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TARTALOM

Akire büszkék vagyunk: Pesei 
Krisztián    15. oldal

A Magyar Kultúra Napján 
Nyáry Krisztán író volt a ven-
dégünk

17. oldal

Színjátszóink lelkesen ké-
szülnek a márciusi ünnepi 
műsorra    20. oldal

Közmeghallgatást tartott a képviselőtestület február 3-án. A rácalmásiak közül sokon eljöttek, hogy 
meghallgassák a múlt év értékelését és az idei terveket. (Fejlesztési táblázat a 4. oldalon, költségve-
tésről az 5. oldalon, közmeghallgatásról bővebben az 5. oldalon olvashatnak.)

Rácalmás Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja településünk polgárait
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

évfordulója alkalmából rendezett

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE
2015. március 13-a, péntek 

Jankovich Miklós Általános Iskola

14-17 óráig: A felnőtteknek Rácz-almási Oskola Kávéház 

14-17 óráig: Az ifjúságnak reformkori játszóház 

16 óra: Ampli Ferenc hagyományőrző 
    huszár őrnagy előadása

17 óra: „Az igaz ügy örökre veszve nem lehet…”
   A Rácalmási Játékszínkör ünnepi előadása

18 óra: Koszorúzás a Petőfi-szobornál

A Rácalmás 
Televízió adása 

 MINDEN NAP
19 órakor kezdődik.

Kísérje figyelemmel 
településünk életét, ese-
ményeit városi tévénken 
keresztül is!

Nőnapra!
Tisztelettel és szeretettel 

köszöntöm a közelgő Nőnap 
alkalmából a Rácalmáson 
élő lányokat, asszonyokat, 
édesanyákat, nagymamákat!

Sok örömet és boldogsá-
got kívánok a HÖLGYEK-
NEK!

Schrick István
polgármester

2015. február XXII. évfolyam 2. szám
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Elbontják 
a romos 
pékséget

Az önkormányzatot több 
kritika érte a lakók részéről 
a közmeghallgatáson, amiért 
eltűri, hogy Ófalu főutcáján 
romos, balesetveszélyes  és az 
utcaképet romboló állapot-
ban van a régi pékség épülete.

Lakossági nyomásra a 
képviselőtestület úgy döntött, 
megvásárolja a Kossuth utca 
21. alatti  (régi vöröskeresztes 
kert melletti) egykori pékség 
épületét, hogy megszüntesse 
az életveszélyt, a közlekedők-
re jelentő veszélyt.

A romos épületet el-
bontják: három helyi vál-
lalkozótól kért árajánlatot 
az önkormányzat, közülük 
a legolcsóbb, a Födém 2001 
Kft. nyerte el a munkát 3.8 
millió forint + áfa áron. 

1,2 millió 
a rendőrségnek

A Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság Dunaújvárosi 
Rendőrkapitánysága kéré-
sére a képviselőtestület 1,2 
millió forintot biztosított az 
adonyi rendőrőrsnek. A tá-
mogatást Rácalmás terüle-
tén a bűncselek visszaszo-
rítása érdekében, valamint 
a nagyrendezvények külső 
biztosítása során felmerülő 
többlet szolgálatok finanszí-
rozására használják fel.

Átmeneti 
szüneteltetés

A képviselőtestület el-
fogadta a Napfény 2001 
Kft. kérelmét: hozzájárult 
a kulcsi egészségügyi köz-
pontban a szakorvosi óra-
számok átmeneti szüne-
teltetéséhez. A változás a 
belgyógyászati, az általános 
sebészeti, a bőrgyógyászati 
rendelés heti óraszámának 
csökkentését jelenti.

Geodéziai felmérés a temetőben
A rácalmási és kulcsi kö-

zös katolikus egyházközség 
egyetértésével Rácalmás ön-
kormányzata szerződést kö-
tött Rácalmás Római Ka-
tolikus Plébániájával, mint 
tulajdonossal a temető üze-
meltetésére. A szerződést az 
egyház részéről Spányi An-
tal megyéspüspök írta alá.

A felek megállapodtak 
abban, hogy a temetőnk üze-
meltetését átveszi az egyház-
tól Rácalmás Város Önkor-
mányzata 2015. április 1-től. 

A képviselőtestület meg-
bízott egy gazdasági tár-
saságot a temető geodéziai 
felmérésével, amely a sírok-
ról, sírhelyekről készít doku-

mentációt várhatóan márci-
us 30-ig. 

A sírhelyekkel kapcsola-
tos ügyintézés április 1-től 
Rácalmás polgármesteri 
hivatalában lesz!

Az egyházzal kötött szer-
ződés részeként megállapo-
dás született arról is, hogy a 
temetési hely, valamint az új-
raváltás díját egymás között 
megosztják, abból Rácalmás 
Katolikus Plébániáját 60, az 
önkormányzatot 40 százalék 
illeti meg. A díjak mértékét 
az önkormányzat rendelet-
ben állapítja meg várhatóan 
jövő hónapban, amelyet az 
elfogadást követően közzé-
teszünk lapunkban is.

Nemzetiségi 
együttműködés

Az újra alakult Rácalmási 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a  települési ön-
kormányzat vezetői meg-
kötötték az együttműködési 
megállapodást. Schrick Ist-
ván polgármester és a német 
önkormányzat részéről az el-
nök, Steiner Norbert írta alá 
a megállapodást. A német 
nemzetiségi önkormányzat 
a településitől független, ön-
álló gazdálkodású és állami 
normatív fenntartással bíró 
költségvetési szerv.  

A nemzetiségi önkor-
mányzat munkáját a polgár-
mesteri hivatal apparátusa 
segíti.

Avarégetés: szigorúbb 
szabályok!

A képviselőtestület mó-
dosította a köztisztaság 
fenntartásáról, az avar- és 
kerti hulladékégetéssel kap-
csolatos rendeletét. Tavaly 
december elsejétől az avar 
és kerti hulladék megsem-
misítése elsősorban helyben 
történő komposztálással 
történhet.  Égetéssel csak 
a nem komposztálható avar 
és kerti hulladék ártalmat-
lanítható. 

A komposztálásra alkal-
matlan kerti hulladékokat 
csak február, március, áp-
rilis, október és november 
utolsó csütörtökén és pén-
tekén tüzelhetik el, még-
pedig kizárólag 16 és 22 
óra közötti időszakban!

Égetni csak száraz kerti 
hulladékot lehet. A füstkép-
ződés csökkentése érdeké-
ben az avart és kerti hulladé-
kot előzetesen szikkasztani, 
szárítni kell, és az eltüzelés 
csak folyamatosan kis ada-
gokban történhet! Avar és 
kerti hulladék égetését úgy 
kell végezni, hogy a környe-

zetét erősen zavaró, ingerlő 
füst, bűz, pernye és hőterhe-
lés hatása ne álljon fenn, az 
tűz- és robbanásveszélyt ne 
jelentsen. Égetni csak úgy 
szabad, hogy a keletkező hő 
és füst a környékében lévő 
zöld növényeket, fát, bokrot 
ne károsítsa. Amennyiben 
az égetéssel járó füst, bűz, 
pernye és hőtermelési ha-
tásokat felerősítő időjárási 
körülmény alakul ki, az ége-
tést azonnal be kell fejezni. 

Tilos az égetés párás, tar-
tósan ködös, esős időben, 
füstköd-riadó és erős szél 
esetén.

Az égetést csak 18 éven 
felüli cselekvőképes sze-
mély végezheti. Az avar és 
kerti hulladék meggyúj-
tásához nem használható 
olaj, benzin vagy más vegyi 
adalékanyag és az égetendő 
hulladék nem tartalmazhat 
kommunális, ipari eredetű 
vagy veszélyes hulladékot, 
műanyagot, gumit, vegy-
szert, festéket vagy ezek 
maradékait.

A tűz őrzéséről, annak 
eloltásáról a tűz gyújtó-
ja köteles gondoskodni. Az 
égetés helyszínén olyan esz-
közöket és felszereléseket 
kell készenlétben tartani, 
amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható, illető-
leg az eloltható. Az égetés 
befejeztével a tüzet teljes 
mértékben el kell oltani és 
a parázslást – vízzel, föld-
takarással, kéziszerszámok-
kal – meg kell szüntetni. A 
tűz kihunyásáról a tűzgyúj-
tás helyszínének elhagyása 
előtt meg kell győződni.

Közterületen tilos az 
avar és kerti hulladék el-
égetése!

q
A rendelet teljes terjedel-

mében megtalálható Rácal-
más hivatalos honlapján.

A rendelet alapján éven-
te 10 napon lehet a kert-
ben eltüzelni a hulladékot. 
Az első két alkalom február 
utolsó csütörtökén és pén-
tekén lesz! Azt követően 
pedig egy hónap múlva!
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Képviselői fogadóórák
Rácalmás képviselőtestületének tagjai minden hó-

nap első szerdáján tartanak fogadóórát. 

Időpontok:
2015. március 4.  Kukucska Gyula
2015. április 1.  Nagyné Berzai Márta
2015. május 6.  Németh Miklósné
2015. június 3.  dr. Varga Szabó Lajos
2015. július 8.  Vizi István
(Kivételesen 2. szerda)
2015. augusztus 5.  Kukucska Gyula
2015. szeptember 2.  Nagyné Berzai Márta
2015. október 7.  Németh Miklósné
2015. november 4.  dr. Varga Szabó Lajos
2015. december 2.  Vizi István

Helyszín: Polgármesteri hivatal
A fogadóórák minden alkalommal 

15-17 óráig tartanak.

Mód van arra, hogy a fenti képviselői alkalmakra kü-
lön is konkrét időpontot kérjenek – ebben az esetben 
nem kell várakozniuk, hanem akkor kerülnek sorra, ami-
korra az időpontot kérték Az időpontot Rácalmás jegy-
zőjével dr. Györe Andreával egyeztethetik a 25/517-
866-os telefonszámon.

Február végén jelenik meg a pályázat

Egyeztettek a civilekkel
Az önkormányzat vezetői 

február 9-én találkoztak a 
helyi civil szervezetek veze-
tőivel, képviselőivel. A meg-
hívott harminchat egyesü-
let, klub, bejegyzett és nem 
bejegyzett szervezet kö-
zül huszonkilenc részt vett 
az egyeztetésen, amely na-
gyon konstruktív volt. Meg-
beszélték kisvárosunk 2015. 
évi programjait, összeállítot-
ták a rendezvénynaptárat is. 
A polgármesternek az volt 
a kérése, hogy a civilek ve-
gyék figyelembe a naptár-
ban szereplő időpontokat, 
és azokhoz igazítsák a sa-
ját programjaikat, és tegyék 
közkincsé, jelentessék meg 
azokat!

(Az egyeztetés után elfoga-
dott rendezvénynaptár lapunk 
11. oldalán található.)

Rácalmás önkormány-
zata a korábbi évekhez ha-
sonlóan támogatásáról 
biztosította a helyi civil kö-
zösségeket. A képviselő-

testület összesen 23 millió 
forintot különített el erre 
a célra, amelyet a megfele-
lő pályázatokat beadók kö-
zött oszt majd el.  Az összeg 
több mint a tavalyi (2014-
ben 21,5 millió forint volt a 
keret) – a képviselőtestület 
a helyi egyesületek, klubok, 
baráti körök segítőkészsé-
gét és aktivitását ismerte el 
a forrásbővítéssel. 

A civil szervezetek tá-
mogatását szolgáló pályá-
zat február végén jelenik 
majd meg, figyeljén az ön-
kormányzat hivatalos hon-
lapját!

A képviselőtestület várja 
a bejegyzett civil szerveze-
tek pályázatait.

A művelődési ház ke-
retein belül működő  nem 
bejegyzett klubok, egyesü-
letek a Rácalmási Művelő-
dési Ház és Könyvtár költ-
ségvetési keretéből tudnak 
pénzhez jutni célkitűzéseik 
megvalósításához. Változnak a szociális 

juttatások!
A pénzbeli és természet-

beni szociális ellátások rend-
szere 2015. évben jelentős 
mértékben átalakul Magyar-
ország 2015. évi közpon-
ti költségvetésének megala-
pozásáról szóló  2014. évi 
XCIX . törvény  alapján. Né-
hány kisebb, jogalkalmazást 
elősegítő módosítás már ja-
nuár 1-jén megváltozott, az 
átalakítást érintő fő sza-
bályozási elemek március 
1-jén lépnek hatályba.

A segélyezési rendszer 
2015. március 1-jei átala-
kításával összefüggésben az 
állam és az önkormányzatok 
közötti feladat-megosztás a 
szociális ellátások területén 
átalakul:

2015. március 1-jétől az 
aktív korúak ellátása jegyzői 

hatáskörből a járási hivatal 
hatáskörébe kerül. 

A méltányossági köz-
gyógyellátás, a méltányos-
sági ápolási díj, valamint a 
lakásfenntartási támogatás 
megszűnik. 

A képviselőtestület feb-
ruár végén fogadja el a helyi 
rendeletet, abból megtud-
hatják az érintettek a rész-
leteket. A rendeletet tel-
jes terjedelmében Rácalmás 
hivatalos honlapján teszik 
közzé.

A képviselőtestület szán-
déka, hogy a korábbi segé-
lyezési rendszert megtartva, 
a szociális háló részeként to-
vábbra is segítse azokat, akik 
a járási hivatalhoz átkerü-
lő, illetve megszűnő ellátási 
formákra voltak eddig jogo-
sultak.

Említésre méltó hiányosságot 
nem tárt fel a belső vizsgálat!

A jegyző belső ellenőrzési kötelezettségét teljesítve vizs-
gálatot folytatott a 2013-as és 2014-es évre vonatkozóan a 
100 százalékban önkormányzati tulajdonú Ráctherm Hé-
vízhasznosító Kft.-nél. Az ellenőrzést külső szakértő vé-
gezte.

A belső vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a 
kft. szabályozottsága, működése, gazdálkodása megfelel-e 
a vonatkozó törvényi előírásoknak, és az alapító, mint ön-
kormányzat által kitűzött céloknak.

A külső szakértő említésre méltó hiányosságot nem tárt 
fel az ellenőrzése során. Az adható minősítések közül a leg-
magasabb, megfelelő minősítést kapta a Ráctherm Hévíz-
hasznosító Kft.

A belső ellenőri vizsgálat eredményei-
nek ismeretében a képviselőtestület kifejez-
te köszönetét és elégedettségét dr. Sándor 
 Péternek, a Ráctherm Kft. ügyvezető igaz-
gatójának.
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Fontos! A táblázatban szereplő összegek tervezői költségbecslésen alapulnak. A vég-
leges beruházási költségek a kivitelezők kötelező versenyeztetése után alakulnak ki!

Az önkormányzat saját forrásából megvalósuló 
beruházásai  és felújításai 

 bruttó adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS                2015. évi tervezett előirányzat 

Óvoda bővítése 220 000
Jankovich-kúria előtti járda építése 14 000
Temető melletti járda 11 000
Pincesori támfal építése 32 000
227/9 hrsz terület vételár utolsó részlet – Jankovich-kúriához parkolás céljából 11 400
Terület vásárlás (sportcsarnok területe) 40 000
Ráctherm Kft-nek pénzeszköz átadása 64 000
Király utca útépítés és vízelvezetés 33 000
Csillag utca útépítés és vízelvezetés 42 000
Rózsa utca  vízelvezetés 37 000
Hold utca útépítés és vízelvezetés 74 000
Iskolai kazánok teljeskörű cseréje 8 000
Iskola 1. emelet nyílászárók cseréje 4 000
Sportöltőző tetőtér beépítése (új épület) 3 000
Beruházások (évközi testületi döntések alapján) 5 000
 
Összesen 598 400

Pénzügyek, fejlesztések, kérések
Zsúfolásig megtelt a 

művelődési ház nagyter-
me érdeklődőkkel a február 
10-én tartott közmeghallga-
táson, volt aki az ajtóban áll-
va hallgatta Rácalmás múlt 
évi eredményeiről és az idei 
pénzügyi lehetőségekről, 
fejlesztési elképzelésekről 
szóló beszámolót. A köz-
meghallgatás elején Schrick 
István polgármester  meg-
köszönte a bizalmat, és el-
mondta: 

– Jól sikerült év volt a ta-
valyi, majdnem egymilliárd 
forintott tudtunk fejlesz-
tésekre fordítani, amiben a 
kátyúzások még nincsenek 
is benne, csak a nagyok. És 
ma sem kell úgy hazamenni,  
hogy lógjon a fejünk.

Az idei büdzsében 1 mil-
liárd 507 millió 467 ezer 
forint lesz, amiből a kor-
mánytól kapott normatíva 

elenyésző rész, a százmil-
lió forintot sem éri el, mert 
Rácalmás is a jelentős ipar-
űzési adóval rendelkező te-
lepülések közé tartozik, ahol 
az adó egy részét csak pánt-
likázva költhetik el, például 
szociális ellátásra, segélye-
zésre. 

– De nem csüggedünk, 
a lehetőséghez alkalmaz-
kodva folytatjuk a munkát 
– mondta a  polgármester, 
majd sorolta: az óvoda déli 
szárnyának megújítását ter-
vezik, ami nagyjából 200 
millió forintba kerül majd. 
Az utakról sem feledkeznek 
meg, a Csillag, a Hold, a Ki-
rály utca lesz soron idén, víz-
elvezetéssel együtt, valamint 
a Pince sor déli része, ahol 
partmozgásokat tapasztal-
tak. A Rózsa utcában pedig a 
vízelvezetés jelent feladatot. 
Később kérdésre válaszol-

va elmondta Schrick István, 
hogy amíg a település belte-
rületén van olyan utca, ahol 
sárban kénytelenek közle-
kedni a lakók, addig ezek él-
veznek elősőbbséget, és csak 
utána foglalkoznak a zárt-
kerti utakkal, a Venyimi út 
folytatásával. Polgár György 
kérdésére válaszolva kátyú-
zást ígért a polgármester a 
Sirály utcában, ahol a csa-
padékvíz-elvezetés a legna-
gyobb gond, annak a ter-
veit már megrendelték. A 
nagy tervezési időszak kö-
vetkezik: a fürdő tervei már 
készülnek, a sportcsarnok-
hoz szeretnék megvásárol-
ni a szükséges ingatlanokat, 
hozzákezdeni a létesítmény 
tervezéséhez, és a ravatalo-
zó építéséhez is terv kell. A 
temetőben sok lesz a teen-
dő. Két járdánk borzalmas: a 
temető melletti és a Janko-

vich-kúriához vezető gya-
logút helyreállítása, építése 
megoldásra vár. Kamaszta-
nya kialakításában is gon-
dolkodnak, de olyan helyet 
keresnek, ahol 50-100 mé-
teres körzetben nincs lakó-
ház, hogy a fiatalok ne za-
varjanak senkit. 

Tilinger László és mások 
is súlykorlátozást javasolt-
nak az utakon, hogy a nagy 
teherautók ne tegyék tönk-
re az új burkolatokat. A Tóth 
Árpád utcában járdát szeret-
nének a lakók. Schrick István 
a válaszok között elmondta: 
a Millenniumi park hely-
reállítása és a tó iszapmen-
tesítése a következő évek 
feladata lesz, a Páskom utcá-
ban is igyekeznek megolda-
ni a közvilágítást, felveszik a 
kapcsolatot a szolgáltatók-
kal, mert mobil lefedettség 
hiányában az üdülőövezet-
ben szükség lenne telefonra, 
internetre. 

Tóthné megköszönte a 
polgárőröknek, hogy a Ró-
zsamajorba is rendszeresen 
kijárnak, Kecskés József elis-
meréssel szólt a virágágyá-
sokat gondozókról, a kará-
csonyi fényekről és örömét 
fejezte ki, hogy a temetőt az 
önkormányzat üzemeltethe-
ti. Bodnár Sándor, a városvé-
dők elnöke a Nagy-szigettel 
és a faültetéssel kapcsolatos 
tervekről is beszélt,  Bauer 
László a Martinász utcá-
ban száguldozók miatt kért 
rendőri ellenőrzést, Sándor 
Péter, a Fidesz rácalmási el-
nökeként nyilvánosan meg-
követte mindazokat, akiket 
a választási kampány során 
megsértettek, majd az alsó 
Duna-parti, a közvilágítási 
és az útgondokhoz szólt. 

Schrick István zárásként 
megköszönte a konstruktív 
hozzászólásokat, és elmond-
ta: azon lesznek, hogy minél 
több kérést, tervet megvaló-
síthassanak idén is.
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Rácalmás város önkormányzat 2015. évi költségvetési tervjavaslat 
pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK (ezer Ft-ban)

Megnevezés Rovat 
száma

2015. évi 
költségvetési 

javaslat
MŰKÖDTETÉS
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 26,751
Közhatalmi bevételek B3 2,073,258
Működési bevételek B4 53,427
Működési célú átvett pénzeszközök B6
Önkormányzatok költségvetési támogatása B816 85,691
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2,239,127
FELHALMOZÁS
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 33,898
Felhalmozási bevételek B5 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök) B7 3,100
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 36,998
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Pénzmaradvány B813 75,000
Egyéb finanszírozási bevételek B8
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 75,000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2,351,125

KIADÁSOK (ezer Ft-ban)

Megnevezés Rovat 
száma

2015. évi 
költségvetési 

javaslat
MŰKÖDTETÉS
Személyi juttatások K1 317,468
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója K2 88,872
Dologi kiadások K3 337,293
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 24,005
Egyéb működési célú kiadások K5 948,049
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 1,715,686
FELHALMOZÁS
Beruházás K6 632,439
Felújítás K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 3,000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 635,439
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Finanszírozási kiadások K9
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2,351,125

Fontos tudnivaló:
Rácalmás 2,3 millió forint költségvetési főösszegét csökkenti az a 843.480.000 forint, amit Rácalmás 
köteles átutalni Dunaújváros önkormányzatának a Hankook Tire Magyarország Kft. által befizetett 
iparűzési adó összegéből. Így önkormányzatunk ténylegesen mintegy 1,5 milliárd forintból gazdálkodhat.
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„Virágos Rácalmás” és „Szép Porta” verseny
Az előző évben jól vizsgá-

zott az új feltételekkel meg-
hirdetett, városunkat szépítő 
mozgalom.

Az új formában közel 
nyolcvanan jelentkeztek fel-
hívásunkra, s ezt kisebb mó-
dosításokkal folytatni sze-
retnénk 2015-ben is.

Jelentkezni lehet majd 
az interneten, a városvédők 
honlapján közzétett Jelent-
kezési lap kitöltésével, illetve 
a Rácalmás újságban elhe-
lyezett Jelentkezési lap egye-
sületünkhöz történő eljut-
tatásával. Ezt személyesen 
- nyitvatartási időben (szer-
dánként 8-10 és 17-18 óra 
között) - az egyesületünk 
irodájában adhatják le a régi 
városháza épületében, vagy a 
bejáratánál található posta-
ládába is elhelyezhetik. Ter-
mészetesen jelentkezésüket 
e-mailen is eljuttathatják az 
info@racalmasivarosvedok.
hu címre.

Külön-külön, de együtt is 
lehet pályázni a címek elnye-
résére.

A 2014. évi versenyki-
írásunktól eltérően idén le-
hetőséget adunk városunk 
minden lakójának arra, 
hogy akár szomszédját, 
vagy ismerősét is benevez-
heti a versenybe, amennyi-
ben úgy ítéli meg, hogy ut-

cafrontja, udvara vagy kertje 
alkalmas és érdemes az érté-
kelésre.

Az előző évben töb-
ben azért nem vettek részt 
a megmérettetésben, mert 
„szerénységből” gondolták, 
hogy az értékelők észreve-
szik maguktól, ha szép utcá-
kat, portákat látnak. Termé-
szetesen nem járunk csukott 
szemmel, hiszen itt élünk, és 
ha nem is mondjuk, de látjuk 
a szemet gyönyörködtető vi-
rágoskerteket, ízléses előker-
teket és harmonikus környe-
zetet.

De mivel a versenybizott-
ság a leadott jelentkezések, 
illetve csak a meghatározott 
szempontok alapján érté-
kelhetett, így konkrét címe-
ket kerestek fel, s így a más, 
egyébként feltűnően szép 
porták kimaradtak az érté-
kelésből.

2015.évi tervezésünkkor 
ezt átgondoltuk és a jelzést 
megszívleltük, így az előbbi-
ekben vázoltak szerint a „kí-
vülálló javaslattevők” beje-
lentéseit is elfogadjuk!

A „Virágos Rácalmás” I. 
II. III. helyezés elérésének 
feltétele, hogy az utcafront 
folyamatosan szép, gondo-
zott, virágos legyen tavasz-
tól őszig, amíg az időjárás 
engedi.

A „Szép Porta” cím elnye-
réséhez nem lesz elég csak az 
udvar és a kert mutatós lát-
ványa, szükséges lesz az utca 
látképének előzőekben em-
lített rendezettsége is.

Májustól szeptemberig 
három darab háromfős csa-
pat - mindegyik külön-kü-
lön, adott időpontban - érté-
keli mindkét versenykategória 
látványát. Fényképek készíté-
sével dokumentálják a látot-
takat, azok összhatását, ami 
meg is fog jelenni honlapun-
kon, illetve az újságokban.

Tehát a versenyekre a je-
lentkezési lapok megjele-
nésétől számítva 2015. áp-
rilis 30-ig lehet nevezni. 
Természetesen a jelentke-
zési lap honlapunkról is le-
tölthető.

A jelenkezettek névso-
rát összesítjük és az értékelő 
csoportoknak átadjuk, hogy 
önálló munkájukat május 
hónaptól indítani tudják. 

(A 2015. április 30-a 
után benyújtott nevezése-
ket nem tudjuk figyelembe 
venni.)

Tudjuk, hogy Rácalmás 
lakosai szeretik a sajátságo-
san kialakított és rendben 
tartott környezetüket, mely-
re büszkék is lehetnek, ezért 
bízunk abban, hogy a ha-
gyományosan meghirdetett 
versenyünkhöz egyre töb-
ben csatlakoznak, szeretettel 
várjuk a nevezéseket.

Steiner Lajos
Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület

elnökségi tag

Városvédők közgyűlése
Tisztelt Egyesületi Tagunk!

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület nevében 
meghívom Önt a 

2015. február 27-én (péntek) 16.30 órakor
 tartandó éves rendes közgyűlésünkre.
Helyszín: Rácalmási Művelődési Ház

Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés 
tartására kerül sor az eredeti meghívóban közölt napiren-
di pontok tárgyalásával 2015. február 27-én 17 órakor.

A megismételt közgyűlés a megjelentek számától füg-
getlenül határozatképes.

A megismételt közgyűlés helye: Rácalmási Művelő-
dési Ház

Közgyűlés napirendi pontjai:
1. Beszámoló a 2014. évben végzett 

tevékenységünkről. 
Előadó: Bodnár Sándor elnök

2. Beszámoló az egyesület gazdálkodásáról 
Előadó: Bodnárné Surányi Gabriella 
elnökségi tag

3. 2015. évi munkaterv ismertetése 
Előadó: Bodnár Sándor elnök

4. Egyebek
                                                                

Bodnár Sándor
  elnök

SZÉP PORTA*  VIRÁGOS RÁCALMÁS*

    

név

cím

* Kérjük jelölje X-el, ha részt kíván venni az akcióban 
(egyszerre mindkettő is jelölhető)
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„Testben-lélekben 
egészségesen”

ingyenes, ismeretterjesztő 
előadás-sorozat

2015. március 3. kedd 18 óra
Hogyan tartsuk karban érrendszerünket?
Dr. Kemény János orvos-természetgyógyász

2015. április 7. kedd 18 óra
Mozgásterápiával az egészségért
Gál Attila kineziológus, képességfejlesztő tanácsadó 

2015. május 5. kedd 18 óra
Egészségmegőrzés és gyógyítás biorezonanciával
Dr. Kemény János orvos-természetgyógyász

2015. június 2. kedd 18 óra
Hiperaktivitás, gyermekkori viselkedészavarok
Sörös László pszichológus

2015. július 7. kedd 18 óra
Vitaminok, nyomelemek, táplálékkiegészítők sze-

repe az egészségmegőrzésben
dr. Kemény János orvos-természetgyógyász

Randevú  az  egészséggel minden hónap első 
keddjén a Rácalmási Művelődési Házban

(2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31.  Tel.: 25/440-456)

„E napon minden érted van:
A nap csiklandozó sugara,
A lágy szellő.
S a madarak csodás dala.”

Kedves Cimbora!
Emlékszel még, mi történt két évvel ezelőtt?

2013. április 23-án tartotta alakuló ülését 
a Cimbora klub.

Ünnepeljük együtt a 2. születésnapot!

2015. február 21-én 15 órától 
a könyvtárban 

KI MIT TUD gálával!
Mindenki abban lép fel, amiben jól érzi magát 

(vers, mese, ének, hangszeres előadás, tánc, bűvészmu-
tatvány), és senki nem marad jutalom nélkül.

Hozz magaddal jókedvet, emlékeket 
és egy kis tál meglepetés sütit, vagy inni valót.
Nevezéseteket a könyvtárban adhatjátok le!

Ebből az alkalomból érkezik a Cimborák vándorkiállí-
tása is, melynek címe:

„A hely ahpl élek cimbora szemmel”
A kiállítást Kálnay Adél József Attila díjas író 

nyitja meg 14 órakor.
Reméljük együtt fújjuk el a szülinapi tortán 

a gyertyákat!
A kiállítás március 20-ig látható 

a Művelődési Ház nyitva tartási idejében.
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Kézműves Műhely
a

MŰVELŐDÉSI 
HÁZBAN

Különleges anyagok,  
kreatív technikák, jó társaság!

Március 14., szombat délelőtt 10-
12 óráig

 MOZAIKKAL DÍSZÍTETT KASPÓ (10-12 cm)
  készítése lesz a program Mess Viktóriával.

Hogy ne legyen üres az elkészített kaspó, 
mindenki hozzon magával 

egy kisnövényt, amit egymás 
között cserélgethetünk.

Anyagköltség: 1000 Ft/fő.
A jelentkezéseket március 6-ig várjuk 

a 440-456-os telefonszámon, illetve a Facebookon.
Havonta egy-egy kreatív foglalko-

zást tervezünk, ahol különböző 
ajándéktárgyakat, lakásdíszeket 

készítünk az év során: őszi ajtódíszt, 
karácsonyi angyalkákat, dekupázsolt tárgyakat, 

üvegékszert, szappant, levendulakoszorút 
és még sok meglepetést!

Gyere közénk, és szólj a barátnődnek is!

Nyitva tartás

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

A Művelődési Ház
Hétfő: zárva
Kedd: 10-20
Szerda: 10-20
Csütörtök: 10-20
Péntek:  10-20
Szombat:      14-18
Vasárnap: zárva

Könyvtár és Internet
Hétfő: zárva
Kedd: 10-18
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-18
Péntek: 10-18
Szombat: 14-18
Vasárnap: zárva 

TAVASZI 
SZÍNHÁZJÁRAT

a budapesti Játékszínbe, 
az  ACÉLMAGNÓLIÁK című előadásra 

2015. március 27-e, péntek 19 óra.

A program ára buszköltséggel együtt 5500 forint.

(Felszállás: Dunaújváros Dózsa Mozival szemben 
16,10 óra, Rácalmás Pomóthy Áruház 16,30 óra, 

Kulcs Vasbolt 16,45 óra.)
Érdeklődni és jegyet rendelni személyesen a 

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban, vala-
mint a 25/440-456-os telefonszámon lehet.

Bolhapiac
február 21-én  szombaton 9 - 12 óráig

a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 
épületében!

Minden asztalt lefoglaltak!
Várjuk az érdeklődőket!
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
rendszeresen működő klubjai, csoportjai

JAZZBALETT
Vezetője: Bostyai Emília

Hétfő 14.00-17.00
Kedd 14.00-16.00

Szerda 14.00-16.00
Csütörtök 13.00-16.00

HÖLGYFITNESS
Vezetője: 

Czakóné F. Zsuzsanna
Kedd 19.00-20.00

Csütörtök 19.00-20.00

BARINA
NÉPTÁNCEGYÜTTES

Vezetők: Bocsi Nóra, 
Molnár István Dániel

Próbák: minden szombaton
10.00-11.00 (gyermek I.)
11.00-13.00 (gyermek II.) 

14.00-16.00 (felnőttek)

APPLE COUNTRY 
KLUB

Vezetője: Szalai Gabriella
Szerda: 18.00-20.00

 PILATES 
Vezetője: Vida Orsolya

Kedd: 17.30-18.30
Csütörtök: 17.30-18.30 

ANGOL KLUB
Vezetője: Tóth Szilvia

Csütörtök 18.30-20.00

CIKCAKK 
FOLTVARRÓ KÖR

Vezetője: Arnóczky Ilona
Minden hónap 2. és 4. 
szombat 15.00-18.00

„RINGATÓ” 
zenés foglalkozás 

kisbabásoknak
Vezetője: Veréb Judit

Kedd 9.30-10.30

NÉMET KLUB
Vezetője: Hoffmann Mária

Péntek 15.00-19.00

KÉPZŐMŰVÉSZETI 
SZAKKÖR

Vezetője: Nógrádi Katalin
Szerda 17.00-19.00

CIMBORA KLUB
Vezetője: 

Törökné Antal Mária
Minden hónap 

1. szombat 15.00-17.00

NAPSUGÁR 
ASSZONYKÓRUS

Vezetője: 
Szvoboda Ferencné
Szerda 9.30-11.00

SAKK KLUB 
GYEREKEKNEK

Vezetője: Kondás László
Péntek 17.00-19.00

NAPFÉNY
NYUGDÍJASKLUB
Vezetője: Bodó Ivánné

Csütörtök 16.00  (kéthetente)

RÁCALMÁSI 
JÁTÉKSZÍNKÖR

Vezetője: Baksa László
Péntek  18.00-20.00

SZENT GYÖRGY 
POLGÁRŐR EGYESÜLET

Vezetője: Bartal Zoltán
Minden hónap utolsó 
péntekje 19.00-21.00

REMÉNY KLUB
Vezetője: Nógrádi Sándor
Minden hónap 2. szerda 

17.00-19.00

MOZGÁSSÉRÜLT 
EGYESÜLET

Vezetője: Pauer Gézáné
Minden hónap utolsó 
szerdája 15.00-16.00
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Házhoz megy a könyvtár
Tisztelt Olvasóink!
A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár új, ingye-

nes szolgáltatást vezet be 2015. március 1-től. Azoknak a 
rácalmási olvasni vágyóknak, akik mozgásukban korlátozot-
tak, nagyon idősek vagy egyéb más okból nem tudnak ellá-
togatni a könyvtárba, heti egy alkalommal házhoz visszük a 
könyveket. 

A kiszállítás időpontja: minden hétfőn délután 13-15 óráig.
A szolgáltatásról érdeklődni, könyvet választani a könyv-

tár 440-456-os telefonszámán, vagy a Művelődési Ház 
 Facebook-oldalán lehet.

IRÓ + TOLL = ÍRÓTOLL
Kedves reménybeli szerzők, versfaragók! 
A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár induló új kö-

zössége szeretettel várja Önöket! 

Az Írotoll Irodalmi Műhely 
első összejövetelére február 28-án, 

szombaton 16 órakor kerül sor. 

Havonta egy összejövetelt tervezünk, a műhelymunkát 
Kálnay Adél József Attila-díjas író, költő vezeti. 

A program ingyenes, érdeklődni, előzetesen jelentkezni a 
440-456-os telefonszámon lehet.

„Szeretném magam 
megmutatni,
Hogy látva lássanak…”

Az irodalom rólunk, emberekről szól. Leginkább magun-
kat ismerjük meg jobban általa. Az írás vezet el legjobban az 
önismerethez, bár az út nem könnyű. A tükör sokszor olyat 
mutat, amit nem szeretnénk látni. Ám, ha nem nézünk bele, 
magunkat csapjuk be, s csak egy helyben to-pogunk. Már-
pedig az ember attól alkotó, hogy fejlődik, s attól fejlődik, 
ha alkot. 

Az alkotás magányos tevékenység, de a célja szociális. 
Adni és kapni. Adni gondolatot, kapni visszajelzést.

A mi irodalmi műhelyünk ezek jegyében született. Meg-
látjuk, mire megyünk együtt!

Kálnay Adél

Pótdíj a késedelemért
Kedves Olvasók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. február 

1-jétől a késedelmes könyvekért pótdíjat számí-
tunk fel és számlázunk ki napi 10 Ft/könyv érték-
ben. Kérjük, hozzák vissza időben a kikölcsönzött 
könyveket, hogy azokat mások is elolvashassák.

Megértésüket és együttműködésüket köszön-
jük!

Rácalmási Művelődési 
Ház és Könyvtár
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Rendezvénynaptár – 
Rácalmás 2015
Március 13. péntek ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

Május 1. péntek MAJÁLIS
 (fellépők: helyi előadók, Szentgyörgyi Rómeó, Nótár Mary, EVM zenekar)

Május 16. szombat ALMAVIRÁG FESZTIVÁL

Május 31. vasárnap GYERMEKNAP
 (fellépők: helyi előadók, Portéka Meseszínpad, 100 Folk Celsius)

Augusztus 22. szombat VÁROSNAP
 (fellépők: helyi előadók, Korda György-Balázs Klári, Rajkó Zenekar, 
 Radics Gigi, EDDA)

Szeptember 25-26-27. péntek, szombat, vasárnap TÖKFESZTIVÁL

Október 6. kedd ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

Október 23. péntek ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

December 19. szombat RÁCALMÁSIAK KARÁCSONYA
 (fellépők: helyi előadók, Szironta Csengettyűegyüttes, Orosz Zoltán 
 harmonikaművész, Budapest Bár)

December 31. SZILVESZTERI UTCABÁL
 (fellépők: Zoltán Erika, Compact Disco, Dévényi Tibor)
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Vagyonőr 
képzés

FIGYELEM!
Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzata SZE-
MÉLY- ÉS VAGYONŐR 
képzést indít.

Jelentkezni lehet szemé-
lyesen ügyfélfogadási idő-
ben: 2400 Dunaújváros, De-
vecseri G. u. 2. 1 emelet (volt 
rendőrségi épület bejárata).

Telefonon a  06 25 786 
065 számon.

Ügyfélfogadás:
hétfő 9.00 - 14.00
szerda: 9.00 - 14.00
csütörtök: 9.00 - 14.00

Néhány fontos adat a 
képzésről:

 A képzés időtartama: 320 
óra

Elmélet: 128 óra napi 6 
órába

Gyakorlat: 192 óra napi 8 
órába

A hiányzások nem ha-
ladhatják meg a képzés idő-
tartamának 20 százalékát, 
igazolatlan hiányzás nem 
megengedett

Egészségügyi alkalmas-
ság szükséges

Képzés helyszíne: Duna-
újváros

Iskolai előképzettség: 8 
általános

Létszám: 15-20 fő
Erkölcsi bizonyítvány 

szükséges
 A képzés ideje alatt a 

résztvevő megélhetési tá-
mogatást kap (8 órás kép-
zés esetén ez  körülbelül 50 
ezer forint.) Ez az összeg a 
támogatás 80 százaléka, a 
fennmaradó 20 százalék ki-
fizetése záróvizsga után tör-
ténik, mint sikerdíj.

A képzések során munka-
ruhát biztosítanak

A válogatás során 
tesztírásra és személyes el-
beszélgetésre is sor kerül.

A Szent György Polgárőr Egyesület hírei
Megelőzésünknek és a 

Szem-mozgalomnak kö-
szönhetően kellett egy 
messziről jött társaságot ki-
utasítani településünkről. A 
szemfüles társaság telefonon 
érdeklődött a város idősebb 
lakosaitól otthon tartózko-
dásuk, valamint  olyan meg-
unt  tárgyaik felől, amelyeket 
nekik ingyen odaadnának, 
így a lakók hollétükről tud-
va kényelmesen garázdál-
kodhattak volna a távollévő 
tulajdonos házában. Több 
ilyen lakossági bejelentést 
kaptunk, és ezek értékelése 
után az első kiszemelt ház-
nál ütöttek rajtuk a polgár-
őr társaink, a helyi körzeti 
megbízottal együtt.

Ismételten is kérünk 
mindenkit, hogy hollétéről, 
anyagi helyzetéről és más 
személyes adatainkról isme-
retleneknek semmiféle in-
formációt ne adjon! 

Decemberben használ-
nunk kellett az újonnan 
megvásárolt tűzoltó készülé-
keinket annál a családi ház-
nál,  ahol az alvó házigazda 
cigarettájától gyulladt meg 
az ágynemű. Próbálkozá-
sunk sikerrel járt,  és eloltot-
tuk az égő ágyneműt.

Januári közgyűlésünkön 
egyesület tagjai elfogadták 
az előző évi gazdasági be-
számolónkat és megszavaz-
ták a 2015-ős évi terveinket 
és költségvetésünket. 

Terveink között szerepel 
városunk közlekedési mo-

ráljának normalizálása,  ezért 
vásárolni szeretnénk  egy se-
bességmérő és figyelmeztető 
berendezést, amelyet a tele-
pülés területén szeretnénk 
elhelyezni. Bevezetjük a ke-
rékpárosok évét, ami abból ál, 
hogy fokozottabb ellenőrzést 
tartunk a rendőrséggel egye-
tembe a kerékpárosok kö-
rében. Figyelmet fordítunk 
a világító berendezések ren-
deltetésszerű használatára, a 
biztonsági berendezések ál-
lapotára és a láthatósági fel-
szerelés viselésére. Decem-
berben már figyelmeztető 
jelleggel a vétkes kerékpáro-
soknak citromot, míg a jól 
felszerelt bringával közleke-
dőknek mandarint osztot-
tunk. Mostantól a vétkesek-
nek büntető csekket fognak 
osztani a rendőrök. Ezért 
szólunk a kerékpárosoknak 
ebben a cikkben előre, hogy 
minél keveseb  pénzük bánja 
a szabálysértési bírságot.

Továbbá tervezzük egy 
hőkamera megvásárlását is, 
ami nagy segítséget nyújt az 
éjszakai sötétségben keresett 
személyek, illetve hőt kibo-
csájtó tárgyak felkutatása-
kor. Erre a technikai eszkö-
zökre körülbelül 1.5 millió 
forintot kívánunk költeni, a 
fennmaradó összeget pedig 
egyesületünk működésére 
kívánjuk felhasználni, ami 
magában foglalja az üzem-
anyag költségét, szolgála-
ti ruhák vásárlását, gépjár-
mű- és személybiztosítást, 
felelősségbiztosítást, a papír, 
írószer, irodaszer és ügyvé-
di költséget, a gépkocsijaví-
tásokat, a védőitalt és ételt. 
Hangsúlyozzuk: költségve-
tésünkből bér jellegű kifi-
zetés nem történik! A fel-
soroltak körülbelül 1 millió 
770 ezer forintot tesznek 
ki. Ezeket a kiadásokat el-
sősorban pályázati pénzek-
ből  (O.P.SZ., önkormány-
zat, LEADER), lakossági 
támogatásból és az adó 1%-
nak bevételéből szeretnénk 
finanszírozni.

Egyesületünk tagjai to-
vábbra is vállalták a telepü-
lési járőrözést,  rendezvé-
nyeink alkalmával városunk 
közbiztonságának fenntar-
tását, forgalmi rendjének 
biztosítását, Vállaljuk köz-
területeinknek, játszótere-
inknek ellenőrzését, távol 
kívánjuk tartani az átutazó 
bűnözőket, az illegális áru-
sítókat és ezzel a besurranó 
lopások elkövetőit is. Mind 
ehhez szükségünk van az 
önök erkölcsi és anyagi tá-
mogatására is, ezért támo-
gassák adójuk 1%-val egye-
sületünket!

Továbbra is várjuk a bün-
tetlen előéletű rácalmásiak je-
lentkezését, akik munkájukkal 
segíteni kívánnak városunk 
jónak mondható közbizton-
ságának fenntartásában.

Vizi István
elnökségi tag

Szüleink, gyermekeink és saját magunk biz-
tonságos hétköznapjainkhoz járul hozzá, ha adója 
1%-ával egyesületünk részére rendelkezik!

Köszönjük!

a Szent György Polgárőr 
Egyesület adószáma: 

18495573-1-07
 Segíts hogy segíthessünk!

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai:  
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

 Titkár: 
06-30/621-1193 
Gazdasági vezető: 
06-30/621-3806 

Körzeti megbízott: 
06-30/621-0959
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Családsegítő szolgálat
Várjuk azoknak a családoknak, egyéneknek a jelentkezé-

sét, akik átmenetileg vagy tartósan nehéz élethelyzetbe ke-
rültek. 

Információt nyújtunk segítő szervezetekről, szociális jut-
tatásokról, szociális jellegű törvények rendelkezéseiről, ado-
mányok felajánlásáról. Mindennapi munkánk során a titok-
tartás szabályait követve dolgozunk.

Rácalmás város lakosai számára egyéni segítő kapcsolat 
keretében, térítésmentesen biztosítunk komplex támogatást:

Segítünk: 
– lelki-mentális
– szociális, életvezetési
– anyagi, adóssággal kapcsolatos
– párkapcsolati, családi-kapcsolati
– családon belüli erőszak
– munkavállalási
– betegséggel kapcsolatos
– ügyintézéssel kapcsolatos
– szenvedélybetegséggel kapcsolatos
– lakhatási problémáik megoldásában

Családsegítés ügyfélfogadási rendje:                    
Hétfő  8-12    óráig   
Kedd  zárva 
Szerda  10-17  óráig
Csütörtök  zárva
Péntek  8-12   óráig

 Elérhetősége:
Széchenyi tér 19. (régi városháza épülete)
telefon:          06-25-440-440
e-mail: csaladsegito@racalmas.hu
Családgondozó:

Rozonics Patricia

„Az élet egyik legszebb jutalma, hogy miközben az 
ember másokon segít, egyben önmagán is segít.” 

(Ralph Waldo Emerson) 

TISZTELT 
RÁCALMÁSIAK!

Ezúton is szeretnénk megköszönni a lakosság egész 
éves önzetlen segítségét, adományait, mellyel a tavalyi 
évben megkönnyítették a rászorulók életét. 

Továbbra is várjuk élelmiszer, ruha, ágynemű, bútor, 
működőképes műszaki cikkek felajánlását, amit eljutta-
tunk az érintett családoknak.

Köszönettel:

Rácalmás Város Önkormányzat 
Gyermekjóléti Szolgálat 

és Családsegítő Szolgálat

Rácalmási Manóvár  
Bölcsőde és Óvoda

Gyémántdiplomásunk

Előző Rácalmás újságban szeretett kolléganőnk  Bori óvónéni neve 
tévesen jelent meg. Sárközi Györgyné kedves kolléganői Kató óvó-
néni és Erzsi óvónéni körében látható a képen

Farsang és télbúcsúztató
A lapunk nyomdai munkálataival egyidőben,  február 18-

án tartottuk hagyományos farsangi mulatságunkat az óvodá-
ban és bölcsődében.

A délelőtt folyamán a csoportszobában versenyjátékok, 
eszem-iszom, zene, tánc várta a kisgyermekeket. 10.30 órá-
tól az Aranyudvar zenekar szórakoztatott bennünket.

A délelőtt zárásaként közös tánccal, kolomppal űztük el 
a telet.

Másnap a Millenniumi tó partján aranyvessző alatt átbúj-
va, énekelve, hangoskodva búcsúztunk a téltől.

Bölcsődei 
játszócsoport

2015. március 2-án nagy 
örömünkre játszó csopor-
tot indítunk a bölcsődében.

8 kisgyermeket tudunk 
fogadni egyszerre.

A gyermekek és kisgyer-
mekes szülők fél 9 – fél 12-
ig vehetik igénybe ezt a szol-
gáltatást, térítés ellenében, 
előzetes bejelentkezés alap-
ján. Kisgyermeknevelőink 
örömmel várják a jelentke-
zéseket!

Meseelőadás
2015. február 23-án 

hétfőn 10 óra 45 perckor 
a Portéka Színpad látogat 
el intézményünkbe.

A társulat Négy vándor 
című előadását láthatjuk.

Minden érdeklődőt sze-
retettel várunk!

Belépődíj: 200 Ft/fő.
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Tankerületi fizika 
verseny

2015. január 30-án ren-
dezte meg a Széchenyi Ist-
ván Gimnázium a hagyo-
mányos Tankerületi fizika 
versenyét, a 8. évfolyamos 
diákok számára.

Iskolánkat Blau Virág, 
Németh Afrodité és Fehér-
vári Máté képviselte.

A mindig színvonalas és 
gondosan előkészített meg-
mérettetés négy részből állt. 
A gyerekeknek először egy 
tesztet kellett kitölteniük 
15 perc alatt, amely többek 
között mértékegységváltást, 
grafikon leolvasást, diag-
ramelemzést, fogalom meg-
határozást tartalmazott.

A második részben gon-
dolkodtató, számolási fel-
adatok szerepeltek, melyre 
45 perc állt rendelkezésükre. 
A példák megoldása során a 
diákoknak a 7. és 8. osztály-
ban megtanult ismereteiket, 
tudásukat kellett alkalmaz-
niuk.

Egy kis pihenő után a 
gimnázium fizika szakos 

tanára mutatott be egy ér-
dekes kísérletet, melynek 
menetét, tapasztalatait és 
a látottakat kellett össze-
gezniük a versenyzőknek.

Az utolsó részben a 
résztvevőknek kellett 
szemléltetniük, elmagya-
rázniuk saját kísérletüket, 
melyet a versenyre való 
készülés során előre elké-
szítettek. Sok érdekes, sa-
ját készítésű alkotás szü-
letett. A gyerekeknek nem 
volt könnyű dolga, hiszen 
szakmai zsűri és társaik 
előtt kellett számot adni-
uk tudásukról.

Mindhárom tanulónk 
szépen teljesített és a kö-
zépmezőnyben fejezték be 
a versenyt. Gratulálok!

Köszönöm Máté szülei-
nek, akik biztosították di-
ákjainak a városba való be-
jutást.

Nyolcadikosainknak a 
következő években továb-
bi sikereket kívánok!

Milekné Pekkel Szilvia

A Magyar Kultúra Napjára
A Dunaújvárosi Széche-

nyi István Gimnáziumban 
idén 23. alkalommal rendez-
ték meg a vers- és prózamon-
dó, valamint a népdalének-
lési versenyt, január 23-án. 
Iskolánk több éve résztvevő-
je ennek a tankerületi meg-
mérettetésnek. Hiszen te-
hetséges tanulóinknak is 
öröm, ha megmutathatják 
mire képesek és nagyon sok 
tapasztalattal gazdagodhat-
nak mások produkcióit hall-
gatva.

Az énekesek két korosz-
tály szerinti kategóriában 
jelentkezhettek, 1-8. évfo-
lyamosok és 9-12. évfolya-
mosok. Műfaji kategória 
szerint szóló illetve ének-

együttesként adhatták le je-
lentkezésüket. A versenyki-
írás szerint az énekeseknek 
olyan 3-5 dalból álló népdal-
csokorral kellett készülniük, 
amelyek egy dialektusból 
származnak. A produkciókat 
a zsűri bronz, ezüst és arany 
minősítéssel díjazta. 

Az idei évben mind a szó-
lóének, mind az énekegyüt-
tes kategóriában nevezett 
iskolánk. Ranga Petra 3.b 
osztályos tanulónk felföldi 
népdalcsokrával ezüst-, a 6. 
évfolyamosok kamarakóru-
sa Somogy megyei népdala-
ikkal bronzminősítésben ré-
szesültek. 

Igmándi Zita
felkészítő tanár

A Himnuszt szavalták, mindenütt
1989 óta január 22-én 

ünnepeljük a Magyar Kul-
túra Napját. Ez a nap nem-
zeti imánk születésnapja, 
1823. január 22-én, Csekén 
öntötte végleges formá-
ba Kölcsey Ferenc a Him-
nuszt. Iskolánkban hagyo-
mány, hogy a mindenkori 
hetedik osztályosok adják a 
műsort. A két osztályból ki-
választott tizenhat legjobb 
szavaló ünneplőbe öltözve 
várta a becsengetést, hogy 
reggel nyolckor az összes 

tanteremben egyszerre han-
gozzék fel a Himnusz. Csak 
a tantestület tagjai voltak 
beavatottak, a gyerekek szá-
mára meglepetés volt az ün-
nepély ebben a formában. A 
kisebbek megilletődve, nem 
kis csodálattal a szemük-
ben hallgatták a szavalókat. 
Többen arról számoltak be, 
hogy majd ha nagyok lesz-
nek, ők is szeretnék elsza-
valni ezt a csodálatos költe-
ményt.

Győrfiné Nagy Eszter
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A szép magyar beszéd 
ünnepe

Január 30-án rendeztük meg iskolánkban a szépkiejtési 
versenyt. Minden felsős osztályból a legszebben olvasó gye-
rekek mérték össze tudásukat két korcsoportban, 5-6. és a 
7-8. osztályosok. A verseny két fordulóból állt: először a sza-
badon választott szövegüket  mutathatták be a tanulók. Ez 
nem tartalmazhatott párbeszédet. A második fordulóban 
a kötelező szöveg következett, amelyet a megismerés után 
azonnal be kellett mutatniuk. A két fordulót a szigorú zsű-
ri 10-10 ponttal jutalmazhatott. Az értékeléskor figyelembe 
vették a szöveghűséget,  a helyes artikulációt, a szöveg meg-
értését, a helyes hangerőt. A sok tehetséges versenyző kö-
zül nem volt könnyű kiválasztani a legjobbakat. A következő 
eredmények születtek:

5-6. évfolyam
  1. Horváth Zsombor 6.a
  2. Vincze-Hajnal Blanka 5.b
  3. Mess Anna 6.a
  Különdíjban  részesült Kókai Roland 6.a és Majer 
  Mátyás 5.b osztályos tanuló.

7-8. évfolyam:
  1. Bárándi Marcell 7.a
  2. Horváth Anna 8.b
  3. Czakó Dávid 7.b
  Különdíjban részesült Bucsi Bence 8.b és Kovács 
  Kamilla 8.b osztályos tanuló.

A legjobbak képviselhetik iskolánkat a megyei versenyen, 
amelyet iskolánk rendezhet meg.

 Győrfiné Nagy Eszter

Vers - és prózamondó verseny 
A nagyvenyimi Kossuth 

Lajos Általános Iskolában  
2014. november 14-én im-
máron 20. alkalommal tan-
kerületi mesemondó ver-
senyt rendeztek, amelyen 
iskolánk tanulói is részt vet-
tek. Ezen a versenyen Szé-
kely Zsombor 2.b és Mák 
Luca 3.b osztályos tanulók 
mondtak mesét. Zsombor, 
Bolond mese című népme-
séjével I. helyezést ért el. A 
siker sorozatainak azonban 
még nincs vége, 2015. ja-
nuár 23-án a dunaújváro-
si Széchenyi István Gim-
náziumban a kultúra napja 
alkalmából rendezett vers- 
és prózamondó versenyen, 
Zsombor az 1 - 4. osztá-
lyosok közül ismét nagyon 

ügyesen szerepelt, a próza-
mondó kategóriában  III. 
helyezést ért el.

Iskolánkból a kultúra 
napja alkalmából rendezett 
versenyen még más felső ta-
gozatos gyerekek is szere-
peltek. Népmesét mondott: 
Nyári Bianka 5.a, Hegedűs 
Dominik 5.b; verset szaval-
tak: Steiner Gréta 5.a, Vin-
cze-Hajnal Blanka 5.b, Vad 
Zsombor 6.a, Szabó Döniz 
6.a osztályos tanulók. Isko-
lánkat az ünnephez méltóan 
képviselték, büszkék lehe-
tünk rájuk. Gratulálunk ne-
kik és további sikereket kívá-
nunk. Felkészítőik Győrfiné 
Nagy Eszter és Szabó Erika 
pedagógusok voltak.

Vigh Zsuzsanna

Büszkeségeink!
E havi lapszámunkban 

ismét bemutatunk egy ta-
nítványunkat, akinek telje-
sítményét, elért eredményeit 
példaként állíthatjuk a többi 
diákunk elé.

Pesei Krisztián a Rácal-
más SE Vajk Íjászegyesü-
let-, iskolánk nyolcadikos 
tanulója, a Magyar Íjászszö-
vetség és az íjász-utánpótlás 
a Dream Team II. korosz-
tályos válogatott sportolója, 
számos országos és kiemel-
kedő megyei eredménnyel 
büszkélkedhet.

Sporteredményein túl 
Krisztián tanulmányi tel-

jesítménye is kiemelkedő 
mindemellett emberi kvali-
tásai is példaértékűek.

Márta István
igazgató-helyettes

2014. évi DDR 3D Regionális, illetve országos 
Íjászversenyek 

2014. 1. forduló Vajk 1. hely
2014. 2. forduló Éjsólyom 3. hely
2014. 3. forduló Alisca 3. hely
2014. 4. forduló TTÍE 1. hely
2014. 5. forduló Kis Koppány 1. hely
2014. 6. forduló Mecsek ÍE 1. hely
2014. 7. forduló Vajk 1. hely

2014-ben DDR 3D összesítésben Régiós Bajnok.
2014. évi Diákolimpián 3. hely.
2014. évi 3D GP 1. hely.
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WorldPaint 
informatikai 
versenyen 
jártunk

Decemberben rendez-
te meg a dunaújvárosi Dó-
zsa György Általános Iskola 
Szilágyi Erzsébet Általános 
Iskolai Egysége a hagyomá-
nyos Word-Paint versenyét.

A megmérettetésre a du-
naújvárosi tankerülethez 
tartozó 5. és 6. évfolyamos 
diákokat várták.

A mi iskolánkat az 5. osz-
tályos Vincze-Hajnal Blan-
ka (Felkészítő tanára: Wer-
nerné Galkovics Rita) és 
a 6. osztályos Vad Zsom-
bor Márk (Felkészítő taná-
ra: Milekné Pekkel Szilvia) 
képviselte.

A gyerekeknek egy 
komplex feladatot kellett 
megoldaniuk a Word szö-
vegszerkesztő és a Paint raj-
zolóprogram segítségével. 
A feladatmegoldás során 
az előre meghatározott ki-
írás alapján, pontosan kellett 
végrehajtani a feladatokat.

A 60 perces kitartó mun-
ka után, a gyerekek moso-
lyogva és felszabadultan vár-
ták az eredményhirdetést. 
Sok szép munka született. A 
zsűri évfolyamonként érté-
kelte a versenyzőket és senki 
sem ment haza üres kézzel.

Óriási öröm számunkra, 
hogy Blanka is és Zsombor 
is a saját évfolyamában első 
helyezést ért el.

Köszönöm a művészet-
oktatásban tanító kollégá-
imnak a munkáját, hiszen az 
ő közreműködésük is tevé-
kenyen hozzájárult a sikeres 
szerepléshez. 

Reméljük még sok ilyen 
eredménnyel büszkélkedhe-
tünk a jövőben is!

Milekné Pekkel Szilvia

Közhasznúsági jelentés
Beszámoló a Rácalmásért 

Oktatási Kulturális és Környe-
zeti Nevelési Egyesület 2014. 
évi tevékenységéről

Egyesületünk legfőbb célja a 
2014. évben is az alapfokú okta-
tás, kulturális tevékenység, kör-
nyezeti nevelés általános előse-
gítése, feltételeinek fejlesztése, 
a Rácalmáson élő, tanuló gyer-
mekek, diákok esélyegyenlő-
ségének biztosítása volt. Te-
vékenységünket a helyi óvoda, 
általános iskola nevelési és ok-
tatási céljaihoz illeszkedve, az 
iskolával szoros együttműkö-
désben fejtettük ki. Pályázato-
kat hirdettünk oktatással, kul-
túrával, környezeti neveléssel 
kapcsolatosan, támogattuk a 
város kulturális életét.

Az egyesület aktív segítő 
szerepet vállalt a helyi közössé-
gi életben.

Egyesületünk idén támogat-
ta a rácalmási óvodás gyerme-
kek kulturális fejlesztése céljá-
ból szervezett színházlátogatást, 
amikor a művelődési házba meg-
hívott előadóművész tiszteletdí-
ját kifizette. 15 db színházbérletet 
vásároltunk, melyet a dunaújvá-
rosi Bartók Kamaraszínház és 
Művészetek Házában a 2015-
ös tavaszi évadján élvezhetnek a 
Nyugdíjasklub és a Remény Klub 
tagjai. Összesen 60-an tekinthet-
nek meg egy-egy előadást. Egye-
sületünk támogatásával került 
megrendezésre a húsvéti játszó-
ház, valamint decemberben a 
karácsonyi is. A szervezésben és 
a lebonyolításban az iskola vala-
mennyi pedagógusa közremű-
ködött. A tavaszi játszóháznak a 
Jankovich-kúria adott helyet, a 
karácsonyi játszóház az iskolá-
ban került megrendezésre, és ter-
mészetesen a rácalmási gyerme-
kek számára ingyenes volt mind 
a kettő.

Ismét kiemelten fontos te-
vékenységünknek tartjuk az 
esélyegyenlőség megteremtését, 
ezért a 2014-es kiadásaink nagy 
részét is a nyári táborok támo-
gatása teszi ki. A szervezők által 

benyújtott valamennyi pályáza-
tot sikerült egyesületünknek tá-
mogatnia.

A 8 napos vándortábor ki-
emelkedően magas költségei 
(étkezés, utazás) miatt kapta a 
legtöbb támogatást. 35 fő rész-
vételével túráztak júliusban a 
rácalmási gyerekek a Kiskunsá-
gi Nemzeti Park területén.

Az Alkotó tábor minden év-
ben sokakat vonz. Az idei évben 
30 fő részvételével került meg-
rendezésre a Jankovich-kúriá-
ban, nagy sikerrel. Mivel a szü-
lők nyáron dolgoznak, egyre 
nagyobb szükség van a napkö-
zis tábor megszervezésére, így 
a 2014-es évben is táborozáson 
vehettek részt az alsó tagozatos 
gyermekek iskolánk napközis 
tanítóinak a vezetésével.

Lehetőségeinkhez mérten és 
a táborban résztvevő gyermekek 
száma alapján, támogatást nyúj-
tottunk még a vakáció, foci-, va-
lamint a vízi tábornak is.

Valamennyi megrendezés-
re került tábor nagymértékben 
elősegítette a rácalmási gyer-
mekek nyári szabadidejének 
hasznos eltöltését, kulturált 
szórakozását, erkölcsi-, szelle-
mi- és fizikai fejlődését.

Sajnos még a támogatások-
kal csökkentett táborozási díjat 
sem áll módjában minden csa-
ládnak kifizetni. Nagyon sok 
gyermek csak a minden évben 
megrendezésre kerülő osztály-
kirándulások alkalmával jut el 
távolabbi vidékekre, múzeu-
mokba. De vannak olyanok, 
akiknek még ez az egynapos ki-
rándulás is anyagilag megterhe-
lő. Ezért egyesületünk elnöksé-
ge úgy döntött, hogy kiemelten 
kezeli ezeknek, a gyermekeknek 
a támogatását, és hozzájárul a 
felmerülő költségekhez.

A tanév során a tanulmányi 
munkában, sportban, művésze-
ti tevékenységben kiemelkedő 
tanulók év végén jutalomköny-
vekben részesülnek, melynek 
megvásárlását egyesületünk 
idén is támogatta. A Német 

Nyelvklub kirándulást szerve-
zett német nyelvterületre. Egye-
sületünk az utazásuk költségeit 
támogatta. A Vajk Íjászkör és a 
rácalmási Sport Egyesület Íjász 
szakosztálya 2014-ben az után-
pótlás nevelésére pályázott hoz-
zánk, ennek érdekében eszköz-
vásárlásukat és a diákolimpiai 
nevezésüket támogattuk.

Egyesületünk támogatta a 
Rácalmási Jankovich Miklós 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulói sport-
eszközeinek felújítását.

Iskolánk pedagógusai és ta-
nulói által kerül megszervezés-
re minden évben a városi szin-
tű megemlékezés két nemzeti 
ünnepünkről: október 23-ról és 
március 15-ről. Az ünnepélyek 
szervezésében és lebonyolítá-
sában részt vettek: a rácalmási 
Jankovich Miklós Általános is-
kola tanárai (Baksa László, Kiss 
Józsefné, Márta István, Szabó 
Erika, Kunos Vanda, Igmán-
di Zita), az iskolai énekkar és a 
rácalmási Napsugár Asszony-
kórus, az Manóvár Óvoda pe-
dagógusai és a Nyugdíjas Klub 
tagjai. A program által nyújtott 
szolgáltatások igénybevevőinek 
száma kb. 400 fő volt. Egyesü-
letünk mindkét rendezvényt tá-
mogatta.

Ebben az évben megrende-
zésre kerülő iskolai rendezvé-
nyeket: Ki mit tud? Sziget nap-
ja, Jankovich-hét, papírgyűjtés, 
Kazinczy szép kiejtési verseny 
díjazását, a farsang, közlekedési 
vetélkedő megszervezését egye-
sületünk támogatta.

Egyesületünk által hirdetett 
pályázaton rácalmási lakosú ál-
talános és középiskolás korú ta-
nulók felnőttek vehettek részt, 
melyen a téli Rácalmás témá-
ban vártuk a pályamunkákat. A 
nyertes beérkezett pályamunká-
kat egyesületünk 2015. február 
16-án kiállításon mutatja be, a 
pályázókat ajándékkal, könyv-
utalvánnyal díjazza.

Füléné Perusza Katalin
elnök
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Itt a farsang, áll a bál…
A farsangi időszakot az 

alsósok kezdték az iskolá-
ban: február 6-án királyok,  
királylányok, boszorkányok, 
kalózok, tündérek, varázslók 
lepték el az iskola folyosóit.  
A felvonulás után kezdőd-
hetett a mulatság. 

A bál hangulatát  a 4. a 
osztályos tanulók tánca ala-
pozta meg. Az ügyességi já-
tékoknak, táncos feladatok-
nak nagy sikere volt, azután 
meg a tombola és a zsákba-
macska tartogatott sok meg-
lepetést. 

A szülőkből álló zsűri a 20 
legötletesebb jelmezt oklevél-
lel és csokoládéval jutalmazta. 

Nagyon örültek a gyere-
kek a szülői szervezet által 

felajánlott édességnek, me-
lyet mindenki az osztályá-
ban kapott meg. 

Köszönjük az Európa 
Pékség, a Komolai Papírbolt 
és Pinthoffer Antal felaján-
lásait, illetve a polgárőrség 
munkáját, akik a délután fo-
lyamán vigyáztak gyereke-
inkre.

Köszönet a büfében segítő 
szülőknek és kollégáinknak 
is, akik mindannyian hozzá-
járultak rendezvényünk si-
keréhez.

Reméljük, jövőre ismét 
egy vidám délutánt tölthe-
tünk el együtt.

Kürtösiné F. Andrea, 
Szabó Tiborné

A  Magyar Kultúra Napján
Az ünnepi műsorban fel-

léptek a Jankovich Miklós 
Általános Iskola diákjai, va-
lamint a Napsugár Asszony-
kórus.

Az este vendége volt Nyá-
ry Krisztán író, akivel a ma-

gyar írók, költők szerelmi 
életét kutató „Így szerettek 
ők”, és a példaértékű élet-
utakat bemutató „Igazi hő-
sök” című sikerkönyveiről 
beszélgetett Schmidt-Czetli 
Ágnes könyvtáros.
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EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRE
Paczona Elek, hősünk 

apja az 1830-as évek má-
sodik felében feleségül vet-
te Rácalmáson, a  Rózsa 
majorban gazdálkodó Le-
hoczky Ferenc Katalin nevű 
leányát. Hamarosan Rácal-
másra is költözött és a mai 
Fő tér 3-7 szám alatt, máig 
Paczona dombnak nevezett 
területen, felépítette kú-
riáját. Nagy tiszteletet ví-
vott ki magának. 1848-ban 
a Rácalmási Nemzetőrség 
parancsnokának nevezték 
ki. Öt gyermekük született, 
köztük István. Paczona Ist-
ván a világtörténelem legna-
gyobb csatáinak aktív része-
se volt.

Paczona István (1841-1905) 
huszárkapitány a magláji hős 

Paczona István elemi is-
koláit Rácalmáson kezdte, 
de magatartásával sok gond 
volt, nevelői nem boldogul-
tak vele. Előbb Dunaföld-
várra, majd Promontorra ke-
rült neveldébe. A gimnázium 
alsó négy osztályát Budapes-
ten végezte. Pestről a kassai 
katonai iskolában került. A 
katonaság iránt rajongot. A 
katonai iskolában megtalálta 
a helyét. Két év után a Mor-
va-fehértemplomi lovas-ka-
dett iskolába ment. Ebben 
az iskolában két évet tanult, 
de bizonyítványt már nem 
kapott, mert kitört a porosz-
osztrák-olasz háború  és a 
diákokat hadnagyi rang-
ban kiküldték a frontra. Pa-
czonát a 12. huszár ezredbe 
osztották be. Az ezred Tori-
no előtt Vercellaiben tábo-
rozott. Paczona István apja 
az előszállási ménesből há-
rom jó lovat választott ki és 
küldte el fiának. A lovakat a 
rácalmási Steiner József vitte 
el Vercellaibe, sokszor ellen-
séges területen át. Néhány 
napos összeszoktató gya-
korlat után máris ütközetre 
került a sor. 

Ez volt a Montabelloi 
csata. Az olasz ezredet há-
romszor megrohamozva, 
Paczona ezrede szinte leka-
szabolta az olaszokat. Ez-
után az  ellenséget be akar-
ták keríteni, de nagy francia 
vadász seregre bukkantak. 
A franciák túlerőben voltak, 
így menekülésre fogták, de 
egy vizes csatornán kellett 
átugratni, miközben a fran-
ciák erős sortüzet adtak rá-
juk. Paczona lovát kilőtték, 
lovával a csatornába esett, a 
lova alá került. Egy huszár 
segítette kimászni a ló alól. 
Jöttek a franciák, Paczo-
na néhány társával halott-
nak tetette magát, így vo-
nultak át a franciák felettük. 
Ez 1858-ben történt, Paczo-
na 18 éves volt.  Az ezredet 
újra összeszedték, Milánón 
keresztül visszavonultak és 
Mantuaba mentek. Itt ké-
szültek fel a solferinoi nagy 
ütközetre. 

A Solferinoi csata, a 
szárd-francia-osztrák hábo-

rú döntő ütközete volt 1859. 
június 24-én, egyike a világ-
történelem legvéresebb üt-
közeteinek. 350 ezer gyalo-
gos, 30 ezer huszár vet részt 
a harcokban. Csupán osztrák 
részről 22 ezer ember volt a 
veszteség. Ez a csata Lom-
bardia feladását jelentette az 
osztrák félnek. Az osztrákok 
és franciák fegyverszünetet 
kötöttek.

Paczonát ezután Galiciá-
ba helyezték, a 7. huszárez-
redhez. Itt őrségi feladatokat 
láttak el. Az olasz-porosz há-
borúban a poroszok betörtek 
Csehországba, így Paczoná-
ékat is oda vezényelték.  

A porosz-osztrák-olasz 
háború Königgratzi csatá-
ja  (1866) következett. 400 
000 gyalogos és lovas har-
colt. Ez volt az egyik leg-
borzasztóbb csata. Paczona 
mondja: „Úgy hullott ott az 
ember és a ló, mint a kasza 
előtt a fű. Egyik ezredet és 
dandárt a másik után küld-
ték a porosz gyalogság ellen, 

mely egy talpalattnyit sem 
engedve tartotta megszáll-
va az erdőséget.” Paczoná-
ék Chlumot védelmezték, ez 
volt a csatatér központja. Pa-
czonának a sok csata közül 
ez volt a legborzasztóbb: az 
ágyúütegek mögött egy tel-
jes napot álltak ágyú fede-
zettként. A csata Paczonáék 
számára végzetesnek bizo-
nyult. Még a menekülés so-
rán is ezrek és ezrek vesztek 
az Elba folyóba. 

Paczonáék visszavonul-
tak Dél-Dunántúlra, Bara-
nya és Somogy megyékben 
teljesítettek figyelő szolgá-
latot. Az 1867-es kieggye-
zés során I.Ferenc Józsefet 
magyar királlyá koronáz-
ták. Ez alkalomból  életre 
keltették a Magyar Gárdát. 
Ehhez Paczona Istvánt is 
Budapestre rendelték. Ösz-
szesen 40 huszártisztet vá-
logattak ki. Festői egyenru-
hájukban, szürke lovaikkal a 
koronázási ünnepségen álta-
lános feltűnést keltettek. Pa-
czona a gárdista tétlenséget 
hamarosan megunta, vissza-
tért ezredéhez.

Bosznia-Hercegovinát a 
törökök már több mint 300 
éve tartották uralmuk alatt. 
Az 1878 évi berlini szer-
ződés értelmében a nagy-
hatalmak Ausztria-Ma-
gyarországot bízták meg 
Bosznia- Hercegovina meg-
szállásával és kormányzásá-
val. A törökök azonban nem 
nyugodtak bele, a bosnyákok 
sem akartak újabb megszál-
lást. Ennek következménye 
volt a Magláji csata, mely-
nek egyik fő résztvevője a 7. 
huszárezred 5. százada volt, 
Paczona István vezetésével. 
Amidőn ugyanis Milinko-
vics vezérkari százados a Pa-
czona István kapitány pa-
rancsnoksága alatt álló 5-ik 
századdal a szűk Boszna völ-
gyének kikémlelésére indult, 
Magláj község elöljárói a leg-

Paczona István huszárkapitány a magláji hős
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nagyobb alázattal jelentet-
ték nekik, hogy az ő közsé-
gük nem tart a lázadókkal, 
akik Paczonáék megérkezé-
sének hírére a hegyekbe me-
nekültek. De alig mentek be 
pár száz lépésnyire a szűk 
völgy keskeny szekérútjára, 
amelyet balról magas, erdő 
koszorúzta hegylánc, jobb-
ról pedig a Boszna vizének 
meredek partja valóságos 
farkasveremmé tesz, egy-
szerre mindenfelöl gyilkos 
keresztűzbe fogták Paczo-
náékat a fákon és a túlpar-
ti bokrokban meghúzódott 
felkelők, mire Paczona hu-
szárszázados előbb galoppot 
vezényelt, hogy e csapdából 
kijuthassanak, de két lovasz-
szekér, s egy lelőtt ló állta 
útjukat, s így nem volt más 
hátra, mint leszállni a lóról s 
a folyton ropogó puskatüzet 
karabélyaikból viszonozva, a 
harmincszoros túlerő ellen 
órák hosszat elkeseredett-
ten harcolva, visszavonulni. 
Paczona kiadta a parancsot: 
„Fiúk,  amint látjátok, elől -  
hátul halál, mutassátok meg, 
hogy én neveltelek bennete-
ket huszárnak. Halj meg, de 
ne add meg magad! Után-
nam! Éljen a király!” Abla-
kokból, háztetőkről és fákról 
is lőtték a századot, még az 
asszonyok kezében is fegy-
ver volt. Amikor már lova-
ikról lebukva a földön he-
vertek, még akkor is lőttek 
rájuk.

 Itt szenvedték el a leg-
nagyobb veszteséget. Paczo-
na lovát két golyó találta el, 
a ló összerogyott, a huszárok 
egymás hegyén-hátán fe-
küdtek. Nagy nehezen egy-
mást felsegítették, valamint 
néhány lovat is  és tovább 
menekültek. Egy erdőbe 
jutva a század trombitásával 
találkoztak,  Paczona gyüle-
kezőt fúvatott vele. Csakha-
mar együtt volt 50 huszár. A 
század tovább haladt, de a 
magas hegyek között ismét 
golyózápor fogadta Paczo-
náékat. Estére Dobojba ér-
keztek, ott megpihentek. Fi-

lipovich késő este érkezett 
hadtestével. Paczona jelen-
tést tett: 73 ember és 84 ló a 
veszteség. Filipovich és Mil-
linkovich a katasztrofális ve-
reséget Paczonára hárítot-
ta, pedig Paczona mentette 
meg a század maradékát. A 
sajtó egyértelműen elismerte 
Paczona munkáját, aki meg-
mentette a század egy részét. 

Paczonát Magláji Hősnek,  
századát a magláji hős fiúk-
nak nevezte. 

Paczonát, Millinkovich 
ármánykodásai következ-
tében, hadbíróság elé idéz-
ték és kérdőre vonták, majd 
rangvesztésre ítélték. A fel-
sőbb katonai bíróság azon-
ban az ítéletet megsemmisí-
tette és Paczonát továbbra is 
meghagyta rangjánál és szá-
zadánál. Ezután újabb vá-
dak kerültek forgalomba, de 
ezen vádak is hamisnak bi-
zonyultak, a hadbíróság Pa-
czonát felmentette, a vádló 
tiszteket a zászlóajtól elhe-
lyezte.

Paczona kapitány a pere-
ket megunva, kérte, hogy más 
ezredhez helyezzék át. E ké-
relmét a hadtestparancsnok-
ság úgy oldotta meg, hogy 
Paczonát, aki egész életét a 
huszárok között töltötte, a 
IX. számú dragonyos (lovas-
gyalogos) ezredhez helyezte 
átt. Paczona erre nyugdíja-
zását kérte, ami hamarosan 
bekövetkezett. 

Paczona kapitány 1882-
ben megvált a hadseregtől, 
visszavonult gyermekkorá-
nak helyszínére, Rácalmás-

ra. Mivel a rácalmási kúriát 
ő örökölte, nekilátott a kú-
ria rendbehozásához. 1884-
ben megnősült, Lörincz 
Sándor fővárosi ügyvéd öz-
vegyét, Guda Júliát vette fe-
leségül. 

Paczona István neme-
si kúriáját valóságos paradi-
csommá fejlesztette. Kert-
jében sokféle gyümölcs és 

konyhakerti növények so-
kasága volt. A Nagyszige-
ten gyümölcsöst telepített. 
Munkásai számára gyakran 
saját maga főzte az ízletes-
nél-ízletesebb ebédeket. Hí-
res volt halászlé készítéséről, 
tőle jobbat nem tudtak főz-
ni. 

Katonás ősztinteségével, 
nemes szívével és barátko-
zó természetével hamarosan 
megnyerte a község lakóit. 

Észrevette a szegény nép 
nyomorát. Különösen fel-
emelte szavát, amikor hiva-
talos közegek a hívataluk-
kal visszaéltek és packáztak 
a szegény, tehetelen embe-
rekkel. Igazi népárti volt a 
szó szoros értelmében, ezért 
a Néppártban is aktív szere-
pet vállalt, szerinte ez a párt 
vállalta fel a szegények fel-
emelkedését. A Hitelszövet-
kezet és a Fogyasztási Szö-
vetkezet igazgatójaként azt 
a feladatot tűzte a szövetke-
zet elé, hogy Rácalmás gaz-
daságában komoly szerepet 
vállaljanak és hitelekkel ösz-
tönözzék a vállalkozásokat, 
s ezzel segítsék Rácalmás 
anyagi jólétének előmozdí-
tását. 

A katolikus kör elnöke 
volt. A Budapesten tartott 
katolikus nagygyűléseknek 
szorgalmas látogatója és ak-
tív szervezője volt. Szenvedé-
lyes vadász volt. A környező 
falvakba gyakran átrándult és 
ismerőseivel együtt vadász-
tak, főként nyulakra. Legszí-
vesebben az előszállási ura-
dalomba ment, mivel ott volt 
a ménes és azt mindig meg-
tekintette. Rajongó örömmel 
ismert rá harci lovainak test-
véreire. 

A Magláji csata 25 éves 
évfordulója alkalmából, 
1903-ban a falu lakossága 
tisztelgett a huszárkapitány 
előtt, régi bajtársak közül so-
kan felkeresték, mások levél-
ben fejezték ki tiszteletüket 
és szeretetüket. 

Az Érd-Dunaegyházai 
Halászati Társulatnak hosz-
szú éveken át elnök-igazga-
tója és vezetője volt. Tevé-
kenyen részt vett a magyar 
halászat felvirágoztatásában. 
Irányítása alatt a társulat or-
szágos mintává vált. Érde-
meit Darányi miniszter is 
elismerte, amidőn elismerő 
oklevelet küldött neki. 1905 
év elején betegsége miatt 
megvált tisztségétől. 

1905  év elején a szíve 
gyengélkedett és több hóna-
pot a balatonfüredi gyógy-
kórházban töltött. Gyógyu-
lást azonban a kórház nem 
hozott, így 1905 november-
ében meghalt, huszárkapi-
tány ruháját utoljára ráadták. 
Temetésén a falu lakossá-
ga szinte teljes létszámmal 
részt vet.

Paczona Istvánnak gyer-
meke nem született, csak 
Gyula öccsének volt egy 
Pongrác nevű fia, aki még 
gyermekként meghalt, így 
– az öt Paczona testvérnek  
gyermeke nem lévén –  a 
rácalmási Paczona-ág kihalt.

Szalai Árpád

Forrás: 
Bárdos József „A magláji 

hős” című könyve, Vasárnapi 
Újság több száma.

Paczona kúria 1900-ban
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Rájátszik játékszínkör helyzetjelentése

Közeledik a premier, 
ismét itt vagyunk!

A megalakulás óta, nem 
csak hogy folyamatosan ta-
lálkozunk és játszunk, de 
konkrét eredményeket fel-
mutatva tudunk egy kis 
helyzetjelentést adni a cso-
port tevékenységéről. 

Hatalmas nagy lelkese-
déssel készülünk a forra-
dalom megemlékezésére. 
Olyannyira nagy az alkot-
ni akarás, hogy már megálljt 
kellett parancsolnunk ma-
gunknak, hiszen megannyi 
hasznos és kreatív ötlet fel-
merült a közös munka során, 
ellenben a műsor idő még 
minket, amatőröket is köt. 

Esténként a művelődési 
ház termében hangos ricsaj, 
vagy épp fegyelmezett csönd 
kereteiben bújunk, az akko-
ri kor szereplőinek bőrébe.  
Otthon szorgalmasan tanul-
va a szövegeket, úgy mint a 
nagyok szövegkönyv segít-
ségével. 

Az ismerkedésen túl, te-
hát, már az igazi munkáé a 
főszerep, a hangulat baráti, a 
társaság pillanatok alatt ösz-
szeszokott és a továbbiakban 
nyitott az újonnan érkezők-
re. 

Ne feledjétek: Játszani jó!
Reiter J.

Cserkészcsapatunk életéből
Decemberben nagy siker-

rel adtuk elő betlehemes já-
tékunkat. Rácalmás, Kulcs 
és Nagykarácsony közössé-
gi terein több száz nézőnek 
szereztünk örömet. Köszön-
jük a Rácalmási és a Nagy-
karácsonyi önkormányzat 
támogatását szolgálatunk-
hoz. Az évet közös pizzá-
zással zártuk a Hársfa étte-
remben.

 Január 4-én Dunaújvá-
rosban a szentmisén talál-
koztunk, majd megtartottuk 
hagyományos uszodai ve-
télkedőnket. 19-en vettünk 
részt, a szoros verseny pedig 
döntetlen eredménnyel zá-
rult a két csapat között. 

Január 2-án és 26-án a 
Vértesben túráztunk. Előbb 
Csákberény környékén, 
utóbb Mór-Csókakő között 
élvezhettük a mozgás örö-
mét és a téli táj szépségét. 

Január 11-én kibővített 
vezetőségi megbeszélést tar-
tottunk. Elfogadtuk a 2014-
es év értékelését, csapatunk 
stratégiáját, 2015-ös munka-
tervét, megtárgyaltuk aktuá-
lis feladatainkat. Vendégünk 
volt a kerület pedagógiai fej-
lesztő munkatársa. Január 31-
én elkezdtük a felkészülést az 
idei Passió játékunkhoz.

Februárban részt veszünk 
a 24. országos cserkész nép-
daléneklési, népzenei, vers- 

és mesemondó versenyen, 
Adonyban cserkészbálo-
zunk, próbálunk a Passióra, 
őrsi- és vezetői továbbkép-
ző foglalkozásokat tartunk. 
Értékőr csoportunk javasla-
tokat ad le értékeink helyi- 
és a megyei értéktárba való 
felvételére.

Márciusban 7-én csalá-
di napot tartunk, disznó-
vágással egybekötve a hor-
gásztanyán, részt veszünk a 
IV. Cserkészkerület tisztújí-
tó közgyűlésén. 14-én a Pi-
lisben teljesítménytúrázunk 
a Lajos-forrás és Holdvilág-
árok környékén. Sort kerí-
tünk önkéntes munkáink el-
végzésére is.

Virágvasárnap (március 
29.) Passió előadás a Jan-
kovics kúria udvarán. Min-
denkit várunk a húsvéti ün-
nepkör történéseinek közös 
megéléséhez!

Sajnálatos módon az 
idén alig írtak ki pályázato-
kat gyerektáborokra az Er-
zsébet program keretében. 
„Cserkészen az életre” tá-
borok sem lesznek az idén 
Zánkán. Az elmúlt években 
120 gyereket vittünk el ide. 
Mi azonban nem leszünk tá-
borok és portyák híján! Szí-
vesen látunk a csapatban 
mindenkit, aki elfogadja ér-
tékeinket, szabályainkat!

 Blau Sándor

A református egyházközség hírei
Istentisztelet minden vasárnap 10.30-kor a református-

evangélikus templomban
Óvodai hittan keddenként 11 órától
Keresztelői és konfirmációi előkészítő indul. Jelentkezni 

a lelkipásztornál lehet.
Honlapunkon és facebook oldalunkon tájékozódhat ak-

tuális gyülekezeti programjainkról, közösségünk életéről, be-
számolókat olvashat és képeket nézegethet.

Honlapcímünk:
http://refkulcsracalm.wordpress.com/
Drótposta címünk:
ref.kulcs.racalmas@gmail.com
Lelkipásztor telefonszáma: 0630/5748-564

Kovács Enikő
lelkipásztor
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Nyílt levél a Dunaújvárosi Vízi 
Társulat tagjainak

Kedves Olvasó!
A Dunaújvárosi Vízi Társulat a hatályos jogszabályok-

nak megfelelően végzi közcélú tevékenységét. A 2014. év-
ben önkormányzati hozzájárulásból és gazdálkodói ön-
kéntes támogatásból biztosítottuk a földmunkagéppel, 
MTZ+rézsűkaszával és a saját dolgozókkal történő munka-
végzést. A 150 fő átlaglétszámú közhasznú foglalkoztatást az 
állam közel 100 %-ban támogatta, a munkavégzés helyben 
hasznosult, a vizitársulat állandó dolgozóinak irányításával. 
Rácalmás településről, 4,1 vízfolyáshosszon, a Barina pata-
kon és mellékárkán, valamint a szentkúti dűlő árkán, (4 em-
bert foglalkoztattunk Aszentkúti dűlőnél áterszt javítottunk 
és elszállítottuk a lerakott hulladékot..)

A vizitársulat tevékenységét és a támogatások felhaszná-
lását, folyamatosan nyomon követheti a www.dunaujvaro-
sivt.tir.hu honlapon. Tájékoztatjuk arról, hogy a vizitársulat 
nonprofit módon működik, osztalékot nem fizet. A tisztség-
viselők évek óta tiszteletdíj nélkül végzik munkájukat.

A gazdálkodók támogatása nélkül a vizitársulat nem mű-
ködhet. Nem csak anyagi tekintetben számítunk az Önök 
együttműködésére, hanem a feladatok meghatározásában és 
az elvégzett munka ellenőrzésében is. Ezúton is köszönjük, 
hogy 2014-ben is támogatta a Dunaújvárosi Vízi Társulat 
közcélú munkáját.

Üdvözlettel: 
Szabó Tamás

intéző bizottság elnöke

Vállalkozói hírek
Vállalkozói közgyűlés

Tisztelt Rácalmási Vállalkozásvezető, Cégtulajdonos!

Szeretettel meghívjuk Önt 
a Vállalkozók Rácalmásért Egyesület 

éves közgyűlésére.
Időpontja: 2015. március 6. 

Helye: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár

Egyesületünk a legnagyobb tisztelettel tekint elődeink 
munkájára, szakmai felkészültségére, melyre városunkban 
számos példa a mai napig fennmaradt. Büszkék vagyunk 
arra, hogy már a századfordulón szükségét érezték az össze-
fogásnak, a szakmai tudás fejlesztésének, a közösség előbb-
re vivő erejének. Ennek az összefogásnak egyik kiemelkedő 
emléke és jelképe a helyi vállalkozók által több mint 110 éve 
elkészíttetett zászló, aminek mindkét oldalán gyönyörű se-
lyemfestmény található a következő felirattal: „Rácz-Almás 
Ipartestülete - 1901”

Hogy méltóképpen bemutathassuk ezt az „ereklyét” a 
Vállalkozók Rácalmásért Egyesület tagjainak anyagi ado-
mányaiból a Budapesti Hadtörténeti Múzeum restaurátorai 
elvégezték a szükséges javításokat a 2,5 méter x 1,7 méte-
res zászlón. A zászló bemutatását a Vállalkozók Rácalmásért 
Egyesület közgyűlésére tervezzük, melyre tisztelettel meg-
hívjuk önt, vagy a vállalkozás képviselőjét. A zászlót a város 
vezetésével egyeztetve olyan közösségi helyen szeretnénk ki-
állítani ahol önök, vállalkozótársaik, vendégeik megtekint-
hetik.

Örömünkre szolgál, hogy tájékoztathattuk erről a szép 
eseményről és kérjük közreműködését abban, hogy városunk 
mindannyiunk közös érdekében tovább fejlődjön, szépüljön. 

Ezúttal értesítünk minden 
adófizetőt, hogy adója 1%-ával már 

a Vállalkozók Rácalmásért Egyesületet 
is támogathatja

a következő adószámon: 
18213582-1-07

Molnár József
elnök
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Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 

Szántó Béla (elnök), Bíró Béla, Szekeres István.
Szerkesztőség levélcíme: 

2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13. Telefon: (25) 517-850
Nyomdai munkák: a Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. 

Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető

Kérjük, támogassa adója 1 %-ával

a „Sirály” Horgász Egyesületet!

Adószám: 
19822798-1-07

Segítségét köszönjük!

Kérjük, támogassa 
adója 1%-ával
a Rácalmás 

Sportegyesületet!
Gyermekeiknek és unokáiknak

több lehetőségeket tudjunk biztosítani.

Adószám: 
19097020-1-07
Köszönjük a segítségüket!

Tisztelt Érdeklődők!

A Mozgásérültek 
Fejér Megyei Egyesülete
2015-ben is szeretettel várja
a régi és új érdeklődőket, tagokat
a Rácalmási
Művelődési Ház és Könyvtár épületében
minden hónap utolsó 
szerdáján 15-16 óráig.

Az egyesület vezetője: Pauer Gézáné
Elérhetőség:
+3620-576-3141 és +3625-625-824

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik

Kertész János
búcsúztatásán részt vettek, mély fájdalmunkban 
osztoztak.

Gyászoló család



Rácalmás 23

FELHÍVÁS!
Pálinkafőző bejelentése, 2015-től változnak 

az otthoni pálinkafőzésre vonatkozó szabályok  
(2003. évi CXXVII. törvény)

A szabályozás értelmében a lakóhely szerint illetékes 
önkormányzati adóhatóságnál kell a bejelentést meg-
tenni. A bejelentés díjmentes. A 2015. év előtt vásárolt 
pálinkafőző berendezéseket (max. 100 liter űrtartalom)  
2015. január 15-ig szükséges bejelenteni, ezt követően 
vásárolt lepárlók esetében a vásárlást követően 15 na-
pon belül kell eleget tenni a kötelezettségnek. Ameny-
nyiben bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, 
kérem mihamarabb tegye meg. A kötelezettség elmu-
lasztása 100 ezer forintig terjedő bírságot vonhat maga 
után.

További részletes tájékoztatás a bejelentési kötele-
zettségről valamint bevallási, adófizetési kötelezettség-
ről, Rácalmás Város Önkormányzat Adócsoportjánál, 
ügyfélfogadási időben vagy telefonon a 25/517-863 te-
lefonszámon. 

dr. Györe Andrea
jegyző

MEGHÍVÓ
a Rácalmás SE Kézilabda Szakosztály
vacsorával egybekötött

Támogatói Bálra
Helyszín: 

Művelődési Ház és Könyvtár
2015. március 21-én 20 órától

Zene:
Vass Tamás

Tombola

Italt mindenki hozzon magával!
BÜFÉ NEM LESZ!

Belépőjegy: 2000 Ft

60 ezer forint minden 
újszülöttnek!

Rácalmás képviselőtestülete rendeletet alkotott az új-
szülöttek és csecsemők támogatásáról, amelynek célja, hogy 
kisvárosunk népességmegtartó ereje, demográfiai mutatói 
emelkedjenek, és az újszülöttek, csecsemők életkörülményei 
javuljanak.

A támogatás azoknak jár, akik a gyermek születésekor és 
az azt megelőző hat hónapban folyamatosan állandó beje-
lentett rácalmási lakóhellyel rendelkeznek. 

A támogatás 60.000 forint pénzbeni juttatást és 5000 fo-
rint értékű, az újszülöttek és csecsemők gondozásához szük-
séges ajándékcsomagot jelent a rendelet hatálybalépése, 
vagyis 2015. január elseje után. 

Támogatás feltétele:
- mindkét szülő állandó bejelentett lakóhellyel rendelke-

zik a településen
- a gyermek 2015. január 1-én, vagy azt követően született  
- a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizen-
kétszeresét.

A támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követő 
120 napos, jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani a pol-
gármesteri hivatal szociális irodájában. A kérelem benyújtá-
sakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi 
kivonatát, a lakcímkártyáját és ha a kérelmező a gyermeknek 
nem vér szerinti szülője, a szülői felügyeleti jog vagy a gyám-
ság gyakorlását igazoló eredeti okiratot. A kérelemhez mel-
lékelni kell a család egy főre jutó jövedelmének kiszámításá-
hoz szükséges jövedelemigazolásokat.

TISZTELT TÁMOGATÓ !
A Rácalmás SE Kézilabda Szakosztály 

csapatai nevében szeretném megköszönni, 
hogy a jegy megvásárlásával támogatja csa-
patainkat!

Támogatói Bál
Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár

2015. március 21-én 20 órától

CSAPATAINK!
Női és Férfi felnőtt csapat
U-8 ; U-9 lány csapat
U-12 ; U-10; U-9; U-8 fiú csapat 

Támogató jegy: 1000 Ft
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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! Huszár Hanna Anikó, 2014. 12. 29., Rá-
calmás,  Domb u. Mészáros Laura, 2015. 01. 20., Rácalmás, 
Adonyi út. Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek 
nincs információjuk.

K
is 

an
ya

kö
ny

vKözérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 

25/517-850 

  Jegyző 
25/517-866

  Polgármester 
25/517-855 

  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864

  Pénzügyi iroda: 
25/517-861 

  Építésügyi iroda: 
25/517-856 

  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852

  Titkárság: 
25/517-851

Jankovich-kúria 
25/440-020

Iskola: 
25/440-023

Manóvár óvoda: 
25/517-840

Családsegítő Szolgálat 
25/440-440

Gyermekjóléti Szolgálat: 
25/440-018

Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038

Művelődési ház és  könyvtár: 25/440-456

Körzeti megbízott: 
30/621-0959 

Polgárőrség: 
30/621-0962

Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/898-028

 dr. Árgyelán Sára 20/341-3839

Gyermekorvos: dr. Földi Ágnes 20/413-1556

  
25/440-957

Fogorvos: dr. Jáky Ágota 30/648-5481

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet,

Kistérségi egészségügyi központ, Kulcs: 25/251-063 

 
25/509-060

Posta: 
25/441-261

E-ON: 
80/205-020

Dunanett, szemétszállítás: 
25/436-535

Mezőföldvíz: 
40/462-000

 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 

 helyben Ragacs György 
20/509-7790

Tarr Kft. - kábel tévé: 
20/362-4188

 
70/459-2561

LIQUID-PORTER Kft. Szennyvízszállítás: 20/805-9009 

Állatorvosi rendelő: 
  Dr. Beregszászi Anikó 20/377-7842

  Dr. Szlávik Ferenc 
30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053

Rácalmási Római Katolikus Plébánia Hivatal: 06-20-9726-597

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2015. március 20-

án, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2015. március 9-én, hétfőn. Kérjük, hirdetése-

iket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghí-
vóikat legkésőbb március 9-ig  juttassák el a szerkesztőbi-
zottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Almavirág Ajándékbolt
A Jankovich-kúria 
Rendezvény- 
és Turisztikai Központ 
Oktatási
Épületében
várja vásárlóit az
„Almavirág Ajándéküzlet”
folyamatosan bővülő,
sokszínű kínálatával.

Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 08.00 - 16.00

Szombat: 08.00 – 12.00
Vasárnap: Zárva

Többek között:
Képeslapok, naptárak, textil tárgyak,  
kerámiák, természetes alapanyagú  
kozmetikumok, gyertyák.


