2015. február XXII. évfolyam 2. szám
Már a Facebookon
is elérhetőek vagyunk!
www.facebook.com/racalmas
A Rácalmás
Televízió adása
MINDEN NAP
19 órakor kezdődik.

Kísérje figyelemmel
településünk életét, eseményeit városi tévénken
keresztül is!

TARTALOM

Akire büszkék vagyunk: Pesei
Krisztián    15. oldal

A Magyar Kultúra Napján
Nyáry Krisztán író volt a vendégünk
17. 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, költségvetésről 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…”
Színjátszóink lelkesen készülnek a márciusi ünnepi
műsorra    20. oldal

    A Rácalmási Játékszínkör ünnepi előadása
18 óra: Koszorúzás a Petőfi-szobornál

Nőnapra!

Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm a közelgő Nőnap
alkalmából a Rácalmáson
élő lányokat, asszonyokat,
édesanyákat, nagymamákat!
Sok örömet és boldogságot kívánok a HÖLGYEKNEK!
Schrick István
polgármester
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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 állapotban 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 közlekedőkre jelentő veszélyt.
A romos épületet elbontják: három helyi vállalkozótól 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 Rendőrfőkapitányság Dunaújvárosi
Rendőrkapitánysága kérésére a képviselőtestület 1,2
millió forintot biztosított az
adonyi rendőrőrsnek. A támogatást Rácalmás területén a bűncselek visszaszorítása érdekében, valamint
a nagyrendezvények külső
biztosítása során felmerülő
többlet szolgálatok finanszírozására használják fel.

Átmeneti
szüneteltetés

A képviselőtestület elfogadta a Napfény 2001
Kft. kérelmét: hozzájárult
a kulcsi egészségügyi központban a szakorvosi óraszámok átmeneti szüneteltetéséhez. A változás a
belgyógyászati, az általános
sebészeti, a bőrgyógyászati
rendelés heti óraszámának
csökkentését jelenti.

Rácalmás

Avarégetés: szigorúbb
szabályok!

A képviselőtestület módosította a köztisztaság
fenntartásáról, az avar- és
kerti hulladékégetéssel kapcsolatos rendeletét. Tavaly
december elsejétől az avar
és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben
történő
komposztálással
történhet. Égetéssel csak
a nem komposztálható avar
és kerti hulladék ártalmatlanítható.
A komposztálásra alkalmatlan kerti hulladékokat
csak február, március, április, október és november
utolsó csütörtökén és péntekén tüzelhetik el, mégpedig kizárólag 16 és 22
óra közötti időszakban!
Égetni csak száraz kerti
hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani,
szárítni kell, és az eltüzelés
csak folyamatosan kis adagokban történhet! Avar és
kerti hulladék égetését úgy
kell végezni, hogy a környe-

zetét erősen zavaró, ingerlő
füst, bűz, pernye és hőterhelés 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 hatásokat felerősítő időjárási
körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.
Tilos az égetés párás, tartósan ködös, esős időben,
füstköd-riadó és erős szél
esetén.
Az égetést csak 18 éven
felüli cselekvőképes személy végezheti. Az avar és
kerti hulladék meggyújtásához nem használható
olaj, benzin vagy más vegyi
adalékanyag és az égetendő
hulladék nem tartalmazhat
kommunális, ipari eredetű
vagy veszélyes hulladékot,
műanyagot, gumit, vegyszert, festéket vagy ezek
maradékait.

Geodéziai felmérés a temetőben

A rácalmási és kulcsi közös katolikus egyházközség
egyetértésével Rácalmás önkormányzata szerződést kötött Rácalmás Római Katolikus Plébániájával, mint
tulajdonossal a temető üzemeltetésére. A szerződést az
egyház részéről Spányi Antal megyéspüspök írta alá.
A felek megállapodtak
abban, hogy a temetőnk üzemeltetését átveszi az egyháztól Rácalmás Város Önkormányzata 2015. április 1-től.
A képviselőtestület megbízott egy gazdasági társaságot a temető geodéziai
felmérésével, amely a sírokról, sírhelyekről készít doku-

mentációt várhatóan március 30-ig.
A sírhelyekkel kapcsolatos ügyintézés április 1-től
Rácalmás polgármesteri
hivatalában lesz!
Az egyházzal kötött szerződés részeként megállapodás született arról is, hogy a
temetési hely, valamint az újraváltás díját egymás között
megosztják, abból Rácalmás
Katolikus Plébániáját 60, az
önkormányzatot 40 százalék
illeti meg. A díjak mértékét
az önkormányzat rendeletben állapítja meg várhatóan
jövő hónapban, amelyet az
elfogadást követően közzéteszünk lapunkban is.

A tűz őrzéséről, annak
eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. Az
égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket
kell készenlétben tartani,
amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetőleg az eloltható. Az égetés
befejeztével a tüzet teljes
mértékben el kell oltani és
a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. A
tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása
előtt meg kell győződni.
Közterületen tilos az
avar és kerti hulladék elégetése!
q
A rendelet teljes terjedelmében megtalálható Rácalmás hivatalos honlapján.
A rendelet alapján évente 10 napon lehet a kertben eltüzelni a hulladékot.
Az első két alkalom február
utolsó csütörtökén és péntekén lesz! Azt követően
pedig egy hónap múlva!

Nemzetiségi
együttműködés

Az újra alakult Rácalmási
Német Nemzetiségi Önkormányzat és a települési önkormányzat vezetői megkötötték az együttműködési
megállapodást. Schrick István polgármester és a német
önkormányzat részéről az elnök, Steiner Norbert írta alá
a megállapodást. A német
nemzetiségi önkormányzat
a településitől független, önálló gazdálkodású és állami
normatív fenntartással bíró
költségvetési szerv.
A nemzetiségi önkormányzat munkáját a polgármesteri hivatal apparátusa
segíti.
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Február végén jelenik meg a pályázat

Egyeztettek a civilekkel

Az önkormányzat vezetői
február 9-én találkoztak a
helyi civil szervezetek vezetőivel, képviselőivel. A meghívott harminchat egyesület, klub, bejegyzett és nem
bejegyzett szervezet közül huszonkilenc részt vett
az egyeztetésen, amely nagyon konstruktív volt. Megbeszélték kisvárosunk 2015.
évi programjait, összeállították a rendezvénynaptárat is.
A polgármesternek az volt
a kérése, hogy a civilek vegyék figyelembe a naptárban szereplő időpontokat,
és azokhoz igazítsák a saját programjaikat, és tegyék
közkincsé, jelentessék meg
azokat!
(Az egyeztetés után elfogadott rendezvénynaptár lapunk
11. oldalán található.)
Rácalmás önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan
támogatásáról
biztosította a helyi civil közösségeket. A képviselő-

testület összesen 23 millió
forintot különített el erre
a célra, amelyet a megfelelő pályázatokat beadók között oszt majd el. Az összeg
több mint a tavalyi (2014ben 21,5 millió forint volt a
keret) – a képviselőtestület
a helyi egyesületek, klubok,
baráti körök segítőkészségét és aktivitását ismerte el
a forrásbővítéssel.
A civil szervezetek támogatását szolgáló pályázat február végén jelenik
majd meg, figyeljén az önkormányzat hivatalos honlapját!
A képviselőtestület várja
a bejegyzett civil szervezetek pályázatait.
A művelődési ház keretein belül működő nem
bejegyzett klubok, egyesületek a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési keretéből tudnak
pénzhez jutni célkitűzéseik
megvalósításához.

Említésre méltó hiányosságot
nem tárt fel a belső vizsgálat!

A jegyző belső ellenőrzési kötelezettségét teljesítve vizsgálatot folytatott a 2013-as és 2014-es évre vonatkozóan a
100 százalékban önkormányzati tulajdonú Ráctherm Hévízhasznosító Kft.-nél. Az ellenőrzést külső szakértő végezte.
A belső vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a
kft. szabályozottsága, működése, gazdálkodása megfelel-e
a vonatkozó törvényi előírásoknak, és az alapító, mint önkormányzat által kitűzött céloknak.
A külső szakértő említésre méltó hiányosságot nem tárt
fel az ellenőrzése során. Az adható minősítések közül a legmagasabb, megfelelő minősítést kapta a Ráctherm Hévízhasznosító Kft.

A belső ellenőri vizsgálat eredményeinek ismeretében a képviselőtestület kifejezte köszönetét és elégedettségét dr. Sándor
Péternek, a Ráctherm Kft. ügyvezető igazgatójának.

Képviselői fogadóórák
Rácalmás képviselőtestületének tagjai minden hónap első szerdáján tartanak fogadóórát.
Időpontok:
2015. március 4.
2015. április 1.
2015. május 6.
2015. június 3.
2015. július 8.
(Kivételesen 2. szerda)
2015. augusztus 5.
2015. szeptember 2.
2015. október 7.
2015. november 4.
2015. december 2.

Kukucska Gyula
Nagyné Berzai Márta
Németh Miklósné
dr. Varga Szabó Lajos
Vizi István
Kukucska Gyula
Nagyné Berzai Márta
Németh Miklósné
dr. Varga Szabó Lajos
Vizi István

Helyszín: Polgármesteri hivatal
A fogadóórák minden alkalommal
15-17 óráig tartanak.
Mód van arra, hogy a fenti képviselői alkalmakra külön is konkrét időpontot kérjenek – ebben az esetben
nem kell várakozniuk, hanem akkor kerülnek sorra, amikorra az időpontot kérték Az időpontot Rácalmás jegyzőjével dr. Györe Andreával egyeztethetik a 25/517866-os telefonszámon.

Változnak a szociális
juttatások!

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős
mértékben átalakul Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi
XCIX . törvény alapján. Néhány kisebb, jogalkalmazást
elősegítő módosítás már január 1-jén megváltozott, az
átalakítást érintő fő szabályozási elemek március
1-jén lépnek hatályba.
A segélyezési rendszer
2015. március 1-jei átalakításával 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 közgyógyellátás, a méltányossági ápolási díj, valamint a
lakásfenntartási támogatás
megszűnik.
A képviselőtestület február végén fogadja el a helyi
rendeletet, abból megtudhatják az érintettek a részleteket. A rendeletet teljes terjedelmében Rácalmás
hivatalos honlapján teszik
közzé.
A képviselőtestület szándéka, hogy a korábbi segélyezési rendszert megtartva,
a szociális háló részeként továbbra is segítse azokat, akik
a járási hivatalhoz átkerülő, illetve megszűnő ellátási
formákra voltak eddig jogosultak.
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Pénzügyek, fejlesztések, kérések

Zsúfolásig megtelt a
művelődési ház nagyterme érdeklődőkkel a február
10-én tartott közmeghallgatáson, volt aki az ajtóban állva hallgatta Rácalmás múlt
évi eredményeiről és az idei
pénzügyi
lehetőségekről,
fejlesztési elképzelésekről
szóló beszámolót. A közmeghallgatás elején Schrick
István polgármester megköszönte a bizalmat, és elmondta:
– Jól sikerült év volt a tavalyi, majdnem egymilliárd
forintott tudtunk fejlesztésekre 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 milliárd 507 millió 467 ezer
forint lesz, amiből a kormánytól kapott normatíva

elenyésző rész, a százmillió forintot sem éri el, mert
Rácalmás is a jelentős iparűzési adóval rendelkező települések közé tartozik, ahol
az adó egy részét csak pántlikázva költhetik el, például
szociális ellátásra, segélyezésre.
– De nem csüggedünk,
a lehetőséghez alkalmazkodva folytatjuk a munkát
– mondta a polgármester,
majd sorolta: az óvoda déli
szárnyának megújítását tervezik, ami nagyjából 200
millió forintba kerül majd.
Az utakról sem feledkeznek
meg, a Csillag, a Hold, a Király utca lesz soron idén, vízelvezetéssel együtt, valamint
a Pince sor déli része, ahol
partmozgásokat tapasztaltak. A Rózsa utcában pedig a
vízelvezetés jelent feladatot.
Később kérdésre válaszol-

va elmondta Schrick István,
hogy amíg a település belterületén van olyan utca, ahol
sárban kénytelenek közlekedni a lakók, addig ezek élveznek elősőbbséget, és csak
utána foglalkoznak a zártkerti utakkal, a Venyimi út
folytatásával. Polgár György
kérdésére válaszolva kátyúzást ígért a polgármester a
Sirály utcában, ahol a csapadékvíz-elvezetés a legnagyobb gond, annak a terveit már megrendelték. A
nagy tervezési időszak következik: a fürdő tervei már
készülnek, a sportcsarnokhoz szeretnék megvásárolni a szükséges ingatlanokat,
hozzákezdeni a létesítmény
tervezéséhez, és a ravatalozó építéséhez is terv kell. A
temetőben sok lesz a teendő. Két járdánk borzalmas: a
temető melletti és a Janko-

Az önkormányzat saját forrásából megvalósuló
beruházásai és felújításai

bruttó adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	              2015. évi tervezett előirányzat
Óvoda bővítése
Jankovich-kúria előtti járda építése
Temető melletti járda
Pincesori támfal építése
227/9 hrsz terület vételár utolsó részlet – Jankovich-kúriához parkolás céljából
Terület vásárlás (sportcsarnok területe)
Ráctherm Kft-nek pénzeszköz átadása
Király utca útépítés és vízelvezetés
Csillag utca útépítés és vízelvezetés
Rózsa utca vízelvezetés
Hold utca útépítés és vízelvezetés
Iskolai kazánok teljeskörű cseréje
Iskola 1. emelet nyílászárók cseréje
Sportöltőző tetőtér beépítése (új épület)
Beruházások (évközi testületi döntések alapján)

220 000
14 000
11 000
32 000
11 400
40 000
64 000
33 000
42 000
37 000
74 000
8 000
4 000
3 000
5 000

Összesen

598 400

Fontos! A táblázatban szereplő összegek tervezői költségbecslésen alapulnak. A végleges beruházási költségek a kivitelezők kötelező versenyeztetése után alakulnak ki!

vich-kúriához vezető gyalogút helyreállítása, építése
megoldásra vár. Kamasztanya kialakításában is gondolkodnak, de olyan helyet
keresnek, ahol 50-100 méteres körzetben nincs lakóház, hogy a fiatalok ne zavarjanak senkit.
Tilinger László és mások
is súlykorlátozást javasoltnak az utakon, hogy a nagy
teherautók ne tegyék tönkre az új burkolatokat. A Tóth
Árpád utcában járdát szeretnének a lakók. Schrick István
a válaszok között elmondta:
a Millenniumi park helyreállítása és a tó iszapmentesítése a következő évek
feladata lesz, a Páskom utcában is igyekeznek megoldani a közvilágítást, felveszik a
kapcsolatot a szolgáltatókkal, mert mobil lefedettség
hiányában az üdülőövezetben szükség lenne telefonra,
internetre.
Tóthné megköszönte a
polgárőröknek, hogy a Rózsamajorba is rendszeresen
kijárnak, Kecskés József elismeréssel szólt a virágágyásokat gondozókról, a karácsonyi fényekről és örömét
fejezte ki, hogy a temetőt az
önkormányzat üzemeltetheti. Bodnár Sándor, a városvédők elnöke a Nagy-szigettel
és a faültetéssel kapcsolatos
tervekről is beszélt, 
Bauer
László a Martinász utcában száguldozók miatt kért
rendőri ellenőrzést, Sándor
Péter, a Fidesz rácalmási elnökeként nyilvánosan megkövette 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 elmondta: azon lesznek, hogy minél
több kérést, tervet megvalósíthassanak idén is.
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Rácalmás város önkormányzat 2015. évi költségvetési tervjavaslat
pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK

Rovat
száma

Megnevezés
MŰKÖDTETÉS
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Önkormányzatok költségvetési támogatása
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
FELHALMOZÁS
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök)
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
Pénzmaradvány
Egyéb finanszírozási bevételek

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

B1
B3
B4
B6
B816

85,691
2,239,127
33,898
0
3,100
36,998

B813
B8

75,000

Rovat
száma

Megnevezés

Finanszírozási kiadások
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

26,751
2,073,258
53,427

B2
B5
B7

KIADÁSOK

MŰKÖDTETÉS
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
FELHALMOZÁS
Beruházás
Felújítás
Egyéb felhalmozási célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

(ezer Ft-ban)
2015. évi
költségvetési
javaslat

75,000
2,351,125
(ezer Ft-ban)
2015. évi
költségvetési
javaslat

K1
K2
K3
K4
K5

317,468
88,872
337,293
24,005
948,049
1,715,686

K6
K7
K8

632,439

K9

3,000
635,439

0
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.

6

Rácalmás

„Virágos Rácalmás” és „Szép Porta” verseny

Az előző évben jól vizsgázott az új feltételekkel meghirdetett, városunkat szépítő
mozgalom.
Az új formában közel
nyolcvanan jelentkeztek felhívásunkra, s ezt kisebb módosításokkal folytatni szeretnénk 2015-ben is.
Jelentkezni lehet majd
az interneten, a városvédők
honlapján közzétett Jelentkezési lap kitöltésével, illetve
a Rácalmás újságban elhelyezett Jelentkezési lap egyesületünkhöz történő eljuttatásával. Ezt személyesen
- nyitvatartási időben (szerdánként 8-10 és 17-18 óra
között) - az egyesületünk
irodájában adhatják le a régi
városháza épületében, vagy a
bejáratánál található postaládába is elhelyezhetik. Természetesen jelentkezésüket
e-mailen is eljuttathatják az
info@racalmasivarosvedok.
hu címre.
Külön-külön, de együtt is
lehet pályázni a címek elnyerésére.
A 2014. évi versenykiírásunktól eltérően idén lehetőséget adunk városunk
minden lakójának arra,
hogy akár szomszédját,
vagy ismerősét is benevezheti a versenybe, amennyiben úgy ítéli meg, hogy ut-

cafrontja, udvara vagy kertje
alkalmas és érdemes az értékelésre.
Az előző évben többen azért nem vettek részt
a megmérettetésben, mert
„szerénységből” gondolták,
hogy az értékelők észreveszik maguktól, ha szép utcákat, portákat látnak. Természetesen nem járunk csukott
szemmel, hiszen itt élünk, és
ha nem is mondjuk, de látjuk
a szemet gyönyörködtető virágoskerteket, ízléses előkerteket és harmonikus környezetet.
De mivel a versenybizottság a leadott jelentkezések,
illetve csak a meghatározott
szempontok alapján értékelhetett, így konkrét címeket kerestek fel, s így a más,
egyébként feltűnően szép
porták kimaradtak az értékelésből.
2015.évi tervezésünkkor
ezt átgondoltuk és a jelzést
megszívleltük, így az előbbiekben vázoltak szerint a „kívülálló javaslattevők” bejelentéseit is elfogadjuk!
A „Virágos Rácalmás” I.
II. III. helyezés elérésének
feltétele, hogy az utcafront
folyamatosan szép, gondozott, virágos legyen tavasztól őszig, amíg az időjárás
engedi.

SZÉP PORTA*   VIRÁGOS RÁCALMÁS*




név
cím

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

A „Szép Porta” cím elnyeréséhez nem lesz elég csak az
udvar és a kert mutatós látványa, szükséges lesz az utca
látképének előzőekben említett rendezettsége is.
Májustól
szeptemberig
három darab háromfős csapat - mindegyik külön-külön, adott időpontban - értékeli mindkét versenykategória
látványát. Fényképek készítésével dokumentálják a látottakat, azok összhatását, ami
meg is fog jelenni honlapunkon, illetve az újságokban.
Tehát a versenyekre a jelentkezési lapok megjelenésétől számítva 2015. április 30-ig lehet nevezni.
Természetesen a jelentkezési lap honlapunkról is letölthető.

A jelenkezettek névsorát összesítjük és az értékelő
csoportoknak átadjuk, hogy
önálló munkájukat május
hónaptól indítani tudják.
(A 2015. április 30-a
után benyújtott nevezéseket nem tudjuk figyelembe
venni.)
Tudjuk, hogy Rácalmás
lakosai szeretik a sajátságosan kialakított és rendben
tartott környezetüket, melyre büszkék is lehetnek, ezért
bízunk abban, hogy a hagyományosan meghirdetett
versenyünkhöz egyre többen 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 napirendi pontok tárgyalásával 2015. február 27-én 17 órakor.
A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A megismételt közgyűlés helye: Rácalmási Művelődési 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
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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 szerepe 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, bűvészmutatvány), 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 vándorkiállítása 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 1012 óráig
MOZAIKKAL DÍSZÍTETT KASPÓ (10-12 cm)
készítése lesz a program Mess Viktóriával.

TAVASZI
SZÍNHÁZJÁRAT
a budapesti Játékszínbe,

ACÉLMAGNÓLIÁK című előadásra
2015. március 27-e, péntek 19 óra.

az

A program ára buszköltséggel együtt 5500 forint.

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 foglalkozást 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

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

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

(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, valamint 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

PILATES
Vezetője: Vida Orsolya
Kedd: 17.30-18.30
Csütörtök: 17.30-18.30

KÉPZŐMŰVÉSZETI
SZAKKÖR
Vezetője: Nógrádi Katalin
Szerda 17.00-19.00

NAPFÉNY
NYUGDÍJASKLUB
Vezetője: Bodó Ivánné
Csütörtök 16.00 (kéthetente)

ANGOL KLUB
Vezetője: Tóth Szilvia
Csütörtök 18.30-20.00

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

CIMBORA KLUB
Vezetője:
Törökné Antal Mária
Minden hónap
1. szombat 15.00-17.00
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

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
NAPSUGÁR
ASSZONYKÓRUS
Vezetője:
Szvoboda Ferencné
Szerda 9.30-11.00

SAKK KLUB
GYEREKEKNEK
Vezetője: Kondás László
Péntek 17.00-19.00

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

10

Rácalmás

IRÓ + TOLL = ÍRÓTOLL
Kedves reménybeli szerzők, versfaragók!
A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár induló új közössége 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 magunkat 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. Márpedig 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. Meglátjuk, mire megyünk együtt!
Kálnay Adél

Pótdíj a késedelemért
Kedves Olvasók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. február
1-jétől a késedelmes könyvekért pótdíjat számítunk fel és számlázunk ki napi 10 Ft/könyv értékben. Kérjük, hozzák vissza időben a kikölcsönzött
könyveket, hogy azokat mások is elolvashassák.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Rácalmási Művelődési
Ház és Könyvtár

Házhoz megy a könyvtár

Tisztelt Olvasóink!
A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár új, ingyenes szolgáltatást vezet be 2015. március 1-től. Azoknak a
rácalmási olvasni vágyóknak, akik mozgásukban korlátozottak, nagyon idősek vagy egyéb más okból nem tudnak ellátogatni a könyvtárba, heti egy alkalommal házhoz visszük a
könyveket.
A kiszállítás időpontja: minden hétfőn délután 13-15 óráig.
A szolgáltatásról érdeklődni, könyvet választani a könyvtár 440-456-os telefonszámán, vagy a Művelődési Ház
Facebook-oldalán lehet.

Rácalmás

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 Nemzetiségi Önkormányzata SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR
képzést indít.
Jelentkezni lehet személyesen ügyfélfogadási időben: 2400 Dunaújváros, Devecseri 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 haladhatják meg a képzés időtartamának 20 százalékát,
igazolatlan hiányzás nem
megengedett
Egészségügyi alkalmasság szükséges
Képzés helyszíne: Dunaújváros
Iskolai előképzettség: 8
általános
Létszám: 15-20 fő
Erkölcsi
bizonyítvány
szükséges
A képzés ideje alatt a
résztvevő megélhetési támogatást kap (8 órás képzés esetén ez körülbelül 50
ezer forint.) Ez az összeg a
támogatás 80 százaléka, a
fennmaradó 20 százalék kifizetése záróvizsga után történik, mint sikerdíj.
A képzések során munkaruhát biztosítanak
A
válogatás
során
tesztírásra és személyes elbeszélgetésre is sor kerül.
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Megelőzésünknek és a
Szem-mozgalomnak
köszönhetően kellett egy
messziről jött társaságot kiutasítani településünkről. A
szemfüles társaság telefonon
érdeklődött a város idősebb
lakosaitól otthon tartózkodásuk, valamint olyan megunt tárgyaik felől, amelyeket
nekik ingyen odaadnának,
így a lakók hollétükről tudva kényelmesen garázdálkodhattak volna a távollévő
tulajdonos házában. Több
ilyen lakossági bejelentést
kaptunk, és ezek értékelése
után az első kiszemelt háznál ütöttek rajtuk a polgárőr társaink, a helyi körzeti
megbízottal együtt.
Ismételten is kérünk
mindenkit, hogy hollétéről,
anyagi helyzetéről és más
személyes adatainkról ismeretleneknek semmiféle információt ne adjon!
Decemberben használnunk kellett az újonnan
megvásárolt tűzoltó készülékeinket annál a családi háznál, ahol az alvó házigazda
cigarettájától gyulladt meg
az ágynemű. Próbálkozásunk sikerrel járt, és eloltottuk az égő ágyneműt.
Januári közgyűlésünkön
egyesület tagjai elfogadták
az előző évi gazdasági beszámolónkat és megszavazták a 2015-ős évi terveinket
és költségvetésünket.
Terveink között szerepel
városunk közlekedési mo-

ráljának normalizálása, ezért
vásárolni szeretnénk egy sebességmérő és figyelmeztető
berendezést, amelyet a település területén szeretnénk
elhelyezni. Bevezetjük a kerékpárosok évét, ami abból ál,
hogy fokozottabb ellenőrzést
tartunk a rendőrséggel egyetembe a kerékpárosok kö
rében. Figyelmet fordítunk
a világító berendezések rendeltetésszerű használatára, a
biztonsági berendezések állapotára és a láthatósági felszerelés viselésére. Decemberben már figyelmeztető
jelleggel a vétkes kerékpárosoknak citromot, míg a jól
felszerelt bringával közlekedőknek mandarint osztottunk. Mostantól a vétkeseknek büntető csekket fognak
osztani a rendőrök. Ezért
szólunk a kerékpárosoknak
ebben a cikkben előre, hogy
minél keveseb pénzük bánja
a szabálysértési bírságot.

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

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

a Szent György Polgárőr
Egyesület adószáma:
18495573-1-07
Segíts hogy segíthessünk!

Továbbá tervezzük egy
hőkamera megvásárlását is,
ami nagy segítséget nyújt az
éjszakai sötétségben keresett
személyek, illetve hőt kibocsájtó tárgyak felkutatásakor. Erre a technikai eszközökre körülbelül 1.5 millió
forintot kívánunk költeni, a
fennmaradó összeget pedig
egyesületünk működésére
kívánjuk felhasználni, ami
magában foglalja az üzemanyag költségét, szolgálati ruhák vásárlását, gépjármű- és személybiztosítást,
felelősségbiztosítást, a papír,
írószer, irodaszer és ügyvédi költséget, a gépkocsijavításokat, a védőitalt és ételt.
Hangsúlyozzuk: költségvetésünkből bér jellegű kifizetés nem történik! A felsoroltak körülbelül 1 millió
770 ezer forintot tesznek
ki. Ezeket a kiadásokat elsősorban pályázati pénzekből (O.P.SZ., önkormányzat, LEADER), lakossági
támogatásból és az adó 1%nak bevételéből szeretnénk
finanszírozni.
Egyesületünk tagjai továbbra is vállalták a települési járőrözést, rendezvényeink alkalmával városunk
közbiztonságának fenntartását, forgalmi rendjének
biztosítását, Vállaljuk közterületeinknek, játszótereinknek ellenőrzését, távol
kívánjuk tartani az átutazó
bűnözőket, az illegális árusítókat és ezzel a besurranó
lopások elkövetőit is. Mind
ehhez szükségünk van az
önök erkölcsi és anyagi támogatására is, ezért támogassák adójuk 1%-val egyesületünket!
Továbbra is várjuk a büntetlen előéletű rácalmásiak jelentkezését, akik munkájukkal
segíteni kívánnak városunk
jónak mondható közbiztonságának fenntartásában.
Vizi István
elnökségi tag
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Családsegítő szolgálat

Várjuk azoknak a családoknak, egyéneknek a jelentkezését, akik átmenetileg vagy tartósan nehéz élethelyzetbe kerültek.
Információt nyújtunk segítő szervezetekről, szociális juttatásokról, szociális jellegű törvények rendelkezéseiről, adományok felajánlásáról. Mindennapi munkánk során a titoktartás szabályait követve dolgozunk.
Rácalmás város lakosai számára egyéni segítő kapcsolat
keretében, térítésmentesen biztosítunk komplex támogatást:
Segítünk:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Rácalmási Manóvár
Bölcsőde és Óvoda
Gyémántdiplomásunk

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 eljuttatunk az érintett családoknak.
Köszönettel:
Rácalmás Város Önkormányzat
Gyermekjóléti Szolgálat
és Családsegítő Szolgálat

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

Farsang és télbúcsúztató

A lapunk nyomdai munkálataival egyidőben, február 18án tartottuk hagyományos farsangi mulatságunkat az óvodában és bölcsődében.
A délelőtt folyamán a csoportszobában versenyjátékok,
eszem-iszom, zene, tánc várta a kisgyermekeket. 10.30 órától az Aranyudvar zenekar szórakoztatott bennünket.
A délelőtt zárásaként közös tánccal, kolomppal űztük el
a telet.
Másnap a Millenniumi tó partján aranyvessző alatt átbújva, énekelve, hangoskodva búcsúztunk a téltől.

Bölcsődei
játszócsoport

2015. március 2-án nagy
örömünkre játszó csoportot indítunk a bölcsődében.
8 kisgyermeket tudunk
fogadni egyszerre.
A gyermekek és kisgyermekes szülők fél 9 – fél 12ig vehetik igénybe ezt a szolgáltatást, térítés ellenében,
előzetes bejelentkezés alapján. Kisgyermeknevelőink
örömmel várják a jelentkezéseket!

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 szeretettel várunk!
Belépődíj: 200 Ft/fő.
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Jankovich Miklós
általános iskola
A Magyar Kultúra Napjára

Tankerületi fizika
verseny

2015. január 30-án rendezte meg a Széchenyi István Gimnázium a hagyományos Tankerületi fizika
versenyét, a 8. évfolyamos
diákok számára.
Iskolánkat Blau Virág,
Németh Afrodité és Fehérvári Máté képviselte.
A mindig színvonalas és
gondosan előkészített megmérettetés négy részből állt.
A gyerekeknek először egy
tesztet kellett kitölteniük
15 perc alatt, amely többek
között mértékegységváltást,
grafikon leolvasást, diagramelemzést, fogalom meghatározást tartalmazott.
A második részben gondolkodtató, számolási feladatok szerepeltek, melyre
45 perc állt rendelkezésükre.
A példák megoldása során a
diákoknak a 7. és 8. osztályban megtanult ismereteiket,
tudásukat kellett alkalmazniuk.
Egy kis pihenő után a
gimnázium fizika szakos

tanára mutatott be egy érdekes kísérletet, melynek
menetét, tapasztalatait és
a látottakat kellett összegezniük a versenyzőknek.
Az utolsó részben a
résztvevőknek
kellett
szemléltetniük, elmagyarázniuk saját kísérletüket,
melyet a versenyre való
készülés során előre elkészítettek. Sok érdekes, saját készítésű alkotás született. A gyerekeknek nem
volt könnyű dolga, hiszen
szakmai zsűri és társaik
előtt kellett számot adniuk tudásukról.
Mindhárom tanulónk
szépen teljesített és a középmezőnyben fejezték be
a versenyt. Gratulálok!
Köszönöm Máté szüleinek, akik biztosították diákjainak a városba való bejutást.
Nyolcadikosainknak a
következő években további sikereket kívánok!
Milekné Pekkel Szilvia

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban
idén 23. alkalommal rendezték meg a vers- és prózamondó, valamint a népdaléneklési versenyt, január 23-án.
Iskolánk több éve résztvevője ennek a tankerületi megmérettetésnek. Hiszen tehetséges tanulóinknak is
öröm, ha megmutathatják
mire képesek és nagyon sok
tapasztalattal gazdagodhatnak mások produkcióit hallgatva.
Az énekesek két korosztály szerinti kategóriában
jelentkezhettek, 1-8. évfolyamosok és 9-12. évfolyamosok. Műfaji kategória
szerint szóló illetve ének-

együttesként adhatták le jelentkezésüket. A versenykiírás szerint az énekeseknek
olyan 3-5 dalból álló népdalcsokorral kellett készülniük,
amelyek egy dialektusból
származnak. A produkciókat
a zsűri bronz, ezüst és arany
minősítéssel díjazta.
Az idei évben mind a szólóének, mind az énekegyüttes kategóriában nevezett
iskolánk. Ranga Petra 3.b
osztályos tanulónk felföldi
népdalcsokrával ezüst-, a 6.
évfolyamosok kamarakórusa Somogy megyei népdalaikkal bronzminősítésben részesültek.
Igmándi Zita
felkészítő tanár

A Himnuszt szavalták, mindenütt

1989 óta január 22-én
ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Ez a nap nemzeti imánk születésnapja,
1823. január 22-én, Csekén
öntötte végleges formába Kölcsey Ferenc a Himnuszt. Iskolánkban hagyomány, hogy a mindenkori
hetedik osztályosok adják a
műsort. A két osztályból kiválasztott tizenhat legjobb
szavaló ünneplőbe öltözve
várta a becsengetést, hogy
reggel nyolckor az összes

tanteremben egyszerre hangozzék fel a Himnusz. Csak
a tantestület tagjai voltak
beavatottak, a gyerekek számára meglepetés volt az ünnepély ebben a formában. A
kisebbek megilletődve, nem
kis csodálattal a szemükben hallgatták a szavalókat.
Többen arról számoltak be,
hogy majd ha nagyok lesznek, ők is szeretnék elszavalni ezt a csodálatos költeményt.
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 gyerekek mérték össze tudásukat két korcsoportban, 5-6. és a
7-8. osztályosok. A verseny két fordulóból állt: először a szabadon 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 zsűri 10-10 ponttal jutalmazhatott. Az értékeléskor figyelembe
vették a szöveghűséget, a helyes artikulációt, a szöveg megértését, a helyes hangerőt. A sok tehetséges versenyző közül 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 immáron 20. alkalommal tankerületi mesemondó versenyt rendeztek, amelyen
iskolánk tanulói is részt vettek. Ezen a versenyen Székely Zsombor 2.b és Mák
Luca 3.b osztályos tanulók
mondtak mesét. Zsombor,
Bolond mese című népmeséjével I. helyezést ért el. A
siker sorozatainak azonban
még nincs vége, 2015. január 23-án a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban a kultúra napja
alkalmából rendezett versés prózamondó versenyen,
Zsombor az 1 - 4. osztályosok közül ismét nagyon

ügyesen szerepelt, a prózamondó kategóriában III.
helyezést ért el.
Iskolánkból a kultúra
napja alkalmából rendezett
versenyen még más felső tagozatos gyerekek is szerepeltek. Népmesét mondott:
Nyári Bianka 5.a, Hegedűs
Dominik 5.b; verset szavaltak: Steiner Gréta 5.a, Vincze-Hajnal Blanka 5.b, Vad
Zsombor 6.a, Szabó Döniz
6.a osztályos tanulók. Iskolánkat az ünnephez méltóan
képviselték, büszkék lehetünk rájuk. Gratulálunk nekik és további sikereket kívánunk. Felkészítőik Győrfiné
Nagy Eszter és Szabó Erika
pedagógusok voltak.
Vigh Zsuzsanna

Büszkeségeink!

E havi lapszámunkban
ismét bemutatunk egy tanítványunkat, akinek teljesítményét, elért eredményeit
példaként állíthatjuk a többi
diákunk elé.
Pesei Krisztián a Rácalmás SE Vajk Íjászegyesület-, iskolánk nyolcadikos
tanulója, a Magyar Íjászszövetség és az íjász-utánpótlás
a Dream Team II. korosztályos válogatott sportolója,
számos országos és kiemelkedő megyei eredménnyel
büszkélkedhet.
Sporteredményein
túl
Krisztián tanulmányi tel2014. évi DDR 3D
2014. 1. forduló
2014. 2. forduló
2014. 3. forduló
2014. 4. forduló
2014. 5. forduló
2014. 6. forduló
2014. 7. forduló

jesítménye is kiemelkedő
mindemellett emberi kvalitásai is példaértékűek.
Márta István
igazgató-helyettes

Regionális, illetve országos
Íjászversenyek
Vajk
1. hely
Éjsólyom
3. hely
Alisca
3. hely
TTÍE
1. hely
Kis Koppány
1. hely
Mecsek ÍE
1. hely
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
rendezte meg a dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola
Szilágyi Erzsébet Általános
Iskolai Egysége a hagyományos Word-Paint versenyét.
A megmérettetésre a dunaújvárosi
tankerülethez
tartozó 5. és 6. évfolyamos
diákokat várták.
A mi iskolánkat az 5. osztályos Vincze-Hajnal Blanka (Felkészítő tanára: Wernerné Galkovics Rita) és
a 6. osztályos Vad Zsombor Márk (Felkészítő tanára: Milekné Pekkel Szilvia)
képviselte.
A
gyerekeknek
egy
komplex feladatot kellett
megoldaniuk a Word szövegszerkesztő és a Paint rajzolóprogram segítségével.
A feladatmegoldás során
az előre meghatározott kiírás alapján, pontosan kellett
végrehajtani a feladatokat.
A 60 perces kitartó munka után, a gyerekek mosolyogva és felszabadultan várták az eredményhirdetést.
Sok szép munka született. A
zsűri évfolyamonként értékelte 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 művészetoktatásban tanító kollégáimnak a munkáját, hiszen az
ő közreműködésük is tevékenyen hozzájárult a sikeres
szerepléshez.
Reméljük még sok ilyen
eredménnyel büszkélkedhetünk a jövőben is!
Milekné Pekkel Szilvia

Rácalmás

Közhasznúsági jelentés

Beszámoló a Rácalmásért
Oktatási Kulturális és Környezeti Nevelési Egyesület 2014.
évi tevékenységéről
Egyesületünk legfőbb célja a
2014. évben is az alapfokú oktatás, kulturális tevékenység, környezeti nevelés általános elősegítése, feltételeinek fejlesztése,
a Rácalmáson élő, tanuló gyermekek, diákok esélyegyenlőségének biztosítása volt. Tevékenységünket a helyi óvoda,
általános iskola nevelési és oktatási céljaihoz illeszkedve, az
iskolával szoros együttműködésben fejtettük ki. Pályázatokat hirdettünk oktatással, kultúrával, környezeti neveléssel
kapcsolatosan, támogattuk a
város kulturális életét.
Az egyesület aktív segítő
szerepet vállalt a helyi közösségi életben.
Egyesületünk idén támogatta a rácalmási óvodás gyermekek kulturális fejlesztése céljából szervezett színházlátogatást,
amikor a művelődési házba meghívott előadóművész tiszteletdíját kifizette. 15 db színházbérletet
vásároltunk, melyet a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és
Művészetek Házában a 2015ös tavaszi évadján élvezhetnek a
Nyugdíjasklub és a Remény Klub
tagjai. Összesen 60-an tekinthetnek meg egy-egy előadást. Egyesületünk támogatásával került
megrendezésre a húsvéti játszóház, valamint decemberben a
karácsonyi is. A szervezésben és
a lebonyolításban az iskola valamennyi pedagógusa közreműködött. A tavaszi játszóháznak a
Jankovich-kúria adott helyet, a
karácsonyi játszóház az iskolában került megrendezésre, és természetesen a rácalmási gyermekek számára ingyenes volt mind
a kettő.
Ismét kiemelten fontos tevékenységünknek tartjuk az
esélyegyenlőség megteremtését,
ezért a 2014-es kiadásaink nagy
részét is a nyári táborok támogatása teszi ki. A szervezők által

benyújtott valamennyi pályázatot sikerült egyesületünknek támogatnia.
A 8 napos vándortábor kiemelkedően magas költségei
(étkezés, utazás) miatt kapta a
legtöbb támogatást. 35 fő részvételével túráztak júliusban a
rácalmási gyerekek a Kiskunsági Nemzeti Park területén.
Az Alkotó tábor minden évben sokakat vonz. Az idei évben
30 fő részvételével került megrendezésre a Jankovich-kúriában, nagy sikerrel. Mivel a szülők nyáron dolgoznak, egyre
nagyobb szükség van a napközis 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 nyújtottunk még a vakáció, foci-, valamint a vízi tábornak is.
Valamennyi megrendezésre került tábor nagymértékben
elősegítette a rácalmási gyermekek nyári szabadidejének
hasznos eltöltését, kulturált
szórakozását, erkölcsi-, szellemi- és fizikai fejlődését.
Sajnos még a támogatásokkal csökkentett táborozási díjat
sem áll módjában minden családnak kifizetni. Nagyon sok
gyermek csak a minden évben
megrendezésre kerülő osztálykirándulások alkalmával jut el
távolabbi vidékekre, múzeumokba. De vannak olyanok,
akiknek még ez az egynapos kirándulás is anyagilag megterhelő. Ezért egyesületünk elnöksége úgy döntött, hogy kiemelten
kezeli ezeknek, a gyermekeknek
a támogatását, és hozzájárul a
felmerülő költségekhez.
A tanév során a tanulmányi
munkában, sportban, művészeti tevékenységben kiemelkedő
tanulók év végén jutalomkönyvekben részesülnek, melynek
megvásárlását
egyesületünk
idén is támogatta. A Német

Nyelvklub kirándulást szervezett német nyelvterületre. Egyesületünk az utazásuk költségeit
támogatta. A Vajk Íjászkör és a
rácalmási Sport Egyesület Íjász
szakosztálya 2014-ben az utánpótlás nevelésére pályázott hozzánk, ennek érdekében eszközvásárlásukat és a diákolimpiai
nevezésüket támogattuk.
Egyesületünk támogatta a
Rácalmási Jankovich Miklós
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulói sporteszközeinek felújítását.
Iskolánk pedagógusai és tanulói által kerül megszervezésre minden évben a városi szintű megemlékezés két nemzeti
ünnepünkről: október 23-ról és
március 15-ről. Az ünnepélyek
szervezésében és lebonyolításában részt vettek: a rácalmási
Jankovich Miklós Általános iskola tanárai (Baksa László, Kiss
Józsefné, Márta István, Szabó
Erika, Kunos Vanda, Igmándi Zita), az iskolai énekkar és a
rácalmási Napsugár Asszonykórus, az Manóvár Óvoda pedagógusai és a Nyugdíjas Klub
tagjai. A program által nyújtott
szolgáltatások igénybevevőinek
száma kb. 400 fő volt. Egyesületünk mindkét rendezvényt támogatta.
Ebben az évben megrendezésre kerülő iskolai rendezvényeket: Ki mit tud? Sziget napja, Jankovich-hét, papírgyűjtés,
Kazinczy szép kiejtési verseny
díjazását, a farsang, közlekedési
vetélkedő megszervezését egyesületünk támogatta.
Egyesületünk által hirdetett
pályázaton rácalmási lakosú általános és középiskolás korú tanulók felnőttek vehettek részt,
melyen a téli Rácalmás témában vártuk a pályamunkákat. A
nyertes beérkezett pályamunkákat egyesületünk 2015. február
16-án kiállításon mutatja be, a
pályázókat ajándékkal, könyvutalvánnyal díjazza.
Füléné Perusza Katalin
elnök
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A Magyar Kultúra Napján

Az ünnepi műsorban felléptek a Jankovich Miklós
Általános Iskola diákjai, valamint a Napsugár Asszonykórus.
Az este vendége volt Nyáry Krisztán író, akivel a ma-

Itt a farsang, áll a bál…

A farsangi időszakot az
alsósok kezdték az iskolában: február 6-án királyok,
királylányok, boszorkányok,
kalózok, tündérek, varázslók
lepték el az iskola folyosóit.
A felvonulás után kezdődhetett a mulatság.
A bál hangulatát a 4. a
osztályos tanulók tánca alapozta meg. Az ügyességi játékoknak, táncos feladatoknak nagy sikere volt, azután
meg a tombola és a zsákbamacska tartogatott sok meglepetést.
A szülőkből álló zsűri a 20
legötletesebb jelmezt oklevéllel és csokoládéval jutalmazta.
Nagyon örültek a gyerekek a szülői szervezet által

felajánlott édességnek, melyet mindenki az osztályában kapott meg.
Köszönjük az Európa
Pékség, a Komolai Papírbolt
és Pinthoffer Antal felajánlásait, illetve a polgárőrség
munkáját, akik a délután folyamán vigyáztak gyerekeinkre.
Köszönet a büfében segítő
szülőknek és kollégáinknak
is, akik mindannyian hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.
Reméljük, jövőre ismét
egy vidám délutánt tölthetünk el együtt.
Kürtösiné F. Andrea,
Szabó Tiborné

gyar írók, költők szerelmi
életét kutató „Így szerettek
ők”, és a példaértékű életutakat bemutató „Igazi hősök” című sikerkönyveiről
beszélgetett Schmidt-Czetli
Ágnes könyvtáros.
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EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRE

Paczona Elek, hősünk
apja az 1830-as évek második felében feleségül vette Rácalmáson, a Rózsa
majorban gazdálkodó Lehoczky Ferenc Katalin nevű
leányát. Hamarosan Rácalmásra is költözött és a mai
Fő tér 3-7 szám alatt, máig
Paczona dombnak nevezett
területen, felépítette kúriáját. Nagy tiszteletet vívott ki magának. 1848-ban
a Rácalmási Nemzetőrség
parancsnokának nevezték
ki. Öt gyermekük született,
köztük István. Paczona István a világtörténelem legnagyobb csatáinak aktív részese volt.

Paczona István (1841-1905)
huszárkapitány a magláji hős
Paczona István elemi iskoláit Rácalmáson kezdte,
de magatartásával sok gond
volt, nevelői nem boldogultak vele. Előbb Dunaföldvárra, majd Promontorra került neveldébe. A gimnázium
alsó négy osztályát Budapesten végezte. Pestről a kassai
katonai iskolában került. A
katonaság iránt rajongot. A
katonai iskolában megtalálta
a helyét. Két év után a Morva-fehértemplomi lovas-kadett iskolába ment. Ebben
az iskolában két évet tanult,
de bizonyítványt már nem
kapott, mert kitört a poroszosztrák-olasz háború és a
diákokat hadnagyi rangban kiküldték a frontra. Paczonát a 12. huszár ezredbe
osztották be. Az ezred Torino előtt Vercellaiben táborozott. Paczona István apja
az előszállási ménesből három jó lovat választott ki és
küldte el fiának. A lovakat a
rácalmási Steiner József vitte
el Vercellaibe, sokszor ellenséges területen át. Néhány
napos összeszoktató gyakorlat után máris ütközetre
került a sor.

Paczona István huszárkapitány a magláji hős
Ez volt a Montabelloi
csata. Az olasz ezredet háromszor
megrohamozva,
Paczona ezrede szinte lekaszabolta az olaszokat. Ezután az ellenséget be akarták keríteni, de nagy francia
vadász seregre bukkantak.
A franciák túlerőben voltak,
így menekülésre fogták, de
egy vizes csatornán kellett
átugratni, miközben a franciák erős sortüzet adtak rájuk. Paczona lovát kilőtték,
lovával a csatornába esett, a
lova alá került. Egy huszár
segítette kimászni a ló alól.
Jöttek a franciák, Paczona néhány társával halottnak tetette magát, így vonultak át a franciák felettük.
Ez 1858-ben történt, Paczona 18 éves volt. Az ezredet
újra összeszedték, Milánón
keresztül visszavonultak és
Mantuaba mentek. Itt készültek fel a solferinoi nagy
ütközetre.
A Solferinoi csata, a
szárd-francia-osztrák hábo-

rú döntő ütközete volt 1859.
június 24-én, egyike a világtörténelem legvéresebb ütközeteinek. 350 ezer gyalogos, 30 ezer huszár vet részt
a harcokban. Csupán osztrák
részről 22 ezer ember volt a
veszteség. Ez a csata Lombardia feladását jelentette az
osztrák félnek. Az osztrákok
és franciák fegyverszünetet
kötöttek.
Paczonát ezután Galiciába helyezték, a 7. huszárezredhez. Itt őrségi feladatokat
láttak el. Az olasz-porosz háborúban a poroszok betörtek
Csehországba, így Paczonáékat is oda vezényelték.
A porosz-osztrák-olasz
háború Königgratzi csatája (1866) következett. 400
000 gyalogos és lovas harcolt. Ez volt az egyik legborzasztóbb csata. Paczona
mondja: „Úgy hullott ott az
ember és a ló, mint a kasza
előtt a fű. Egyik ezredet és
dandárt a másik után küldték a porosz gyalogság ellen,

mely egy talpalattnyit sem
engedve tartotta megszállva az erdőséget.” Paczonáék Chlumot védelmezték, ez
volt a csatatér központja. Paczonának a sok csata közül
ez volt a legborzasztóbb: az
ágyúütegek mögött egy teljes napot álltak ágyú fedezettként. A csata Paczonáék
számára végzetesnek bizonyult. Még a menekülés során is ezrek és ezrek vesztek
az Elba folyóba.
Paczonáék visszavonultak Dél-Dunántúlra, Baranya és Somogy megyékben
teljesítettek figyelő szolgálatot. Az 1867-es kieggyezés során I.Ferenc Józsefet
magyar királlyá koronázták. Ez alkalomból életre
keltették a Magyar Gárdát.
Ehhez Paczona Istvánt is
Budapestre rendelték. Ös�szesen 40 huszártisztet válogattak ki. Festői egyenruhájukban, szürke lovaikkal a
koronázási ünnepségen általános feltűnést keltettek. Paczona a gárdista tétlenséget
hamarosan megunta, visszatért ezredéhez.
Bosznia-Hercegovinát a
törökök már több mint 300
éve tartották uralmuk alatt.
Az 1878 évi berlini szerződés értelmében a nagyhatalmak
Ausztria-Magyarországot bízták meg
Bosznia- Hercegovina megszállásával és kormányzásával. A törökök azonban nem
nyugodtak bele, a bosnyákok
sem akartak újabb megszállást. Ennek következménye
volt a Magláji csata, melynek egyik fő résztvevője a 7.
huszárezred 5. százada volt,
Paczona István vezetésével.
Amidőn ugyanis Milinkovics vezérkari százados a Paczona István kapitány parancsnoksága alatt álló 5-ik
századdal a szűk Boszna völgyének kikémlelésére indult,
Magláj község elöljárói a leg-
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nagyobb alázattal jelentették nekik, hogy az ő községük nem tart a lázadókkal,
akik Paczonáék megérkezésének hírére a hegyekbe menekültek. De alig mentek be
pár száz lépésnyire a szűk
völgy keskeny szekérútjára,
amelyet balról magas, erdő
koszorúzta hegylánc, jobbról pedig a Boszna vizének
meredek partja valóságos
farkasveremmé tesz, egyszerre mindenfelöl gyilkos
keresztűzbe fogták Paczonáékat a fákon és a túlparti bokrokban meghúzódott
felkelők, mire Paczona huszárszázados előbb galoppot
vezényelt, hogy e csapdából
kijuthassanak, de két lovas�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 elkeseredettten harcolva, visszavonulni.
Paczona kiadta a parancsot:
„Fiúk, amint látjátok, elől hátul halál, mutassátok meg,
hogy én neveltelek benneteket huszárnak. Halj meg, de
ne add meg magad! Utánnam! Éljen a király!” Ablakokból, háztetőkről és fákról
is lőtték a századot, még az
asszonyok kezében is fegyver volt. Amikor már lovaikról lebukva a földön hevertek, még akkor is lőttek
rájuk.
Itt szenvedték el a legnagyobb veszteséget. Paczona lovát két golyó találta el,
a ló összerogyott, a huszárok
egymás hegyén-hátán feküdtek. Nagy nehezen egymást felsegítették, valamint
néhány lovat is és tovább
menekültek. Egy erdőbe
jutva a század trombitásával
találkoztak, Paczona gyülekezőt fúvatott vele. Csakhamar együtt volt 50 huszár. A
század tovább haladt, de a
magas hegyek között ismét
golyózápor fogadta Paczonáékat. Estére Dobojba érkeztek, ott megpihentek. Fi-

lipovich késő este érkezett
hadtestével. Paczona jelentést tett: 73 ember és 84 ló a
veszteség. Filipovich és Millinkovich a katasztrofális vereséget Paczonára hárította, pedig Paczona mentette
meg a század maradékát. A
sajtó egyértelműen elismerte
Paczona munkáját, aki megmentette a század egy részét.

ra. Mivel a rácalmási kúriát
ő örökölte, nekilátott a kúria rendbehozásához. 1884ben megnősült, Lörincz
Sándor fővárosi ügyvéd özvegyét, Guda Júliát vette feleségül.
Paczona István nemesi kúriáját valóságos paradicsommá fejlesztette. Kertjében sokféle gyümölcs és

Paczona kúria 1900-ban
Paczonát Magláji Hősnek,
századát a magláji hős fiúknak nevezte.
Paczonát, Millinkovich
ármánykodásai következtében, hadbíróság elé idézték és kérdőre vonták, majd
rangvesztésre ítélték. A felsőbb katonai bíróság azonban az ítéletet megsemmisítette és Paczonát továbbra is
meghagyta rangjánál és századánál. Ezután újabb vádak kerültek forgalomba, de
ezen vádak is hamisnak bizonyultak, a hadbíróság Paczonát felmentette, a vádló
tiszteket a zászlóajtól elhelyezte.
Paczona kapitány a pereket megunva, kérte, hogy más
ezredhez helyezzék át. E kérelmét a hadtestparancsnokság úgy oldotta meg, hogy
Paczonát, aki egész életét a
huszárok között töltötte, a
IX. számú dragonyos (lovasgyalogos) ezredhez helyezte
átt. Paczona erre nyugdíjazását kérte, ami hamarosan
bekövetkezett.
Paczona kapitány 1882ben megvált a hadseregtől,
visszavonult gyermekkorának helyszínére, Rácalmás-

konyhakerti növények sokasága volt. A Nagyszigeten gyümölcsöst telepített.
Munkásai számára gyakran
saját maga főzte az ízletesnél-ízletesebb ebédeket. Híres volt halászlé készítéséről,
tőle jobbat nem tudtak főzni.
Katonás ősztinteségével,
nemes szívével és barátkozó természetével hamarosan
megnyerte a község lakóit.
Észrevette a szegény nép
nyomorát. Különösen felemelte szavát, amikor hivatalos közegek a hívatalukkal visszaéltek és packáztak
a szegény, tehetelen emberekkel. Igazi népárti volt a
szó szoros értelmében, ezért
a Néppártban is aktív szerepet vállalt, szerinte ez a párt
vállalta fel a szegények felemelkedését. A Hitelszövetkezet és a Fogyasztási Szövetkezet igazgatójaként azt
a feladatot tűzte a szövetkezet elé, hogy Rácalmás gazdaságában komoly szerepet
vállaljanak és hitelekkel ösztönözzék a vállalkozásokat,
s ezzel segítsék Rácalmás
anyagi jólétének előmozdítását.
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A katolikus kör elnöke
volt. A Budapesten tartott
katolikus nagygyűléseknek
szorgalmas látogatója és aktív szervezője volt. Szenvedélyes vadász volt. A környező
falvakba gyakran átrándult és
ismerőseivel együtt vadásztak, főként nyulakra. Legszívesebben az előszállási uradalomba ment, mivel ott volt
a ménes és azt mindig megtekintette. Rajongó örömmel
ismert rá harci lovainak testvéreire.
A Magláji csata 25 éves
évfordulója
alkalmából,
1903-ban a falu lakossága
tisztelgett a huszárkapitány
előtt, régi bajtársak közül sokan felkeresték, mások levélben fejezték ki tiszteletüket
és szeretetüket.
Az Érd-Dunaegyházai
Halászati Társulatnak hos�szú éveken át elnök-igazgatója és vezetője volt. Tevékenyen részt vett a magyar
halászat felvirágoztatásában.
Irányítása alatt a társulat országos mintává vált. Érdemeit Darányi miniszter is
elismerte, amidőn elismerő
oklevelet küldött neki. 1905
év elején betegsége miatt
megvált tisztségétől.
1905 év elején a szíve
gyengélkedett és több hónapot a balatonfüredi gyógykórházban töltött. Gyógyulást azonban a kórház nem
hozott, így 1905 novemberében meghalt, huszárkapitány ruháját utoljára ráadták.
Temetésén a falu lakossága szinte teljes létszámmal
részt vet.
Paczona Istvánnak gyermeke 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.
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Cserkészcsapatunk életéből

Rájátszik játékszínkör helyzetjelentése

Közeledik a premier,
ismét itt vagyunk!

A megalakulás óta, nem
csak hogy folyamatosan találkozunk és játszunk, de
konkrét eredményeket felmutatva tudunk egy kis
helyzetjelentést adni a csoport tevékenységéről.
Hatalmas nagy lelkesedéssel készülünk a forradalom
megemlékezésére.
Olyannyira nagy az alkotni akarás, hogy már megálljt
kellett parancsolnunk magunknak, hiszen megannyi
hasznos és kreatív ötlet felmerült 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 akkori kor szereplőinek bőrébe.
Otthon szorgalmasan tanulva a szövegeket, úgy mint a
nagyok szövegkönyv segítségével.
Az ismerkedésen túl, tehát, már az igazi munkáé a
főszerep, a hangulat baráti, a
társaság pillanatok alatt ös�szeszokott és a továbbiakban
nyitott az újonnan érkezőkre.
Ne feledjétek: Játszani jó!
Reiter J.

Decemberben nagy sikerrel adtuk elő betlehemes játékunkat. Rácalmás, Kulcs
és Nagykarácsony közösségi terein több száz nézőnek
szereztünk örömet. Köszönjük a Rácalmási és a Nagykarácsonyi önkormányzat
támogatását szolgálatunkhoz. Az évet közös pizzázással zártuk a Hársfa étteremben.
Január 4-én Dunaújvárosban a szentmisén találkoztunk, majd megtartottuk
hagyományos uszodai vetélkedőnket. 19-en vettünk
részt, a szoros verseny pedig
döntetlen eredménnyel zárult a két csapat között.
Január 2-án és 26-án a
Vértesben túráztunk. Előbb
Csákberény
környékén,
utóbb Mór-Csókakő között
élvezhettük a mozgás örömét és a téli táj szépségét.
Január 11-én kibővített
vezetőségi megbeszélést tartottunk. Elfogadtuk a 2014es év értékelését, csapatunk
stratégiáját, 2015-ös munkatervét, megtárgyaltuk aktuális feladatainkat. Vendégünk
volt a kerület pedagógiai fejlesztő munkatársa. Január 31én elkezdtük a felkészülést az
idei Passió játékunkhoz.
Februárban részt veszünk
a 24. országos cserkész népdaléneklési, népzenei, vers-

és mesemondó versenyen,
Adonyban
cserkészbálozunk, próbálunk a Passióra,
őrsi- és vezetői továbbképző foglalkozásokat tartunk.
Értékőr csoportunk javaslatokat ad le értékeink helyiés a megyei értéktárba való
felvételére.
Márciusban 7-én családi napot tartunk, disznóvágással egybekötve a horgásztanyán, részt veszünk a
IV. Cserkészkerület tisztújító közgyűlésén. 14-én a Pilisben teljesítménytúrázunk
a Lajos-forrás és Holdvilágárok környékén. Sort kerítünk önkéntes munkáink elvégzésére is.
Virágvasárnap (március
29.) Passió előadás a Jankovics kúria udvarán. Mindenkit várunk a húsvéti ünnepkör történéseinek közös
megéléséhez!
Sajnálatos módon az
idén alig írtak ki pályázatokat gyerektáborokra az Erzsébet program keretében.
„Cserkészen az életre” táborok sem lesznek az idén
Zánkán. Az elmúlt években
120 gyereket vittünk el ide.
Mi azonban nem leszünk táborok és portyák híján! Szívesen látunk a csapatban
mindenkit, aki elfogadja értékeinket, szabályainkat!
Blau Sándor

A református egyházközség hírei

Istentisztelet minden vasárnap 10.30-kor a reformátusevangélikus templomban
Óvodai hittan keddenként 11 órától
Keresztelői és konfirmációi előkészítő indul. Jelentkezni
a lelkipásztornál lehet.
Honlapunkon és facebook oldalunkon tájékozódhat aktuális gyülekezeti programjainkról, közösségünk életéről, beszámolókat olvashat és képeket nézegethet.
Honlapcímünk:
http://refkulcsracalm.wordpress.com/
Drótposta címünk:
ref.kulcs.racalmas@gmail.com
Lelkipásztor telefonszáma: 0630/5748-564
Kovács Enikő
lelkipásztor
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Vállalkozói hírek

Vállalkozói közgyűlés
Tisztelt Rácalmási Vállalkozásvezető, Cégtulajdonos!

Nyílt levél a Dunaújvárosi Vízi
Társulat tagjainak

Kedves Olvasó!
A Dunaújvárosi Vízi Társulat a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi közcélú tevékenységét. A 2014. évben önkormányzati hozzájárulásból és gazdálkodói önkéntes támogatásból biztosítottuk a földmunkagéppel,
MTZ+rézsűkaszával és a saját dolgozókkal történő munkavégzést. 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 patakon és mellékárkán, valamint a szentkúti dűlő árkán, (4 embert foglalkoztattunk Aszentkúti dűlőnél áterszt javítottunk
és elszállítottuk a lerakott hulladékot..)
A vizitársulat tevékenységét és a támogatások felhasználását, folyamatosan nyomon követheti a www.dunaujvarosivt.tir.hu honlapon. Tájékoztatjuk arról, hogy a vizitársulat
nonprofit módon működik, osztalékot nem fizet. A tisztségviselők évek óta tiszteletdíj nélkül végzik munkájukat.
A gazdálkodók támogatása nélkül a vizitársulat nem működhet. 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

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 összefogásnak, a szakmai tudás fejlesztésének, a közösség előbbre vivő erejének. Ennek az összefogásnak egyik kiemelkedő
emléke és jelképe a helyi vállalkozók által több mint 110 éve
elkészíttetett zászló, aminek mindkét oldalán gyönyörű selyemfestmény található a következő felirattal: „Rácz-Almás
Ipartestülete - 1901”
Hogy méltóképpen bemutathassuk ezt az „ereklyét” a
Vállalkozók Rácalmásért Egyesület tagjainak anyagi adományaiból a Budapesti Hadtörténeti Múzeum restaurátorai
elvégezték a szükséges javításokat a 2,5 méter x 1,7 méteres zászlón. A zászló bemutatását a Vállalkozók Rácalmásért
Egyesület közgyűlésére tervezzük, melyre tisztelettel meghívjuk önt, vagy a vállalkozás képviselőjét. A zászlót a város
vezetésével egyeztetve olyan közösségi helyen szeretnénk kiállítani ahol önök, vállalkozótársaik, vendégeik megtekinthetik.
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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Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

Kertész János
búcsúztatásán részt vettek, mély fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló család

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

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
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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 megtenni. 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 napon belül kell eleget tenni a kötelezettségnek. Amen�nyiben bejelentési kötelezettségének nem tett eleget,
kérem mihamarabb tegye meg. A kötelezettség elmulasztása 100 ezer forintig terjedő bírságot vonhat maga
után.
További részletes tájékoztatás a bejelentési kötelezettségről valamint bevallási, adófizetési kötelezettségről, Rácalmás Város Önkormányzat Adócsoportjánál,
ügyfélfogadási időben vagy telefonon a 25/517-863 telefonszámon.
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 újszülöttek 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 bejelentett rácalmási lakóhellyel rendelkeznek.
A támogatás 60.000 forint pénzbeni juttatást és 5000 forint értékű, az újszülöttek és csecsemők gondozásához szükséges ajándékcsomagot jelent a rendelet hatálybalépése,
vagyis 2015. január elseje után.
Támogatás feltétele:
- mindkét szülő állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik 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 tizenkétszeresét.
A támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követő
120 napos, jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani a polgármesteri hivatal szociális irodájában. A kérelem benyújtásakor 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 gyámság gyakorlását igazoló eredeti okiratot. A kérelemhez mellékelni kell a család egy főre jutó jövedelmének kiszámításához szükséges jövedelemigazolásokat.

TISZTELT TÁMOGATÓ !

A Rácalmás SE Kézilabda Szakosztály
csapatai nevében szeretném megköszönni,
hogy a jegy megvásárlásával támogatja csapatainkat!

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

24

ok:
Közérdekű telefonszám25/517-850

l:
Polgármesteri hivata
  Jeg yző
  Polgármester
   Adóüg yi iroda:
  Pénzüg yi iroda:
  Építésügyi iroda:
és aljegyző:
   Szociális iroda,
:
ság
kár
  Tit
Jankovich-kúria
Iskola:
Manóvár óvoda:
Családsegítő Szolgálat
lat:
Gyermekjóléti Szolgá
lózat:
Szociális Gondozói Há
yvtár:
Művelődési ház és kön
t:
zot
gbí
me
ti
Körze
Polgárőrség:
rcz Gabriella
Háziorvosok: dr. Me
dr. Árgyelán Sára
ldi Ágnes
Gyermekorvos: dr. Fö
		
dr. Jáky Ágota
Fogor vos:
rmekorvosi ügyelet,
Háziorvosi, házi gye
gyi központ, Kulcs:
égü
szs
egé
i
ség
Kistér

25/517-866
25/517-855
3, 517-864
-86
517
25/
25/517-861
25/517-856
25/517-852
25/517-851
25/440-020
25/440-023
25/517-840
25/440-440
25/440-018
25/440-038
25/440-456
30/621-0959
30/621-0962
25/898-028
20/341-3839
20/413-1556
25/440-957
30/648-5481

Posta:
E-ON:
tás:
Dunanett, szemétszállí
Mezőföldvíz:
tén
(csőtörés, dugulás) ese
Technikai probléma
y
örg
helyben Ragacs Gy
Tarr Kft. - kábel tévé:
:
Kft. Szennyvízszállítás
LIQUID-PORTER
Állatorvosi rendelő:
Anikó
   Dr. Beregszászi
   Dr. Szlávik Ferenc
detésfelvétel:
Rácalmási képújság hir
al:
tolikus Plébánia Hivat
Rácalmási Római Ka

25/251-063
25/509-060
25/441-261
80/205-020
25/436-535
40/462-000
20/509-7790
20/362-4188
70/459-2561
20/805-9009
20/377-7842
30/951-0062
25/789-053
06-20-9726-597

Kis anyakönyv
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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., Rácalmás, Domb u. Mészáros Laura, 2015. 01. 20., Rácalmás,
Adonyi út. Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek
nincs információjuk.

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2015. március 20án, pénteken jelenik meg.
Lapzárta: 2015. március 9-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb március 9-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Almavirág Ajándékbolt

A Jankovich-kúria
RendezvényNyitva tartás:
és Turisztikai Központ
Hétfő
Péntek:
08.00 - 16.00
Oktatási
Szombat:
08.00
– 12.00
Épületében
Vasárnap:
Zárva
várja vásárlóit az
„Almavirág Ajándéküzlet”
folyamatosan bővülő,
sokszínű kínálatával.

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

