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2014. június XXI. évfolyam 6. szám
Már a Facebookon
is elérhetőek vagyunk!
www.facebook.com/racalmas

Búcsúztak óvodától, iskolától

TARTALOM

A Venyimi, vagy ha úgy tetszik
Lakpali út forgalomba helyezésére hamarosan sor kerül...
3. oldal

Ballagások Rácalmáson... Meghatódott szülők, nagyszülők és rokonok jelenlétében búcsúztak a Jankovich Miklós Általános Iskola nyolcadikosai és a Manóvár Óvoda nagycsoportosai. Színvonalas volt az ünnepség mindkét
intézményben

Rácalmás virágosításából oroszlánrészt vállaltak a Városvédő
Egyesület tagjai.
8. oldal

Befejeződött a
patfal III. üteme

Elkészült Rácalmás ófalu partfalstabilizálásának III.
üteme a Szávó és a Bruck
köz közötti részen. A lakókat a helyszínen tájékoztatják
majd az önkormányzat vezetői a munkákról és a továbbiakról. (Írásunk a 6. oldalon.)

Járdaépítés
a Somogyiban

Fejér Megye Kézilabdasportjáért
Díjat vehetett át Nógrádi Sándor
edző...
18. oldal

A Somogyi Béla utcai járda építésével kapcsolatosan a
képviselők a helyszínen, utcagyűlésen tájékoztatták az
érintetteket. A találkozón aktuális kérdésekről is szó esett.

Rácalmási Gyógyvíz

Az Országos Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat több hónapos eljárást követően GYÓGYVÍZZÉ minősítette „RÁCALMÁSI„
néven a helyi termálkút vizét, és fürdési célú felhasználását
engedélyezte. A végleges hasznosításról az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészülte után dönt a képviselőtestület
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Ismét eltelt négy esztendő. A választási ciklus végéhez közeledve Rácalmás önkormányzati képviselői értékelik az elvégzett
munkát. Ezúttal Németh Miklósné, a Jankovich Iskola nyugállományba vonult igazgatója, önkormányzati képviselő osztja meg
Önökkel gondolatait.

Németh Miklósné: Ahogy én látom

Élhető település, ahol
minden lakos otthon érzi magát, függetlenül attól, hogy
ideszületett vagy a saját döntése alapján lett rácalmási.
Önkormányzatunk képviselőtestületének legfontosabb feladata ennek biztosítása. Természetes elvárásunk,
hogy életünk minden szakaszában a jól felszerelt, kiváló
szakmai minőségben működő intézményhálózatra számíthassunk, hogy nyugalomban, biztonságban élhessünk,
hogy a kulturális, sport és
egyéb közösségi tevékenységek elérhetőek legyenek a
számunkra. Remélem, hogy
önök is azt tapasztalták, hogy
egyenletes volt a fejlődés az
elmúlt négy évben. Az egészségházunk, bölcsődénk, óvodánk, iskolánk, művelődési
házunk, a kúria és a polgármesteri hivatal felszereltségében és szolgáltatásaiban
is városi színvonalú, mint
ahogy büszkék lehetünk a
parkjainkra, emlékműveinkre, köztéri szobrainkra, a folyamatosan bővülő kerékpárutakra, az utcáink többségére.
Szép játszóterek a kicsiknek,
sportöltöző, csónakház a nagyobbaknak. A Művelődési
Ház nevéhez méltóan színvonalas előadásokat és kiállításokat szervezett számunkra. A fesztiválokon neves
előadók szórakoztattak bennünket, és büszkék lehetünk
a helyi művészeink által nyújtott teljesítményre is. A magunk erejéből, civil összefogással is csodákat tudtunk
létrehozni ezen a téren. Az
elmúlt négy évben a városvédő egyesület célkitűzéseit
valósítottuk meg, hiszen ők
indítottak bennünket a választáson. Széles tömegbázison kiérlelt terveikkel, elkép-

zeléseikkel teljes mértékben
azonosulni tudtam, eredményeikre, mozgósító erejükre
büszke vagyok. Köszönöm,
hogy szavazataikkal lehetővé
tették számomra, hogy ebben
az alkotó munkában képviselőként részt vehettem.
Gyönyörű természeti környezetben élünk. A Duna, a
szigetvilág vonzza a túrázni vágyókat, a vízisportok
szerelmeseit, a horgászokat.
Nem hagyhatjuk figyelmen
kívül azonban, hogy az aszályos, kánikulai időszakok száma növekszik, ezért kiemelt
fontosságú a klímatudatos
várostervezés. Sok árnyat adó
fát ültettünk, melyek a szelet
is fékezik, és oxigént termelnek számunkra. A parkjainkban igyekszünk a kevesebb
gondozást igénylő, szárazságtűrő növények arányát
növelni, és mulccsal óvni a talaj nedvességtartalmát. Középületeink felújítása lehetővé teszi az energiatakarékos
üzemeltetést, és keressük a
megoldásokat a megújuló
energia (nap, szél, geotermikus) alkalmazására. Kevesebb
füstöt kellett elviselnünk,
amikor az őszi avart elszállítottuk, ennek tanulságaképp
érdemes volna egy központi
komposztálót létrehozni, és
a nyesedékek, faágak aprítását, mulccsá alakítását városi
szinten megszervezni.
Számos jogos igény fogalmazódott meg a beruházásokkal, közösségi programokkal kapcsolatban, és
tervünk, álmunk nekünk is
volt éppen elég. A megvalósulás sorrendjét a pályázati és
egyéb adódó lehetőségek befolyásolták, és az volt a döntő szempont, hogy melyikből
van nagyobb haszna a közösségnek. Ebben a választási

ciklusban a közbeszerzési bizottság elnökeként, a pénzügyi és a kulturális bizottság
tagjaként tevékenykedtem.
Településünkön igen sok
beruházás történt az elmúlt
négy évben is, és ezek szabályosan lebonyolított közbeszerzési eljárásokat követően valósultak meg. Az előző
esztendőben például egy, az
uniós értékhatárokat is meghaladó értékű, és tíz, a nemzeti értékhatárokat meghaladó közbeszerzés zajlott közel
egymilliárd forint értékben.
A beruházások előkészítése,
lebonyolítása, utómunkálatai rengeteg időt és energiát
igényelnek elsősorban a polgármester úrtól és a hivatal
munkatársaitól, de jelentős
terhet rónak a képviselőtestületre is, de az eredményeket tekintve elmondhatjuk,
hogy megéri.
Bizottsági munkám mellett gyakran volt feladatom
az önkormányzat képviselete a különböző rendezvényeken, illetve szervezeteknél,
mint például a magyar-koreai baráti társaság elnökségében. Legszívesebben azonban a kiállítások szervezésére
és az emlékművek létrehozásában való közreműködésre vállalkoztam. Élveztem az
ezekkel kapcsolatos kutató,
tervező munkát, egyeztete-

téseket. A temetőben a hősi
emlékmű, édesapám életmű
kiállítása, a hajós kiállítás, a
Holokauszt emlékmű, a Rácalmás akkor és most fotókiállítás mind nagy élmény volt
számomra. Tengernyi tervem
van még annak megvalósítására, hogy múltunk jelenünk
élő részévé váljon.
Rajtunk múlik, hogy békés, nyugodt környezetben
vagy folyamatos harcokkal,
vádaskodásokkal, gyűlölködéssel tesszük tönkre az életünket. Az új dolgok mindig viták során születnek,
oda kell figyelni mások érveire is, és el kell fogadni, hogy
nem fog mindenki egyetérteni a döntéssel. Rácalmás sikerességét annak tulajdonítom, hogy hozzáértő,
nagy teherbírású polgármesterünk van, aki számíthat a
képviselő-testület támogatására. Képviselő társaim különböző korú, világnézetű,
vérmérsékletű, képzettségű,
de hasonló értékrendet valló
emberek, akiknek döntéseit
mindig városunk érdekei határozták meg. Hatalmas értéket képviselnek a különböző civil szervezetek, melyek
meghatározzák településünk
arculatát. Amennyiben képesek leszünk a jövőben is ös�szehangolni a sokféle elképzelést, lendületet, energiát, a
fejlődés töretlen folytatására
számíthatunk.
Németh Miklósné
Lapunk májusi számában Nagyné Berzai Márta
képviselő asszony neve mellett figyelmetlenségből ott
maradt az előző képviselői bemutatkozás szövegéből az, hogy óvodavezető. A
hiba miatt elnézést kérünk
az érintettektől.
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ÚTÉPÍTÉSEK

A Fejér Megyei Kormányhivatal egyeztetést kezdeményezett június 10-ére Rácalmás Város Képviselőtestülete,
polgármestere, valamint a Rácalmási Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete, elnöke között a felek közötti együttműködési megállapodás hiánya miatt. Ugyanis a
megállapodás aláírása régóta húzódik és a jogszabályok
szerint ilyen esetben a kormányhivatalnak el kell járnia.
A találkozóra nem került sor, mert a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke telefonon lemondta az egyeztetést, mivel előtte a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöksége elfogadta, dr. Nagy Viktor pedig aláírta a
települési önkormányzat által megfogalmazott és jogilag kifogástalan együttműködési megállapodást, valamint
visszavonta a korábbi kérelmeit, amelyek jogilag nem voltak megalapozottak.
Rácalmás önkormányzata a település több pontján építtet utat és vízelvezető rendszert idén nyáron
is. Példaként említhetjük a
Venyimi (más néven Lakpali) utat, ahol a beruházás
végéhez közeledik a kivite-

lező cég. Az útépítés jóval a
szerződésben vállalt határidő – augusztus 15. – előtt
elkészült.
A műszaki átadás június 17-én, kedden volt. Rövid
időn belül a forgalombahelyezés is megtörténik.

TÖOSZ küldöttértekezlet

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
(TÖOSZ) küldöttértekezletet tartott június 12-én Százhalombattán. Az ország legnagyobb érdekvédelmi szervezetének Rácalmás 1990 óta tagja, Schrick István a Fejér megyei
tagozat vezetőjeként képviseli kisvárosunkat és a megyét a
szervezetben.

PET-palackok

A műanyag flakonokkal
megtelt, és az ingatlan elé
kihelyezett zsákokat havonta egy alkalommal, minden
hónap 4. szerdáján szállítják
el. Az aktuális időpontok:
Június 25.
Július 23.
Augusztus 27.

Fogadóóra

Rácalmás Város Önkormányzatának képviselőtestületi tagjai közül dr. Varga
Szabó Lajos tart képviselői
fogadóórát 2014. július 2-án,
szerdán 15 - 17 óráig a polgármesteri hivatal tárgyalójában.
dr. Györe Andrea
jegyző

Választások
Dransfeldben

Önkormányzati választásokat tartottak Dransfeldben az EP-választásokkal egy
időben, és a szavazatok alapján MATHIAS EILERS lett
a partnertelepülésünk új polgármestere. Rácalmás polgármestere, Schrick István telefonon gratulált kollégájának.

Mathias Eilers biztosította a rácalmásiakat arról, hogy
a Rácalmás és Dransfeld közötti, idén 24 éves partnerkapcsolatot nagyon értékesnek tartja, szeretné tovább
vinni, ápolni, és ennek érdekében mindent megtesz a
jövőben.

Rácalmás
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Augusztus 24-én lesz az avatás

Hat rácalmási lakót foglalkoztat
ősztől a Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Örömmel értesítjük Rácalmás lakosait, hogy 6 rácalmási lakosnak biztosítunk munkalehetőséget a 2014. augusztus 24-én ünnepélyesen
átadásra kerülő Rácalmási Manóvár Óvodában és Bölcsődében. Pályázatot írtunk ki 5 kisgyermek-gondozói álláshelyre és 1 takarítónő állásra.
Az előző pályázatra 35 pályázat érkezett, az utóbbira 19. Valamennyi
rácalmási pályázó meghallgatásra került és közülük választottuk ki a 6
főt. A fent említett ünnepélyes átadóra 2014. augusztus 24. (vasárnap)
15:30 órakor kerül sor, melyre szeretettel meghívjuk településünk ös�szes lakóját.

Kiss Réka

Dzsugán Réka vagyok,
vagyis most már Kiss Réka,
mivel 2014. május 17-én
házasságot kötöttem. 1989.
február 14-én születtem.
2002 nyarán költöztem rácalmásra családommal, mivel édesanyám, dr. Mercz
Gabriella itt nyerte el a háziorvosi ellátást. Szüleim,
nagyszüleim is tősgyökeres
rácalmásiak.
Érettségi után a Rosti Gimnázium és Szakközépiskolában szereztem kisgyermek-gondozó oklevelet.
Nagyon szeretem a gyermekeket. Könnyen kapcsolatot
tudok velük teremteni. Nyugodt, alkalmazkodó és csendes vagyok.
Izgatottan várom, hogy
első munkahelyemen, vá-

1977-ben születtem Dunaújvárosban. 5 éve élek
Rácalmáson férjemmel és
2 gyermekemmel. Korábban a Dunaújvárosi Kórház
gyermekosztályán
dolgoztam gyermek-szakápolóként, utána a Zengő
- Bongó bölcsődében, mint
kisgyermeknevelő. Mindig
is gyermekekkel foglalkoztam. Szeretek köztük lenni.
Remélem, hogy a rácalmási
leendő bölcsisek és szüleik
számára könnyebbé tudom

tenni az új helyzethez való
alkalmazkodást.

Kozári Boglárka

lasztott hivatásomban dolgozhassak.
Bízom benne, hogy én
is hozzájárulok az újonnan
megnyíló bölcsőde sikeres
működéséhez és a hatékony
csoportmunkához.

Reiter Jánosné

Reiter Jánosné vagyok.
1955. 07. 23-án születtem
Rácalmáson, pár éves kihagyással azóta is itt élek. Két
gyermek édesanyja és két
unoka nagymamája vagyok,
akikre mind nagyon büszke vagyok. tősgyökeres rácalmásiként nagy öröm számomra hogy ismét helyben
dolgozhatok.

Kovácsné Géró Anita

Kozári Boglárkának hívnak, Dunaújvárosban születtem. Tanumányaimat is
Dunaújvárosban végeztem.
Általános Iskolát a Gárdonyi Géza Általános Iskolában végeztem, majd a
Lorántffy Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskolában
tanultam tovább ahol érettségiztem. Dolgoztam a Dunaújvárosi Szent Pantaleon
Kórházban, de úgy éreztem,
nem azt a munkát végzem
ami közel áll hozzám Volt
lehetőségem a Dunaújvárosi Bölcsődékhez jelentkeznem és azóta is úgy érzem,
megtaláltam a hivatásomat
az életben, amiben mindig is
szerettem és szeretek a mai
napig dolgozni. A Napraforgó Bölcsődében kezdtem
dolgozni 1998-ban, majd
2003-ban megszületett a
kisfiam, 2007-ben kezdtem
újra dolgozni, elvégeztem
közben a megfelelő szakvégzettségeket, a kisgyermeknevelő-gondozó szakképesítést is. Azóta a Liszt Ferenc

Kerti Bölcsődében dolgozom Dunaújvárosban. Több,
mint tíz éve lakom Rácalmáson, nagyon megszerettem ezt a nyugodt, nagyléptekben fejlődő várost. Nagy
kihívás számomra ez a lehetőség. Ezért is pályáztam
meg ezt az álláslehetőséget.
Szeretném támogatni a városomban élő kisgyermekes
szülőket munkámmal, tapasztalataimmal. Megtiszteltetés számomra, hogy ott
dolgozhatom, abban a városban, ahol élek. Örömmel és
izgatottsággal telten várom a
szeptemberi évkezdést.

Rácalmás
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Szelektív road
show

Elballagtak
a nagycsoportosok

2014. május 28-án óvodánkba látogatott az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. szelektív road show. A délelőtt
folyamán a gyermekek megismerkedhettek a hulladékhorgász játék segítségével a helyes szelektálás, tömörítés
folyamatával. A gyerekek érdeklődése
egész délelőtt lankadatlan volt, egymás kezéből vették ki a horgászbotot.
Délután pedagógus workshop következett: - hulladék fogalma - hulladék piramis - szelektív hulladékgyűjtés módszerei - hasznosítható és nem
hasznosítható hulladékok - stb.
Köszönjük szépen Pinthofferné
Schmidt Hajnalkának, hogy felhívta figyelmünket erre a lehetőségre és
megszervezte ezt a napot

Óvodánkban a nagy csoportosok ballagása május 30-án délután 4 órakor volt. Új
formában búcsúztak az iskolába menő kisgyermekek. Délelőtt hagyományosan elbúcsúztak a kisebbek ballagó társaiktól, a délután pedig csak a nagyok ünnepe volt.
Az egy órás színvonalas műsort nagyon sok szülő, rokon, meghívott vendég tekintette meg.
Azt hiszem valamennyiünk számára egy örök emlék lesz ez a délután.

Szabó Veronika

Szabó Veronika vagyok
35 éves, 6 éve élünk Rácalmáson, férjemmel és két
gyermekemmel, akik 5 és 8
évesek.
Nagyon
szerencsésnek
érzem magam, hogy egy teljesen új és gyönyörű bölcsődében dolgozhatom majd.
Nagy szeretettel és izgalommal várom a kisgyermekeket szeptemberben és
természetesen a bölcsőde
avatást is, ahol lehetőség lesz
ismerkedni a leendő bölcsis
kisgyermekekkel.

Fazekas Krisztina

Több mint 6 éve élek Rácalmáson a családommal.
Nagyon szeretem ezt a kis
várost. Rengeteg embert ismerhettem meg itt. Úgy érzem, elfogadtak, befogadtak.
A kisgyermek nevelő-gondozó állást pályáztam meg
sikeresen. Nagyon örülök,
hogy a jövőben a legkisebb
gyermekekkel foglalkozhatom. Azt hiszem, végre megtaláltam azt a hivatást, amire
vágytam.
Köszönet mindenkinek,
aki ebben támogatott és hitt
bennem.
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Lezárult a partfalstabilizálás III-as üteme

Rácalmás Város Önkormányzat az ófalusi partfalszakasz védelmi munkáinak folytatásaképpen a 3.
ütemre bruttó 340.572.620
Ft
összköltség
mellett
306.515.358 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert
el a Közép-dunántúli Operatív Program keretében
(projektazonosító: KDOP4.1.1/C-11-2011-0001).
Állami és úniós támogatással 2010. évben fejeződött
be az ófalusi partfalszakasz
védelmi munkáinak I. üteme, 2012-ben a 2/a ütem,
2013-ban a 2/b ütem. Ezen
munkálatok folytatása a jelen 3. ütem.
A projekt megvalósulási
helyszíne Ófalunak a Szávó köz, Kossuth utca feletti magaspart, Bruck köz és

Kiss Ernő utca által határolt
területe. A projekt megoldja
a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal által nyilvántartott
műemléki védelem alatt álló
Görögkeleti szerb templom
talajmozgásból adódó további rongálódását is.

Szavazóköri tagok

Az A 2014. május 25-én
Európai Parlament tagjainak választásán RÁCALMÁSON a Szavazatszámláló Bizottságok tagjai a
következők voltak:

1. szavazókör Általános
Iskola ( Rácalmás Szigetfő
u. 24.)
Választott tagok:
Füléné Perusza Katalin
Rácalmás Martinász u. 43.
Holdampf Sándor Antalné Rácalmás, Martinász u. 8.
Polányiné Hopka Annamária Rácalmás Fő u. 43.
Delegáltak:
Czakóné Holló Szilvia,
Rácalmás, Fő tér 13. Jobbik
Magyarországért Mozgalom Párt
Cserháti Győzőné Rácalmás, Rózsa u. 15. FIDESZKDNP Párt
Galináné Svarda Zsuzsanna Rácalmás, Rózsa u.
12. FIDESZ-KDNP Párt

2. szavazókör Jankovich
kastély ( Rácalmás Jankovich
Miklós köz 1-7)
Választott tagok:
Füredi Gábor Rácalmás
Kiss Ernő u. 39.
Szabó Erika Erzsébet
Rácalmás, Széchenyi tér 9.
Tóth Krisztina Rácalmás
Márkus I. u. 22.
Delegáltak:
Godán Annamária Dunaújváros, Szabadság út 7.
4/3. Jobbik Magyarországért
Mozgalom Párt
Piros Lászlóné Rácalmás,
Fő u. 126. FIDESZ-KDNP
Párt
Sitku Krisztina Rácalmás,
Park köz 7. FIDESZ-KDNP Párt
3. szavazókör Orvosi
rendelő (Rácalmás Korányi
tér 7.)
Választott tagok:
Bucsi Tamás Rácalmás
Kossuth L. u. 13.
Czakó Adrienn Rácalmás
Szigetfő u. 30.

A projekt révén megvalósul a partszakasz védelme
fúrt cölöptámaszok építésével, a talajvízszint csökkentésével, a beszivárgások, a
területre lehulló vagy ott
hóolvadásból keletkező csapadék gyors elvezetésével, a

terület legyező kialakítású
mély drénezésével és a vizes közműhálózat csúszásból adódó hibáinak kijavításával. A Duna árvízi hatását
támasztó kőbordák csökkentik.
A következő építmények
készülnek el: 1692 m ejtőkút, 1259 méter drénvezeték, 169 méter hosszú gabionkosaras támfal, 85 m
beton támfal, 930 méter fúrt
vasbeton cölöp.
A sikeres közbeszerzési
eljárást követően 2013. július 18-án került megkötésre a
kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés. A nyertes ajánlattevő a Sycons Kft.
A szerződés összege nettó
260.392.706 Ft. A műszaki
átadás-átvételi eljárás 2014.
05. 19-én sikeresen lezárult.

Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak a 2014. május 25-én megtartott Európai Parlamenti választások eredményes és
zökkenőmentes lebonyolításához.
Külön köszönöm a szavazatszámláló bizottsági tagok
közreműködését.
Dr. Györe Andrea
jegyző
Sándor Rita Rácalmás
Vasvirág u. 20.
Delegáltak:
Lukács István Rácalmás,
Koltói A. u. 4. FIDESZKDNP Párt
Sápi Balázs János Rácalmás, Somogyi B. u. 25. Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt
4. szavazókör Művelődési Ház és Könyvtár (Rácalmás Szigetfő u. 31.)
Választott tagok:
Dr. Tóth Pálné Rácalmás,
Hársfa u. 13.
Gardáné Horváth Anikó
Rácalmás Táncsics M. u. 15
Szloboda Andrásné Rácalmás Nyárfa sor 18.
Delegáltak:

Benczéné Hollósi Beáta Rácalmás, Erdősor u. 12.
FIDESZ-KDNP Párt
Fazekas Sándorné Rácalmás, Táncsics M. u. 4. FIDESZ-KDNP Párt
Nagy Gyula Rácalmás,
Móricz Zs. u. 22. Jobbik
Magyarországért Mozgalom Párt
Végh Károly László Rácalmás, Arany J. u. 20.
Együtt a Korszakváltók
Pártja Párbeszéd Magyarországért Párt
Végh Károly Lászlóné
Rácalmás, Arany J. u. 20.
Együtt a Korszakváltók
Pártja Párbeszéd Magyarországért Párt
dr. Györe Andrea
jegyző

Rácalmás

A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

művelődésszervező

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31.
A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:
Közreműködés az intézmény és a település kulturális rendezvényeinek szakmai előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában. Intézményi együttműködések koordinációja, kapcsolattartás a társintézményekkel, civil szervezetekkel, szakemberekkel, csoportokkal. Pályázatfigyelés, pályázatírás. Irodai feladatok ellátása. Információadás külső
érdeklődők részére.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Felsőfokú végzettség: főiskola, művelődésszervező szak, vagy egyéb humán diploma és az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési
és egyéb feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet melléklete szerint közművelődési munkakörökhöz (közművelődési szakember I., II.) előírt képzettségi feltételek.
– Irodai számítógépes programok ismerete, önálló használata
– B kategóriás jogosítvány
– Magyar állampolgárság
– Büntetlen előélet
Elvárt kompetenciák:
– Kiváló szintű kommunikációs, problémamegoldó és konfliktuskezelő képesség,
önállóság, terhelhetőség, kreativitás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázó helyi kultúrával, ifjúsággal, közösségépítéssel kapcsolatos terveit, elképzeléseit, közművelődési feladatokkal kapcsolatos szakmai tapasztalatait.
– Végzettséget igazoló okmányok másolatai.
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 14.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2014. augusztus 1.-től tölthető be.
Próbaidő: 3 hónap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Irén intézményvezető
nyújt, a 0625/440-456-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár címére történő megküldésével (2459 Rácalmás, Szigetfő utca 31.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: művelődésszervező.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályban rögzítettek szerint, a benyújtást követő 15 napon belül a pályázatról
a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója, a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője, mint munkáltató dönt.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Rácalmás újság
– www.racalmas.hu
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Változik
az ügysegéd
félfogadási rendje

A Dunaújvárosi Járási
Hivatal ügysegédjének, Kurné Tibold Erikának a munkaterülete nyugállományba
vonulás miatt 2014. május
9-től bővül. Az eddigi feladatokon túl az ügysegédi
teendőket Besnyőn és Beloianniszban is ellátja.
Emiatt a Rácalmáson
2014. május 12-től az ügyfélfogadás heti egy alkalomra csökken, melyet szerdai
napokon 8-12 óráig tart az
ügysegéd. A hétfői ügyfélfogadás megszűnt.
Nem változik azonban a
kulcsi ügyfélfogadási rend,
ami minden héten szerdán
13-17 óráig tart.
Amennyiben a rácalmási
lakosok igénylik, úgy Kurné
Tibold Erikát szerdán 13-17
óráig a kulcsi polgármesteri
hivatalban is felkereshetik.
Kovács Péter
Dunaújvárosi Járási
Hivatalvezető

Lakossági tájékoztató

Szennyvízszállítás

2014. április 16. napjától a LIQUID-PORTER
Kft. látja el, Közszolgáltatási
Szerződés keretében kizárólagosan, a szennyvízszállítási
feladatokat az Önök településének közigazgatási területén.
Közszolgáltatási díj
megkezdett 5 m3-enként
7 000 Ft/5 m3
(1 m3 1 400 Ft)
Megrendeléseiket
az
alábbi telefonszámon adhatják le,
8.00 - 18.00 között:
06-20/805-9009
Köszönjük, hogy megtisztelnek bizalmukkal.
Megrendeléseiket várom.
Köszönettel:
Bársony Zsolt
ügyvezető
LIQUID-PORTER Kft.
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A partnerkapcsolatot segítő egyesület
alakult Dransfelsben

Heinrich Rehbeint jól ismerik a rácalmásiak, hiszen
ő volt Dransfeld polgármestere a partnerkapcsolat évtizedekkel ezelőtti létrehozásakor, sokat tett azért, hogy
stabil és gyümölcsöző legyen
a települések, a családok közötti együttműködés, valamint a diákcsere-program.
Feleségével közösen minden évben gyűjtést szerveznek, az adományokat maguk
hozzák Rácalmásra, hogy
támogassák az itt élőket.
Rehbein úr személyesen
hozta el és adta át Schrick
István polgármester úrnak
múlt hét végén azt a levelet, amelyben tudatják a rácalmásiakkal, hogy partnerkapcsolati egyesület alakult

Dransfeldben. A levél egyebek mellett a következőt tartalmazza:
„Én is azon a véleményen vagyok, mint a legtöbb

drans
feldi és környékbeli
polgár, hogy a Rácalmáshoz
fűződő kapcsolatot fenntartani és ápolni kell. Ezt a célt
kitűzve állt össze egy olyan

emberekből álló csapat, akik
a múltban aktív szereplői
voltak a partnerkapcsolati
életnek, hogy a Rácalmással
kialakított csereprogramot
folytassák és az aktív szervezést is magukra vállalják.
Így alakult meg június 5-én
a partnerkapcsolati egyesület, amely Dransfeld városával együtt a csereprogram
tervezését és a finanszírozást
biztosítja. A megalakuló ülésen 30 polgár vett részt.
Nagyon örülök annak,
hogy ezzel a lépéssel a partnerkapcsolat nemcsak tovább folytatódik, hanem új
erőt és ihletet kap. A partnerkapcsolati egyesület elnöke Hans-Jürgen Beister
lett Meensenből.”

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei

Május folyamán két alkalommal, 8-án és 20-án
kellett a kis tökföldjeinket megkapálni. Szerencsére Pálinkás Tibor korábban
jól előkészítette a talajt, ezért
„csak” két-két órát tartott a
munka a felhívásra megjelent 10-15 segítőnknek, de
megérte, szép lett a terület,
köszönjük szépen.
Két lépésben kiültetésre került a közösségi virágágyakba és a vasútállomáshoz
néhány évelő növény, a vasútállomás virágládáiba muskátli is került. Június 7-én,
szombaton reggel megérkezett 2125 db vegyes egynyári
palánta. A virágágyak örökbefogadói (Cikk-cakk foltvarrók, Nordic Walking klub,
Vajk Ijász szakosztály, Perusza Kati néni osztálya, Nyugdíjas klub, Gardáné Anikó és
Szloboda Kati, a Rudas Iskola diákjai, Euweld Kft., Puskás Polly és barátai, Molnár
József ) már várták a növé-

nyeket, - hiszen napról napra egyeztettük az időpontot így a virágok már ki is lettek
ültetve. Köszönet az önkormányzat dolgozóinak, hogy
a már kora reggel is rekkenő hőségben a kis növényeket nem hagyták kiszáradni,
az ültetés reggelén és azóta is
folyamatosan öntözik a virágokat.
Városunk lakói bizonyára
észrevették már, hogy egyes
virágágyak köré szegélyként
köveket raktak le egyesületünk tagjai. Először próbaként a Szigetfő utca bejáratánál lévő írisz liget kapott
szegélyt, majd a pozitív vis�szajelzések után hasonlót
kaptak a rózsaágyak, a Rácalmás üdvözlőtábla környéke, a Művelődési ház bevezető útja, a Salamon szobor
körül kialakított virágágy és
a szalagágy Vajk Ijászkör által gondozott része is.
Május 5-én megtartottuk havi elnökségi ülésün-

ket, ahol az aktuális témák
(Virágos Rácalmás jelentkezések, 20 éves évforduló
megünneplése, Almavirág
fesztivál, egyebek) kerültek
megbeszélésre. Május 17-én
sikeresen lezajlott az Almavirág Fesztivál, erről önálló
cikkünkben írunk bővebben.
Május 31-e igen fontos
mérföldkő volt valamennyi
civil szervezet életében: a
polgári törvénykönyv válto-

zásainak a civilekre történő
kiterjesztése mellett a közhasznú szervezeteknek újra
kérniük kellett a közhasznú
státuszt. Ezek miatt a fontos
témák miatt két előadáson
is részt vettünk. E mellett
a kötelező éves statisztikai adatlapot - most először
elektronikus úton - kellett
beküldeni a KSH-hoz.
Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület

Rácalmás

Sikeres volt az Almavirág Fesztivál!
Nagy szerencsénkre a megelőző napok csapadékos időjárása ellenére az Almavirág
Fesztivál napján szép napos
idő köszöntött ránk.
Az egészségügyi állapotfelméréseken szerencsére idén is
nagy volt az érdeklődés, hiszen
egészségi állapotunk, illetve az
abban bekövetkezett változások időben történő felismerése komoly betegségektől óvhat
meg minket. Ezért a méréseket
most is figyelemfelhívásokkal,
szűrőprogram ismertetéssel
egészítettük ki. Sokan látogatták az alternatív gyógymódokat, természetgyógyászatot bemutató kezeléseket is. A
résztvevők között kisorsolásra került az 5 db vérnyomásmérő, melyeket a következő
mérési sorsszámú személyek
nyertek: 10, 14, 22, 35, és 44.
Érdekességképpen került be a
programba a tetováló művész
bemutatója, valamint a kozmetikai fogfehérítés technikája is, ezeket szintén számos látogató tekintette meg.
Két napon keresztül volt látogatható a veszprémi Aranyhíd Galéria kortárs festményeket bemutató kiállítása,
emellett bemutatásra került a
„Rácalmás akkor és most” fotókiállítás anyaga is.
A Dechatlon sportáruház jóvoltából újra ki lehetett
próbálni számos szabadtéri és
beltéri sporteszközt is, amit a
kellemes időben sokan meg is
tettek. Az immár negyedik alkalommal szervezett Nordic
Walking találkozó és túra ismét sok érdeklődőt vonzott,
újra ellátogatott hozzánk a
megyei Szabadidősport Szövetség elnöke is.
„Gasztrós” csapatunk már
korán reggel dagasztott-kelesztett, hogy egész nap finom,
változatos almás sütikkel kínálhassa a látogatókat.
A színpadon a nap folyamán - a hagyományok szerint - bemutatkoztak óvodá-

Sokakat vonzott az Almavirág Fesztivál

saink és iskolás tehetségeink
is, a Napsugár Asszonykórus
új dalokkal lépett fel, valamint
láthattuk a Barina néptáncegyüttes és az Apple Country
Club műsorát is. Az esti órákra egészen megtelt a színpadtér Hollywood Rose, Kasza
Tibi és Tóth Gabi rajongókkal.
Délután a színpadon
Schrick István polgármester,
dr. Galambor Dénes ország�gyűlési képviselő, Bodnár Sándor elnök és Mr. Lee Shang Il,
a Hankook Tire Magyarország
Kft. igazgatója köszöntötte a
fesztiválozókat, átadták a versenyek győzteseinek járó díjakat és jó szórakozást kívántak a
további programokhoz.
A Jankovich-kúria parkjában hatalmas, színes játékok,
pónilovak,
kisállatsimogató várta a gyerekeket, továbbá egész nap barátkozhattak
a vadászsólymokkal is. A gyerekek kézügyességüket és kreativitásukat is kipróbálhatták
az önkéntesek kínálta többféle kézműves foglalkozáson. A
rácalmási Vajk Ijász Szakosztály bemutatója igen nagy siker volt, ezért Nekik túlórázniuk kellett.
Szerencsére nagyon sokan
(22-en) jelentkeztek az Almás
sütemények versenyére is. A
zsűri alig tudta eldönteni, hogy
ez a finom krémes vagy az a finom kelt, esetleg az a harma-

dik fahéjjal ízesített legyen-e
az első helyezett.
Végül a sorrend így alakult:
Hagyományos almás lepény
kategóriában
I. Zándoki Istvánné
II. Zándokiné Z. Andrea
III. Rinkó Krisztina
Különdíj Hajdúné Rátkai
Éva.
Különleges almás süti kategóriában
I. Bánhegyesiné Simon
Mária - almás krémes
II. Szarka Lászlóné - almás
krémes
III. Bankó Mónika - fahéjas
almás krémes
Különdíj Holló Dóra - vaníliás almatorta.
Az almahámozó versenyre 13-an neveztek be, a legfiatalabb versenyző 11 éves volt.
Az egyforma méretű almák
hámozása nagy izgalmak közepette lezajlott le, a verseny
eredménye:
I. Kecskés-Nagy Szilvia
(564 cm)
II. Raposa Adrienn (410
cm)
III. Grabecz Dóri (336 cm)
Különdíjas lett: Schnell Ferencné.
Nagy köszönet mind a lelkes versenyzőknek, a verseny
házigazdáinak és a zsűrinek
egyaránt!
Az Almavirág Fesztivál
idején a rendről és biztonság-
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ról Hosszú Mihály és csapata
gondoskodott.
A színes programokkal fűszerezett
rendezvényünkre
2154 fő váltott belépőjegyet,
így elmondható, hogy minden
tekintetben pozitív eredmén�nyel zártuk a fesztivált.
Köszönetünket fejezzük ki
mindazok felé, akik a fesztivál programjainak megszervezésében, lebonyolításában
részt vettek (támogatók, egyesületi tagok, önkéntes segítők,
városlakók, diákok, pedagógusok) és minden területen segítették munkánkat. Ők a teljesség igénye nélkül:
Dr. Varga Szabó Lajos, Szalai Gabriella, Liditt Margit és
a rácalmási Remény klub tagjai, Borné Pusztai Ildikó, Oskolás Ferencné, Kupsza Jánosné, Bodó Ivánné, Czinka
Lászlóné és a nélkülözhetetlen gasztrós csapat, Erős István és segítői, Schmidt Lajosné és Zándoki Istvánné, Pallos
László, Pallosné Sobor Angéla
és az Információs csapat, Steiner Lajos és a logisztikai csapat, Steiner Lajosné és a kiállítások teremőrei, Jacsó Rudolf
és Jacsó Gabriella, Nagyné Fauszt Csilla és Hodgyai Gáborné, Csuri István, dr. Nyikom
Attila, Kirinovits Tamás, Bauer László és Bauerné Lászlóné, Arnóczky Ilus és Bodó
Mariann, Kaposiné Surányi
Mária és Kaposi Dóra, a Jankovich-kúria valamennyi dolgozója, a Vajk Ijász szakosztály
tagjai, Udvari Péter, Tóth Balázs, Tóth Csaba, Tóth Szilvia
és Szilágyi Irén, Lukács László
és Lukács Zsolt, Ragány Benjamin, Nagy Andor és családja, dr. Nyikom Attiláné és a
beléptetős csapat önkéntesei,
Terekiné Rendes Éva. Bosnyák László fotós és valamen�nyi színpadi fellépő.
Bodnárné
Surányi Gabriella
a Városvédő Egyesület
elnökségi tagja

Rácalmás
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás
Író-olvasó találkozó

Júniusban
vendégünk
volt Vig Balázs író, a Móra
Könyvkiadó népszerű fiatal szerzője, akinek a közelmúltban jelent meg harmadik meseregénye.
Nagyon izgalmas, humorral jócskán megfűszerezett író-olvasó találkozónak lehettünk résztvevői,

a Cimbora Klub tagjai,
valamint több, mint száz
rácalmási kisiskolás társaságában.
Az előadáshoz kapcsolódva számtalan bajusz előkerült és nemtől függetlenül
bátran viselték a leendő olvasók. A harmadikosok bajuszos rajzokkal készültek.

Elkészült
a Cimbora-ösvény

A nyári szünet előtti utolsó foglalkozáson év közben
megszerzett tallérjaikat ajándék könyvekre válthatták be a
rácalmási Cimborák. Közös munkával elkészült a művelődési ház udvarában a Cimbora-ösvény is. Kedves rácalmási
gyerekek, ha a könyvtárba készültök, kövessétek bátran a színes feliratot, várunk benneteket a nyári szünidőben is!

Könyvajánló

Három bajusz gazdát keres

Vig Balázs 22 évesen
kezdte el írni a meseregényét, amelyben három kaland- vágyó bajusz világgá
megy. Izgalmasabbnál izgalmasabb kalandokba keverednek.
Születésnapfalván három
beszélő bajusz egyszer csak
leugrik gazdája orra alól,
és világgá megy. A kackiás
Kunkori koma zsiványnak
áll, a fityegő Harcsa szomszéd feleséget keres magának, a legkisebb bajuszlegény, Kedves bajusz pedig
trombitásként próbál sze-

rencsét. Vajon Nagyapa bajusza is tud ilyen csodákat?
A meseregényből minden titok kiderül.

A Művelődési Ház
nyitva tartása

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap és hétfőn:

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

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

zárva
10-18
10-18
10-18
10-18

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

Rácalmás
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KÖNYVES
KINCSVADÁSZAT
Unatkozol a nyári szünetben?
Szeretnél jó könyveket olvasni?
Érdekel néhány izgalmas ajándék?
A Rácalmási Művelődési Ház és
Könyvtár játékára július 10-éig várjuk
jelentkezésedet, amennyiben Rácalmáson laksz és általános iskolás korú vagy.
Gyere be a könyvtárba és jelentkezz a
játékra, vagy jelölj minket ismerősnek a
Facebook-on és írj egy üzenetet, hogy
játszani szeretnél velünk!
Július 17-én, csütörtökön délelőtt 10
órakor várunk a könyvtárban, ahol a beiratkozás után (erre 120 forintot hozz
magaddal, ha még nem vagy az olvasónk) választhatsz egyet a játékban
résztvevő könyvek közül. Ha elolvasod
a könyvet, és helyes válaszokat adsz a
játékfeladványokra is, szeptember első
hetében Te is részt vehetsz a kincsvadászaton, ahol nyeremények várnak!

NE FELEDD:
A KÖNYV A BARÁTOD!

Pünkösdölés az Ágasfával

Június 7-én délután a
Művelődési Ház parkjában
ismét megrendezte családi pünkösdi programját az
Ágasfa Hagyományélesztő
Kör. Az ünnep jelentőségéről Kovács Enikő református lelkész beszélt, majd
a gyerekek különböző erőpróbákon vehettek részt,
amelyek végén gazdára talált a pünkösdi királyfi és

királylány koronája is. A fák
hűvösében gyöngyfűzéssel,
koszorúkészítéssel múlathatták az időt a vendégek,
de két gyönyörű, szelíd paripán lovagolhattak is. Hogy
étlen-szomjan ne maradjon
senki, arról is gondoskodtak
a szervezők: zsíros és lekváros kenyér, finom sütemények és hideg bodzaszörp
várta a vendégeket.

Rácalmás
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Vakációs programdélelőttök a könyvtárban

A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár szeretettel várja a gyerekeket nyáron is. Június 17-e és július 18-a között,
keddtől péntekig, délelőtt 10-12 óráig különböző programokat kínálunk a könyvtárlátogató gyerekeknek. Ízelítő a kínálatból: kézműveskedés, társasjátékok, találós kérdések, meseolvasás, pingpong, csocsó.
Olvass, játssz és szórakozz a könyvtárban!
Szilágyi Irén

Véget ért a tavaszi
számítógépes tanfolyam

Június első hetében befejeződött a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár által
időskorúak számára meghirdetett számítógépes tanfolyam. Tizenöten ismerkedhettek meg a számítógép
világával, vagy frissíthették fel korábban megszerzett ismereteiket. Az órák
vidám hangulatban teltek,
az új tudás mellett új bará-

tokat is nyertek a résztvevők. Már beteltek a helyek
a szeptemberben induló őszi
kurzusra is, ahol újabb húsz
rácalmási nyugdíjas ismerkedhet meg az informatika
világával, szakértő irányítás
mellett. Képünkön a tanfolyam résztvevőinek egy csoportja látható, oktatójuk társaságában.
Szilágyi Irén

Rácalmási emlékképek

Rácalmási emlékképek címmel kiállítás nyílik június 25én 18 órakor a művelődési házban.
A tárlat keretében régi emlékek felidézésére is lesz lehetőség a korabeli fényképek segítségével.
A kiállítás megtekintése ingyenes. Látogatható a művelődési ház nyitvatarási idejében augusztus 5-ig.

Hirdetések

15 l mogyoró színű kültéri falfesték áron alul eladó.
Érd:.06-20-3503-530 telefonszámon.
q
Meggyet cserélek 5 kg-onként eperre, málnára, ribizlire,
sárgabarackra, szilvára -egyeztetéssel.
Tel.: 70/572-0980.
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

Rácalmási alkotók tárlata

Rácalmási alkotók mutatkoznak be azon a tárlaton, amely májusban nyílt a
művelődési házban.
A
hagyományteremtő
céllal életre hívott kiállításon Arnóczky Ilona foltvarró, Géber Zoltán cserépkályha építő mester, Királyné

Michel Szilvia üvegfestő,
Kiss Zoltán fotós, R. Welser
Gabriella keramikus, Szügyi
Szilvia keramikus, Tóth Ildikó népi ékszerkészítő, Udvari Emese ékszerkészítő és
Zsember Zoltán rézdomborító munkáit láthatta a közönség június 20-ig.

Rácalmás

Fotópályázatot hirdetnek
a Városvédők

Június 2-án tartotta meg
legutóbbi ülését a Rácalmási
Városvédő és Szépítő Egyesület elnöksége. A napirendi pontok között első helyen szerepelt az Almavirág
Fesztivál értékelése. Jól sikerült az idei rendezvény
is, változatos programokkal
várták a szervezők a helybéli és a távolabbról érkezett
vendégeket. 2154 fő váltott
belépőjegyet a fesztiválra,
ami gazdasági szempontból
is nyereségesen alakult: 2,6
millió forint bevételt hozott
az egyesületnek.
Fotópályázatot hirdet hamarosan az egyesület, ennek
részleteit Németh Miklósné
ismertette az elnökségi tagokkal. Az egy éven át tartó
pályázati időszak célja, hogy
minden évszakban készülhessenek szép fotók Rácalmás természeti és épített értékeiről, a beérkezett képek
pedig a jövőben kiállítási és
dokumentációs anyagként

Felszentelték
a szerb
templomot

Rácalmás Város Szerb
Nemzetiségi Önkormányzata és a Rácalmási Szerb
Ortodox
Egyházközség
szervezésében június 15-én,
vasárnap délelőtt 10 órakor
kezdődött a rácalmási szerb
ortodox templom szentelésének ünnepe. A szent liturgiát Pántelity Lukián püspök mellett, Milenkovity
Dalibor lelkész celebrálja.
Az esemény lapunk
nyomdára adásával egy időben volt, ezért a templomszentelésről júliusi számunkban közlünk fényképes
tudósítást.
szerk.biz.

szolgálhassanak. A pályázat
hamarosan kiírásra kerül, a
legjobb munkákat szakmai
zsűri elbírálása után díjazzák és a 2015. évi Tökfesztiválon kiállítják.
A virágosítási akció keretében idén két alkalommal ültettek el évelő virágokat a település több pontján
az egyesület önkéntesei, ös�szesen több mint 300 palántát. Reméljük, minél többen
gyönyörködnek majd a szép
virágágyásokban Rácalmás
közterületein.
A Virágos Rácalmásért és
a Szép Porta felhívásokra le-

zárult a jelentkezés, előbbire 35, utóbbira 27 rácalmási
család jelentkezett, 21 család
pedig mindkét megmérettetésen elindul. Az értékelők
folyamatosan, több alkalommal ellenőrzik és értékelik a
portákat, hogy a jelentkezők
közül az arra legérdemesebbek kaphassák meg az elismeréseket.
Szó esett az elnökségi
ülésen a Millenniumi-parkban álló piramis felújításának szükségességéről, valamint arról is, hogy miként
lehetne egész éven át dekorálni a faépítményt.
Július közepén kerül megrendezésre Mezőkövesden a
Város- és Faluvédő Egyesületek Országos Találkozója,
melyen egyesületünk is részt
kíván venni. A részleteket
még egyeztetni szükséges a
jelentkezés elküldése előtt.
A Rácalmsái Városvédő
és Szépító Egyesület
elnöksége

Köszönet!

Szeretnék köszönetet mondani Rácalmás Város
Képviselő Testületének, a nyugdíjas klub segítő tagjainak, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak,a
szülőknek, a kollégáimnak és végül, de nem utolsó
sorban a gyerekeknek: a 8.a, 6.b és a 3.b azon tanulóinak, akik önkéntes munkájukkal örömet szereztek a hátrányos helyzetű gyermekeknek a május 23-i
rendezvényünkön.
Köszönöm Tóth Csabának a június 11-i jótékonysági akciónk támogatását, mely révén segíteni tudunk
az arra rászoruló gyermeken, gyermekeken.
Büszkék lehetünk gyermekeink, pedagógusaink
segítőkészségére és a jó ügyért való összefogására.
Mindenkinek köszönöm a támogatást!
Füléné Perusza Katalin
a Rácalmási Jankovich Miklós Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse
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Dransfeldi kapcsolat

Vendéglátó
családokat
keresünk!

Kedves rácalmási családok!

Mint azt bizonyára
Önök is tudják, településünk évek óta jól működő partnerkapcsolatot ápol a németországi
Dransfeld várossal.

Ennek keretében minden évben diákcsoportok
is utaznak egymáshoz.
Csereüdülés formájában
működik a kapcsolat,
egyik évben a német diákok jönnek, következő
évben a rácalmási gyerekek utazhatnak ingyenesen Németországba.
Üdülésre, nyelvgyakorlásra is kiváló lehetőséget biztosít a csereprogram.

Idén körülbelül tizenöt fős német csoport jön
Rácalmásra, 12-18 éves
fiúk, lányok és két pedagógus. A német fiatalok
többsége angolul is beszél. Vendéglátó családokat keresünk a programhoz, akik augusztus 19-e
és 26-a között vállalnák
egy-két német diák vendégül látását.
Természetesen, a vendéglátó rácalmási családok gyermekei közül
kerülnek majd ki elsősorban a jövő nyári németországi
utazáson
résztvevő csoport tagjai.
További
információ:
Szilágyi Irén
30/216-2372

Rácalmás
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Jankovich Miklós
általános iskola
Az éneklés
öröme

Iskolánk énekkara az
idei tanévben sem tétlenkedett. Szinte észrevétlenül
épült be a város kulturális
életébe. Nincs rendezvény,
amelyen ne szerepelnénk.
Az idei tanévben elmondhatom, hogy minden hónapra jutott legalább egy
fellépés, amelyekre heti két
alkalommal tartottunk kóruspróbát és igyekeztünk
mindig új repertoárral a
közönség elé lépni, ami
nem volt könnyű feladat, de
a gyerekek nem adták fel és
örömmel tettek eleget a felkéréseknek.
Idén először vettünk
részt május 17-én, az Almavirág fesztiválon, amelyen, mint a Legtökösebb
iskola cím birtokosa mutatkoztunk be. Az énekkar
műsorát Mészáros Petra
és Faragó Milán szólójukkal és duettjükkel színesítették, szép sikerrel. Cserkuti Evelin, Garda Eszter
és Mészáros Petra nyolcadik osztályos tanulók triója csángó népdalcsokrukkal
tették emlékezetessé a városi gyereknap programját.
A szólisták sajnos elballagnak, de ebben az évben
nagyon sok szép pillanatot
szereztek a közönségnek.
A kórus minden tagjának
ezúton szeretném megköszönni az egész éves munkáját, a szülőknek pedig,
hogy biztosították a gyerekeknek a szerepléseken,
rendezvényeken való részvételt.
Igmándi Zita
kórusvezető

Évzáró a művészetiben

Iskolánk képzőművészeti
tagozatos diákjainak kiállításmegnyitóval egybekötött
bizonyítványosztását tartottuk június 5-én. A zsúfolásig
megtelt aulában ünneplőbe öltözött, örömtől sugárzó
arcú fiúk és lányok mutatták büszkén családtagjaiknak kiállított alkotásukat. A
tárlat rendezésekor célunk
volt, hogy az elsős diákoktól
a legnagyobbakig mindenkitől kerüljön ki alkotás, valamint, hogy a kiállítás széles
palettán keresztül tükrözze
a szakon folyó munkát. Több
szempontból is fontos, hogy
a képzőművész tanszak diákjai évente többször is bemutassák munkáikat: a szemgyönyörködtető alkotások
látványán kívül érdemes azt
is megfigyelni, hogy a gyerekek hogyan látják, és hogyan jelenítik meg világunkat. Az alkotómunkát végző
gyerekek kicsit többek kortársaiknál, hiszen művészeti tanulmányaik nemcsak az
iskolai tanulmányaikat befolyásolják jó irányban, de más
a világról, a dolgok folyásáról
alkotott véleményük is

Az igazgató úr ünnepi beszédében hangsúlyozta, iskolánk egyik színfoltjának tartja a képzőművészeti
oktatást. Egy jó szakácshoz
hasonlította az alkotó gyerekeket, aki ha szívvel-lélekkel főzi ételét, akkor lesz az
egyedi és megismételhetetlen másoknak.

A művészeti iskolánk az
a hely, ahol kifejezésformát kap az alkotó magatartás, ahol lehetőséget teremtünk az együttműködésre,
a játékos, élményszerű, de
ugyanakkor komoly munkára. Ahol továbbadhatjuk
a múlt értékeit és érzéken�nyé tehetjük a fiatalokat a
jelen problémáira. Az alkotás esztétikai minőségénél
fontosabb a személyiséget és
általános tanulási képességeket egyaránt fejlesztő alkotó folyamat, amely a világra nyitottabbá, befogadó
képesebbé tudja tenni gyerekeinket, támogatva ezzel
a kiegyensúlyozott felnőtté
válásukat. Ebben szellemben várjuk a jövő tanévben
is az alkotni vágyó gyermekeket.
Pál Péterné
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Kerékpárra fel!

Környezetvédelem
a jövőnkért

Ebben a tanévben is részt
vettünk a Alba-Plast Visteon Hungary Kft. üzem által
megszervezett „Környezetvédelem a jövőnkért” című vetélkedőn, amelyet az idei évben 15. alkalommal rendeztek
meg.
A vetélkedő célja, hogy
felhívja a gyerekek figyelmét
a környezeti értékek megőrzésének és javításának fontosságára.
A 7-8. osztályosoknak
meghirdetett, sok utánajárást és nagy kitartást igényelő, két részből álló, levelezős

versenyen iskolánkból négy
csapat indult.
Az írásbeli fordulókban
nyújtott teljesítménye alapján a 8.a osztályos Ökocsapat (Bándity Réka, Dormány Dzsenifer, Pálvölgyi
Gréta) képviselte iskolánkat a vetélkedő döntőjében,
amelyet Székesfehérváron
rendeztek meg. A vetélkedőn elért eredményükért
büszkék vagyunk rájuk!
Köszönjük az iskola diák
önkormányzatának anyagi
támogatását.
Vadné Tóth Flóra

Virágosítás: értékelés

A „Virágos Rácalmásért” szépítési verseny értékelésekre három alkalommal, májusban, júliusban, illetve szeptemberben kerül sor, amelyet háromtagú bizottság végez helyszíni bejárással és
5-ös skálán történő értékelési metodikával.
A szép porták és utcafrontok díjazására november hónapban
fog sor kerülni.
Egyszóval, a legfontosabb változás, hogy ez évben szeretnénk
kipróbálni a jelentkezési rendszert. Így célirányosan tudjuk az
érintett portákat felkeresni, és senki nem maradhat ki a bejárásokból.
Kérjük, segítsék idősebb szomszédaikat a jelentkezés megtételében, hogy senki érdeklődő ne kerüljön hátrányos helyzetbe.
Rácalmási Városvédő Egyesület
Elnöksége

Harmadik éve kerül megrendezésre az iskolában a
napközisek biciklis versenye.
Idén 30 napközis mutatta
meg milyen ügyesen közlekedik a kerékpárjával. A
versenyen elméleti feladatlap megoldásával kezdtek a
versenyzők. Ezen a kerékpár és a kerékpáros kötelező
felszereléseit kellet lerajzolniuk, illetve a kerékpározásnál fontos jelzőtáblák ismeretéről adtak számot, hiszen
a kerékpár megfelelő felszereltsége, a táblák ismerete is
fontos a biztonságos közlekedéshez. A feladatlap után
következett az akadálypálya
teljesítése az iskola sportpályáján. A feladatok közt
szerepelt, szlalom, léc alatt
áthajtás, kanyarodás, szállítmányozás, vályúba hajtás melyet nagy ügyességgel oldottak meg fiúk lányok
egyaránt. Az értékelésnél
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szempont volt, hogy a gyerekek minél rövidebb idő alatt,
a legkevesebb lábletétellel hajtsanak végig a pályán.
Ehhez az eredményhez vettük számításba a feladatlap
eredményét. A verseny díjazottjai a Rácalmásért Oktatási Kulturális és Környezeti
Nevelési Egyesület támogatásával jutottak nyereményhez. A verseny lebonyolításában segítségünkre voltak:
Friedrich Ferenc, Szilvási
Katalin, Füléné Perusza Katalin, Tóth Zoltánné, KopecznéKonnátAnikó.
A versenyen helyezést értek el:
I. Szalai Zsolt 3.b
I. Hajnal Zóra 3.a
II. Horváth Patrik 1.b
II. Tóth Viktória 2.b
III. Horváth Máté 3.b
III. Törköly Titanilla 3.a
Gratulálunk nekik!
Sörös Ildikó

Nyugdíjasok figyelem!
Kedvezményes
gyógyfürdő-szolgáltatások
Agárdon

A nyugdíjasokat érintő akciót követően 2014. március
1-től 2014. június 30-ig a Fejér megyében élő, 18-60 év közötti felnőtt, aktív korú lakosság is kedvezményes áron veheti igénybe az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő gyógyászati
kezeléseit.
A maximálisan igénybe vehető, 60 alkalmas kezelés-sorozat így a megszokott 19.000-21.000 forint helyett csak
12.000 forintba kerül, vagyis egy kezelés kedvezményes ára
mindössze 200 forint.
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Fotópályázat!

A Rácalmási Városvédő Egyesület
fotópályázatot hirdet
„Rácalmás értékei címmel”.

Rácalmás

Fotózz és mutasd meg Rácalmás értékeit!
A pályázat témája: Rácalmás értékei (épület vagy táj)
Pályázat feltételei:
A pályázaton részt vehet minden 12. évét betöltött, nem
csak Rácalmáson élő amatőr fotós.
A pályázatra nevezni 2012 után készült fekete-fehér vagy
színes képekkel lehet.
Beküldhető: egy minimum 3 - maximum 5 képből álló sorozat és / vagy maximum 5 db egyéni képekből álló alkotás.
Egy kép csak egyszer adható be, nem szerepelhet egyszerre egyedi képként és sorozat részeként is.
A pályázatra digitális úton készített felvételek küldhetőek
be, melyek mérete, formátuma:
- a kép hosszabbik oldala min. 2000 pixel
- maximum fájl méret 300 KB
- a fájl típusa: jpg
- elnevezése: szerző neve, kép címe, jpg
A képeket a info@racalmasivarosvedok.hu e-mail címre,
vagy CD-n az egyesület irodájába (Széchenyi tér 19., 4-es
szoba). várjuk szerdai napokon 8 és 10 óra, valamint 17 és
18 óra között. (A leadott CD-t nem áll módunkban visszajuttatni a pályázók részére)
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy manipulált fotó
nem küldhető be!
Nem számít a fotó manipulálásnak:
– A kép megvágása, a zavaró elemek levágása, a kép orientációjának megváltoztatása.
– A teljes képet érintő színkorrekció. A kép fényességének, kontrasztjának, élességének állítása.
– A színes felvételek fekete-fehérré alakítása.
– Analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák
(karcolás, porszem) kiretusálása.
A fotók manipulálásának számít:
– Képelemek kiretusálása/hozzáadása
– A kép egyes részleteinek különálló, markáns színkorrekciója.
– Digitális effektek vagy szűrők alkalmazása az utómunka során.
Beküldési határidő: 2015. május 31.
A legjobb pályamunkákból a Városvédő Egyesület kiállítást rendez a 2015 szeptemberében megrendezésre kerülő
Rácalmási Tökfesztiválon.
Jogok
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség
a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. A résztvevő, a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, egyben
hozzájárul ahhoz, hogy a rendező képeiket korlátozás nélkül,
térítésmentesen felhasználja, a szerző feltüntetésével.
Rácalmási Városvédő Egyesület
Elnöksége

A nyári szünet idejére

Gazdag Rácalmás
tábori kínálata

Idén sem kell unatkozniuk a rácalmási gyerekeknek a
nyári vakáció alatt: a helyi intézmények, szervezetek színes
tábori kínálattal várják a családok érdeklődését.
Vakációs tábor
A Jankovich Miklós Általános Iskola nyitja a táborok sorát, június 16-20-ig vakációs tábor lesz az iskolában. Június 23-27. között a Balatonon állótábor várja az iskolásokat.
Alkotótábor
A fent említett időpontban a Jankovich-kúria lesz az alkotótábor helyszíne.
Angol tábor
Az iskola angol táborának a Művelődési Ház és Könyvtár
ad helyszínt, június 30. és július 4. között az alsósokat, július
7-11-ig a felsősöket várják a nyelvi táborba.
Vándortábor
Az iskolai vándortábort idén a Bükki Nemzeti Parkba
szervezik, július 19-26-ig.
Uszodai vakációtábor
Két turnusban lesz uszodai vakációtábor, július 14-18-ig,
illetve július 21-25-ig. Augusztus 11-15. között az iskolában
újra alkotótábor várja a gyerekeket.
Napközis tábor
A Jankovich-kúria napközis táborát két turnusban, július
21-25. és július 28-augusztus 1. között hirdeti meg az intézmény.
Sporttáborok
A Rácalmás SE kézilabda szakosztálya a Művelődési
Házba hirdet sporttábort június 30.-július 4. valamint július 7-11. között.
A futballszakosztály szervezésében a focitábor idén Bogácson lesz, július 20-26. között, amelyen a szakosztályban
sportoló gyerekek vehetnek részt.
A vízi- és szabadidősport szakosztálya a Duna-parti
sporttelepen szervez edzőtábort saját sportolóinak, június
30-július 11. között. Az ezt követő héten a vízisportos gyerekek Dömsödön edzőtáboroznak, ez idő alatt, tehát július 14-18-ig várják a rácalmási Duna-parton a kajak-kenu
sportággal ismerkedni vágyókat nyári táborba, 10-13 éves,
úszni tudó fiúk és lányok jelentkezésére számítanak.
Horgásztábor
A Sirály Horgászegyesület hagyományos nyári ifjúsági
horgásztáborát július 28. – augusztus 3. között Rétimajor
Nyalóka-szigeten rendezi meg.
Balett kurzus
A Művelődési Ház és Könyvtárban intenzív nyári klas�szikus balett kurzust szervez Harkai Édua táncművész, ahová 8-12 éves lányok jelentkezését várja. A kurzus időtartama
június 20. és július 1. vasárnapi napok kivételével, délelőttönként.
A táborok árairól, a jelentkezéssel kapcsolatos feltételekről a táborokat meghirdető szervezeteknél érdeklődhetnek
a szülők.

Rácalmás

Hibátlanul oldottuk meg az
Almavirág Fesztivál biztosítását

Elmúlt időszakban két
betörés történt településünkön, mindkét alkalommal
melléképületbe hatoltak be
az elkövetők, akik magukkal vitték az ott tárolt nagy
értékű gépeket. Sajnálatos:
egy halálos balesetnél kellett a helyszínt biztosítaniuk polgárőreinknek. Az elmúlt időszakban feladatunk
volt a tavasszal megrendezett hagyományos Almavirág Fesztivál alkalmából a
település közbiztonságának
fenntartása. A rendőrséggel, összedolgozva hibátlanul oldottuk meg ezt a munkát, rendkívüli esemény nem
történt a rendezvény ideje
alatt.
Egyesületünk
vezetősége informatikai pályázatot nyújtott be, és nyert
egy számítógépet monitorral együtt, amit tudunk
majd használni a megépülő
kamera rendszerrel együtt,
ugyanis a jó hírek közé tartozik, hogy nagy erőkkel elkezdődött településünkön a
térfigyelő kamera rendszer
kiépítése.
Vezetőségünk ismét pályázatot nyújtott be az Országos Polgárőr Szövetségnél és nyert 250 ezer forintot,
amelyet üzemeltetési célokra
lehet felhasználni. Így több

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

lehetőségünk lesz a járőrözésre, többet látják majd az
autóinkat és polgárőreinket
Rácalmás utcáin, mivel a
bűnmegelőzés egyik fő eleme a közterületi jelenlét, ami
visszariaszthatja a bűnözőket. Panaszként jutott tudomásunkra, hogy sokszor látják tagjainkat a butiksoron,
az üzletek előtt, illetve az üzletekben. Mindez azért van,
hogy a bűnözők is ugyanúgy

Nagy erőkkel
dolgoznak
a térfigyelő
kamerarendszer
kiépítésén

lássanak bennünket, mint
a panaszos, aki sérelmezi,
hogy sokat látja tagjainkat
a településen „autókázni”.
Ha ezzel akár egyetlen bűncselekményt is megelőzünk,
már megérte.
A múlt év mérlegével elszámoltunk és eljuttattuk az
Országos Bírói Hivatalba,
amely a saját honlapján teszi közzé, ott bárki, bármikor
megtekintheti, továbbá kötelező közzétenni a tárgyévben
kapott adó egy százalékának
összegét, ami honlapunkon
megtekinthető. Elnökségünk
megerősítette közhasznúságának működését és eljuttattuk
az erről szóló hivatalos dokumentumokat a Székesfehérvári Bírósági Törvényszéknek.
Tehát eddig minden törvényességnek eleget tettünk.
Megrendeltük a rég emlegetett rendszámfelismerő készüléket és remélhetőleg hamarosan használatba
is tudjuk venni. Tagjaink a
következő tanévben is vállalják a iskolásaink bizton-

ságos közlekedésének felügyeletét.
De addig is aktívan kell
dolgozni tagjainknak, mert
itt a vakáció és jönnek a nyári
kihívások: szaporodni fognak az éjszakai randalírozások, közterületen való hangoskodások, nem beszélve
arról, hogy nyáron szívesebben mozognak a besurranók
és a betörők is, mivel sokkal
több a lehetőségük, alkalmasabbak az időpontok. Ezért
továbbra is kérünk minden
lakót, hogy a kerti partik alkalmával is legyenek figyelemmel saját és szomszédaik, ismerőseik értékeire, úgy,
ahogy a SZEM mozgalom
megkívánja.
A jövőben is tervezünk a
rendőrséggel összehangolt
akciókat végrehajtani. Láthatjuk és tapasztalhatjuk is,
hogy a jó együttműködés
hatására is megfelelő a rendőri jelenlét településünkön.
Az ilyen alkalmak közé tartozik a sebességmérés is, ami
egyre sűrűbben van és lesz is
Rácalmáson.
De a megsokasodott munkához több tenni akaró személyre van szükség. Mert jótanács akad bőven, de sajnos
a feladat végrehajtása minden
polgárőr szabad idejéből vesz
el, mégpedig nem keveset,
amiért fizetés nem jár. Sajnos
kevesen tudják, hogy egyesületünk tagjai szabadidejükből
áldozzák fel erre a munkára,
mások biztonságának megőrzése érdekében.
Tehát várunk minden
tenni akaró, büntetlen előéletű rácalmási lakost, aki
segíteni akarja munkánkat
gyermekeink, szüleink és saját magunk, mindennapos
biztonságunk érdekében.
Vizi István
Szent György Polgárőrség
Elnökségi tag

Tűzgyújtás
és rendrakás!
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A köztisztasági rendelet alapján az ingatlantulajdonosnak a
közterület
tisztántartásával,
zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai a következők:
– az ingatlan előtti járdának,
járda hiányában 2 méter széles területsávnak, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása,
tisztántartása, szemét- és gyommentesítése.
– az ingatlan melletti, mögötti nyílt ároknak és műtárgyainak
tisztántartása, gyommentesítése.
– az ingatlantulajdonosnak a
közutak mentén keletkezett füvet szükség szerint, de évente
legalább négy alkalommal le kell
kaszálni és eltakarítani . Az ingatlan mellett húzódó közterületen
elhelyezett növények gondozásáról a tulajdonos, vagy használó köteles gondoskodni. A két
szomszédos terület, épület közötti
közforgalmi területsáv vagy átjáró
esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg.
Avar és kerti hulladék égetésének szabályai:
– Avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb
növényi mardványok ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.
– Belterületen az éghető
kerti hulladék megsemmisítését, égetését egész évben lehet
végezni vasárnap kivételével
reggel 5 - 8 óra illetve 16 - 22
óra között, szélcsendes időben.
Szombaton tüzet gyújtani csak
reggel 5 - 8 óráig lehet, délután
és este tilos.
– Avart és kerti hulladékot
csak olyan helyen és területen
szabad elégetni , ahol a személyi
biztonságot nem veszélyezteti ,
vagyoni és környezeti kárt nem
okoz . Erre a célra közterületet
igénybe venni tilos!
– Az égetendő hulladék nem
tartalmazhat kommunális , illetve ipari eredetű hulladékot
(műanyagot, gumit, vegyszert,
festéket stb.), illetve azok maradékait.
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Fejér Megye Kézilabdasportjáért Díj

A Fejér Megyei Kézilabda
Szövetség legrangosabb elismerését, a „Fejér Megye Kézilabdasportjáért Díj”-at vehette át a
közelmúltban Nógrádi Sándor,
aki azt mondja: a Rácalmás SE
kézilabda szakosztályának tevékenységét ismerték el a kitüntetéssel.
Nógrádi Sándor tízéves kora
óta kézilabdázik, a Volán színeiben játszott. 1990-ben költözött Rácalmásra, és edzőként szinte azonnal elkezdett
a helybéli gyerekekkel foglalkozni, a kollégák segítették ebben. Két évig NB II-es csapata
volt Rácalmásnak, és a felnőttek
mögött olyan fiúk nőttek fel a
kezük alatt, akikből összeállt a
férfi csapat.
Jelenleg közel százan kézilabdáznak településünkön, felnőttek, fiatalok, gyermekek.
Sportcsarnoka még nincs Rácalmásnak, ezért az iskolában
edzenek, a meccseket pedig
kénytelenek Dunaújvárosban a
Gárdonyi és a Kőrösi iskolában
játszani. Ám létesítmény hiányában is szép eredményeket
érnek el a csapatok.
A felnőtt női csapattal Pók
Ferenc foglalkozik, A férfi csapatot Princzes Attila edzi. Az
utánpótlásnál eddig Pulai Mónika segített sokat Nógrádi
Sándornak, ám neki más jellegű
elfoglaltságai akadtak, és jelenleg Somogyi Szabolcs és Nóg-

Tóth Tamás csapatkapitányként
egész évben segítette Princzes
Attila edzői munkáját, koordinálta a csapat rendezvényeken való
részvételét

Nógrádi Sándor a megye kézilabdasportjáért díjjal

rádi Sándor a fiatalok edzője.
Az ovisokkal Fazekas Krisztina foglalkozik, neki is köszönhető, hogy ilyen sokan kézilabdáznak Rácalmáson. Nógrádi
Sándor kiemelte összefoglalójában a család szerepét, mert
a szülői gárdának sokat köszönhetnek, hiszen rendszeresen viszik edzésre a gyerekeket,
vállalják a rengeteg utazást, az
itthoni mérkőzéseken mindig
ott vannak, és idegenbe is elkí-

Farkas Zsanett a gólkirálynő: a Fejér megyei bajnokságban 20 mérkőzésen 180 gólt lőtt. Gráczerné Pálfi Beáta 2. lett a megyei bajnokság góllövőlistáján

sérik szurkolóként a csapatot.
Nógrádi Sándor köszöni a saját
családtagjainak, a feleségének is
a támogatást, a sok segítséget,
amit kap tőlük edzői munkájához.
Az eredmények önmagukért
beszélnek. Legutóbb a felnőtt
megyei bajnokságban a nők 3., a
férfiak 2. helyen végeztek. A 12
éves lányok bronz érmet szereztek a megyében, a Dunaújvárosi
Sportiskola színeiben versenyző
10 éves fiúk a dunántúli bajnokság ezüst érmesei lettek, és a keceli Pünkösdi Kézilabdatornáról is ezüsttel tértek haza.

Nógrádi Sándor a fiú csapat tagjaival

Nógrádi Sándor a terveik között említette, hogy hat
csapattal indulnak az országos
gyermek bajnokságban. A felnőttek maradnak a megyében,
a felnövő fiatalokkal szeretnék
ott folytatni a versenyzést.
Jelentős források szükségesek ahhoz, hogy ennyi csapattal dolgozzanak. Számíthatnak
az egyesület vezetőségére és az
önkormányzatra – anyagi támogatásuk nélkül lehetetlen
lenne mindezt elérni. Nógrádi Sándor szerint, ha a TAO-s
pályázatukat elfogadják idén is,
akkor 11 milliós keretből gazdálkodhatnak, amit az utánpótlásra, a felszerelésre, terembérletre, útiköltségre, versenyzésre
fordíthatnak. Ebben az esetben
minden feltétel adott lesz az
eredményes munkához.

Rácalmás
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A Szent Miklós
Cserkészcsapat
hírei

Rácalmási vállalkozók
a HANKOOKBAN

Ígéretemhez híven, mint
az előző cikkemben már említettem, tájékoztatom Önöket az Egyesület munkájáról.
A Hankook Tire megkeresése az időpontok egyeztetését követően, kilenc cég,
(DEÁK
Irányítástechnika, Duna-Via Építőipari Kft,
Ferropan-Építő Kft, S-CAD
Kft, K+K RácBau Kft, Hafter Szabács Kft, Pákó Kútfúrás és Projektmenedzsment
Kft, SL Hungary Acélszerkezet-gyártó Kft, Timpanon
P+P Kft) főleg építőipari cé-

gek kaptak lehetőséget a bemutatkozásra.
A megjelent cégvezetők
közül öt cég igényes prezentációval mutatta be vállalata
profilját, gazdasági potenciálját és referenciamunkáit.
A prezentációk előtt
Molnár József az egyesület
elnöke méltatta a találkozó
jelentőségét.
A prezentációkat követően Schrick István Rácalmás
polgármestere köszönte meg
a lehetőséget és kérte Lee
Sang II urat a Hankook Tire

ügyvezető igazgatóját, hogy
a versenyeztetések folyamán azonos ajánlatok esetén
a Hankook Tire a rácalmási
vállalkozókat és munkavállalókat részesítse előnyben.
A találkozó végén Lee
Sang II úr személyesen köszönt el minden jelenlévőtől.
A találkozót követően
volt olyan cég (Timpanon
P+P Kft), amelyet azonnal
meg is kerestek ajánlatkérés
céljából.
Szabó András
VRE vezetőségi tag

Városunkban a télen megrendezett diák sakkolimpiát
követően igény jelentkezett
további versenyeken való sikeres részvételre. A Rácalmás Sportegyesület szeretne
lehetőséget biztosítani azok
számára, akik érdeklődnek a
sportág iránt. Rövid szervezői munkát követően büszkén mondhatjuk, hogy a
Rácalmás SE sakk szakosztálya jelenleg 10 fő gyermeket és 1 fő felnőtt rácalmási
tagot tudhat magáénak. Az
idei tervek között szerepel a
sportág népszerűsítése első-

sorban a helyi nyári táborokban, valamint városi szintű
amatőr versenyek szervezésével. A későbbiekben pedig az
egyesület csatlakozni kíván a

megyei, illetve országos sakk
szövetséghez is, ahol minden leigazolt játékos számára
meg kívánják szerezni a versenyengedélyeket.

Kibontakozó rácalmási sakk élet

Május hónapban ifjúsági vezetőképző hétvégeken vettünk
részt néhányan. A többség is
gyarapította cserkészismereteit,
melyek közül a palacsintasütés
kiképzés bizonyult legnépszerűbbnek.
Az értékőr hálózat munkája
is folytatódott rácalmási, majd
kiskunfélegyházi tanulmányúttal, konferenciával. Lakitelken Lezsák Sándor látta vendégül és kalauzolta a társaságot
a népfőiskolán. Bízunk benne,
hogy a helyi értékőr bizottság is
igénybe veszi fiataljaink segítségét. Településünk építészeti értékei kivallóan dokumentáltak,
emberi értékeink, hagyományaink közül azonban még sok
vár felderítésre, megörökítésre. Képviseltettük magunkat a
„TeSzedd!” szemétgyűjtő akcióban is. Pünkösdi portyát tartottunk június 6-9. között a „Rókavárban”. Ezúton is köszönjük
a Pálhalmai Agrospeciál Kft.nek, hogy a táborhelyet térítésmentesen rendelkezésünkre
bocsátották! A cserkészportya
a nagy nyári táborok főpróbája. Lemértük felkészültségünket, építettük közösségünket.
Próbáztunk, számháborúztunk,
vetélkedtünk, a tóban fürödve, csónakázva élveztük az első
nyári hétvégét. Esténként a tábortűz körül énekelve, játszva
zártuk a napokat és az éjszakai bátorságpróba sem maradhatott el.
A tábor másnapján vendégül
láttuk a szülőket, barátokat, támogatókat, akik szívükön viselik csapatunk sorsát, példát mutatnak gyerekeinknek. Lukács
László gulyást főzött, Kukucska
Gyula pedig egy nagy véka sült
keszeggel lepett meg bennünket
- mindkét eledel elfogyott, köszönet érte! A pünkösd ünnepének jegyében Baltási Nándor
esperes atya tartott tábori misét.
Júniusban folytatjuk önkéntes
munkáinkat és készülünk a táborainkra.       Blau Sándor
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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. Lapunk legutóbbi megjelenése és a mostani lapzártánk között nem kaptunk adatot gyermek születéséről.

Lapunk következő száma

Lapzárta és következő megjelenés
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2014. július 18-án,
pénteken jelenik meg.
Lapzárta: 2014. július 7-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket,
megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat
legkésőbb július 7-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

A hónap híre és fotója

Csodás rácalmási Gyermeknap

Rácalmás Város Önkormányzata és művelődési háza szervezésében gyermeknapi kavalkád volt a
Jankovich-kúria Rendezvény- és
Turisztikai Központban. A kicsiket és a felnőtteket először a művelődési ház csoportjai, az óvodá-

sok és az iskolások szórakoztatták,
majd a Bóbita Együttes és a Napraforgó Meseszínpad előadását láthatták.
Fergeteges volt a Történelmi
Bajvívó Egyesület lovagi bemutatója is.

