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2014. április XXI. évfolyam 4. szám

TARTALOM

Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánok Rácalmás
valamennyi lakójának!

Útépítések, az önkormányzat
jóvoltából
3. oldal

A képviselőtestület és az önkormányzat
dolgozói nevében:

Schrick István
polgármester

Elkészült az óvoda első dombágyása
16. oldal

Iskolai
és óvodai
beiratkozás

Húsvétváró foglalkozás volt az
iskolában
18. oldal

Kőbán Rita kétszeres olimpiai
bajnok volt a kajak-kenusok vendége...
21. oldal

Az általános iskolai beiratkozás időpontja a 20142015-ös tanévre április 28án, 29-én, 30-án lesz 8 órától
18 óráig, a megyei kormányhivatal döntése alapján. A
Jankovich Miklós Általános
Iskolában szeretettel várják a
leendő első osztályosokat.
Az óvodai, bölcsődei beíratás pedig 2014. április. 28-30ig lesz 8 - 16 óráig a Rácalmási
Manóvár Óvodában.
Bővebb tájékoztatót mindkét beiratkozással kapcsolatosan lapunk 16. és a 21. oldalán olvashatnak a szülők.

Országgyűlési választás 2014 –
dr. Galambos Dénes a képviselőnk

Az április hatodikán
megtartott országgyűlési választáson Rácalmás az aktív
települések közé tartozott,
hiszen az országos átlagnál
többen mentek el szavazni.
A helyi részvételi arány 65
százalék volt.
Fejér megye 04-es választókörzetét dr. Galambos Dénes
a Fidesz-KDNP képviselheti
a parlamentben az elkövetkező négyéves ciklusban.
Rácalmáson a következő volt az első három helyen szerepeltek szavazati
aránya: dr. Galambos Dénes 889 szavazatot kapott.
Második helyezett Pintér

Tamás ( Jobbik) 624 szavazattal, harmadik Magyar
András (MSZP-EGYÜTT
-DK-PM-MLP) 599 szvazattal. (Részletek lapunk 2.
oldalán.)
Dr. Galambos Dénes
megkeresésünkre elmondta:
köszönetet mond a rácalmási
polgároknak a választásokon
való részvételért, az őrá szavazóknak a bizalomért, és köszöni a Fidesz aktivistáinak a
munkáját, segítségét, támogatását, szavazatszámláló bizottsági munkáját. A közelgő
ünnepek alkalmából kellemes húsvétot kíván Rácalmás
valamennyi lakójának!
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Szavazatszámlálók

Rácalmás

Köszönetemet fejezem ki a 2014. április 6-án megtartott
országgyűlési képviselő választáson, RÁCALMÁSON, a Szavazatszámláló Bizottságok munkájában résztvevőknek. Kiváló
munkát végeztek. Köszönöm.
Dr. Györe Andrea
jegyző, a választási iroda vezetője
1. szavazókör Általános iskola (Rácalmás Szigetfő u. 24.)
Választott tagok:
Holdampf Sándor Antalné
SZSZB elnök
Füléné Perusza Katalin
SZSZB elnökhelyettes
Polányiné Hopka Annamária
SZSZB tag
Delegáltak
Czakóné Holló Szilvia
JOBBIK Magyarországért
Mozgalom Párt
Galináné Svarda Zsuzsanna
FIDESZ-KDNP Párt
Bélavári Miklós Ödön
Magyar Szocialista Párt,
Együtt a Korszakváltók Pártja,
Demokratikus Koalíció,
Párbeszéd Magyarországért Párt,
Magyar Liberális Párt
Zándoki Istvánné
MSZP, Együtt, DK, PM, MLP
2. szavazókör Jankovich-kúria (Rácalmás Jankovich köz 1-7.)
Választott tagok:
Füredi Gábor
SZSZB elnök
Tóth Krisztina
SZSZB elnökhelyettes
Szabó Erika Erzsébet
SZSZB tag
Delegáltak
Godán Annamária
Piros Lászlóné
Sitku Krisztina
Rohonczi Sándor
Csúri István

JOBBIK
FIDESZ-KDNP Párt
FIDESZ-KDNP Párt
MSZP, Együtt, DK, PM, MLP
MSZP, Együtt, DK, PM, MLP

3. szavazókör Orvosi rendelő (Rácalmás Korányi tér 7.)
Választott tagok:
Bucsi Tamás
SZSZB elnök
Tóth Albertné
SZSZB elnökhelyettes
Czakó Adrienn
SZSZB tag
Delegáltak
Sápi Balázs
JOBBIK
Lukács István
FIDESZ-KDNP
Holló Ferencné
FIDESZ-KDNP
Kiss Kálmán
MSZP, Együtt, DK, PM, MLP
Pinke Ferencné
MSZP, Együtt, DK, PM, MLP
4. szavazókör Művelődési Ház és Könyvtár (Rácalmás Szigetfő u. 31.)
Választott tagok:
Zombori Zoltán József
SZSZB elnök
Dr. Tóth Pálné
SZSZB elnök helyettes
Szloboda Andrásné
SZSZB tag
Delegáltak
Nagy Gyula
JOBBIK
Fazekas Sándorné
FIDESZ-KDNP
Benczéné Hollosi Bea
FIDESZ-KDNP
Végh Károly László
MSZP, Együtt, DK, PM, MLP
Végh Károly Lászlóné
MSZP, Együtt, DK, PM, MLP

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2014. ÉVI
VÁLASZTÁSÁNAK
(2014. 04. 06-i) RÁCALMÁSI EREDMÉNYE
PÁRTLISTÁS
ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA
Névjegyzékben és mozgóurnát igénylők jegyzékében lévő
választópolgárok száma: 3708 fő
Szavazóként megjelentek száma : 2412 fő
Részvételi arány : 65 % .
szavazatok száma
1.
MCP
2
2.
A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT
13
3.
SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI
52
4.
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT
6
5.
ÚDP
1
6.
FIDESZ-KDNP
913
7.
SEM
15
8.
LMP
105
9.
JESZ
3
10. ÚMP
0
11. MUNKÁSPÁRT
13
12. SZOCIÁLDEMOKRATÁK
9
13. KTI
4
14. EGYÜTT 2014
2
15. ZÖLDEK PÁRTJA
15
16. ÖSSZEFOGÁS
1
17. MSZP-EGYÜTT –DK-PM-MLP
603
18. JOBBIK
644
ÖSSZESEN :
2401

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

EGYÉNI
ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA
szavazatok száma
SZABÓ SÁNDOR (KTI)
5
DEDECSIK FERENC ( FÜGGETLEN
15
KISGAZDAPÁRT )
SZÁNTÓ GÁBOR ( NEMZETI ÉRDEKÉRT
2
PÁRT )
ORHA ZOLTÁN BÉLA
9
( SZOCIÁLDEMOKRATÁK)
SZARVAS DÉNES ( ÚMP)
2
FILUS GYÖRGYI ( SZEM- NŐPÁRT )
11
PINTÉR TAMÁS ( JOBBIK)
624
SZALAI BALÁZS ( SEM)
24
HERMANN HENRIK (SMS)
108
SUBECZ TAMÁS ( EGYÜTT 2014)
11
DR. GALAMBOS DÉNES ( FIDESZ – KDNP)
889
MAGYAR ANDRÁS TAMÁS ( MSZP-EGYÜTT
599
–DK-PM-MLP )
SZEIBERT MÁRTON (AQP)
1
ILLÉSSY ISTVÁN ( LMP)
88
ÖSSZESEN :
2388

Rácalmás

Fogadóóra

Fejlesztések,
felújítások

Elkészült Rácalmás bölcsődéje. A képviselőtestület megbízásából a kivitelező
hozzákezdett az óvoda felújításához. A több száz millió
forintba kerülő intézményfejlesztést az önkormányzat finanszírozza.
A helyi plébánossal egyeztetve, és a képviselőtestület
döntése alapján elkezdődött
a Szentháromság szobor felújítása.
Az önkormányzat helyreállíttatta a II. világháborús
emlékművet, hogy az is méltó
kegyeleti helye legyen településünknek.
Továbbá az önkormányzat
kétszárnyú kaput nyittatott a
temető kerítésén a Millenniumi park felől. Hulladékgyűjtő konténert is kihelyeztek
oda, hogy biztosítsák a temető rendjét, tisztaságát.
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Útépítés, több helyen

Az önkormányzatzat útépítésekre 166 millió forintot
költ az idén tavasszal-nyáron
A munkálatok megkeztődtek a Nap utcában. Folytatásban pedig a Kinizsi, a Babits,
a Helyes Imre utca aszfaltozása és csapadékvízelvezetése
következik.
A Martinász lakótelepen
élők életét könnyíti meg, hogy

az önkormányzat leaszfaltoztatja a Venyimi utat a Vasverág utcai bekötőig. Az első két
mellékutcában lakóknak nem
kell majd nagyot kerülniük a
Fő utca felé, hanem a Venyimi
úton közvetlenül hajthatnak
le a 6-os útról, és közelíthetik
meg otthonukat. Az úttest kiszélesítése, az alap kialakítása
már elkezdődött.

Tájékoztatjuk a lakókat, hogy
Rácalmás Város Önkormányzatának
képviselőtestületi
tagjai közül a következő tart
képviselői fogadóórát.
Pálinkás Tiborné
Időpont: 2014. május 7.,
szerda 15 - 17 óráig
Helyszín: polgármesteri hivatal tárgyalója.
dr. Györe Andrea
jegyző

Szelektív
gyűjtés

Rácalmás területén a háztartásokban keletkező műanyag flakonok (PET palackok) elszállítási időpontjai:
Április 23.
Május 28.
Június 25.
Július 23.
Augusztus 27.

Az önkormányzat jelentős összeggel támogatja a civil szervezeteket
Sorszám Támogatásban részesített civil szervezet
Támogatás célja
1.
Rácalmás Sportegyesület
A szakosztályok működtetése, a versenyzés biztosítása

Támogatás összege
7.500.000 Ft

2.

Rácalmásért Oktatási Kulturális
És Környezeti Nevelési Egyesület

Kulturális és szabadidős tevékenységek megvalósítása
- Március 15-i, október 23-i ünnepély, iskolai ünnepélyek
- Játszóházak
- Gyermektáboroztatás támogatása
- Íjász Szakosztály és régiós versenyek lebonyolításának támogatása
- Diákönkormányzat által szervezett programok
- Kulturális programok támogatása
- Színházlátogatás
- Diákpályázatok, versenyek támogatása

1.000.000 Ft

3.

Rácalmási Városvédő
És Szépítő Egyesület

A húsz éves városvédők a település egészségéért, kultúrájáért és hagyományaiért
- "Virágos Rácalmásért" mozgalom
- Almavirág Fesztivál
- Tökfesztivál
- Raáb Ervin Művészeti Tábor
- Az egyesület megalakulásának 20. évfordulója

7.000.000 Ft

4.

Rácalmási Sirály Közhasznú
Egyesület

5.

Szent György Polgárőr Egyesület

Működési támogatás
- Tavaszi Duna part takarítás
- Május 1 -i sportprogram
- Nyári ifjúsági horgásztábor
- Rácalmásiak karácsonya
Figyelünk Rád Rácalmás
- Rendszám felismerő készülék beszerzés
- Műholdas megfigyelő és segélyhívó készülék beszerzés
- Működési költségek

6.

Rácalmási Napsugár
Asszonykórus Egyesület

Működési támogatás
- Megyei kortárs KI-MIT-TUD-on való részvétel
- Fellépések

500.000 Ft

1.800.000 Ft

100.000 Ft

Az
alábbi
civil
szervezetek
civil szervezetek
támogatásáról
pénzügyi
beszámolóját aelfogadta,
Képviselő-testület
elfogad- elszámoltak:
Az alábbi
civil
szervezetek
2013. 2013.
évi civilévi
szervezetek
támogatásáról
szóló pénzügyiszóló
beszámolóját
a Képviselő-testület
a támogatás összegével
Rácalmás
Sportegyesület
ta,
a támogatás
összegével elszámoltak: Rácalmás Sportegyesület, Rácalmásért Oktatási Kulturális és Környezeti Nevelési EgyeRácalmásért
Oktatási
Kulturális és
Környezeti Nevelési
Egyesület
sület,
Rácalmási
Napsugár
Asszonykórus
Egyesület,
Rácalmási „Sirály” Horgász Egyesület, Rácalmási Városvédő és Szépítő
Rácalmási Napsugár Asszonykórus Egyesület
Egyesület,
Szent
György
Polgárőr
Egyesület.
Rácalmási "Sirály" Horgász Egyesület
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület
Szent György Polgárőr Egyesület
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EP-választások

Ismét eltelt négy esztendő. A választási ciklus végéhez közeledve Rácalmás önkormányzati
Az országgyűlési választások képviselői értékelik az elvégzett munkát az elkövetkezendő hónapokban. Ezúttal Pálinkás
még szinte le sem zárultak, de Tiborné óvodavezető, képviselő osztja meg Önökkel gondolatait.
már elkezdődött az európai parlamenti választások előkészítése. Az EP-választás időpontja
Magyarországon 2014. május
25-én lesz, reggel 6 és este 7 óra
között lehet szavazni a rácalmási
szavazókörökben is.

A választópolgárok névre
szóló értesítőt kaptak postán
ugyanúgy, mint az április hatodikai voksolást megelőzően, arról, hogy melyik szavazókörhöz tartoznak. Szavazni
csak személyesen, és az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségben lehet. A szavazás
feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő
érvényes okmányok bemutatásával:
- személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély
– vagy a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó
személyazonosító igazolvány.
Ha a szavazás napján a
lakcímétől, szavazóhelyiségétől eltérő helyen, de Magyarországon tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet
terjeszthet elő, és másik hazai településen szavazhat. A
kérelemnek május 23-án 16
óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.
Aki külföldön tartózkodik, és külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszt elő, az
nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat. A kérelemnek legkésőbb május 17én 16 óráig kell megérkeznie
a helyi választási irodába.
Ha egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben,
mozgóurna iránti kérelmet
nyújthat be. A kérelmet a
szavazást megelőzően a helyi
választási irodához adhatja be
legkésőb május 23-án 16 óráig. A szavazás napján 15 óráig
a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.

Pálinkás Tiborné

Köszönöm Rácalmás lakosságának, hogy 2010- ben
bizalmat szavazott nekem, s
lehetővé tették, hogy az elmúlt négy évben önkormányzati képviselő legyek. Lokálpatriótának érzem magam,
itt születtem, s a középiskolás
éveket leszámítva az elmúlt
ötven évet ezen a gyönyörű
Duna- parti településen dolgozhattam, élhettem családommal. Ezért is nagy öröm
számomra, hogy azt a visszajelzést kaptam a rácalmási választópolgárok nagy részétől,
bíznak bennem és közügyeik
döntési jogát részben rámruházzák.
Rácalmás legnagyobb civil
szervezetének a Rácalmási
Városvédő és Szépítő Egyesületnek húsz éve vagyok
tagja. Büszke vagyok az elért
sikerekre, az elmúlt két évtizedre. Példaértékűnek tartom Szalai Árpád munkáját,
amit ebben az egyesületben
végzett. A városvédők jelöltjeként kerültem a testületbe, ahol a kulturális- oktatási-sport és idegenforgalmi
bizottság vezetésére kaptam
megbízást. Nagy örömömre
szolgált ez a feladat, hiszen
hivatásomból fakadóan is közel áll hozzám.
Az előző évek tapasztalata azt mutatta, hogy a
sok-sok nagyrendezvény, a
gazdag színvonalas programsorozatok sok tennivalót adnak a település dolgozóinak,
civiljeinek, lelkes aktíváinak.
Megemlékezéseket, húsvétkor a Passiót, Majálist, Almavirág fesztivált, Városnapot, Tökfesztivált, Adventi
rendezvényt csak a település
összefogásával, intézmények,
önkéntesek, egyházak, civilek
segítő hozzáállásával lehetet
és lehet megvalósítani.
Ezt a munkát folytatni
kell, nem véletlenül mondják
a környező településeken.

„Szívesen megyünk Rácalmásra, mert ott mindig
van valami rendezvény ! „
Úgy gondolom,
hogy egy nagyon
szerencsés
időszakban dolgozhattam ebben a
bizottságban. Terveink közül, sok
munka árán, de
nagyon sok minden megvalósult:
sportöltöző, csónaktároló a
Duna- parton, iskola korszerűsítés, bölcsőde építés, óvoda felújítás, hogy csak a legnagyobbakat említsem.
A város civil szervezeteinek támogatása évről évre nő.
2010-ben 5 millió forint volt,
2014-ben 18 millió 500 ezer.
Fontos terület ez, mivel működésük színesíti gazdagítja
településünk életét. Köszönjük önzetlen munkájukat.
Nemcsak nagyrendezvényeink népszerűek a környékbeli településeken. Rendszeresen szerveztünk Budapestre
színházlátogatást, dunaújvárosiak, kulcsiak örömére is.
Író-olvasó találkozók fontos
részét képezték a művelődési
ház programjának. Egészséges életmód, környezet tudatos gondolkodás volt számtalan előadás témája.
Vekerdy Tamás, Zacher
Gábor és még hosszan sorolhatnám népszerű előadóinkat, akik ellátogattak hozzánk a közelmúltban. Klubok
sokasága, működik a művelődési házban idősek- fiatalok,
nyugalmat- mozgást kedvelők megelégedésére. Sikerült
jó munkakapcsolatot kialakítani a művelődési ház és a
Jankovich Kúria dolgozóival
is, ami fontos, hiszen ez az
alapja a sikeres munkának.
Örömmel töltött el, hogy
a képviselő testület úgy dön-

tött, annak ellenére, hogy az
iskola fenntartója az állam, a
működtetést az önkormányzat vállalja. Köszönöm a gyermekek nevében is.
Régi álmuk teljesült a rácalmásiaknak a bölcsőde
megépítésével. Rácalmás lélekszáma folyamatosan gyarapodik, sok kisgyermekes édesanya szeretne visszamenni,
dolgozni. Ezzel párhuzamosan felújításra kerül az óvoda
régi szárnya, a kúria rész. Egy
csodálatos intézmény lesz, bízunk benne, hogy a harmadik
ütem is hamarosan megvalósul.
A katolikus temetőnk gazdagodott egy szép emlékművel, felújításra kerül néhány
kültéri szobor, s reményeink
szerint hamarosan új szobrok
is épülnek.
Az előzőekben leírtak mutatják, hogy Rácalmás elkötelezett a kultúra, az oktatás és a
sport iránt.
Köszönöm, hogy a rác
al
másiak segítették képviselői munkámat, problémáikkal
hozzám fordultak. Köszönöm
a családom megértését, támogatását.
Hogy a fejlődés töretlenül
folytatódjék, kívánom Rácalmásnak, hogy az októberi választások után felálló testület
legyen legalább olyan eredményes a következő években,
mint a leköszönő.

Rácalmás
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Megtartotta közgyűlését a Városvédő Egyesület

2014. február 21-én tartotta éves rendes közgyűlését a
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület.
A regisztrált 187 főből 89en jelentek meg, így a megismételt közgyűlés már határozatképes volt.
A kötelező formai lépések
megtétele és Bodnár Sándor
elnök köszöntése után Pallos
László levezető elnök is köszöntötte a megjelenteket és
ismertette a napirendi pontokat.
Bodnár Sándor elnök beszámolt a 2013-as évben végzett munkáról:
– folytattuk a virágosítást
a településen, nagy energiákat fektetünk a virágos parkok folyamatos gondozásába,
köszönet érte tagjainknak és
az örökbefogadóknak;
– újra meghirdettük és értékeltük a „Virágos Rácalmásért” versenyt;
– részt vettünk városunk
örökségvédelmi munkájában;
– sikeresen megrendeztük a
Almavirág fesztivált és a Tök-

fesztivált (az ezzel járó év közbeni feladatokat elvégeztük);
– Nyíregyházán jártunk a
Városvédők országos találkozóján;
– decemberben a Vajdahunyad várba vittük el a Tökfesztivál és városunk hírét;
– rendszeresen részt vettünk a városi rendezvényeken.
Nagy léptekkel folyamatosan halad a Vasútállomás
környékének
rendbetétele,
köszönet érte helyi vállalkozóknak - ifj. Finta Jánosnak,
Molnár Mihálynak és Gyöngyösi Lászlónak. Ez évben a
MÁV-tól kapunk egy mozdonyt és egy vasúti étkezőkocsit is, amik a rácalmási állomáson lesznek kiállítva.
Ezután részletes beszámoló hangzott el a 2013-as
év gazdálkodásáról, amelyre
a kapott támogatásoknak, elnyert pályázatoknak és óvatos
gazdálkodásnak köszönhetően a kiegyensúlyozottság volt
a jellemző.
Az egyesület 27.992 eFt
bevétel és 27.483 eFt kiadás

és ráfordítás mellett 509 eFt
eredménnyel zárta a 2013-as
évet.
Hodgyai Gábor a Felügyelő Bizottság munkájáról számolt be. Munkatervük szerint
kétszer üléseztek és tartottak
ellenőrzést. A gazdálkodás
során nem találtak hiányosságot, az esetleges hibák kijavításra kerültek és megállapították, hogy a beszámoló a
jogszabályoknak megfelelően
készült el.
A hozzászólások, válaszok
után a közgyűlés elfogadta az
egyesület és a Felügyelő Bizottság beszámolóit.
A 2014-es tervek között
Bodnár Sándor megemlítette
a hagyományok továbbvitelét, a szigeti tanösvény rendbetételét, faültetést, a SZÉP
PORTA verseny újraindítását, évelő virágok ültetését,
a Raáb Ervin művészeti tábor újbóli megrendezését és
mindezekhez pályázati források keresését.
Az egyesület ez évben lesz
húsz éves, ennek méltó meg-

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
2013. december 31.
Sor-szám
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

A tétel megnevezése

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
A.
VIII.
IX.
B.
C.
X.
XI.
D.
E.
XII.
F.
G.

b
Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(I±II+III-IV-V-VI-VII)
Pénzügyi műveletek bevételei
Pénzügyi műveletek ráfordításai
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)
Adófizetési kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

adatok E Ft-ban
Előző
év(ek)
Előző év
Tárgyév
módosításai
c
d
e
15875
17661
562
25525
343
1194
75
-10700
349
8
341
-10359
13560

70
25312
1801
317
0

-9699
28

0
0

28
-9671
10233
53
10180
509

13560
3201

0
0

3201
3201

0

509
509

ünneplése is fontos esemény
2014-ben.
A közgyűlés a munkatervet
és a hozzá rendelt költségvetési tervet a közgyűlés elfogadta.
Ezután sor került még
az Alapszabály módosítására, melyre törvényi változás
miatt volt szükség, ugyanis a
közhasznúsági fokozat fenntartásához pontosan meg kell
határozni a végzett feladatok
jogszabályi hivatkozását.
Végezetül Bodnár Sándor
az őszi önkormányzati választásokra való felkészülés első lépéseként az egyesület által jelölni kívánt személyeket mutatta
be a közgyűlésnek, akiket sokan már régóta jól ismernek. A
képviselőtestület ma is hatékonyan működik, mert tagjai hasonló értékrendet képviselnek,
s az előrehaladás legfontosabb
feltétele az együttműködés. A
„Sikeres csapaton ne változtass!” elvet magunkénak vallva így polgármesternek jelöljük
Schrick István urat, képviselőtestületi jelöltek pedig: Krausz
Marianna, Kukucska Gyula,
Nagyné Berzai Márta, Németh Miklósné, Steiner Lajos, Dr.
Varga Szabó Lajos, Vizi István.
A közgyűlés a javaslatot elfogadta.
Schrick István polgármester a maga és képviselőtestülete
nevében megköszönte a bizalmat. Elmondta, hogy a nehéz
kezdetek után ma már acsarkodás nélkül, egymás támogatva, egységesen tud dolgozni az
önkormányzat, s ez visszatükröződik városunk infrastrukturális fejlődésében is. Milliárdos beruházás folyik jelenleg
is városunkban, mindent elkövetnek, hogy szép, élhető és élő
kisvárosban élhessenek az itt lakók, s ezért továbbra is együttműködésre törekszenek a Városvédő Egyesülettel.
Több hozzászólás nem lévén Pallos László megköszönte a részvételt és további
jó munkát kívánt az egyesület
munkájához.
Bodnár Sándor
elnök

Rácalmás

6

Rácalmási Manóvár Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Rácalmási Manóvár Óvoda

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2459 Rácalmás, Szigetfő utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:
óvónői feladatok ellátása. óvódáskorú gyermekek nevelése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, óvódapedagógusi végzettség,
– Magyar állampolgárság
– Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz
– diploma másolat
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. május 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálinkás
Tiborné nyújt, a 30/3982521 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Rácalmási Manóvár Óvoda címére
történő megküldésével (2459 Rácalmás, Szigetfő utca 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
40/2014 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
Személyesen: Fejér megye, 2459 Rácalmás, Szigetfő utca 17. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.racalmasiovoda.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.racalmas.
hu honlapon szerezhet.

Rácalmási Manóvár Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Rácalmási Manóvár Óvoda

bölcsődei egység vezető
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 1 évig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2459 Rácalmás, Szigetfő utca 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörbe tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges
faladatok: az intézmény szociális alap és szakosított szolgáltatásai, szakmai egységekben biztosítja. A vezető alapfeladata a bölcsődei szervezeti
egység vezetése, irányítása, ellenőrzése. Felelős az egység koordinálásáért, folyamatos működtetéséért, a szabályos és törvényes szakmai munkáért. Az 1997. évi XXXI. törvénynek illetve a 15/1998. (IV.30.) NM
rendeletnek és a Módszertani útmutató rendelkezéseinek megfelelően
gyermekgondozási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Középfokú képesítés,
– bölcsődei szakgondozó (OKJ)
– csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ)
– csecsemő- és kisgyermeknevelő - gondozó (OKJ)
– csecsemő-és gyermeknevelő - gondozó (OKJ)
– kisgyermeknevelő emelt szintű OKJ végzettség
– Büntetlen előélet
– Magyar állampolgárság
– Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz, végzettséget - képzettséget igazoló dokumentum,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy másolat, egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálinkás Tibomé nyújt, a 30/3982-521-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Rácalmási Manóvár Óvoda címére történő megküldésével (2459 Rácalmás, Szigetfő utca 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
43/2014, valamint a munkakör megnevezését: EGYSÉG VEZETŐ.
Személyesen: Fejér megye, 2459 Rácalmás, Szigetfő utca 17.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 15. A pályázati kiírás
további közzétételének helye, ideje: www.racalmasiovoda.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.racalmas.
hu honlapon szerezhet.

Rácalmás
Rácalmási Manóvár Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Rácalmási Manóvár Óvoda

kisgyermeknevelő

Rácalmási Manóvár Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Rácalmási Manóvár Óvoda

takarítónő

munkakör betöltésére.

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2459 Rácalmás, Szigetfő utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Elsődleges feladata segíteni a kisgyermekek harmonikus fejlődését,
az aktivitás és az önállóság kialakulását, a kisgyermek testi, lelki fejlődését, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretei birtokában. Az 1997. évi XXXI. törvénynek ill. a 15/1998. (IV.30.)
NM rendeletnek és a Módszertani útmutató rendelkezéseinek megfelelően gyermekgondozási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi )0(XIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Középfokú képesítés, a 15-1998. (IV.30.) NM rendelet 2.számú
mellékletben meghatározottak szerint
– bölcsődei szakgondozó (OKJ)
– csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ)
– csecsemő- és kisgyermeknevelő - gondozó (OKJ)
– csecsemő-és gyermeknevelő - gondozó (OKJ)
– csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)
– kisgyermeknevelő emelt szintű OKJ végzettség
– Magyar állampolgárság
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz, végzettséget - képzettséget igazoló dokumentum
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy másolat
– Egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálinkás
Tiborné nyújt, a 30/3982521 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Rácalmási Manóvár Óvoda címére történő
megküldésével (2459 Rácalmás, Szigetfő utca 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 42/2014, valamint a munkakör megnevezését: KISGYERMEKNEVELŐ.
Személyesen:, Fejér megye, 2459 Rácalmás, Szigetfő utca 17..

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.racalmasiovoda.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.racalmas.
hu honlapon szerezhet.
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2459 Rácalmás, Szigetfő utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Takarítói feladatok ellátása az intézmény egész területén.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Szakmunkásképző intézet,
– Büntetlen előélet
– Egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumok

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz, végzettséget - képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– foglalkozás-egészségügyi alkalmasság igazolása
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy másolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 10.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Rácalmási Manóvár óvoda címére történő megküldésével (2459 Rácalmás, Szigetfő utca 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
45/2014, valamint a munkakör megnevezését: takarítónő.
Személyesen: Fejér megye, 2459 Rácalmás, Szigetfő utca 17.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: § www.racalmasiovoda.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.racalmas.
hu honlapon szerezhet.
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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. május 7.

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. május 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.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Európai Uniós támogatásból folytatódik Rácalmás
város újabb ófalusi partfalszakaszának stabilizációja
(KDOP-4.1.1/C-11-2011-0001)
2014/04/09
Rácalmás Város Önkormányzat az ófalusi partfalszakasz
védelmi munkáinak 3. ütemére bruttó 340.572.620 Ft
összköltség mellett 306.515.358 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv Közép-dunántúli
Operatív Program keretében. A projekt révén a Szávó köz –
Kiss Ernő utca – Bruck köz – Kossuth Lajos utca által határolt
felszínmozgásos terület stabilizációja történik meg.

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2013.07.18-án
került megkötésre. A kivitelezést végző Sycons Kft. a
munkálatokkal a terveknek megfelelően halad.
A korábbi partfalstabilizációs projekteket követően jelen
projekt keretében újabb 250 m hosszú partfal stabilizációja
valósul meg.

Rácalmás Város Önkormányzatáról és a fejlesztésekről bővebb
információt a www.racalmas.hu oldalon olvashatnak.

Rácalmás Város Önkormányzat
Cím: 2459 Rácalmás,
Szigetfő u. 11-13.
E-mail:
polgarmester@racalmas.hu
www.racalmas.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Tájékoztatás az iparűzési adó
mentesség igénybevételéhez

Rácalmás Város Jegyzője
tájékoztatja 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 iparűzési adóbevallások benyújtására folyamato-

san van lehetőség, jogszabályi
határideje 2014.05.31.
Azon ügyfeleink, akik a
2013. évi illetve 2014. I. féléves iparűzési adóelőlegüket
megfizették azonban 2013.
évre adómentességre jogosultak, a bevallásuk benyújtása valamint feldolgozása után
befizetésüket a jogszabálynak
megfelelően visszaigényelhetik.
dr. Györe Andrea
jegyző
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Felhívás almás
sütemény sütésre!
Kedves Városlakók!
Hamarosan itt a május, közeledik újra az
Almavirág fesztivál!
Május 17-én újra várjuk az ügyes házias�szonyok, 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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Ki a legügyesebb
palacsintasütő?
Ki tudja a leghosszabb
héjjal hámozni az almát?

Ön is kipróbálhatja magát újra május 17én, a VI. Almavirág Fesztiválon, ahol újra várjuk a játékos kedvű jelentkezőket

Almahámozó versenyre és
Almás palacsinta sütő versenyre.
Az almahámozó versenyre 12 óra 30 perckor
kerül sor a színpad előtti téren. Az a nyerő, akinek
a leghosszabb héjat sikerül lehámozni az almáról.
Almás palacsintát 14 órától lehet sütni a Gasztro épület oldalában. A zsűri a sütés technikáját, a
kreativitást és az eredményt egyaránt díjazza.
Az eredményhirdetés 16 órakor lesz a nagyszínpadon.
Részletek facebook oldalunkon illetve honlapunkon, a www.racalmasivarosvedok.hu/rendezvényeink/almavirág-fesztivál oldalon.
Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület

VIRÁGOS RÁCALMÁS – SZÉP PORTA 2014

Jelentkezési lap a VIRÁGOS RÁCALMÁS és a
SZÉP PORTA mozgalomra. A lap megtalálható honlapunkon (www.racalmasivarosvedok.hu) is, de azonos
adattartalmú, e-mailben 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 címek valamelyikére.
A jelentkezések leadásának
határideje: április 30.

Az értékelésekre három
alkalommal, májusban, júliusban, illetve szeptember-

ben kerül sor, amelyet háromtagú bizottság végez
helyszíni bejárással és 5-ös
skálán történő értékelési
metodikával.
   SZÉP PORTA *

Kérjük, hogy segítsék idősebb szomszédjaikat a jelentkezés megtételében, hogy
senki érdeklődő ne kerüljön
hátrányos helyzetbe. Ha úgy

        

gondolja, hogy szomszédja,
ismerőse is esélyes lehet, jelölje Őt bátran, hogy értékelhessük környezetünk szépítéséért tett erőfeszítését.

VIRÁGOS RÁCALMÁS*

   
        
NÉV

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

Tavaszi nagytakarítás a rácalmási Duna-parton

Idén március 29-én került megrendezésre a Dunaparti tavaszi nagytakarítás,
amelyet három évvel ezelőtt a Rácalmási Sirály Horgász Egyesület és a Rácalmás
Sportegyesület Vízi- és Szabadidősport Szakosztálya indított útjára. Ez alkalommal
már a Rácalmási Városvédők
Egyesület tajaival kiegészülve, és az önkormányzat mes�szemenő támogatása mellett
szerveztük az eseményt. A
megmozdulás ismét sikeres
volt, hiszen a jelen lévő kö-

zel kétszáz főből a város szinte mindegyik civil szervezete
képviseltette magát kisebb-

nagyobb létszámmal, és jelentős számban vettek részt a
gyerekek is.
A városunk mellett húzódó
Duna-parti terület rendszeres
ápolásának eredményeként
ma már egyre több látogatót
vonz. Kiválóan alkalmas szabadidős és sport tevékenységek végzésére.
Célunk idén a közlekedési
utak rendbetétele, szemétszedés, fák gallyazása valamint a
homokos sportpályák gyomtalanítása volt.
A közösen szervezett takarítási napot Rácalmás város
önkormányzata munkaerővel, anyagokkal, eszközökkel

támogatta. Munkánk eredményességéhez több vállalkozó is hozzájárult. A takarítást követően gazdag gulyást
fogyaszthattak a résztvevők,
melyet Gattyán Gábor és Paulusz Miklós készítettek.
A munka végeztével elégedetten szemlélhettük, hogy
a Rácalmásiak összefogása ismét látványos eredményt hozott. Sajnos még mindig vannak
olyan lakók, akik a Duna-partot
szemét lerakonak gondolják!
Folytatása következik…
A szervezők nevében köszönöm mindenkinek a munkáját, hozzájárulását!
Bucsi Tamás

kultúrát. Számukra nagyon
fontos, hogy Dujmov Milán
reprezentatív könyben gyűjtötte össze a magyarországi
vallási vezetőiket, papjaikat.
Ezt ünnepelték a környeztő

településeken élőkkel közösen. A rendezvényen fellépet
a százhalombattai Szent Lázár Kórus, a rácalmási nőikar, lórévi szerb táncegyüttes
gyermekcsoportja.

A budai püspökség szerb papjai

Dujmov Milán történész,
tanár és nyelvoktató dedikálta
különleges kötetét a rácalmási
művelődési házban március végén. A budai püspökség
szerb papjai című kötet az író
több évtizedes kutatómunkájának eredményét tartalmazza, és tárja az olvasók elé.

A könyvbemutatót a
rácalmási, adonyi és dunaújvárosi szerb nemzetiségűek
közösen szervezték. Rácalmás annak idején, a 17-18.
században a szerb nemzetiségűek fontos települése volt.
Ma már néhány család őrzi
a hagyományokat és ápolja a

Rácalmás
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Polgárőrség hírei

Több helyre besurrantak a tolvajok

Utolsó jelentkezésünk óta
több sajnálatos eseményről
számolhatunk be, a múlt hónapban több helyre történt
besurranás az éjszakai órákban, a hét helyszínből csak
egy helyen történt lopás. A
felfeszített sufnik, melléképületekből semmi nem tűnt
el, a rongálási kár mindenütt
bosszankodásra ad okot.
A városunk perem utcáin viszont mindig nagyobb
a veszély, mint a belterületeken, így történt ez most is.
A Sárvári utca kertjén
besurranó és a melléképületet feltörő tettes nagy értékű
ipari gépeket vitt magával.
Az esti besurranások sem
kerültek el bennünket ebben
a hónapba, ugyanis két helyszínre történt besurranás
majdnem egy időben, mindkét helyen a nyitott ajtón keresztül tudott bejutni a tettes
és magával vinni a tulajdonosok kézitáskáit, mindkettőbe a tulajdonosok személyi azonosító és más irataik,
illetve készpénz volt. Mind a
két esetben az iratok javarésze megkerült, de az alkalmi látogatásnak a készpénz
bánta kárát.
Továbbra is folytatjuk esti
járőrözéseinket az ilyen és
ehhez hasonló cselekmények
elkövetésének megelőzése
érdekében. Természetesen a
kudarcok mellé eredmények
is párosulnak. Sikeres elfo-

gásban vettünk részt a helyi körzeti megbízottal, mikor közösen elfogtuk a már
régen bírósági körözés alatt
álló személyt, aki egy albérletben bujkált.
A hét év büntetésre kötelezett személy idősek kárára elkövetett súlyos testi sértés miatt ítélte el a bíróság.
Eredménynek könyvelhetjük el azt is, hogy a környező településen ugyanezen
időszakban több tízszerese
volt az elkövetett bűncselekmények száma még településünkön ehhez képest elenyészőnek tűnhet a baj.
Újra és újra figyelmeztetünk mindenkit, hogy ne
csak az esti órákban, hanem
minden alkalommal, ha tehetik zárják a lakás ajtaját és
porta kapuját, ne tároljanak
nagy értékű gépeket kön�nyen feltörhető sufnikban
sem.
Amit továbbra is fontosnak tartunk, hogy ne felejtkezzünk el a sokat emlegetett SZEM mozgalomról
sem. „Egy” rácalmási lakos
sérelmezőnek tartotta, hogy
polgárőr autóink tilos helyen parkolnak a posta előtt.
Tudatjuk, hogy a közúti jelzőtábla a menetiránynak
megfelelően a jobb oldalra
vonatkozik, még autóink a
túloldalon várakoznak, helyesen. Valóban a kihelyezett tábla nem éri el megfe-

lelő hatását, ezért hamarosan
gondoskodunk a megfelelő
változtatásról.
A helyi nyugdíjasklubbal,
és a körzeti megbízottal, közösen szervezünk bűnmegelőzési fórumot 2014. április
17-én 17-órakor művelődési
házban.
A fórum fő témája az
időskorúakra leselkedő veszélyek ismertetése és ezek
megelőzésének lehetőségei.

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
A fórumra minden érdeklődőt tisztelettel várunk.
Egyeztetések folynak az
ercsi Pandúr Kft.-vel a riasztó és helyzetmeghatározó
rendszer technikai lehetőségeiről településünkön.
Nemsokára birtokba vehetjük a régóta áhított rendszámfelismerő készüléket,

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

Adószámunk:
18495573-1-07

amivel az előzőekben említett besurranókat ki tudjuk
szűrni.
Költségvetésünket ismét
pályázati pénzzel tudtuk
gyarapítani, mivel a megyei
szövetség által kiírt pályázaton 200 ezer forintot nyertünk. Továbbá 89 ezer forintos önrésszel nyertünk egy
jogtiszta asztali számítógépet az OIT által kiírt pályázaton, amit a közeljövőben szerelnek be irodánkba,
ahová minden rácalmási lakost várunk a közbiztonságot érintő problémájával.
A közelmúltban Székesfehérváron a megyei közgyűlésen vettünk részt, ahol
értékelték a megye egyesületeinek munkáját, többek
között a miénket is, amit kiválónak minősítettek és az
egyesületünk elnöke Bartal Zoltán „A Megye Kiváló Polgárőre” címet vehette
át Markos Györgytől az Országos Polgárőr Szövetség
helyettes vezetőjétől. Gratulálunk!
Egyesületünk anyagi és
technikai háttere megfelelő
az idei év terveinek megvalósításához, az önök és önkormányzatunk jóvoltából,
de továbbra is várjuk azon
személyek
jelentkezését,
akik személyes munkájukkal tudják elősegíteni egyesületünk tevékenységét és
településünk közbiztonságának megtartását, de ennek ellenére kérünk minden Rácalmási lakost, hogy
adója 1%-val segítse jövőbeli munkánkat,mert ha egyesületünk részére rendelkezik,
úgy gyermekeink, szüleink
és jómagunk biztonságos
hétköznapjait segíti elő.
Segíts, hogy segíthessünk!
Köszönettel:
Vizi István
elnökségi tag

Rácalmás
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás

Számítógépes tanfolyam idős
emberek számára!
Helyszín: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár

A képzés célja
• A digitális tudásegyenlőség keretében időskorúaknak
• alapfokú számítógépes ismeretek oktatása.
• Ha szeretne részese lenni unokái, gyerekei világának, levelezni távolban élő szeretteivel, virtuálisan
bejárni a földet,
• lexikonokban és szótárakban keresgélni,
• zenét hallgatni vagy filmeket nézni,
• játszani, sakkozni, kártyázni,
• híreket olvasni,információkat gyűjteni,
akkor vegyen részt Ön is az ingyenes tanfolyamunkon!
Jelentkezési határidő: május 10.
Bővebb információ és jelentkezés a művelődési házban, vagy a 440-456-os telefonszámon.

Hírek az asszonykórus életéből

Énekkarunk 2014-re is
sok feladatot tűzött ki maga
elé. Március 8-án részt vettünk a Székesfehérváron rendezett „Kortárs Ki mit tud?”on, ahol jó helyezést értünk
el. Egyéni előadóink is voltak
ének és versmondás kategóriákban: Lendvai Józsefné szavalt, Sarok Jánosné és Sarok
Károlyné énekeltek.

Az 1848-as forradalom
és szabadságharc évfordulója alkalmából szervezett
ünnepi rendezvényen közösen énekeltünk a Jankovich
Miklós Általános Iskola
énekkarával.
Március 29-én Dujmov
Milán történész könyvbemutatóján, a Rácalmási Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat

Kérjük, támogassa Ön is
személyi jövedelemadója 1 százalékával
egyesületünket!
A kedvezményezett adatai:

Rácalmási Napsugár Asszonykórus
Egyesület
2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31.

Adószám: 18497702-1-07

felkérésének eleget téve énekeltünk.
Április 12-én az Oltalom
Alapítvány képzőművészeti
kiállításának megnyitóján is
felléptünk a művelődési házban.
További terveinkben szerepel, hogy nem csak helyben,

hanem a környező településeken is szeretnénk kórusunkat
népszerűsíteni.
Működésünket Rácalmás
Város Önkormányzata segíti, ezúton is köszönetet mondunk a támogatásért!
A kórus vezetősége

Rácalmás
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Egyéves a Cimbora Klub

KEDVES CIMBORA!

Emlékszel még, mi történt
1 évvel ezelőtt? A rácalmási
cimborák 2013. február 23án tartották alakuló ülésüket
és ünnepélyes esküvel megpecsételve megalakították a
Cimbora Klubot. Ez alatt az
egy év alatt sok minden történt, megismerkedtünk, játszottunk, írókkal beszélgettünk, mesét és verseket írtunk,
fát ültettünk. Táboroztunk
Balatonalmádiban, emlékeztünk Weöres Sándorra, a Víz
Világnapjára és a Föld Napjára és még nagyon sok minden
vár ránk!
A rácalmási könyvtárat lelkes kis és nagy cimborák, szülők, nagymamák és nagypapák
népesítették be 2014. március
22-én (szombaton) 15 órától,
hogy KI MIT TUD? gálával
ünnepeljék együtt az 1. születésnapot. Úgy, ahogyan más
Cimbora Klubokban, úgy itt
is hagyományt teremtve ezzel
az ünnepélyes gálával. A kiírásban ez szerepelt: mindenki abban lép fel, amiben jól
érzi magát (vers, mese, ének ,
hangszeres előadás, tánc, bűvészmutatvány stb.) Meglepetésben bőven volt részük
a szülinaposoknak, mert az

idei év „Fejér megye hangja”
cím birtokosa Veres Kovács
Petra, (aki annak idején elsőként csatlakozott a dunaújvárosi Cimbora Klubhoz) is
megérkezett a megnyitóra és
egy szép éneket hozott ajándékba.
A tizenöt nevező mellett sok barát a szurkolók táborát erősítette. Láthattunk
táncosokat, hallhattunk szép
zeneszót, volt, aki énekelt
és többen verset és mesét is
mondtak. A zsűrinek most
igen hálás feladat jutott, mert
senki sem maradhatott ju-

A Református Egyházközség hírei

Istentisztelet a helyi református-evangélikus templomban:
Április 27. vasárnap, húsvéti koncert és istentisztelet 10.30
Május 4. vasárnap, anyák napi istentisztelet 10.30
Május 11. vasárnap, istentisztelet 10.30
Május 18. vasárnap, istentisztelet 10.30
Május 25. vasárnap, istentisztelet 10.30
Honlapunkon tájékozódhat aktuális gyülekezeti programjainkról,
közösségünk életéről, beszámolókat olvashat és képeket nézegethet.
Honlapcímünk: http://refkulcsracalm.wordpress.com/
Drótposta címünk: ref.kulcs.racalmas@gmail.com
Lelkipásztor telefonszáma: 0630/5748-564
Lélekfrissítő
„Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.
Nincsen itt, mert feltámadt.” (Máté evangéliuma 28,5)
A hiány is lehet örömhír. A felülvizsgálaton már nincs ott a daganat, az adósok vagy munkanélküliek listáján nincs ott egy név, a sírban
nincs ott a halott. Jézus sziklasírja üres volt húsvét reggelén, hiába keresték Őt jószándékú asszonyok. Jézust nekünk is az élők között kell
keresnünk, ha valóban meg akarjuk találni. Az élő Isten élő Fia képes
az életünkben is csodát tenni, imákat meghallgatni, újat hozni. Csak
ne a holtak között keressük, hiszen feltámadt.
Imádság: Uram, adj nekem is élő hitet, megújult életet! Ámen.

talom nélkül. Mindenki kapott emléklapot, bronz, ezüst,
aranyérmet és az „aranyosok”
még könyvjutalomban is részesültek. Nagy örömünkre
a zsűritagok az „öreg cimborákból” verbuválódtak össze,
Surján Anna (saját verseivel
köszöntötte a cimborákat)
Szabó Dóra, Balla Dániel középiskolások, Kürtösi Nóra,
már egyetemista, a zsűri elnöke pedig Kálnay Adél József
Attila-díjas írónő, Adél néni
volt. Nagyon kellemes élményekkel zárult ez a szép nap.
A sikerhez a támogatók segít-

sége is nagyban hozzájárult:
Rácalmás Város Önkormányzata, Pomóthy Attila, Ági Virágsarok, Komolainé Erzsike, Dualszky-Kovács István,
Jankovich Miklós Általános
Iskola pedagógusai, segítő
szülők és nagymamák, a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói.
A helyezettek:
Aranyérmesek: Blau Kata
(zongora),Tóth Izabella (cselló), Szabó Döniz, Pomóthy
Panna, Takács Andrea (tánc),
Nyári Bianka, Osvai Réka
(vers),
Ezüstérmesek: Vesztergom
Lóránt, Török Balázs (gitár)
Németh Afrodité (saját vers),
Kovács Andrea (vers), Szőlősi
Lili (vers)
Bronzérmesek: Blau Virág (mese), Rozsnyai Henriett (ének)
Gratulálunk minden résztvevőnek!
Április 26-án, mint író látogat el a rácalmási Cimbora Klubba Kálnay Adél, hogy
beszélgessen veletek Szivárványország című könyvéről.
Mindenkit szeretettel várunk!
Törökné Antal Mária
klubvezető

Jótékonysági húsvéti koncert
és istentisztelet
a Napsugár Asszonykórus
és a rácalmási zeneiskolai tanulói
részvételével

Az összegyűlt adományokat
a református-evangélikus templom
tetőszerkezetének cseréjére fordítjuk.
Időpont: 2014. április 27. vasárnap 10.30
Helyszín: református templom)
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

16

Dombágyás az oviban

Március végén Székely
Gyöngyvér
Magyarország
egyetlen bio gazda boltjának tulajdonosa segített nekünk megépíteni óvodánk
első dombágyását. Pinthofferné Schmidt Hajnalka keresett meg pár héttel ezelőtt,
hogy van egy ilyen lehetőség,
szeretnénk-e.
Örömmel fogadtam a felajánlott segítséget, ugyanis

szívügyemnek tartom a gyermekek, szülők „visszaszoktatását” a kertészkedés örömeihez. Csodálatosan kel a
borsónk, a retkünk, a salátánk,
aki szeretné megnézni azt
szeretettel várjuk.
Aki érdeklődik ebben a
témában, az írja be valamelyik kereső programba, hogy
biogazdabolt és tájékozódhat.      Pálinkás Tiborné

A Víz Világnapján

Hagyományainkhoz híven az idei évben is részt vettünk a Magyar Hidrológiai Társaság Dunaújvárosi Területi Szervezete által a víz világnapja
alkalmából meghirdetett rajzpályázaton. Igényes, szép munkák születtek . Köszönjük Bogát Jenő úrnak a meghívást, Schrick István úrnak, hogy
óvodásainknak jutalmakat adott át

Óvodai, bölcsődei
beíratás

Nyitott délelőttök

2014. április 28-30-ig
a Rácalmási Manóvár Óvodában,
reggel 8-16 óráig.
Szükséges dokumentumok:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- lakcím igazoló kártya

- a szülő személyi igazolványa
- a gyermek TAJ kártyája
- orvosi igazolás

Március 17-21. között minden nap másik csoportban tartottunk nyitott délelőttöt. Érdeklődő szülők sokasága, óvónénik nézhették meg
az egyes csoportok tevékenységét. Köszönjük a megjelenteknek, hogy
megtiszteltek bennünket érdeklődésükkel

Rácalmás

Nagy élmény volt

A Cica csoportosok február végén ellátogattak az adonyi téeszbe. Köszönjük Marczinka Tamás úrnak hogy buszokat küldött értünk. Kovács László vezetett bennünket körbe a központban. Megnézhettük a műhelybe a nagy gépeket, valamint
a kis bocikat. Nagy élmény volt számunkra, köszönjük a lehetőséget.

Több évvel ezelőtt iskolánk pedagógusai egyesületet
hoztak létre, melynek neve Rácalmásért, Oktatási, Kulturális és Környezetei Nevelési Egyesület.
Amennyiben úgy döntenek, hogy 2014-ben ezt az 1%-ot
egyesületünk számára kívánják felajánlani, kérjük, töltsék ki
a nyilatkozatot a következők szerint:
A kedvezményezett neve:

Rácalmásért Oktatási, Kulturális
és Környezeti Nevelési Egyesület
A kedvezményezett adószáma: 18490372-1-07
Segítségüket előre is köszönjük!

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. Biztosíthatom, hogy a beérkezett és beérkező adományokat a közalapítvány teljes egészében céljainak megvalósítására fordítja. A
beérkező pályázatok támogatásának mértékéről az alapító által
felkért, ellenőrzött kuratórium és nem egy személy dönt.

Tisztelt Rácalmásiak!

Önökhöz fordulunk támogatásukat kérve. Kérjük befizetett
adójuk 1%-át ajánlják fel a Rácalmás Sportegyesületnek, mely támogatással még színvonalasabbá tehetjük gyermekeink sporttevékenységét.

A sportegyesület adószáma: 19097020-1-07

A közérdekű híreinket, tájékoztatóinkat az aktuális eseményekről a www.racalmas-se.hu honlapon olvashatnak.
Rácalmás SE
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Cserkész hírek

Tavasszal mindig szükség
van szorgos kezekre, önkéntes
munkára. Rendbe tettük a virágágyásunkat, Duna-partot
takarítottunk, zsidó temetőben tevékenykedtünk.
A Fejér megyei értékőr
mozgalom keretében Taljándörögdön és Kapolcson megrendezett tanulmányúton voltunk. Megismerkedtünk a
településekkel, ifjúsági konferencián vettünk rész, megtanultuk a filmezés alapjait,
élveztük a vendéglátást. Láthattuk, hogy egy kicsi és hátrányos helyzetben lévő település is tud állami pénzekből
iskolát, sportlétesítményeket,
faluházat építeni. Irigylésre méltó, a térség településeinek, a helyi közösségeknek
az összefogása, közös munkája. Ezeken a településeken
az önkormányzatnál külön
munkakörben ifjúsági referens foglalkozik a gyerekek,
tizenévesek és fiatal felnőttek
segítésével. Klubhelyiségeket,
ifjúsági házakat alakítanak ki,
ahol játszhat, közösségekben
lehet és hasznosan töltheti el
idejét a fiatalság. Az ifjúsági
értékőrök munkáját is támogatják mindenhol. Az ott előadást tartó kormánytisztviselő előadásában a közeljövőben
megnyíló, az ifjúság javát szolgáló pályázatok lehetőségére hívta fel a figyelmet. A nap
legkedveltebb programja - az
ebéd és a vacsora mellett - a
filmezés volt. Megismerkedtünk a filmezés alapfogalmaival, majd a gyakorlatban kis
csoportokba szerveződve filmeztek a gyerekek. Az elkészült snitteket összevágták,
majd az elkészült kisfilmeket
nézve jókat derült a társaság.
Házi feladatot is kaptak a csapatok. Május 10-én, Rácalmás
lesz a tanulmányút színhelye.
A virágvasárnapi Passióra készültünk. Bíztunk benne,
hogy az idén is sokan jönnek
el megnézni játékunkat. Az
előadás után buliztunk! Lukács Laci bácsi főzött finom
babgulyást a társulatnak és a
meghívott vendégeknek.

A Zánkai „Cserkészen az
életre” táborozóknak elküldték a pályázati azonosító számokat és az 1000Ft önrész
befizetéséről szóló tájékoztatót. Mi cserkészvezetők pedig
készülünk a tábori programokkal. Az idén közel hetvenen megyünk szervezetten
Rácalmásról és Kulcsról.
Felderítettük és lefoglalóztuk augusztus 6-14 között esedékes Cselőtepusztai
csapattáborunk helyszínét. A
Cserhát DNY-i részén a Naszály-hegy lábánál Váchoz
közel, Kosd falu határában
ütünk tanyát.
Április 5-én 10h-tól zsidótemető takarítás. A jó dolgokat meg kell cselekedni, nem
elég gondolni rá, vagy beszélni
róla! Az önkéntes munkákban
való részvétel pontokat jelent
a cserkészpróbákon, kedvezményeket a táborozás költségeiben.
Április 11-13. május 1618. segédtiszti vezetőképző, május 1-4. őrsvezetőképző tábori hétvége. Az ifjúsági
vezetőképző táborokra sok
feladatot kell elkészíteni a
résztvevőknek.
Az idei évben ~100 főt fogunk táboroztatni, önkéntes
munkákat végzünk, képzéseket szervezünk, képzéseken
veszünk részt. Tevékenyen
részt vállalunk a helyi eseményeken. A gyereket többek
között a természet szeretetére,
hagyományőrzésre, toleranciára, az igazi értékek megismerésére neveljük. Munkatervünk megvalósításához az
önkormányzattól, a tavalyi támogatásunk felét kapjuk az
idei évben: 100 000 Ft-t. Köszönet mindenkinek, aki segíti, támogatja munkánkat!
Elérhetőségeink:
Weboldalunk: http://almasicserkeszek.webnode.hu
Facebook:
https://
w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/525792540830465/
E-mail: blau@invitel.hu
Telefon: 30/4379109
Jó munkát!
Blau Sándor
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Jankovich Miklós
általános iskola
Kisbiológusok
találkozója

A Széchenyi István Gimnázium 22. alkalommal rendezte
meg a városi és városkörnyéki általános- és középiskolás
diákok számára a Kisbiológusok találkozóját. A vetélkedőn Bándity Réka 8.a, és Vad
Zsombor 5.a osztályos tanuló
képviselte iskolánkat.
Réka a gyermekláncfű
gyógyhatásairól adott elő egy
nagyon érdekes előadást.
Zsombor a növények életfeltételeit vizsgáló kísérletsorozat eredményeiről számolt
be. Munkáját a szakmai zsűri
2. helyezéssel jutalmazta.
Felkészítő tanáruk: Vadné
Tóth Flóra.

Nyulak az iskola udvarán

Majd’ száz nyuszifüles
napközis vett részt azon a
Húsvétváró Nyuszis Vetélkedőn, amely 2014. április 4-én
kora délután - a tavaszi jó
időnek köszönhetően- az iskola udvarán került megrendezésre.
Az őszi, egészséges életmóddal kapcsolatos, a téli
mikulásos napközis vetélkedő után ez a mostani a húsvét jegyében telt, minden feladat kapcsolódott a közelgő
ünnephez.
A gyerekek először kakukktojást kerestek képek, ta-

Jankovich-hét
Költészet-napi
rajzverseny

1. osztály: Nagy Abinéri
Panna, Fodor Sára, Ludman
Márk, valamint Poór Panna,
Szabó Klaudia
Különdíj: Takács Máté, Fazekas Bálint, Riskó Dominik
2. osztály: Mák Luca, Molnár Netti, Meleg Gréta, Bányi
Maja, Pomóthy Dalma
Különdíj: Vasánszki Noel
3. osztály: Tóth Izabella,
Hajnal Zóra Hanna, valamint
Czakó Olivér, Bányi Csenge
4. osztály: Horváth Laura,
Steiner Gréta, Beckers Sandra
Különdíj: Vesztergom Lóránt
5. osztály: Kovács Amanda, Mess Anna, Gömöri Luca,
Szendrey Kitti
6. osztály: Steiner Petra,
Meleg Réka, Kovács Cintia,
Nagy János, Nagy Emese
7. osztály: Magyar táj magyar ecsettel: Eszenyi Panna,
Torma Sára
8. osztály: Czene Ágnes,
Vad Zalán

lálós kérdések közül, majd egy
keresztrejtvény megfejtésével
bizonyították, hogy mennyire ismerik a húsvéti szokásokat. Tojásadogató, célba dobó
ügyességi feladatok után végül minden „nyuszi” futott egy
kört az iskola körül.
A verseny jó hangulatban
telt, a végén nem maradt el
a megérdemelt jutalom sem!

Minden csoport „édes” meglepetésben részesült, amit
meg kellett keresniük…
A vetélkedő lebonyolításában segítségemre voltak kollégáim: Kopeczné Konnát
Anikó, Peseiné Krasznai Erzsébet, Sörös Ildikó és Vesztergomné Szurma Beáta, melyet ezúton is köszönök nekik!
Tóth Zoltánné

Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyt
Immár második alkalommal szerveztük meg iskolánkban a Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány által
koordinált Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyt.
Minden tanuló helyben,
a saját iskolájában írta meg
a versenydolgozatot, melyen
bárki szerepelhetett (az is,
akinek kettese van matematikából). A verseny elsődleges
célja az volt, hogy népszerűsítsék, megszerettessék a matematikát, valamint sikerélményt biztosítsanak minden
résztvevő diák számára.
A feladatok megoldására
5-8. évfolyamig 75 perc állt

rendelkezésre. Ez alatt az idő
alatt 30 feladatot kellett megoldaniuk a gyerekeknek. 2-4.
évfolyamig a 24 feladatra 60
percet kaptak a diákok.
Iskolánkban 63 fő jelentkezett a versenyre.
A legjobb feladatsort az
alsó tagozatosok közül Mészáros Bálint - 2. osztályos
tanuló - írta, aki megyénk 5.
legjobb eredményével büszkélkedhet (felkészítő tanára:
Szabó Tiborné). A felső tagozatosok közül Kovács Cintia
teljesített a legjobban (felkészítő tanára: Vargáné Moldován Katalin).

Minden induló emléklapot, tollat és egy következő
tanévre szóló kártyanaptárt
kapott. Az iskolában legjobb
eredményt elért alsós és felsős
tanulót még - a tavalyi év feladatsorait és megoldásait tartalmazó - könyvvel is jutalmazták.
Köszönöm a felkészítő tanároknak (Kürtösiné Fáczán Andrea, Szabó Tiborné,
Gyöngyösi Lászlóné, Füléné Perusza Katalin, Bogár
Szilvia, Ősz Diána, Vargáné
Moldován Katalin, Milekné
Pekkel Szilvia) a gyerekek felkészítését és segítségét!
Milekné Pekkel Szilvia
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Jankovichos sikerek a matematika versenyeken

A 2014-es év legeredményesebb matematika versenyzője Tóth Lili iskolánk 8.b
osztályos tanulója. Legszebb
eredményei:
– Országos Varga Tamás
Matematika Verseny Fejér
megyei döntőjén, legyőzve
neves Székesfehérvári gimnazistákat is: III. helyezést ért el
– A Dunaújvárosi Rudas
Szakközépiskola nyolcadikosok részére rendezett területi
Németh Margit Matematika
Versenyén: I. helyezés
– A Dunaújvárosi Tankerület részére, a Vasvári Pál Általános Iskola által rendezett
XXI. Euklidészi Matematika
Verseny: II. helyezettje
Gratulálunk és büszkék
vagyunk rá. A többéves közös
munka beérett, bízunk benne,
hogy tudását a középiskolában tovább gyarapítja
Szerencsére van utánpótlás. A Zrinyi Ilona Országos Matematika Verseny Fejér megyei döntőjén is szépen
szerepelt iskolánk. Ezen a versenyen 3. osztályostól 8. osz-

tályosig minden matematikát
szerető diák indulhatott. Mi
huszonnyolc kisdiákkal vettünk részt. A MATEGYE
alapítvány Kovács Cintiát

(6.a) iskolánk legeredményesebb versenyzőjét könyvjutalomban részesítette. Cintia
több száz versenyző közül
korcsoportjában a 20. helye-

zést érte el. Szépen teljesített
Bárándi Marcell (6.a) is.
Az ötödikesek közül Vad
Zsombor (5.a-tanára Milekné Pekkel Szilvia), negyedikeseknél Ludman
Máté (tanítója Ősz Diána),
harmadikosoknál Osvai Réka
(tanítója Gyöngyösi Lászlóné)
voltak a legügyesebbek. A
részletes eredményeket
a
www.mategye.
hu oldalon láthatjuk.
A Dunaújvárosi Arany
János Általános Iskola ez
éven is megrendezte az 5.
és 6. osztályosok Tankerületi Matematika
Versenyét. Huszonkét iskola évfolyamonként mindös�sze kettő versenyzővel nevezhetett be. Házi versenyen

döntöttük el, hogy iskolánkat
ki képviselheti. Jó volt a választás, mert Bárándi Marcell
(6.a) a III. helyezést, Kovács
Cintia (6.a) IV. Vad Zsombor
(5.a) korosztályában az V. helyezést érték el. (olvashatjuk
az Arany János Általános Iskola honlapján).
A felkészülést segítette a
matematika szakkörön megoldott sok érdekes feladat, és
a Zrinyi Internetes Matematika Verseny, amely még nem
zárult le. Mindegyik verseny
más stílusú, más típusú felkészülést igényel.
A következő tanévben is
várom az érdeklődő, gondolkodni szerető gyerekeket. Minden versenyzőnek gratulálunk, azoknak
is, akik most nem kerültek
megnevezésre. Jövőre újra
meg kell próbálni. A kitartó,
rendszeres munka eredményeként szépen fejlődtök, és
ez kihat más tantárgyak tanulására is.
Vargáné Moldován
Katalin

Kunos Milán első helyezést ért el

Március második felében
került megrendezésre a Rudas
Közgazdasági Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium által a

kistérségi angol nyelvi történetíró verseny, amelyen általános iskolások kategóriában két tanulónk is dobogós helyezést ért el.

Blau Virág (7. a osztály)
Day and Night (Nappal és éjszaka) című művével 3. helyezést ért el, Kunos Milan (3.b

The lunch (by Milan Kunos)

The two witches, Nashy and Mamo
are walking in the forest with their sweepers and Nashy stops and sais: ‚Look, that
fox is taking the roast pork, the Compots’
lunch. Let’s get it back for them.’ - replies Mamo. They are running and running. They can’t use the sweepers, because
they gave their promise to Compy. Nashy
gets the animal’s tail, and starts shouting:
‚Help, help, please help!’ Mamo stops and
asks: ‚who can help? We are alone in the
forest. Nobody is here, we go for it.’
They defeet the fox and take it back
to the family. Mamo is knocking at the
door. Compy opens the door and is looking at the witch with big eyes: ‚What
can I help you?’ - asks the man. ‚Here is

your lunch. ‚ answers the witch and shows
the dead fox to the priest. ‚ What? - But
we don’t eat fox!’ - sais the man. At this
moment Nashy arrives there too and sais:
- ‚Sorry Father! This is your lunch!’ and
sais to Mamo: You stupid old thing, the
men don’t eat fox, they can’t eat it.’ ‚ But
we can. Father! Can your wife cook it for
us with some bat blood too?’ - sais the
old witch. ‚ I think she cannot, we don’t
cook wild animals.’ - sais the priest. ‚But
thank you for our lunch and come in and
have lunch with us. I think we are very
lucky, and we are very hungry, and there
is nothing on the table, hm, well now, we
have again.’ The two witches get inside
and sit down. They start eating and the

osztály) The lunch (Az ebéd)
című történetével első lett.
Gratulálunk sikereikhez.
Kunos Vanda

don’t say a word, just eat and eat. They
try the pudding as well, the apple pie. After the lunch they get a glass of red wine
too. Mamo and Nashy look at each other
with a face: ‚Men are crazy!’, but they try
to be friendly with the priest and his wife
and say: ‚Thank you for the fine food! But
we want to invite you for lunch tomorrow. We tried your food, now you try our
food! We make you our favourite meal.
It is Spider-leg soup, dead bat with bat
blood, and the dessert is Yuk, the awful
medicine. But if you don’t like it, you can
drink water-spoud water. We are looking
forward to having you. And now we go.
See you tomorrow at 12 o’clock. Bye’.
And the two witches went home.
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Szabadidős játékok az iskolában

Az utóbbi években, iskolánkban megnövekedett a
délutáni felügyeletet igénylő alsós tanulók száma. A
2013/2014-es tanévet 114
napközis tanulóval kezdtük.
A délutáni elfoglaltságok
egyik fontos része a védett
tanuló idő mellett a szabadidős tevékenység megszervezése a csoportok számára.
A gyermekek a délelőtti órák
után lehetőség szerint a szabad levegőn való mozgással,
játékkal töltik idejüket, mely
szükséges számukra a megfelelő fejlődéshez, pihenéshez a házi feladatok elkészítése előtt. A szabadidős

Első osztályosok beíratása
a Jankovich iskolában!
A Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gazdasági irodájában (I.emelet)
Kürtösiné Fáczán Andrea ig.h.
Palkovicsné Gyöngyi
várja a szülőket

április 28-án 8 - 18 óra
április 29-én 8 - 18 óra és
április 30-án 8 - 18 óra között.
Beíratáshoz szükséges iratok:

- Óvodai szakvélemény (amennyiben az óvoda nevelési
tanácsadóba küldte a gyermeket, úgy a nevelési tanácsadó
szakvéleményét is kérjük)
- Születési anyakönyvi kivonat (gyermek)
- TAJ- szám (gyermek)
- diákigazolványhoz fényképezés
Okmányirodában - Dunaújváros - ingyenes
(szül.anyakönyvi kivonat, lakcímkártya szükséges hozzá)
- diákigazolványhoz (1.400,-Ft)
- Személyi igazolvány, állandó lakcím (szülő)
- Rendszeres Gyermekvédelmi Határozat (akinek van)
- Tartós betegségről orvosi igazolás (akinek van)
- Családi pótlékról igazolás (3 vagy több gyermekes
családnál) (bankszámla kivonat vagy Államkincstártól kapott családi pótlék összege legyen rajta)

tevékenységek hasznosabb
eltöltéséhez, változatosabbá
tételéhez nyújtottak segítséget a szülők támogatásukkal. Ehhez a Szülői Munkaközösségi bál bevételét több
mint 300 ezer forintot ajánlottak föl. Ennek köszönhetően az idei tavaszt számos
sporteszközzel, társasjátékkal és az iskola udvarán elhelyezett fa beülővel kezdhettük a gyermekekkel.
Köszönjük az iskola Szülői
Munkaközösségének a támogatást.
A Rácalmási Jankovich
Miklós Általános Iskola és
AMI pedagógusai és tanulói

20. Arany János szavalóverseny

Március 12-én rendezték
meg az Arany János Általános
Iskolában a város és városkörnyéki általános iskolák alsóés felső tagozatosainak Arany
János 197. születési évfordulójára a hagyományos szavalóversenyt, amelyet az idén
immár huszadik alkalommal
hirdettek meg.
Iskolánkat Tóth Izabella
(3.b), Garda Eszter (8.b) és
Tóth Lili (8.b) képviselte. A
külön alsósokat, illetve felsősöket bíráló zsűritagok szavalatkor csak a versenyzők
sorszámát ismerték, nevüket,
iskolájukat nem. Mívesen ki-

dolgozott, remek produkciókat hallhattunk.
A következő eredmények
születtek az alsósoknál:
1. Duda Dániel, Dunavecse
2. László Nikolett, Gárdonyi
3. Tóth Izabella, Rácalmás
A felső tagozatosoknál:
1. Pocsai Dóra - Móricz
2. Rostási Ádám - Szilágyi
3. Garda Eszter - Rácalmás
Különdíjas lett: Tóth Lili Rácalmás, Nevezi Rita - Móricz.
Gratulálok helyezettjeinknek a kiváló teljesítményhez.
Szabó Erika

Rácalmás

Kajak-kenus
jótékonysági rendezvény

A rácalmási kajak-kenus
gyermekekért jótékonysági
rendezvényt tartott a Rácalmás SE Szabadidő- és Vízisport Szakosztálya.
A bevételt a nyári táborok
anyagi terheinek csökkentésé-

re fordítjuk. A meghívott vendégünk a kétszeres olimpiai és kilencszeres világbajnok
Kőbán Rita volt. A közönség
nagyra értékelte körülbelül
egyórás élménybeszámolóját.
Bölcskei Ferenc
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Lomtalanítás

A Dunanett Kft.
május 27-én és május 30-án
lomtalanítást végez a lakosság részére.

Az ingatlantulajdonosoknak a szokásos ürítési (szemétszállítási) napon lesz lehetőségük a lomtalanítást
igénybe venni.
A lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazon, a családiházas és üdülő ingatlanokon felhalmozódott lomot,
amely méreténél fogva nem fér el a közszolgáltatás keretében a háztartásokhoz rendszeresített 120 literes edényben.
A lom fogalmába tartoznak a háztartásban feleslegessé
vált használati tárgyak.
Az összegyűlt lomot a hulladékszállító edény (kuka)
mellé kérjük kihelyezni, rendezett módon.
Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot, hűtőszekrényt, számítógép monitort, akkumulátort, festékes, vegyszeres dobozokat, az ipari, illetve
mezőgazdasági tevékenység során keletkezett hulladékokat, falevelet, nyesedéket, épületek bontásából származó anyagokat, törmeléket.

A Rácalmási Ökoklub következő eseményei
A 2012-ben létrejött Rácalmási Ökoklub célja, hogy
elérhetővé és első kézből megtanulhatóvá tegye
az egészség- és környezettudatos életmódot. Míg
2013-ban csak kis csoportokban foglalkoztunk az
ökotudatos szemléletformálással, 2014-ben már
minden rácalmási lakos számára elérhetővé - és
lehetőségeink szerint ingyenessé - tudjuk tenni ezeket
az információkat. Az Önök feladata mindössze az
információk befogadása, és azok beépítése mindennapi
életükbe. Hogyan spórolhatnak az energiaszámlákon?
Hogyan tudnak egészséges, vegyszermentes kertet
fenntartani? Miért fontos környezeti értékeink: a víz,
a talaj, az energiaforrások és a természet megóvása?
Ezek mind-mind közvetlen hatást gyakorolnak
mindennapi életünkre. (Talán nem is sejtjük, hogy a
Föld édesvízkészlete mennyire a végét járja, miközben
minden vécéöblítéssel 10 liternyi ivóvizet engedünk
le a csatornába...) Vagy hogy milyen hatásai vannak a
kozmetikumokban, a takarítószerekben felhalmozott
milliónyi vegyszernek a szervezetünkre. Ilyen, és ehhez
hasonló témákat dolgozunk fel előadássorozatunk
keretében. Látogasson el rendezvényeinkre, és nyisson
egy tudatosabb életmód felé!
Szeretettel várjuk!
Figyelje plakátjainkat a város forgalmasabb pontjain!
Csatlakozzon facebook csoportunkhoz, ahol hírlevelünkre is
feliratkozhat: www.facebook.com/racalmasiokoklub
Rendezvényeinkről további információ kérhető: info@okoteka.hu

2014. április 26. 16 óra
Rácalmási Művelődési Ház
A Rácalmási Ökoklub vendége

Kármán Erika, a Szatyor Egyesület elnöke
Ezen a délutánon egy szakavatott, tapasztalt előadó vezetésével megbeszéljük, hogy miért jó minél közelebbről beszerezni a mindennapi
betevőt, ennek milyen alternatív forrásai vannak, hogyan működik
a közösségi mezőgazdaság, miért fontos a bizalom termelő és
fogyasztó között, vagy hogy milyen lehetséges veszélyeket jelentenek
a nagyüzemi előállítású élelmiszerek a mindennapokban.
Jöjjön el, és teázzon velünk ezen a délutánon!

Májusi előzetes
2014. május 10. 16 óra

Házi biokozmetikum készítés
2014. május 31. 15 óra

Biokertészkedés a gyakorlatban
Rendezvényeinket, programjainkat
Rácalmás Város Önkormányzata támogatja.

Rácalmás
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Kegyelet Bt.

2459 Rácalmás, Szigetfő út 1/a
A már több évtizede megszokott minőségben, teljes körű
temetkezési szolgáltatással, komplett kertészeti és
virágkötészeti tevékenységgel, dísz és ajándéktárgy
kereskedelemmel állunk továbbra is városunk tisztelt
lakosainak szolgálatára.

Ági és kollégái
Ági Virágsarok: 30/288-1016, Éjjel-nappali ügyelet: 30/436-3717

EBOLTÁS
Tisztelt Kutyatulajdonosok!

A 164/2008 FVM rendelet értelmében „az állattartó köteles minden 3 hónapnál idősebb ebet veszettség ellen, saját
költségén beoltatni
- a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül,
- az első oltást követően 6 hónapon belül,
- ezt követően évenként.”

2013. január 01-től kötelező minden 4 hónaposnál idősebb kutya mikrochip (transponder) általi egyedi megjelölése a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján.
Csak a mikrochippel megjelölt eb oltható
(helyszínen mikrochip behelyezés megoldható)
A kötelezettség teljesítésének megkönnyítése érdekében
idén is megszervezzük az ebek kedvezményes árú oltását.
Helye: Rácalmás Márkus I. utca, állatorvosi rendelő!
Időpontja: 2014. május 8. (csütörtök)
8.00 - 11.00 óráig és 14.00 - 18.00 óráig

Pótoltás időpontja:
2014. május 22. (csütörtök)

14.00 - 18.00 óráig.

Az oltás térítési díja: 		
+ a féreghajtó tabletta: 		
+ sorszámozott oltási könyv

3.000 Ft
200 Ft / tbl /10kg
300 Ft / db

Könyvpótlás díja 		

600 Ft/db!

Nem oltható:
- 3 hónaposnál fiatalabb,
- lázas, beteg állat,
- Mikrochippel nem rendelkező eb.
Mikrochip beültetésre időpontot az alábbi számon
kérhet vagy a helyszínen is megoldható (ára 5 000 Ft)
További információk:
dr. Beregszászi Anikó állatorvos 06/20/377-7842
Rácalmás Város Polgármesteri Hivatal 25/517-863

Rácalmás

TeSzedd - Önkéntesen a tiszta
Magyarországért – Rácalmáson is!
A Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület regisztrált a
2014-ben újra országos szinten megrendezésre került TeSzedd akcióra.
Azért is tettük ezt, hogy
a Duna-part takarítás után
a városban is tartsunk egy
tavaszi
szemétszedést.
Az akció időpontja május 11.
vasárnap (mert szombat munkanap). 10 órakor találkozunk

a régi önkormányzati épület
előtt, ahol az előírt tájékoztatás, adminisztráció és segédeszköz kiosztás után indulunk
a területre. A munka végeztével a Kúriában rántotthúsos
szenvicset és frissítőt kínálunk
az önkénteseknek.
Várunk mindenkit szeretettel!
Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület
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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

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

Adószám:
19822798-1-07

Segítségét köszönjük!

Hirdetés
Eladó Siemens villanymotor 220/380 V, 1470 ford., 3 kw. Egy csillár, újszerű
női kerékpár, számítógép asztal, 200 literes műanyag hordó. Érd.: 25/444-279

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

Kis anyakönyv

Rácalmás
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A gyermek születése mindig nagy boldogság a családban, és
öröm a közösség számára is, hiszen minden újszülött a jövőt, jövőnket hordozza magában. Szeretettel köszöntjük városunk legfiatalabb polgárait! Lőkös Zsófia, Rácalmás, Fő u. 2014. február
26. Túróczi Csenge, Rácalmás, Pacsirta u. 2014. március 8. Tapodi Martin, Rácalmás, Rózsa u. 2014. március 18. Több újszülött
gyermek születéséről a védőnőknek nincs információjuk.

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2014. május 23-án,
pénteken jelenik meg.
Lapzárta: május 12-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket,
megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat
legkésőbb május 12-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.

A hónap híre és fotója

Passió a Jankovich-kúriában

A betlehemezések és a tavalyi
előadás sikerén és pozitív visszhangján felbuzdulva civilek helyi
csoportja úgy döntött, hogy idén
húsvét előtt is elhozzák az ünnep
hangulatát Rácalmásra, és megismertetik történéseit.
Mintegy ötven-hatvan önkéntes készült lelkesen a próbákon szöveggel, énekkel, tánccal,
és múlt vasárnap, a nagyhét kez-

detén, virágvasárnapon elkápráztatták Passió előadásukkal a Jankovich-kúria udvarán összegyűlt
közönséget. A passió Krisztus
szenvedésének történetét beszéli el.
A húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe,
hivatalos állami ünnep, a magyarság kultúrájának, hagyományának élő része több mint ezer éve.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

