mel kezelik a település ügyeit,
és figyelmesen, segítőkészen
bánnak az emberekkel.
Hálás vagyok Rácalmás la
kóinak azért, hogy a korábbi
négy évhez hasonlóan most
is pártmentes képviselőtestü
letet választottak, a városvédő
és szépítő egyesület jelöltjei
re voksoltak, biztosították ez
zel a zökkenőmentes önkor
mányzati munkát az elmúlt
ciklusban. Zökkenőmentes
nek mondom a mögöttünk
álló esztendőket annak elle
nére, hogy az elmúlt évek
ben jópárszor feljelentették a
polgármester urat, az önkor
mányzatot, állandóak voltak
a vizsgálatok, ellenőrzések.
De a végén mindig bebizo
nyosodott, hogy alaptalanok
voltak a feljelentések, mond
hatnám azt, súrolták a rágal
mazás szintjét.
Az önkormányzat összeté
teléről elmondhatom: nagyon
jó, mert az élet minden terüle
te képviselve van, az egészség

ügytől kezdve az oktatásig és
a vállalkozókig. Meggyőződé
sem, hogy nincs szégyenkezni
valónk, sikereket könyvelhet
el a csapat, hiszen a lehető
ségekhez képest maximálisan
teljesítettünk.
Négy évvel ezelőtt, az ön
kormányzati
választásokat
megelőzően utcagyűléseket
tartottunk. Rácalmás fejlesz
tése az ott elhangzottak szel
lemében valósult meg azóta.
Figyelembe vettük a közép
távú stratégiai tervünket, és
igyekeztünk megoldani azo
kat a kéréseket, elvárásokat,
amelyek a gyűléseken elhan
goztak. Talán maradéktala
nul nem lett meg minden, de
amennyiben ezt a csapatot vá
lasztják meg újra, ígérhetem,
folytatjuk a munkát a lakosság
elvárásainak figyelembevé
telével. Elmondhatom, hogy
a városvédő egyesület részé
ről már megtörtént a jelölés
a közgyűlésen, és változatlan
formában öt képviselő fog in
dulni, melléjük még két kép
viselőjelöltet határoztak meg.
Jó érzés számomra, hogy en
gem is indítanak újból, amit
köszönök, azért is, mert ré
szemről ez lesz az utolsó cik
lus, amennyiben megválasz
tanak a rácalmásiak. Bízom
benne, hogy nem okoztam
csalódást eddig a Rácalmási
Városvédő és Szépítő Egye
sületnek, mert az elmúlt cik
lusban is figyelembevettem
azokat az elvárásokat, amelye
ket az egyesület célul kitűzött
maga elé, és tagjai elé a fejlesz
téssel kapcsolatban.
Nagyon sok mindent kel
lett bepótolnunk az elmúlt
években is, és ezúttal nagy
figyelemmel voltunk a helyi
közintézményekre. Sikerült
felújítanunk az orvosi rende
lőt, ami úgy vélem, nagyon
szép és modern lett. Megva
lósítottunk egy nagy álmot, a
bölcsődét. Olyan új városhá

zát hoztunk létre, ami
párját ritkítja a környé
ken, és mellette teljes
kihasználtságnak ör
vend a régi városháza
épülete is, szinte vala
mennyi irodája haszná
latban van. Mellette
több utcában aszfal
toztunk, megoldottuk a
csapadékvíz-elvezetést,
járdát építettünk, nagy
erőkkel folytattuk ófalu
partfal-megerősítését.
Szinte felsorolhatatla
nok azok a fejlesztések,
amelyeket a mögöttünk
álló ciklusban megvaló
sítottunk, hiszen öröm
mel mondhatom, hogy közel,
vagy még több mint egymilli
árd forint értékben fejlesztet
tünk évente. Állandó feladat
ként még magunkra vállaltuk
az iskola fenntartását, mert a
rácalmási gyermekek oktatá
si feltételeinek biztosítását, a
gyerekeink jövőjét fontosnak
tartjuk. Nagyon nagy fejlesz
tést végeztünk a sport terén.
Megépítettük az új öltözőt,
és besegítettünk a Duna-par
ton az új vízibázis kialakításá
ban, ezzel is biztosítva Rácal
más ifjúságának az egészséges
életmódra nevelését, a szabad
idő hasznos eltöltését, sporto
lási lehetőségét. A városvédők
közösségi teret alakítottak ki
a városközpontban, példá
san törődtek a parkokkal, vi
rágágyásokkal. Olyan sikerre
emelték a Tökfesztivált, ami
országosan nagy-nagy ered
ménynek számít. Egyre na
gyobb népszerűségnek örvend
az Almavirág Fesztivál. Az
önkormányzati rendezvények
közül a majális, a városnapok
és a Rácalmásiak Karácsonya
a három nagy program, ame
lyet a civil szervezetekkel kö
zösen megvalósítunk. Itt ra
gadom meg az alkalmat, hogy
köszönetet mondjak a helyi
civil szervezetek tagjainak az
összefogásért, a segítő part
nerségért, valamint, ha sza
bad így fogalmaznom, a tár

sadalmi munkát végzőknek
az áldozatos és odaadó köz
reműködésért. Örülök, hogy a
civil szervezetek létszáma év
ről évre nő, egyre többen ta
lálják meg közösségi szinten
a számukra fontos szabadidős
tevékenységet, és úgy gondo
lom, a jövőben is csak össze
fogva, együtt érhetjük el cél
jainkat. Ezt kiemelve emeli
az önkormányzat évről évre
a civil szervezeteknek nyúj
tott támogatást, idén például
18 millió forint a keret, amit a
pályázatok alapján felosztunk.
Még egy jó dolog: a polgár
őrség munkája nagyon szín
vonalas lett, nagy mértékben
hozzájárulnak a közbiztonság
javításához.
Szeretném megköszönni
Schrick István polgármester
úrnak, hogy engem javasolt
helyettesének, alpolgármes
ternek, amit a képviselőtársa
im is egyhangúlag támogat
tak. Remélem megfeleltem
az elvárásoknak. Ami pedig
a jövőt illeti... Bízom benne,
hogy a Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület jelöltjei
ismét győzni fognak az őszi
választásokon, hogy folytat
hassuk a megkezdett munkát.
Reméljük a gazdasági körül
mények sem változnak, és le
hetőségünk lesz településünk
további fejlesztésére, pártos
kodás nélkül, a lakók igényei
szerint.
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás

Indul a magyar
Attila földjére

Egy igazabb történet a magyar nyelvűek bejöveteleiről és a
türk Árpádék hatalmi foglalásáról:
Dr. Makkay János régész elmélete és bizonyítékai Horváth
Béla történelemtanár előadásában
RÁCALMÁSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2014. április 5., szombat 17 óra

Tavaszi színházjárat

a budapesti József Attila Színházba AZ ARANYEMBER
című előadásra 2014. április 15-én, kedden 19 órakor.
A program ára buszköltséggel együtt 5500 forint.
(Felszállás: Rácalmás Pomóthy Áruház 16.30 óra, Kulcs Vas
bolt 16.45 óra)
Érdeklődni és jegyet rendelni személyesen a Rácalmási Mű
velődési Ház és Könyvtárban, valamint a
25/440-456-os vagy a 70/3216-442-es telefonszámon lehet.

Jókai Mór klasszikusa a 19. században tipikus kalandregénynek in
dult. Tímár Mihály a legyőzhetetlennek hitt hős, aki a hirtelen jött
gazdagság ellenére sem boldog. Az igazi szeretet keresése, annak eljö
vetele válaszút elé állítja. Képes lemondani az anyagi javakról a kézzel
fogható boldogság fejében? A főbb szerepekben Rékasi Károly, Bod
rogi Gyula, Létay Dóra, Láng József és még sokan mások!
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
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Könyvajánló

Benedek Elek: Édes anyaföldem.
Egy nép, s egy ember tör
ténete
A nagy székely mesemon
dó hatvanesztendős korában
kezdte papírra vetni emlékeit.
„A magyar nemzet ezer
éves életének legszomorúbb
tavaszán fogtam e könyv írá
sába...
Úgy állítom
ország színe elé a székely né
pet, amilyennek gyermekif
júságomtól életem alkonyáig
láttam: erényeit nem túlzom,
hibáit el nem titkolom. Gyer
mekifjú koromban e népnek
élete kedves, mosolygó idill,
férfikorom, s főképpen éle
tem alkonyának idején drá
ma” - írta
Benedek Elek
1920 szeptemberében a kötet
hez készült olvasói ajánlásban.
A gazdag írói életút egyet
len regénye páratlanul izgal
mas olvasmány. Erdélyről,
gyerekkorról, a század eleji
Budapestről, írók és szalonok
titkairól, képviselőházi viták
ról, nem utolsó sorban pedig a
szülőföldről és a székely nép
lélekről olvashatunk. Bene
dek Elek öt éven keresztül or
szággyűlési képviselő volt, de
politikusként is mindvégig az
ifjúsági irodalommal, a nép
költészettel és a közoktatással
foglalkozott.
1921-ben végleg hazatért
Erdélybe, ahol az irodalom
nak és az irodalomszervezés
nek szentelte idejét.
10 új könyv a Nemzeti
Könyvtár sorozatában.

A Nemzeti Könyvtár soro
zatot 2012-ben azzal indította
útjára a kormány, hogy a ma
gyar olvasóközönség megis
merhesse hazánk történelmét,
hagyományait és jeles szemé
lyiségeit.
A Nemzeti könyvtár a ma
gyar írott kultúra legjavát
gyűjti egységes sorozatba. A
válogatás első szempontja az
olvasmányosság, a második a
sokszínűség, a harmadik pe
dig nemzeti önbecsülésünk
erősítése. Mindezt a tarta
lomhoz illő nemes kivitelben,
a nagy XVIII. századi erdélyi
nyomdász, Misztótfalusi Kis
Miklós antikva betűiből szed
ve, a világhírű Munken gyár
Premium Cream papírján.

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
Angol Klub Vezetője: Tóth Szilvia
Csütörtök 19.00-20.00
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
Szerda 17.00-19.00
Kick box aerobic Vezetője: Hódosi Ágnes
Péntek 18.00-19.00

Móricz Zsigmond: Erdély,
Tündérkert
Móricz
Zsigmond:
Erdély,A nagy fejedelem
Móricz
Zsigmond:
Erdély,A nap árnyéka
Gárdonyi Géza: Az én fa
lum
Romsics Ignác: Bethlen
István
Magyarkarácsony
Kós Károly: Az országépí
tő
Kodolányi János:A vas fiai
1.
Kodolányi János:A vas fiai
2.
Bánffy Miklós: Emlék
könyv
A Nemzeti Könyvtár so
rozatából 24 kötet található
könyvtárunkban.
Sok új könyvvel és szere
tettel várjuk a Rácalmási Mű
velődési Ház és Könyvtárban.

Mozgássérült Egyesület Rácalmási Csoportja
Vezetője: Pauer Gézáné
Minden hónap utolsó szerdája 15.00-16.00
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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Tűzgyújtás
és rendrakás!

A köztisztasági rendelet
alapján az ingatlantulajdonos
nak a közterület tisztántar
tásával, zöldterület, park ápo
lásával kapcsolatos feladatai a
következők:
– az ingatlan előtti járdának,
járda hiányában 2 méter szé
les területsávnak, a járda mellet
ti zöldsáv úttestig terjedő tel
jes területének a gondozása,
tisztántartása, szemét- és gyom
mentesítése.
– az ingatlan melletti, mögöt
ti nyílt ároknak és műtárgyainak
tisztántartása, gyommentesítése.
– az ingatlantulajdonosnak
a közutak mentén keletkezett
füvet szükség szerint, de éven
te legalább négy alkalommal le
kell kaszálni és eltakarítani . Az
ingatlan mellett húzódó köz
területen elhelyezett növények
gondozásáról a tulajdonos vagy
használó köteles gondoskod
ni. A két szomszédos terület,
épület közötti közforgalmi te
rületsáv vagy átjáró esetében a
tisztántartási kötelezettség a
tulajdonosok között fele-fele
arányban oszlik meg.
Avar és kerti hulladék ége
tésének szabályai:
– avar és kerti hulladék: fa
lomb, kaszálék, nyesedék, egyéb
növényi mardványok ártalmat
lanítása elsősorban komposz
tálással történhet
– belterületen az éghető ker
ti hulladék megsemmisítését,
égetését egész évben lehet vé
gezni vasárnap kivételével reg
gel 5 - 8 óra illetve 16 - 22
óra között, szélcsendes időben.
Szombaton tüzet gyújtani csak
reggel 5 - 8 óráig lehet, délután
és este tilos
– avart és kerti hulladékot
csak olyan helyen és területen
szabad elégetni , ahol a személyi
biztonságot nem veszélyezteti ,
vagyoni és környezeti kárt nem
okoz . Erre a célra közterületet
igénybe venni tilos!
– az égetendő hulladék nem
tartalmazhat kommunális , il
letve ipari eredetű hulladékot
(műanyagot, gumit, vegyszert,
festéket stb.), illetve azok ma
radékait.
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VIRÁGOS RÁCALMÁS
– SZÉP PORTA 2014

Jelentkezési lap a VIRÁGOS RÁCALMÁS és a SZÉP PORTA mozgalomra. A lap meg
található honlapunkon (www.racalmasivarosvedok.hu) is, de azonos adattartalmú, e-mailben el
küldött (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 címek vala
melyikére.

A jelentkezések leadásának határideje: április 30.

Az értékelésekre három alkalommal, májusban, júliusban, illetve szeptemberben kerül sor,
amelyet háromtagú bizottság végez helyszíni bejárással és 5-ös skálán történő értékelési meto
dikával.
Kérjük, hogy segítsék idősebb szomszédjaikat a jelentkezés megtételében, hogy senki érdeklő
dő ne kerüljön hátrányos helyzetbe. Ha úgy gondolja, hogy szomszédja, ismerőse is esélyes lehet,
jelölje Őt bátran, hogy értékelhessük környezetünk szépítéséért tett erőfeszítését.
   SZÉP PORTA *

        

VIRÁGOS RÁCALMÁS*

           
NÉV

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

Felhívás almás sütemény sütésre!
Kedves Városlakók!
Hamarosan itt a május, közeledik újra az Almavirág fesztivál!
Május 17-én újra várjuk az ügyes háziasszonyok, lányok, gyerekek
és férfiak jelentkezését is az Almás sütemények versenyére.
A már megszokott két kategóriában lehet indulni:
– hagyományos almás lepényt és
– különleges almás süteményt
várunk a versenyre.
A nevezéseket (1 tálca sütemény) 2 db belépőjeggyel honoráljuk, továbbá
mindkét kategória első három helyezettje tárgyjutalomban részesül.
Már most lehet gondolkodni, hogy ki mivel kápráztatja el a zsűrit.
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FEJLŐDÉSBEN A VAJK ÍJÁSZOK!

Bizonyára még mindig na
gyon kevesen tudják Rácal
máson, hogy van a városnak
egy nagyon sikeres sport kö
zössége, mégpedig a VAJK
íjászok. Iskolai szakkörből
kinőve immár a Rácalmás
Sportegyesület szakosztálya
ként működünk, jelenleg 25
taggal. Az utóbbi 3 évben na
gyon komoly fejlődésen men
tünk keresztül, versenyző
ink eredményei és az általunk
rendezett versenyek színvona
la ezt hűen tükrözik.
Az önkormányzat segít
ségével kiépítettünk egy íjász
pályát, amelyen biztonságos
körülmények között tudjuk
tartani edzéseinket, biztosítva
ezzel versenyzőink megfele
lő felkészülését a versenyekre.
Tagja lettünk a Dél-Dunán
túli Íjász Régiónak, amelynek
versenysorozatába bekapcso
lódva hamar elértük a legsi
keresebb csapat címet, több
színvonalas versenyről hoz
tuk el csapatszinten a legtöbb
érmet. A tehetséges utánpót
lás korú versenyzőink mellett
immár több sikeres felnőtt
íjászunk is van, akik országos
versenyeken érnek el kiváló
eredményeket. Fiatal verseny
zőink minden évben sikere
sen szerepelnek a Suli Íjász
Bajnokságon, de emellett
büszkék lehetünk Füle Lász

ló Gáborra, valamint Bényei
Ákosra, akik 2013-ban Sop
ronban az Európa Bajnok
ságon egy 2. és egy 3. helyet
szereztek. 2015-ben Magyar
országon, azon belül Gödöl
lőn kerül megrendezésre az
IFAA 3D világbajnokság,
amelyen terveink szerint 2-3
versenyzővel indulunk, az
idei év a vb-re való felkészü
lés jegyében fog eltelni. Több
színvonalas versenyen (Grand
Prix, Országos Bajnokság) ve
szünk részt, emellett a DDR
versenysorozatban is ott le
szünk, sőt a sorozat koordiná
ló egyesülete vagyunk. Több
sikeres 3D-s vadászíjász ver

TÁJÉKOZTATÓ

A Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. végzi Rácalmás
településen a víz és szennyvíz szolgáltatást.
A Felhasználók a Kft. munkatársaival az alábbi elérhetőségeken tudnak kapcsolatba lépni:
1. Mobil ügyfélszolgálat - személyesen
Minden hónap 2. péntekén 8.00 - 12.00 óra között
Helye: Rácalmás, Polgármesteri Hivatal
2. Mezőföldvíz Kft. Dunaföldvári Főmérnöksége
Telefon: +36-40/462-000
E-mail: ugyfel@mezofoldviz.hu
Helye: Dunaföldvár, Hunyadi Park 5/a.

senyt rendeztünk Rácalmá
son, amelyen versenyenként
100-160 versenyző vett részt
az ország egész területéről,
mondhatjuk, hogy igen elége
detten távoztak tőlünk. Ver
senyeink színvonala országos
szinten mérve is nagyon ma
gas, ezt a fejlődést szeretnénk
továbbra is fenntartani, illetve
Rácalmás hírnevét öregbíteni.
Elmondható, hogy sikere
inket a csapat megfelelő fel
készültségének köszönhetjük,
amit nagyon sok edzéssel és
gyakorlással értünk el. Emel
lett kiemelném a csapat ös�
szetartását, amely példaértékű
lehet sok más civil szervezet

részére. Nagyon jó kapcso
latot ápolunk Rácalmás ön
kormányzatával, a sportegye
sülettel, illetve nem utolsó
sorban a városvédő egyesü
lettel.
Amennyiben valaki szeret
né kipróbálni ezt a csodála
tos sportot, és szeretne a csa
patunkba tartozni, várjuk sok
szeretettel!
Érdeklődni Tóth Balázsnál
lehet a 06-20/527-5006-os
telefonszámon. Április 19-én
rendezzük a tavaszi verse
nyünket, melynek helyszíne
a sziget tanösvénye, oda is vá
runk minden érdeklődőt!
Tóth Balázs

3. Mezőföldvíz Kft. Paksi Főmérnöksége
Telefon: +36-40/462-000
E-mail: ugyfel@mezofoldviz.hu
Helye: Paks, Kölesdi út 46.
Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre töb
bek között:
- mérőóraállás bejelentés
- mérőóra csere igény
- szerződés módosítás, felhasználó váltás
- bekötési igény bejelentése
- készpénzes befizetés
- számlareklamáció
- csőtörés bejelentés
- stb. igények esetén.
Ügyfélszolgálat
MEZŐFÖLDVÍZ Kft.
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Jankovich Miklós
általános iskola
Szép eredmények
az országos
kompetenciamérésen…

Valentin és farsang

A Valentin nap nálunk
nem csak a szeretet jegyében
zajlott, ezen a napon tartot
tuk hagyományos alsós far
sangunkat is. A jelmezesek
most saját tantermükben öl
töztek, majd az osztályukkal
közösen vonultak fel a torna
teremben. Az idei jelmezek
közt ötletesebbnél ötletesebb
maskarákban gyönyörköd
hettünk. Sok anyuka muta
tott ízelítőt kreativításából,
hiszen a kölcsönzött jelme
zeket egyre inkább kiszorítja
a házilag készített. A felvonu
lást a 4. a osztály műsora kö
vette. Előadásuk után játékos

feladatok vártak a mesefigu
rának és egyéb érdekességnek
öltözött lurkókra. Volt limbóhintó, táncverseny, párnatánc.
A mókázásban megéhezett és
megszomjazott vendégekre a
büfében várt mindenféle íny
csiklandó nyalánkság. Ezúton
is köszönjük a 4. osztályos
szülőknek a segítséget, igazán
kitettek magukért! Köszönjük
továbbá a Rácalmásért Okta
tási Környezeti és Kulturális
Nevelési Egyesületnek, Di
ákönkormányzatunknak, va
lamint Pinthoffer Antalnak a
támogatást!
Ősz Diána

A törvényi szabályozásnak
megfelelően 2013 májusában
is részt vettünk az egész or
szágra kiterjedő felmérésben,
ahol a szövegértést és a ma
tematikai tudást nézték meg.
A vizsgálatban 4389 iskola
közel 253.000 tanulója vett
részt. A szövegértés-teszt azt
vizsgálta, mennyire képesek a
tanulók megérteni az olvasott
szövegeket, azokat a minden
napi élet során alkalmazni,
hasznosítani. A matemati
ka-teszt megmutatta, hogyan
képesek a diákok használni
az iskolában tanult matema
tikai tudásukat. A tesztfüze
teket központilag javították,
melyek most jelentek meg
az Oktatási Hivatal honlap
ján. A tanulók eredményeit
az iskolák, szülők maguk is
elemezhetik. Ez segít ben
nünket, hogy objektív, reális
képet kapjunk gyermekeink
teljesítményéről, megismer
jük erősségeinket és gyenge
ségeinket a két felmért terü
leten, melyek persze kihatnak
a többi tantárgyban nyújtott
teljesítményre is. Az orszá
gos eredmények azt mutat
ják, hogy a növendékek ma
tematikai képességei 6-ról 8.
évfolyamra jelentősen nőt
tek, míg 8-ról 10-re ez már
kevésbé jellemző. Viszont a
szövegértési képességek 6-tól
10. osztályokig egyenleteseb
ben fejlődtek. Érdekes, hogy
hagyományosan magyarból
a lányok, míg matematiká
ból a fiúk szerepeltek jobban.
Természetesen a Jankovich
iskolában is elemeztük a ta
valyi eredményeket, ame
lyekből ismét az derült ki,
hogy intézményünknek nem

kell szégyenkeznie, sőt büsz
kén vállalhatjuk diákjaink
teljesítményét és az őket fel
készítő pedagógusok munká
ját. Az elért eredmények már
hagyományosnak számíta
nak, hiszen hosszú évek óta
megelőzzük az ország soksok iskoláját, noha a tanulók
összetétele - az értelmi ké
pességek, szociális helyzet alapján az átlagos övezetbe
tartozunk. Tankerületi szin
ten is megnéztük a mérési
eredményeket, itt is örvende
tesek a tények a 6. és 8. osz
tályosok összeadott pontszá
mai alapján. Idén 22 iskolával
hasonlítottuk össze a kapott
adatokat, ezek szerint a na
gyon előkelő 4. helyen végez
tünk és csak válogatott gyere
keket is foglalkoztató három
dunaújvárosi intézmény előz
te meg a rácalmási iskolát
(Széchenyi, Móricz, Dózsa).
Mögöttünk végzett többek
között a városból a Pető
fi, Arany, Gárdonyi, Vasvári,
Szilágyi vagy Adony, Baracs,
Nagyvenyim és még lehetne
sorolni a többi tanintézetet
Pusztaszabolcstól Előszállá
sig.
Amennyiben Önök több
információt is szeretnének,
a jelentések megtalálhatók
a www.oktatas.hu oldalon a
„Megjelentek a 2013. évi Or
szágos mérés iskolai eredmé
nyei” hírre kattintva. A tanu
lói elemzést a tanuló mérési
azonosítójának ismeretében
csak az arra jogosult (diák,
szülők, iskola) tekintheti
meg, az intézményi, fenntar
tói adatok mindenki számára
hozzáférhetőek.
Kiss József

Rácalmás

Felsős farsang 2014
A farsang hangos mulatsá
gait egy középkori hiedelem
teremtette meg. Az emberek
azt hitték, hogy a tél utolsó
napjaiban a Nap elgyengül, és
ártó szellemek, boszorkányok
kelnek életre. Jelmezes felvo
nulással, a zajokkal akarták el
űzni a rosszat és a hideget.
A régi babonákat mára már
elfeledtük, de a jelmezes fel
vonulások, a farsangi bálok
megmaradtak szerte a vilá
gon különböző időben és for
mában.
Iskolánkban is a lázas ké
szülődés időszaka a febru
ár. Művészet órákon álarc és
maszk tervek, technika órá
kon díszek, informatika órán
plakátok készülnek. Osztály
főnöki órán és délutánonként
tánc és jelenet próbák, ötlet és
jelmezgyűjtés folyik, amely
be bevonjuk a szülőket, isme
rősöket. Mindez azért, hogy
meglepjük egymást valami új,
érdekes, humoros és kedves
öltözettel, fellépéssel.
A bálteremmé varázsolt
tornateremben - hagyomá
nyokhoz híven - a nyolca
dikosok keringő tánca csalt
örömkönnyeket a szülők és
nevelők szemébe. Hihetetlen
ez az átváltozás. Egyik pil
lanatról a másikra diákjaink
előkelő tartású fiatalembe
rekké és szebbnél szebb bál
királynőkké váltak. Légiesen
könnyedén forogva előttünk,
ahogy azt Kissné Zsuzsa néni
tanította.
Igen tarka és színvonalas
jelenetek, táncok következtek.
5.a kis rókái osztályfőnö
kükkel, Szilvi nénivel,együtt

adták elő az akrobatikus ele
meket is tartalmazó „Fox
Dance”-t. Az 5.b focistáit
Zita néni vezetésével lelkesí
tették a Pom Pom lányok.
A „kínai sárkány”nyugati
változataival ellentétben nem
félelmetes, ijesztő állat, ha
nem az embereket segítő, jó
szándékú lény. Sikeres, ener
gikus, vonzó egyéniség. Tele
van ötlettel és lelkesedéssel,
mint a 6.a Laci bácsi vezeté
sével. A 6.b osztály a bábból
csodálatos pillangóvá átalaku
lást jelenítették meg előttünk.
Az 1960-as évek hangula
tát idéztük fel a 7.a osztál�
lyal a „CSINIBABA” című
film nyomán. Majd a 7.b osz
tály folytatta a múlt és je
len szórakozási formája kö
zötti kalandozást „DISCO
EVOLÚCIÓ”című táncjele
netével.
Fergeteges bulival zárta a
műsoros részt a két nyolca
dik osztály. Fantasztikus jel
mezükben szinte rá sem is

mertünk a két osztályfőnökre,
Jutka nénire és Flóra nénire,
akik felszabadultan táncoltak
tanítványaik között.
A jó hangulatot tovább
fokozta Garda István bá
csi DISCO-ja. A gyerekeket,
kedvenc zenéjükkel szórakoz
tatta. Tombolatárgyként fel
ajánlott egy focilabdát és egy
pár focizoknit, amelyeknek
nagyon örültek a szerencsés
nyertesek.
Szinte mindenkit, aki sze
repelt tortával jutalmaztunk.
Köszönjük a szülőknek a sok
felajánlott tortát, szendvics
alapanyagot, szörpöt, segítő
munkát, amellyel hozzájárul
tak farsangunk szervezéséhez.
Köszönjük Pinthoffer Antal
nak a szódát.
Külön köszönet a Polgár
őröknek, akik biztosították a
zavartalan szórakozásunkat.
És nem utolsó sorban kö
szönet minden kollégának,
osztályfőnöknek, akik mun
kájukkal emelték rendezvé
nyünk színvonalát. Megéri
a befektetett munka, mert
a közös élmények segíte
nek továbblépni. Feltöltőd
ve, nagyobb lendülettel foly
tatódhat az oktató-nevelő
munka.
(A Rácalmás TV február
20-i műsorában ízelítőt kap
hatnak farsangunk hangula
tából.)
Vargáné
Moldován Katalin
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A magyar
kultúra
tiszteletére

A dunaújvárosi Széchenyi
István Gimnáziumban idén
is megemlékeztek a Magyar
Kultúra Napjáról. Az előző
évekhez hasonlóan népdal
éneklési, a vers és prózamon
dó versenyre várták a tehet
séges növendékeket, január
23-án. Intézményünk mind
két versenyen részt vett. A
versmondó versenyen Tóth
Lili 8.b osztályos tanuló kép
viselte iskolánkat. A nép
daléneklési versenyen két
csoportunk is szép sikerrel
szerepelt. A több hetes gya
korlás nem maradt eredmény
nélkül. Az 5-8. évfolyamosok
kategóriájában a Tulipánok Beckers Sandra (4.a), Kiss
Napsugár (5.b), Pomóthy
Panna (5.a), Szabó Döniz
(5.a) -, baranya megyei nép
dalcsokrukkal bronz minősí
tést hoztak haza. A nyolcadik
osztályosok triója - Cserku
ti Evelin (8.b), Garda Eszter
(8.b) és Mészáros Petra (8.a)
-, csángó népdalaikkal ezüst
minősítést értek el.
Igmándi Zita

Angol
versenyek, szép
eredmények

Nagyon jó hírekkel tu
dunk szolgálni a nyelvi verse
nyeket illetően. Március 4-én
Hermann Johanna (7. b osz
tály) a Rudas Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégi
umban megrendezett kistér
ségi angol nyelvi szépkiejtési
versenyen az általános iskolá
sok kategóriájában I. helye
zést ért el. Johanna március
5-én az Arany János Általá
nos Iskolában a 7. osztályos
tanulóknak rendezett tanke
rületi angol nyelvi verseny
ről 2. helyezéssel, Fehérvári
Máté (7. a osztály) emléklap
pal jöhettek haza.
Sikereikhez gratulálunk!
Kunos Vanda
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Idén télen már izgatottan várták gyerekeink a pénteki napokat, ekkor
mentünk korcsolyázni . 22 gyerekből már 11-nek volt saját korija. A Cicás
szülőknek is sokat köszönhetünk, hiszen volt köztük mindig olyan, aki
szívesen bevitte a városba a korcsolyás táskákat, vagy már a buszmegállóban várt Libor Ádám papája. Amikor még a hokiütőket is vihettük a fiúk
már az oviban szervezték a csapatokat. Dorka „néni” az edző, felállította
a kaput is a játékhoz. Hétről hétre érdekesebbnél érdekesebb feladatokat talált ki. Megtanultuk hogyan kell megállni a korcsolyával, kerülgetni a bójákat, letérdelni, hasalni, felállni….

A múlt héten minden nap másik csoport tartott nyílt napot szülők, óvónénik, tanító nénik örömére. A téma minden csoportban az idei évben a
március 22-ei Víz Világnapjához kapcsolódott: maga a VÍZ volt

A református egyházközség hírei

Istentiszteletek a rácalmási református-evangélikus templomban:
Március 23. vasárnap közös istentisztelet 9.00-kor a kulcsi refor
mátus templomban
Március 30. vasárnap hagyományos istentisztelet 10.30-kor a
rácalmási ref. templomban
Április 6. vasárnap hagyományos istentisztelet 10.30-kor a
rácalmási ref. templomban
Április 13. virágvasárnap, hagyományos istentisztelet 10.30-kor
Április 20. húsvétvasárnap, úrvacsorás istentisztelet 10.30-kor
Április 27. vasárnap, húsvéti koncert és istentisztelet a Napsu
gár Kórus és a zeneiskolások résztvételével 10.30-kor a rácalmási ref.
templomban
Családias összejövetelen az utánpótlás csapatok bemutatkozásával kezdődött a 2014-es kézilabdás bál. A finom vacsora elfogyasztása után hajnali háromig kitűnő zenei összeállításra táncoltak a sportkedvelők

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

Adószámunk:
18495573-1-07

Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa

Kenusaink már elkezdték március elején a vizes alapozást. Április elején
Dunavarsányban a korosztályos bővített keretben, egyhetes közös felkészülésen vesz részt négy kenusunk, Bucsi Bence, Nagy Ívó Máté, Bucsi
Bálint és Kindle Marcel

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

Cserkész hírek
Nem unatkoztunk febru
árban sem és a tavaszunk is
mozgalmasnak ígérkezik.
A diákolimpia városi sakk
bajnokságán vettünk részt. 3
arany, 2 ezüst, és 2 bronzér
met szereztünk. Köszönjük
Kondás Lászlónak és Gar
da Istvánnak a verseny meg
szervezését és lebonyolítá
sát! Február 22-én, a megyei
versenyen is képviseltük Rá
calmást, itt Németh Afrodité
bronzérme dicséretet érdemel.
A Rácalmási Katolikus Kör
Egyesület és csapatunk kö
zös jótékonysági bált tartott
a művelődési házban. Min
denkit sok szeretettel vártunk,
akinek szimpatikus mozgal
munk. Bálunk különlegessé
ge, hogy nem volt belépőjegy
és korhatár. Célunk az volt,
hogy mindenki érezze jól ma
gát és lehetőségeihez mérten
támogassa a hátrányos hely
zetű gyerekek táborozását. A
száz fő feletti vendégseregnek
egyórás műsorral kedvesked
tünk, melyben cserkészeink
zorbát táncoltak, népdalokat
adtak elő, zenéltek, Németh
Mihály a Hair-t énekelte. A
Barina néptáncegyüttes pe
dig fergeteges táncprodukciót
mutatott be - Wünsch Lász
ló két koreográfiáját, a Kis
kun legényest és a Kerekecs
két. A rendezvény támogatói
voltak: Pomóthy áruház, VIPI
büfé, Szilárd csempe, Gacsá
lyi víz-,gáz-, fűtéstechnika,
Rácalmás Német Kisebbségi
Önkormányzata, Ági virágsa
rok, Rácalmási gyógyszertár,
Komolai Zoltánné-papírbolt,
Horgászbolt,
Sárkányfűgyógynövénybolt,Vasbolt Farkasné, Művelődési Ház
és Könyvtár, Arnóczky Ilo
na, Pálinkás Tiborné, Bárán
di László, Tamási Károly és
sokan mások. Hálás köszönet
minden fellépőnek, támoga
tónak és segítőnek!
Egy hét múlva az adonyi
csapat bálján vettünk részt. Jó
volt ismét találkozni a sok régi
ismerőssel.

Rácalmás

Októberben döntöttünk
az önálló csapattá válásról.
Az országos elnökség februá
ri határozata alapján megkap
tuk számunk és engedélyünk.
1406. számú Szent Miklós
Cserkészcsapat Rácalmás a
nevünk. Szent Miklós a gye
rekek és a diákok védőszentje.
Halálának napján (december
6.), jócselekedeteire emlékez
ve ma is ajándékozással ünne
peljük.
A farsang és a báli szezon
hamvazószerdával véget ért.
Mi már a húsvéti ünnepkör
re készülünk. Március 9-én a
Passió hanganyagát vettük fel
a Dunaújvárosi Főiskola stú
diójában. Vasárnaponként 14
órától a kúriában próbálunk.
Nagyon várjuk az április 13án, virágvasárnap 15 órakor
kezdődő előadást! Tavaly a
zord idő ellenére is 3-400 né
zőnk volt, az idén teltházra
számítunk a Jankovics kúria
udvarán.
Március 15. és április 5. a
zsidó temetőben önkéntes
munka.
A hónap folyamán rendbe
tesszük a szalagágyunkat és a
6-os úti kereszt környékét is.
Március 22-én Medve
hagyma túra a Bakonyban,
Kisgyón környékén. Az isko
lásokkal közösen töltünk meg
egy buszt, ahogy már régeb
ben is.
A csapattáborunk helyszí
ne Vác és Kosd között Csete
lőpusztán a Cserhát-hegység
DNy-i részén lesz. (augusz
tus 6-14.) Március 23-án fel
derítjük és lefoglaljuk a hely
színt.
Blau Sándor
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Húsvét és passió-játék
A húsvét napjainkban a ke
resztények legfontosabb ün
nepe, hivatalos állami ünnep,
a magyarság kultúrájának, ha
gyományának élő része több
mint ezer éve.
De mit is ünneplünk Hús
vétkor? Semmiképpen nem a
nyuszit (csirkét, bárányt, főtt
sonkát).
Húsvét vasárnapja a tavaszi
napéjegyenlőséget követő első
holdtölte utáni első vasárnap.
Húsvét az azt megelőző
időszak, Jézus sivatagi böjt
jének emlékére tartott negy
vennapos nagyböjt lezárulását
jelzi. A katolikus keresztény
ségben böjtnek nevezett, való
jában „húshagyó” táplálkozá
si időszak után ezen a napon
szabad először húst enni.
Virágvasárnap a nagyhét
kezdete, ezen a napon vonult
be Jézus Jeruzsálembe. Nagy
csütörtök az utolsó vacsora
emléknapja. Nagypénteken
emlékezünk meg Jézus Krisz
tus kereszthaláláról.
A
húsvétvasárnap Jézus feltáma

dásának ünnepe. A húsvéti
ünnepkör a pünkösddel zárul.
A passió Krisztus szen
vedésének történetét beszéli
el (latin passio = szenvedés),
evangéliumi szöveggel.
A betlehemezések és tavalyi
előadásunk sikerén és pozitív
visszhangján felbuzdulva elha
tároztuk, hogy ismét elhozzuk
az ünnep hangulatát, és meg
ismertetjük történéseit a rácal
másaikkal és minden érdeklő
dővel. 50-60 önkéntes barátunk
készül lelkesen a próbákon szö
veggel, énekkel, tánccal. Mi
ről szól még a passió? Nekünk
itt Rácalmáson a szeretetről, az
összefogásról, a jó közösségről,
amely felkarol minden pozitív
ötletet, kezdeményezést.
Az előadás civil kezdemé
nyezésre és segítséggel jön lét
re, de várunk további támoga
tókat is.
Köszönjük a művelődési
ház és a Jankovics-kúria dol
gozóinak segítségét a próbák
és a helyszín biztosításában.
Blau Sándor

Rácalmás
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Tisztelt Rácalmásiak!

Tavaszi szépítés, rendrakás
A Napfény Nyugdíjasklub
tagjai március 13-án reggel 8
után gyülekeztek a Rácalmási
Művelődési Ház és Könyv
tár előtti park tavaszi munká
latainak elvégzésére. A bok
rok metszése, sövény nyírása,
ágyások gazolása után min

denkinek jólesett a kacsa- és
sertészsíros kenyér, savanyú
sággal és lila hagymával!
Hálás köszönet a klubta
goknak az önkéntes munkáju
kért, amelynek köszönhetően
ismét megszépült Rácalmás
egyik zöldövezete!

PET-palackok

Rácalmás területén a ház
tartásokban keletkező mű
anyag flakonok (PET pa
lackok) begyűjtéséhez a
szemétszállító cég térítés
mentesen biztosít zsákokat.
A műanyag palackokat
tisztán, laposra taposva kell
elhelyezni a zsákban. A meg
telt és az ingatlan elé kihelye
zett zsákokat havonta egy al
kalommal, minden hónap 4.
szerdáján szállítják el.

Szállítási időpontok 2014ben:
Március 26.
Április 23.
Május 28.
Június 25.
Július 23.
Augusztus 27.
Szeptember 24.
Október 22.
November 26.
December 23.

Meghívó

a IV. Rácalmási Svábbálra,
ami 2014. március 29-én lesz
a művelődési házban.

Fellép: a rácalmási Barina Néptánccsoport, valamint
a móri Edelweiss Német Nemzetiségi Táncegyüttes.
Az étel, ital batyus jellegű, a sramlihangulat
pedig garantált.
Jegyvásárlás személyesen a művelődési házban. Jegyrende
lés a 06-20-2088058-as telefonszámon lehetséges.

A belépőjegy ára: 1000 Ft/fő.
Mindenkit sok szeretettel várunk!

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 feltéte
leinek javítása, fejlesztése volt.
Az egyesület vagyonának forrásai eddig elsősorban a tagdí
jak, 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 nyilatkoza
tot 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

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

Adószám:
19822798-1-07

Segítségét köszönjük!

SZJA 1%

Rácalmáson egyre több szervezet képes fogadni a felajánlott
szja 1%-okat.
Önnek kell eldöntenie melyiket választja!
Ha rácalmási lakosként rácalmási szervezetet választ, már
nem döntött rosszul.
Javaslom válassza azt a szervezetet, amelyiknél biztos abban,
hogy adománya előre meghatározott, nemes célokat fog szol
gálni.
Válassza a HÍD EURÓPÁBA Közalapítványt!
Miért kérem, hogy adója 1%-át a

HÍD EURÓPÁBA Közalapítvány
(Adószám: 18481817-1-07)

javára ajánlja fel?
Azért mert a Közalapítvány támogatása nélkül sok rácalmási
rendezvény már eddig sem valósulhatott volna meg. Biztosít
hatom, hogy a beérkezett és beérkező adományokat a közala
pítvány teljes egészében céljainak megvalósítására fordítja. A
beérkező pályázatok támogatásának mértékéről az alapító által
felkért, ellenőrzött kuratórium és nem egy személy dönt.

Rácalmás
Nem kívánok egyéb átkot,
Egyél meg egy hektó mákot!
Minden nap csak 1-1 szemet,
Addig élj, míg meg nem eszed!

AMBACH JÓZSEFET

60. születésnapján és névnapja alkalmából
sok szeretettel köszönti
ERZSI, ENDRE, JUTI

Új házak építését,
javításokat és felújításokat,
hőszigetelési munkák
elvégzését vállalom.

Ha szakszerű, gyors, pontos munkára van szüksége,
forduljon hozzám bizalommal:
Kevevári István
kőműves mester
Telefonszám: 0630-275-6147
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Tisztelt
Adózó!
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

Hirdetés
Eladásra kínálunk: benzinnel működő rotációs kapát, kézi
szőnyegseprő gépet, tésztakészítő gépet, 110 l akác boroshordót, 50 l műanyag hordókat, 8 fokú, 3 méteres fa létrát, fekete bőröndöt (60x40x20 cm), 12 db 1,35 l műanyag
szódásüveget rekesszel együtt. Minden használt,jó állapotú. Érdeklődni lehet: Rácalmás, József A. u. 14. Telefon: 0625/444-741.

A rácalmási takarmány és kutya
macska eledel bolt továbbra is
várja régi és új vásárlóit!
Kínálatunk: minden háztáji állatnak való takarmány keverék széles választéka, premixek, koncent
rátumok, ásványi anyagok, vitaminok, szemestakarmány.
Kutyáknak - macskáknak: száraz tápok, konzervek, szalámik, mirelitek és egyéb kiegészítők.
Tavasszal – előnevelt baromfira, kacsára, libára rendelést felveszünk.
Aki nálunk rendeli meg előnevelt állományát, az 10 % kedvezményt kap a zsákos indító, nevelő és
befejező takarmánykeverékből!
Elérhetőségünk: Rácalmás Május 1. utca 11.
(Millenniumi park mellett)
Telefon: 06-30-4-77-66-43

Rácalmás
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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
r:
yvtá
kön
és
ház
ési
előd
Műv
Körzeti megbízott:
Polgárőrség:
dr. Mercz Gabriella
Háziorvosok:
dr. Árg yelán Sára
dr. Földi Ágnes
os:
korv
rme
Gye

		
dr. Jáky Ágota
Fogorvos:
si ügyelet,
Háziorvosi, házi gyermekorvo
ont, Kulcs:
Kistérségi egészségügyi közp

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

Kis anyakönyv:

Február hónapban nem született gyermek Rácalmáson.

Lapunk következő száma

Posta:
E-ON:
Dunanett, szemétszállítás:
Mezőföldvíz :
s, dugulás) esetén
Technikai probléma (csőtöré
20/509-7790
helyben Ragacs György
20/362-4188
Tarr Kft. - kábel tévé:
70/459-2561

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2014. április 18-án,
pénteken jelenik meg.

Állatorvosi rendelő:
20/377-7842
   Dr. Beregszászi Anikó
30/951-0062
   Dr. Szlávik Ferenc
25/789-053
felvétel:
Rácalmási képújság hirdetés
Hivatal: 06-20-9726-597
ánia
Pléb
us
olik
Kat
ai
Róm
Rácalmási

A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármes
teri hivatal titkárságán.

A hónap híre és fotója

Hódvárak Rácalmáson

Rácalmáson is intenzíven
dolgoznak a hódok!
Az 1800-as évek végén tel
jesen kipusztultak a hódok
Magyarországról. Még Eu
rópában is kevés példány élt.
Németországban az 1900as évek közepén telepítették
vissza őket, és 1980-tól jelen
tek meg Ausztriában, majd
fokozatosan húzódnak lefelé a
Duna mentén. Magyarorszá
gon a becsült számuk körül

belül 1000, ebből 500 a Szi
get-közben él.
Mivel védett állat és termé
szetes ellensége nincs, gyorsan
szaporodik. Károkat okoznak
az erdészetben, a vízgazdál
kodásban és az árvizek levo
nulásában.
Aki a vízen „jár” körülte
kintően közlekedjen, mert a
meggyengített fák balesetet
okozhatnak!
Bölcskei Ferenc

Lapzárta: április 7-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg
jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat leg
később április 7-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

