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A Rácalmás
Televízió adása
MINDEN NAP
19 órakor kezdődik.

Kísérje figyelemmel
településünk életét, eseményeit városi tévénken
keresztül is!

TARTALOM

Az önkormányzat felújíttatta
a Béke közben lévő lépcsőt
3. oldal

Játszócsoportot indított a bölcsőde a rácalmási kisgyerekeknek         10. oldal

Schrick István polgármester és Kukucska Gyula alpolgármester leplezte le
a rácalmási iparosok több
mint százéves, felújított
zászlóját        13. oldal

A színjátszókör színvonalas műsort adott

A városvédők szervezésében a Jankovich-kápolnánál emlékeztünk a hősökre

A hősökre emlékeztünk

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire, hőseire és áldozataira emlékeztünk méltó
módon. A Pilvaxot idézve
Rác-almás Oskola Kávéházban tölthettek el a felnőttek néhány órát, az ifjúság pedig reformkori

játszóházban hangolódhatott rá az ünnepre.
Ampli Ferenc hagyományőrző
huszárőrnagy
16 órától idézte fel a történelmi eseményeket, majd a
Rácalmási Játékszínkör debütált ünnepi előadásával,
amelynek a címe: Az igaz

ügy örökre veszve nem lehet…
A műsor után a Petőfi
szobornál koszorúzással zárult a megemlékezés.
A városvédő egyesület a
Jankovich-kápolnánál emlékezett a rácalmási hősökre
március 15-én délelőtt.

Tűzgyújtás:
szigorúbb
az országos
szabályozás

Új országos tűzgyújtási
szabályozás lépett hatályba,
amely kategórikusan tiltja a
kerti hulladékok szabadtéri
elégetését. Az önkormányzatok engedményeket tehetnek.
Ezzel a lehetőséggel élve
határozott meg Rácalmás
képviselőtestülete tűzgyújtási napokat, illetve „esőnapokat”. (2. oldal)

KELLEMES HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET KÍVÁNOK
RÁCALMÁS
VALAMENNYI LAKÓJÁNAK!
Schrick István
polgármester
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Tűzgyújtás: az országos szabályozás
szigorúbb, mint a helyi!
A szabadtéri (kerti) tűzgyújtás országos szabályai

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak
szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot
jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99
százalékát emberek okozzák. Fejér megyében idén eddig 59
szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat. Jellemzően a
szárazabb, tavaszias idő beköszöntével emelkednek meg a
vegetációtüzek a megyében.
A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:

Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt
jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik;
Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi;
Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal
a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a nö-

vénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését;
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett;
Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem
megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály
megengedi;
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza;
Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában
végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von
maga után!
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő
mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk,
amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz
gyors továbbterjedésének.
Szabó-Bisztricz Anett
tűzoltó hadnagy
megyei katasztrófavédelmi szóvivő

Mikor égethetjük el a kerti hulladékot Rácalmáson?
A képviselőtestület engedményeket tett az országos szabályozáshoz képest azzal, hogy tűzgyújtási napokat határozott meg a köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti
hulladékégetéssel kapcsolatos rendeletében. Továbbá rendelkezett úgynevezett „esőnapokról” is, vagyis arról is, hogy
kedvezőtlen időjárási viszonyok (pl. szél, eső, köd) esetén mikor lehet égetni.
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! Ezektől az időpontoktól eltérni csak kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén
lehet, ilyenkor a következő hét csütörtökén és péntekén
szabad a tűzgyújtás!
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 környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az
tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy sza-

bad, 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.
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 is tilos az avar és kerti hulladék elégetése!
Dr. Györe Andrea
jegyző

Rácalmás

Megújult a Béke köz lépcsője

Ilyen volt...

3

Ilyen lett...

A lakosság kérésének eleget téve felújíttatta a képviselőtestület a Béke közben lévő lépcsőt. A fotókat összehasonlítva jól látható, hogy valóban nagyon időszerű volt a
helyreállítás, mert már alig használható, gyakorlatilag

balesetveszélyes volt az építmény. Mostantól viszont kényelmesen sétálhatnak le rajta a Duna-part irányába. A kivitelező elkészült a munkákkal, a műszaki átadás-átvétel
február végén volt

Civilek támogatása

Kerékpárút a Kulcsi úton

A bejegyzett rácalmási civil szervezetek, egyesületek, társadalmi szervezetek pályázhattak támogatásra az elmúlt hónapban. A pályázati kiírás az önkormányzat hivatalos honlapján is megtalálható, és a polgármesteri hivatal külön is
értesítette erről azokat a civil közösségeket, amelyek az elmúlt években is nyújtottak be pályázatot.
A beadási határidő március 13-án lejárt. A képviselőtestület még márciusban elbírálja a pályázatokat, és dönt a támogatásokról.
A művelődési ház keretein belül működő klubokra külön
szabályozás érvényes, azok az intézmény költségvetésében
meghatározott keretből igényelhetnek támogatást.

Minden újszülöttnek jár kelengye

Módosította a képviselőtestület az újszülöttek és csecsemők támogatásáról szóló helyi rendeletét.
A támogatás 60 ezer forint pénzbeni juttatást és 5000 forint értékű, az újszülöttek és csecsemők gondozásához szükséges ajándékcsomagot jelent azoknak a szülőknek, akik a
gyermek születésekor és az azt megelőző hat hónapban folyamatosan állandó bejelentett rácalmási lakóhellyel rendelkeznek.
A módosítás jóvoltából emléklapra és ajándékcsomagra
azok is jogosultak, akik nem laknak itt városunkban fél éve.
Feltétel, hogy a gyermek születésekor a szülők rácalmási állandó lakóhellyel rendelkezzenek.

Kulcsi szakrendelések

A Napfény Kht.-nál folyamatos likviditási gondok adódnak. A képviselőtestület tagjai belátva azt, hogy a rácalmásiak
számára könnyebbséget jelent a kulcsi szakrendelések igénybevétele. Úgy döntöttek, hogy 600 ezer forint támogatással
segíti Rácalmás a Napfény Kht. működését.

A képviselőtestület célkitűzései között szerepel kerékpárút építése a Kulcsi úton. A beruházás nem biztos, hogy megvalósul ebben az évben, mert a költségvetés jelen pillanatban
erre nem biztosít fedezetet. Ám, ha kedvezően alakulnak a
bevételek, akkor elképzelhető, hogy még ez is megvalósulhat.
A kerékpárút építésének elkőkészítéseként úgy döntött a
képviselőtestület, hogy egy magánszemélytől megvásárolja a
nyomvonaltervek alapján szükséges területet.

Közvilágítás a templomnál

A Bay térhez vezető út református templom előtti szakaszán nincs közvilágítás, nagy a sötétség esténként és éjszakánként, ami balesetveszélyes és közbiztonsági szempontból
is aggályos. A képviselőtestület a közvilágítási kiépítéséről
döntött a református templomnál.

500 ezer forint a CT-re

A Szent Pantaleon Kórház ismételten kérelemmel fordult
a képviselőtestülethez a CT vásárlással kapcsolatosan. Önkormányzatunk vezetői 500 ezer forint támogatást szavaztak
meg, így Rácalmás összességében 1.500.000 forinttal járul
hozzá a korszerű készülék megvásárlásához.

Beruházásindító

A képviselőtestület az elfogadott költségvetési rendele
tében szereplő beruházásokra megindította a közbeszerzési
eljárást. A következő beruházásokról van szó: Pince sor támfal építése, Király utca útépítése, vízelvezetése, Csillag utca
útépítése, vízelvezetése, Hold utca útépítése, vízelvezetése,
Rózsa utca vízelvezetése, az óvoda bővítése 2015 projekt.
Az árajánlatok bekérése után várhatóan áprilisban dönt a
képviselőtestület a kivitelezőkről.
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Megállapodás a temető
üzemeltetéséről

Rácalmás

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.
Az önkormányzat köteles ellátni a temetőkről és
temetkezésről szóló törvényben meghatározott temető üzemeltetési feladatokat. A törvény szerint
szociális temetések céljára szociális parcellát, valamint szociális temetkezési helyet kell kijelölni.
A szerződő felek megállapodtak abban 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, a díjmértékeket évente felül kell vizsgálni.
A szerződésben rögzítették azt is, hogy a temető
ravatalozója nem felel meg a jogszabályi követelményeknek. A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala kötelezte az önkormányzatot
jogszabálynak megfelelő ravatalozó építésére. A felek
megállapodtak abban, hogy a régi ravatalozó lebontásra kerül, az új ravatalozó a templom mögötti parcellán lesz felépítve.

Lejárt az adók
befizetésének határideje
2015. március 15-én lejárt a helyi adók
befizetésének határideje!
Rácalmás Város illetékességi területén építményadót, iparűzési adót és gépjárműadót
kell fizetniük az arra kötelezetteknek.
Kérjük, aki határidőre nem tett eleget
befizetési kötelezettségének,
pótolja a mulasztást!
dr. Györe Andrea
jegyző

ÁPRILIS 1-TŐL
az önkormányzatnál, Rácalmás
polgármesteri hivatalában kell
a sírhelyek megváltásával
kapcsolatos teendőket intézni!
A következő feladatok tartoznak
az önkormányzathoz:
– sírhely megváltása,
– sírhely kijelölése,
– új sírhely nyitása
(Összegezve: mindazok a tennivalók, amelyeket
mostanáig a katolikus egyházközség megbízottjánál kellett intézni.)
A korábban megváltott sírhelyeket majd csak A
MEGVÁLTÁS LEJÁRTA UTÁN kell újra megváltani! Ha a sírhelyek megváltása során keletkezett
korábbi nyugta, számla, egyéb bizonylat rendelkezésre áll, akkor, kérjük, azt hozzák magukkal a zökkenőmentes ügyintézés érdekében!
A temetési hely, valamint az újraváltás díjára vonatkozó helyi önkormányzati rendeletet a képviselőtestület a következő, márciusi ülésén hozza meg.
A határozatot közzé tesszük Rácalmás hivatalos
honlapján (www.racalmas.hu), valamint a RÁCALMÁS újság áprilisi számában.
A sírhelyekkel, temetőüzemeltetési
kérdésekkel keressék:

Horváth Mihályné
aljegyzőt
a polgármesteri hivatal 15-ös számú
szociális irodáján.
Érdeklődni személyesen vagy
telefonon lehet.
Telefonszám: 25/517-852

A temetkezési szolgáltatási feladatokat továbbra is az eltemettető (az elhunyt családtagja, hozzátartozója) által kiválasztott temetkezési szolgáltató
vállalkozás végzi!
dr. Györe Andrea
jegyző

Rácalmás

Német
önkormányzat
támogatása

A Rácalmási Német
Nemzetiségi Önkormányzat
támogatási kérelemmel fordult a képviselőtestülethez.
A testület tagjai a legutóbbi
ülésen – az elnök és a tagok
jelenlétében – üdvözölték a
nemzetiségi önkormányzat
újjáalakulását, működését és
biztosították a támogatásukról. Azt kérték, jelöljék meg,
hogy milyen célokhoz kérik
a települési önkormányzat
támogatását, egyúttal jelezzék azt is, saját forrásukból
milyen összeget tudnak biztosítani az adott célkitűzés
megvalósításához. A közös
gondolkodásra, együttműködésre helyezték a hangsúlyt mindkét önkormányzat vezetői.

A városvédő
egyesület
közgyűlése

A Rácalmási Városvédő
Egyesület közgyűlést tart
2015. március 27-én
16.30 órakor a Jankovichkúria Rendezvény és Turisztikai Központ ökonagytermében.
Határozatképtelenség ese
tén a vezetőség 2015. március 27-én 17 órára ismételten
összehívja a közgyűlést.
Bodnár Sándor
elnök

„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 utcafrontja, 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!

SZÉP PORTA*   VIRÁGOS RÁCALMÁS*





Rácalmás

Rácalmás Önkormányzatának
kiadványa
Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Szántó Béla (elnök), Bíró Béla,
Szekeres István.
Szerkesztőség levélcíme:
2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19.
Telefon: (25) 440-001
Nyomdai munkák:
a Milpress Kft. 2400 Dunaújváros,
Verebély utca 8.
Felelős vezető:
Molnár Gergely ügyvezető

név
cím
* Kérjük jelölje X-el, ha részt kíván venni az akcióban
(egyszerre mindkettő is jelölhető)
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A „Virágos Rácalmás” I.
II. III. helyezés elérésének
feltétele, hogy az utcafront
folyamatosan szép, gondozott, virágos legyen tavasztól őszig, amíg az időjárás
engedi.
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 különkülön, 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
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Március idusán, Rácalmáson...

Színvonalas, méltó városi
megemlékezést tartottunk

A Rác-almás Oskola Kávéházban anekdotázhattunk A helybéli ifjúságnak nagyon tetszett a játszóház
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc eseményeire,
hőseire és áldozataira emlékeztünk méltó módon március
13-án délután a Jankovich Miklós Általános Iskolában és Petőfi Sándor szobránál.
A Pilvax hangulatát idéző
Rác-almás Oskola Kávéházban tölthettek el a felnőttek
néhány péntek délutáni órát,
az ifjúság pedig reformkori játszóházban hangolódhatott rá március idusának
eszmeiségére. A kávéházat,
valamint a játszóházat Szilágyi Irén megbízott igazgató, valamint munkatársai,
a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói szervezték és vezették.
A reformkori programban
közreműködtek az iskola
napközis tanárnői is.
Ampli Ferenc hagyományőrző huszárőrnagy 16
órától idézte fel a történelmi eseményeket. Eredeti és
egyedi része volt ez az ünnepségnek, hiszen bemutatott díszes huszáregyenruhát
és az egykori, a szabadságharcban is részt vett huszárok életét, harcmodorát. Az
igazán
különlegességnek

számító huszárprogram után
a délután fénypontja, az ünnepi műsor következett,
amelyben a Baksa László
irányításával működő helyi színjátszó kör debütált,
mégpedig pazar előadással, amelynek a címe: Az
igaz ügy örökre veszve nem
lehet… Rácalmás egykori
plébánosának, Schwanfelder
Kristófnak a sorsán keresztül idézték be az 1848-49-es
eseményeket. Schwanfelder,
aki ma is a rácalmási temetőben nyugszik, nem csak kihirdette szószékéről Kossuth
fegyverbe szólító felhívását,
hanem maga is katonának
állt, Komáromnál fejezte be
a harcot, meghurcoltatás lett
a része. Ám tettei példaértékűek számunkra.
A színdarabban közreműködtek a színjátszó körön kívül helyi néptánccsoport tagjai is Molnár István
Dániel vezetésével.
A színvonalas és Rácalmáshoz méltó ünnepi műsor
után a résztvevők átvonultak Petőfi Sándor szobrához, ahol az önkormányzat,
az intézmények és szervezetek vezetői elhelyezték a
tiszteletadás koszorúit.

A huszár bemutató különleges és pazar volt

Néptáncosok is szerepeltek a remek műsorban

Rácalmás

Köszönet a színvonalas műsorért!
A Rácalmási Játékszínkör Baksa László vezetésével és rendezésében bemutatta be az ünnepi műsort!
Az önkormányzat vezetői elismerésüket fejezik ki a színjátszókör vezetőjének, Baksa
Lászlónak és valamennyi tagjának a színvonalas, egyedi és igényes produkcióért! További sikereket és jó munkát kívánnak nekik!

Főbb szereplők:
Lukács Zsolt: Hattyuffy (Schwanfelder) Kristóf (kat.pap)
Lukács László: Jankovich József alispán
Baksa László: Mondrovich Ignác főszolgabíró (a naiv népszínmű kiötlője)
Nagy Zoltán: Kreskay Pál nemes
Csősz Péter: Patzona Vilmos nemes
Udvari Péter: dalnok (+hangosítás +Az elhangzó Petőfi versek megzenésítője)
Osvai Zoltán:parasztgazdák
Bognár László: parasztgazdák
Narrátorok:
Adrián Anikó (+ a táncok betanítója)
Arany Réka
Dobos Ágnes
Lendvai Józsefné (Erzsike)
Ördöghné Ruszthí Anna
Reiter Judit
Gyerekszereplők:
Tóth Bálint (bevonuló nemzetőr)
Dózsa Bálint (bev. nemzetőr)
Kupsza Gergő (bev. nemzetőr)
Osvai Gergő (B. nemzetőr)
Nagy Benedek (nemzetőr)
Baji Lujza
Kovács Bianka
Nagy Lili
Németh Aphrodité táncoltak és rövid szövegeket mondtak

A temetői kápolnánál
emlékeztünk a rácalmási
hősökre

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület korábbi hagyományaihoz híven idén is megemlékezésre várta a helybélieket március 15-én a temetőben lévő Jankovich-kápolnához, ahol az 1848-as szabadságharc rácalmási hősei előtt
tisztelegtünk.
Köszönetünket fejezzük a Jankovich Miklós Általános Iskola diákjainak és a Napsugár Asszonykórusnak a közreműködésért, továbbá valamennyi megjelentnek, hogy nemzeti
ünnepünkön együtt koszorúztak velünk. Köszönet továbbá
a szülőknek is, akik lehetővé tették, hogy gyermekeik részt
vegyenek az ünnepségen, elkísérték őket, és velünk voltak az
ünnepen.
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

A szomszédok jeleztek!

Elmúlt hónapunkba egy
alkalommal kellet egyesületünk tagjainak és a körzeti
megbízottnak kivonulni. Ismét a SZEM-mozgalomnak köszönhetően sikerült
illegális fakitermelőket elfognunk, utána a kivágott
fát a tettesek visszaadták a
tulajdonosnak.
Az esti órában sikekrült
megzavarnunk betörőket,
akik megjelenésünk előtt
pár perccel kereket oldottak, mert halhatták, hogy
a szomszédok bejelentést
tettek. Itt is elmondhatjuk:
a szomszédoknak köszönhető, hogy nem történt baj.
A szomszédok adtak jelzést azokról a személyekről
is, akik a jó időt kihasználva füsthányókat gyújtottak a
kertjük végében, az önkormányzati rendelet ellenére!
Polgárőreink figyelmeztették az elkövetőket és eloltatták a tüzet.
Lakótársaink sajnos fit�tyet hányva a meglevő rendeletre sok esetben gyújtanak tüzet, szomszédaik
bosszúságára. Kérünk mindenkit, olvassa el az önkormányzatunk által kiadott
rendeletet és annak megfelelően cselekedjen. Ne adjon
okot a bírságolásra!
Egyesületünk az idén is
támogatási pályázatot nyújt
be városunk önkormány-

Az év polgárőre Ródenbücher
József
zatához.
Költségeinkre
1.008.000 működési célú,
200 ezer forint rendezvény
és program célú, illetve 792
ezer forint fejlesztési és beruházási támogatást igényeltünk. A 3.320.000 forint
éves költségvetés fennmaradó részét 1.320.000 forintot
egyesületünk más pályázatokból és saját erőből kívánja
finanszírozni. Munkánkhoz
városunk lakói is jelentősen
hozzájárultak tavaly adományukkal és az adójuk 1%val. Működésű célú költségeinket az üzemanyag,
ruházat vásárlás, biztosítások, autójavítások, szervizelések teszik ki. A program
és rendezvény célú kiadások összege a meghirdetett
rendezvények finanszírozását öleli fel. A fejlesztés és

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!

beruházási rovatot a beruházások teszik ki, most például a megvásárolni és telepíteni kívánt sebességmérő
és figyelmeztető berendezés,
melynek összege az árajánlatok alapján 977.600 forint.
A gyermekjóléti, családsegítő szolgálattal és körzeti
megbízottal közösen meghirdetett „Közlekedj helyesen” című pályázaton minden alsó tagozatos iskolás
gyerek részt vehet, aki szeretne rajzot készíteni a helyes közlekedésről, és gyakorlatban is bemutatná egy
felállított KRESZ pályán
tudását. Pályázatok elbírálása után a legjobbakat jutalomba részesíti egyesületünk.
Vezetőségünk tagjai februárban megyei közgyűlésen vettek részt székesfehérváron, ahol értékelték a múlt
évet. Fejér megye „Az év
polgárőre” kitüntetést Ródenbücher József egyesületi tagunk vehette át (képünkön).
Továbbra is várjuk a segítő szándékú és büntetlen
előéletű lakókat, akik segíteni szeretnének Rácalmás jónak mondható közbiztonságának fenntartásában.
Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István
elnökségi tag

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

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:

– lelki-mentális
– szociális, életvezetési
– anyagi, adóssággal kapcsolatos
– párkapcsolati, családikapcsolati
– családon belüli erőszak
– munkavállalási
– betegséggel kapcsolatos
– ügyintézéssel kapcsolatos
– szenvedélybetegséggel
kapcsolatos
– lakhatási problémáik
megoldásában
Családsegítés Ügyfélfogadási
rendünk:
Hétfő
Kedd
Szerda
csütörtök
péntek

8-12 óráig
zárva
10-17 óráig
zárva
8-12 óráig

Elérhetőségünk:

Széchenyi tér 19. (régi városháza épülete)
telefon: 06-25-440-440
e-mail:
csaladsegito@
racalmas.hu
Rozonics Patricia
családgondozó
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Kis anyakönyv

Kérjük, támogassa adója 1%-ával

a Rácalmás
Sportegyesületet!

Gyermekeiknek és unokáiknak
több lehetőségeket tudjunk biztosítani.

Adószám: 19097020-1-07

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! Vass Teofil, 2015. 02. 05., Rácalmás, Széchenyi tér. Kolos Andrea, 2015. 03. 04., Rácalmás,
Vasvirág u.. Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek
nincs információjuk.

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

Adószám:
19822798-1-07

Segítségét köszönjük!

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
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Rácalmási Manóvár Bölcsőde és Óvoda
Bölcsődei játszócsoport

2015. március 2-án játszócsoportot indítottunk a bölcsődében, és nagy örömünkre vannak már látogatói a csoportnak. A kicsik jókedvűen és lelkesen vették birtokukba a
játékokat és az udvaron kihasználták a lehetőséget, hogy a
bölcsődés gyerekekkel együtt játszhassanak.
Továbbra is várjuk a játszócsoportba jelentkezőket. 8 kisgyermeket tudunk fogadni egyszerre.
A gyermekek és kisgyermekes szülők fél 9 – fél 12-ig vehetik igénybe ezt a szolgáltatást, térítés ellenében, előzetes
bejelentkezés alapján.

Vidám farsang

Ebben az évben is vidáman telt a farsang óvodánkban. A
szép és ötletes jelmezekben táncolva, jó kedvvel elbúcsúztattuk a telet.

Bölcsődei beíratkozás minden
héten kedden 8 órától 11.30-ig.
Köszönjük a támogatást!

Kara Gábor, a K-Rácépítő Kft vezetője, helyi vállalkozó támogatta bölcsődénket, amelyet bútorzatra és játékokra,
mozgásfejlesztő eszközre költöttünk.
Köszönjük szépen a felajánlást.

Március 15-re
emlékeztünk

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve március 13-án pénteken csoportjaink ellátogattak
a Petőfi szoborhoz, ahol ének
kíséretében zászlókat helyeztünk el az ünnep tiszteletére.

Nyílt hét
az óvodában

Óvodánkban március 23
–27. között NYÍLT HETET tartunk, ahol minden csoport az eddig végzett
munkájából bemutatót tart.
27-én pénteken részleges
nyitva tartás lesz.
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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.

Képviselői fogadóórák
Rácalmás képviselőtestületének tagjai minden hónap első szerdáján tartanak fogadóórát.
Időpontok:
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.

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

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.

Dransfeldbe utazhatnak a fiatalok

Várjuk a jelentkezőket!

A Rácalmási Napsugár Asszonykórus
Egyesület 2015. február 28-án a „Kortárs „Ki, mit tud?”-on való résztvételen
kiemelkedő teljesítményt ért el.

Kérjük támogassa adója 1%-val
a Rácalmási
Napsugár Asszonykórus
Egyesületet!
Adószámunk: 18497702-1-07

Kedves Rácalmásiak!
Több, mint húsz éve működő testvérvárosi kapcsolatunk keretein belül az idei évben is lehetősége van
Rácalmás Város Önkormányzatának iskolás korú diákokat utaztatni Dransfeld városába.
A kirándulás időpontja 2015. augusztus 23-tól 29ig tart. A gyermekek családoknál lesznek elhelyezve,
akik a német nyelven kívül angolul kommunikálnak.
Az ott eltöltött idő alatt a partnertelepülés biztosítja
a programot minden napra.
Az utaztatás busszal történik. Az előbbiekben felsoroltak teljes mértékben költségmentesek a
rácalmási gyermekek részére, kizárólag költőpénzről
kell gondoskodniuk a szülőknek.
Ezek tekintetében várjuk azon 18 év alatti
rácalmásiak jelentkezését, akik szívesen részt vennének ebben a több éve jól működő cserekapcsolatban.
Jelentkezni és érdeklődni a 06 30 6322-683-as telefonszámon lehet Bodnár Edinánál.

12

Rácalmás

Horgász hírek

Februárban Sirály Horgász Egyesületünk több
programot is rendezett.
A jelenleg 648 főt számláló közösség tagjai meghallgathatták a vezetőség múlt
évről szóló beszámolóját és
megismerhették az idei év
munkatervét. Elfogadták az
egyesület 2014. évi közhasznúsági jelentését és 2015 évi
pénzügyi tervét. Az elnöki
beszámolóból tájékoztatást
kaptak a vízkezelői pályázat
előkészületeiről.
Kértünk mindenkit, hogy
rendelkezzen az adója 1
%-áról egyesületünk javára.
A meghívott vendégek
közül Németh Miklósné alpolgármester megköszönte a horgászok településen
végzett közösségi munkáját.
Nagy Győző erdész a
rácalmási
Nagy-szigeten
végzett fakitermelési munkákról adott tájékoztatást.
A jelenlévők felszólalásaiból

az utak jobb állapotának és
a horgászhelyek könnyebb
megközelíthetőségének igénye tükröződött.
Február 28-án szombaton a mulatni vágyó tagjaink
egy farsangi bálra gyülekeztek
horgásztanyánkon. A jól sikerült vacsorát Tóth Csaba vezetőségi tagunk készítette. A
zenét Vida Sándor DJ szolgáltatta. A hangulat fokozásához
Zsedrovits Tibor ifjúsági felelős és baráti társasága egy színvonalas, mindenkit megnevettető műsorral járult hozzá. A
jelenlévők jól érezték magukat
és kifulladásig táncoltak.
A legközelebbi fontos
programunk a március 28-i
Duna-parti takarítás a vízisport szakosztállyal közösen.
Kérjük tagjainkat, hogy
minél többen vegyenek részt
a délelőtt 10 órakor kezdődő
közösségi munkán!
Dualszky-Kovács István
elnök

Megváltozott a szociális ellátások rendszere

A járásokhoz került az aktív korúak ellátása

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jétől
jelentősen átalakult, a járási hivatalok hatáskörébe került az aktív korúak ellátása.
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos
feladatai különváltak. A legfontosabb tudnivalókról tájékoztatták a médiát a hónap elején székesfehérváron.
2015. március 1-jétől az
aktív korúak ellátását - foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás - is a járási hivatalok állapítják meg a települési jegyzők helyett.
A támogatás folyósítását
is a kormányhivatalok végzik, minden hónap 5. napjáig. A 2015. február hónapra
járó támogatást még a jegyző folyósítja március 5-ig, a

március hónapra járó ellátást, április 5-éig már a kormányhivatalok folyósítják
bankszámlára vagy postai
úton, lakcímre utalással.
Az aktív korúak ellátására
irányuló kérelmek, változásbejelentések benyújthatók:
- a polgármesteri hivatalokban, közös önkormányzati hivatalokban,
- a településen hetente
ügyfélfogadást tartó járási
hivatali ügysegédnél,
- a kormányablakoknál,
- a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél,
- és a kérelmet elbíráló járási hivatalnál is.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultsági feltételek, illetve a támogatás havi összege
(22.800,- Ft) nem változik.
Az aktív korúak ellátásán
belül megállapított rend-

szeres szociális segély helyett 2015. március 1-jétől
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás kerül bevezetésre, vagyis az egészségkárosodott és
a gyermekük felügyeletét
megoldani nem tudó állás
nélküliek a Szociális törvényben foglalt feltételek
alapján válhatnak jogosulttá
ilyen támogatásra.
Azon
személyeknek,
akiknek rendszeres szociális
segély került korábban megállapításra, ezt az ellátást a
jegyzőnek kellett február
28-áig felülvizsgálnia, és a
feltételek fennállása esetén
egészségkárosodási és gyermek-felügyeleti támogatást
kell megállapítania. Amen�nyiben a felülvizsgálatot a
jegyző nem tudta befejezni,
úgy azt a járási hivatal végzi el.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatások
esetében nem csak az „egy
fogyasztási egységre eső jövedelmet” kell vizsgálni, hanem a vagyoni helyzetet is.
A lakás, amelyben az érintett
életvitelszerűen él, az nem,
de egy drágább autó már vagyontárgynak számít.
Dunaújvárosban ugyanazokban az irodákban,
ugyanazok a szakemberek
várják az ügyfeleket, mint
eddig. A dunaújvárosi járásban 1815 aktív korú ellátottról gondoskodnak. Azok
a közfoglalkoztatottak, akiknek a szerződésük február
28-án lejárt, március 6-áig
keressék fel a munkaügyi kirendeltséget.
Fejér Megyei
Kormányhivatal
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A házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés
bevezetése Rácalmáson
A Dunanett Nonprofit Kft. teljes szolgáltatási területén 2015. március 16-tól egységesen bevezetésre kerül a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet alapján a települési papír-, üveg-, műanyag- és fémhulladékot a
vegyes hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni.
Az egyes hulladékfajtákat a gyűjtési napokon elkülönítve, az alábbiak szerint kérjük kihelyezni:
– A sárga műanyag zsákokban a PET-palack és a
mosószeres flakon mellett az alumínium és a vascsomagolási hulladékot (például sörös dobozokat, konzervdobozokat) is el lehet helyezni.
– A papír gyűjtésére szolgáló kék műanyag zsákokban a papír mellett az italos karton (például tejes doboz) csomagolási hulladék is elhelyezhető.
A csomagolási üveghulladékok gyűjtésére az illetékes önkormányzatokkal egyeztetve gyűjtőszigetes
pont(ok) kerül(nek) kialakításra.
Flakonokat, italos kartondobozokat összetaposott,
kiöblített állapotban kérjük a hulladékgyűjtő zsákokba elhelyezni, valamint a veszélyes anyagok tárolására
használt csomagolóanyagot továbbra se tegyék bele a
zsákokba.
Ferencz Kornél
a Dunanett Kft.
ügyvezető igazgatzója

A gyűjtési napok a következők:
Március 25.,
Április 22.,
Május 27.,
Június 24.,
Július 22.,
Augusztus 26.,
Szeptember 23.,
Október 28.,
November 25.,
December 23.

Vállalkozói hírek
„Nem az ősöket kell követni,
hanem azt, amit az ősök követtek”
Tisztelt Vállalkozótársak,
Barátaim!
A Vállalkozók Rácalmásért Egyesület újonnan megválasztott elnökeként kötelességemnek érzem, hogy
beszámoljak az egyesület
2015-ös zászlóbontó és egyben tisztújító közgyűléséről.
Büszkén jelenthetem, hogy a
Rácz-Almás Vegyes Ipartestület szellemisége tovább él,
és ezt a tradíciót a huszonegyedik század vállalkozójának tovább kell vinnie! Egyesületünk ennek jegyében
nemcsak fejet hajtott őseink
előtt, hanem a 1901-es zászló felújításával kézzelfogható eredményt ért el a jelképes
gesztusok helyett.
Az egyesület nevében köszönetet mondok városunk
polgármesterének, Schrick
Istvánnak, Kukucska Gyulának, a mindenki által ismert rangidős vállalkozónak
és alpolgármesternek, a képviselőtestület tagjainak és a
jelenlévő civil szervezetek
vezetőinek, hogy a rendezvényen megjelentek, és a zászló
leleplezésén részt vettek.
Továbbá köszönetet mondok a leköszönő egyesületi
elnöknek, Molnár Józsefnek,
aki 2010 óta motorja volt
egyesületünknek, és hallatlan energiákat megmozgatva
építette a helyi vállalkozók
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közösségét. Szerencsére a vezetőség tagjai között továbbra is számíthatunk munkájára. Egyúttal el kell ismernem
a teljes vezetősének az elmúlt
évi munkáját is, azokét is,
akik 2015-ben az elnök mellett leköszöntek.
Külön köszönet a zászló
restaulásában anyagi segítséget nyújtó támogatóknak:
Bányi Zoltán, Bárándi
László, Bernáth Attila, Czakó Csaba, Dienes János, Dualszky-Kovács István, Eglesz
Edit, Erős István, ifj. Finta
János, Galambos Mariann,
Héjas János, Hevesi Károly,
Juhos Béla, Kara Gábor, Katona Ferenc, Koczka Kata,
Kukucska Gyula, Lakatos János, Lázár Zsolt, Markovics
József, Maxi Tibor, Miss István, Molnár Edit, Molnár
József, Molnár Mihály, Naletilics Rudolfné, Németh István, Pahocsa László, Papp János, Pákó Attila, Plesz László,
Pomóthy Attila, ifj. Pomóthy
Attila, Rosta József, Rózsavölgyi Gyula, Szabó András,
Szabó István, Térmeg László,
Udvari Emese, Váczy Károly,
Vizi István.
És nem utolsó sorban köszönet Halász Miklós barátunknak, aki a zászlót megőrizte és átadta nekünk.
A következő klubnapunk
2015. április 15-én lesz, témája a vállalkozók összefogásának kedvezményrendszere.
Szabó András
a VRE elnöke
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás

Cimbora-jubileum

Emlékszel még mi történt 2 évvel ezelőtt? A
rácalmási cimborák 2013ban tartották alakuló ülésüket, ünnepélyes esküvel
megpecsételve ( Én XY esküszöm és mint cimbora fogadom, hogy társaimat meg
nem bántom, rossz szó számat el nem hagyja és mindig
a becsületes úton járok. Ötleteimmel segítem és építem
a cimboraságot. Bízom a közös játék és az olvasás örömében és szárnyaló képzeletemben.) megalakították a
Cimbora Klubot. Ez a két
év sok emlékkel gyarapította
a cimborák életét. Kirándultunk Budapestre a Nemzeti
Múzeumban gazdag programmal vártak minket, voltunk a Közgazdasági Mú-

zeumban, ellátogattunk az
Operett Színházba. Tartottunk író-olvasó találkozókat,
ellátogatott hozzánk Lackfi
János, Kálnay Adél. Felléptünk karácsonykor, játszottunk, könyvekről beszélgettünk, irodalmi pályázaton
vettünk részt. A Balatonon
táboroztunk és vége nincs a
sok-sok közös eseménynek,
és még nagyon sok minden
vár a cimborákra!
Február 21-én, szombaton 2. éves születésnap különlegessége az volt, hogy
megérkezett Rácalmásra „A
hely, ahol élek” című képzőművészeti vándor kiállítás.. A születésnapi Ki mit
tud? előtt a kiállítást Várnai
Gyula Munkácsy-díjas képzőművész nyitotta meg, aki

egyben az alkotások zsűrijében is részt vett.
Ezután kezdetét vette
az ünneplés, ami egészen 6
óráig zajlott. A kiírásban az
szerepelt, mindenki abban
lép fel, amiben jól érzi magát, volt is itt táncos, furulyás, szavaló, mesélő, hangszeres előadó is. A szülők és
a szereplők örömére mindenkinek jutott az érmekből:
Aranyosak: Nyári Bianka, (mese) Kupsza Noémi
(furulya) Szabó Noel vers),
Krizsán Balázs (vers) Blau
Kata (zongora), Szendrey Kitti, Farkas Réka, Szabó Döniz (tánc), Tóth Iza
(celló), Török Balázs (gitár),
Osvai Réka (vers), Kovács
Andrea (vers), Szabó Döniz
(vers). Ezüst érmesek: Szőllősi Lili ( vers), Blau Virág
(ének), Mák Luca ( gitár),
Szendrey Lili (vers) Rozs-

nyai Zoltán (mese). Bronzérmesek: Rozsnyai Richárd
(vers), Bodrogi Vivien (tánc),
Rozsnyai Henrietta( vers)
Ezúton is köszönjük a
zsűri lelkes munkáját Medvegy Zsuzsa múzeumpedagógusnak, Volek Dórának és
Bugyik Benjaminnak „öreg
cimboráknak”. A hangulatot
még ünnepélyesebbé tette
Balla Dániel rövid kis műsora. Az est végén megszegtük a szülinapi tortát is. Az
eltelt két év és a gála sikeréhez a támogatók segítsége is
nagyban hozzájárult: Rácalmás Város Önkormányzata,
Pomóthy Attila, Ági virágsarok, a Jankovich Miklós Általános Iskola pedagógusai,
segítő szülők és nagymamák,
a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói. Köszönjük!
Törökné Antal Mária
a klub vezetője

VERSMARATON
A KÖNYVTÁRBAN

Április 11-én, szombaton 15 órai kezdettel a Költészet Napja alkalmából versmaratont hirdetünk a
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban.
Gyermek vagy, esetleg felnőtt? Szereted a költészetet?
Melyik a legkedvesebb vers számodra? Olvasd fel vagy
szavald el, beszélgessünk róla!
Lépjünk egymás felé verslábakon!
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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.

BOLHAPIAC

ÁPRILIS 18. szombat, 9-12 óráig
a rácalmási művelődési házban!
Asztalfoglalás a 440-456-os telefonszámon,
a művelődési házban, vagy a facebookon.

IRÓ + TOLL = ÍRÓTOLL
A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
új közössége szeretettel várja Önöket!
ÍRÓTOLL IRODALMI MŰHELY
MÁRCIUS 28. szombat 16 óra
Havonta egy összejövetelt tervezünk,
a műhelymunkát KÁLNAY ADÉL
József Attila-díjas író, költő vezeti.
A program INGYENES,
érdeklődni, előzetesen jelentkezni
a 25/440-456-os telefonszámon vagy a Facebook-on
lehet.

„TESTBEN-LÉLEKBEN EGÉSZSÉGESEN”
Ingyenes ismeretterjesztő előadássorozat programja:
2015. április 7. kedd 18 óra
MOZGÁSTERÁPIÁVAL AZ EGÉSZSÉGÉRT
Gál Attila kineziológus, képességfejlesztő tanácsadó
Randevú az egészséggel minden hónap első keddjén
a Rácalmási művelődési házban.
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Jankovich Miklós
általános iskola
Matematika verseny
eredmények

Most is vannak matematikát szerető, szorgalmas és tehetséges tanítványaink.
A kétfordulós Országos Varga Tamás Matematika
Verseny megyei döntőjébe bejutott Csősz Roland hetedik a osztályos és Blau Virág nyolcadik a osztályos tanulónk. Ez már nagy öröm volt számunkra, mert a gyerekek
nehéz, részletes kifejtést igénylő feladatok megoldásával
tettek eleget az egyébként szigorú feltételeknek. A megyei döntő feladatai még nehezebbek, de a külön készülés, gyakorlás meghozta az eredményét.
Csősz Roland Fejér megye hetedik évfolyamában a
III. helyezést érte el. Nagyon büszkék vagyunk rá. Ez különösen szép eredmény a székesfehérvári Tóparti gimnazista és a ciszterci gimnazista tanuló után, akitől csak 3
ponttal maradt le Roland.
Blau Virág Fejér megye nyolcadikos korcsoportjában
a VIII. helyezést érte el. Virág egy szép matematika felvételi dolgozat után Székesfehérváron az Arany János
tehetséggondozó programban folytathatja tovább tanulmányait, és matematika versenyzését.
A Zrinyi Ilona Országos Matematika Versenyen is
eredményesen szerepeltek tanulóink.
Ez a verseny más jellegű. 30 feladatból áll és 90 perc
alatt kell a válaszok közül a helyeset megtalálni, hibás válasz esetén pontlevonás jár. Gyors és pontos gondolkodást igényel. Már második és harmadik osztályosaink is
versenyeztek, és egészen jól kezdtek.
Iskolánk legeredményesebb versenyzője Kovács Cintia hetedik a osztályos tanuló, aki Fejér megyében a 132
rangsorolt versenyző közül a 14. legjobb pontszámot érte
el. Csősz Roland és Steiner Petra pontjaival együtt a 27
rangsorolt csapat között iskolánk az előkelő 9. helyet érte
el. Jó érzés a www.mategye.hu internetes oldalon olvasni
tanítványaink és a Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola nevét olvasni. (A többi versenyzőnk pontjai és
helyezései itt megtekinthetők)
Március 4-én az ötödik és hatodik osztályosokkal a
Dunaújvárosi Arany János Általános Iskolában voltunk
matematika versenyen. Vad Zsombor hatodik a osztályos
tanulónkat díj kiosztó ünnepségre hívták, amely azt jelenti, hogy az első három helyezés közül már egy az övé.
A következő számban fogok tudni majd erről beszámolni. Addig is gratulálunk.
Vargáné Moldován
Katalin

Első osztályosok beíratása

Hirdetmény

Értesítem az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre
történő általános iskolai beíratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2015. április 16-án (csütörtök)
2015. április 17-én (péntek)		

8-19 óráig,
8-18 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 45.§(1)bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelésoktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A tankötelessé váló, azaz a 2009. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott
iskola első évfolyamára.
A Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gazdasági irodájában (I.
emelet)
Beíratáshoz szükséges iratok:
– Óvodai szakvélemény (amennyiben az óvoda nevelési tanácsadóba küldte a gyermeket, úgy a nevelési tanácsadó
szakvéleményét is kérjük)
– Születési anyakönyvi kivonat (gyermek)
– TAJ- szám (gyermek)
– diákigazolványhoz (fényképezés Okmányirodában Dunaújváros) - ingyenes (szül. anyakönyvi kivonat,
lakcímkártya szükséges hozzá)
– diákigazolványhoz (1.400 Ft)
– Személyi igazolvány, állandó lakcím (szülő)
– Rendszeres Gyermekvédelmi Határozat (akinek van)
– Tartós betegségről orvosi igazolás (akinek van)
– Családi pótlékról igazolás
– bankszámla kivonat (3 vagy több gyermekes családnál)
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Móra Ferenc szépkiejtési verseny

Hag yományainknak
megfelelően idén február 18-án is megrendeztük
a Móra Ferenc Szépkiejtési Versenyt iskolánkban. Az
alsó évfolyam 3. és 4. évfolyam diákjai versengtek egymással. Az olvasási verseny
részt vevői először a maguk
választotta könyvrészlet élvezetes előadásával, majd
Fekete István méltán kedvelt regényének, a Vuknak
egy részletének hangsúlyos
felolvasásával kápráztatták
el az amúgy is nehéz helyzetben lévő zsűrit. A nyelvtan és helyesírás hívei pedig
izgalmas és játékos feladatok
megoldásában mérték össze
tehetségüket. Az izgalmas
versengést Vigh Zsuzsanna
és Baráth Józsefné tanítónők szervezték. Ezen a dél-

utánon nemcsak a gyerekek,
a zsűri és a kollégák is élvezték a megmérettetést, melynek helyezettjei szépolvasásból: A harmadik osztályosok
közül I. Mák Luca 3.b, II.
Saskői Janka 3.b, III. Pesei
Karolina3.a, különdíjas Vasánszki Noel.

A negyedikesek közül I.
Horváth Máté 4. b, II. Kunos Milán 4.b, III. Enyedi
Enikő 4.a, különdíjas Dienes Mihály 4.a.
A nyelvtan és helyesírás
versenyen I. Kulcsár István
3.a, II. Mák Luca 3.b, III.
Saskői Janka 3. b

A negyedikesek közül I.
Kunos Milán 4.a, II. Németh Vanda 4. b, III. Hajnal
Zóra 4. a
Köszönjük a Rácalmásért
Oktatási, Kulturális és Környezeti Nevelési Egyesület
támogatását.

Zajlik az élet a VAJK íjászoknál!

A Rácalmás Sportegyesület íjászainál elkezdődött
a versenyszezon, 2014 év végétől a DDR 3D teremsorozat versenyein szerepelnek, valamint többen részt
vettek Budapesten a 3D
terem országos bajnokságon, ahonnan több első helyet is elhoztak. 2015-ben
három verseny megrendezésére kerül sor, május 30án, valamint október 10-én
Rácalmáson a Nagyszigeten, szeptember 19-én pedig
Mezőfalván a Virág tónál.
Szakosztályunk működésének anyagi feltételeit a
sportegyesület biztosítja, így
versenyzőinknek csak a tisztes felkészülésre kell koncentrálniuk. Ennek megfelelően heti rendszerességgel
edzést, illetve házi versenyt
tartunk, ahol gyakorolni
tudjuk az igazi versenyhelyzeteket. Ki kell emelnem
csapatunk összetartását, ver-

senyeink színvonala nagyban ennek köszönhető, mindenki tisztességgel elvégzi a
rábízott munkát.
Utánpótlás korú versenyzőink, Füle László Gábor,
Bényei Ákos, Pomóthy Panna, Pomóthy Dalma, Polgár Dávid, Tóth Bence, Tóth
Bálint, Czigler Panna, Pesei
Krisztián és Pesei Karolina 2014-ben nagyon szépen

szerepeltek a DDR versenysorozatban, a diákolimpián, valamint az országos
bajnokságon, több dobogós
hellyel örvendeztettek meg
bennünket.
Felnőtt férfi íjászaink közül ki kell emelni Füle László, valamint Tóth Csaba nevét, ők rendszeresen igen jól
szerepeltek a versenyeken.
Női versenyzőink is nagyon

szépen szerepeltek, Tóthné
Szarvas Andrea és Fentős
Tímea sokszor egymással is
versenyezve szereztek soksok dobogós helyet. Pesei
Patrik 2015-ben felnőtt korosztályba lépett, tőle ugyanazt az eredményes szereplést
várjuk, amit ifiként megszoktunk tőle.
2015. augusztus 25-29
között
Magyarországon,
Gödöllőn kerül megrendezésre az IFAA 3D világbajnokság, amelyen szakosztályunk 10 versenyzővel vesz
részt a kb. 1600 íjász részvételével zajló eseményen!
Versenyzőink eredményeiről, illetve minden friss
íjász hírről a www.vajkijasz.
webnode.hu oldalon tájékozódhatnak, az ott található
elérhetőségeken pedig várjuk minden íjászat iránt érdeklődő jelentkezését!
Tóth Balázs
szakosztály vezető
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A Jankovich iskola rendezhette a területi fordulót

Szép magyar beszéd verseny, Rácalmáson

A Kazinczy-verseny iskolai fordulói lezajlottak 2015.
január végéig országszerte.
A II. fordulókat, a megyei
versenyeket február 20-ig
kellett megrendezni.
Fejér megyében három
helyszínen zajlott a vetélkedő: Székesfehérváron, Bicskén és Rácalmáson.
Az 5-6. osztályos tanulóknak lezárul a verseny a II.
fordulóval, míg a 7-8. osztályosok közül a győztes tanuló a III., regionális fordulóba
jut, s Balatonbogláron versenyez majd 2015. március 2628. között.
Tavaly rácalmási diák
nyerte a 7-8. osztályosok területi versenyét, ezért az idén
Rácalmás kapta meg a verseny szervezésének jogát. A
területi versenyen 20 diák
vett részt a tankerületből a
24 nevezett közül.
A versenyzők egy kötelező és egy szabadon választott 20-25 soros prózai szöveget olvastak fel. A szöveg
csak eredeti, magyar-20-21.
századi- közlő prózai stílusban megírt mű lehetett,
amely nem tartalmazhatott
párbeszédet, sem régies, sem
tájnyelvi szavakat.
A zsűri tagjai voltak:
Nagyné Fauszt Csilla, a Rudas Szakközépiskola igazgató helyettese, Németh
Miklósné
alpolgármester
asszony, a házigazda iskola volt igazgatója, Kálnay
Adél írónő, Szűcsné Harkó
Enikő, a Széchenyi István
Gimnázium igazgató helyettese, Törökné Antal Mária, a József Attila Könyvtár
könyvtárosa, és Csadi Zoltán, a Bartók Színház színművésze.
Az 5-6. évfolyamon a következő eredmények születtek:
1. CZUPPON ZSÓKA,
a Móricz Zsigmond Általá-

nos Iskola 6. osztályos diákja
2. HORVÁTH ZSOMBOR, a Rácalmási Jankovich
Miklós Általános Iskola 6.
osztályos diákja
3. JÁNOSI HANNA, a
Széchenyi István Gimnázium 6. osztályos tanulója
Két tanuló részesült különdíjban: KAJÓ CSENGE, a Móricz Zsigmond
Általános Iskola 6.osztályos
diákja, és BALOGH PATRIK, a Vasvári Pál Általános
Iskola tanulója.
A 7-8. osztályosok eredménye:
1. KOVÁCS INEZ, a
Széchenyi István Gimnázium 8. osztályos tanulója

2. DEÁK VIKTÓRIA, a
Móricz Zsigmond Általános
Iskola 7. osztályos diákja
3. BÁRÁNDI MARCELL,
a Rácalmási
Jankovich Miklós Általános
Iskola 7. osztályos tanulója
Különdíjban
részesült:
KURUCZ VANDA, az
Adonyi Szent István Általános Iskola tanulója, és
HORVÁTH ANNA, a
Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola 8. osztályos versenyzője.
Az országos döntőbe Kovács Inez jutott, akit Csathóné Zágoni Nóra tanárnő
készített fel a versenyre.
A versenyző gyerekek és
felkészítő tanáraik méltat-

ták a szervező iskola kedves
fogadtatását, a színvonalas
ünnepi megnyitó műsort, és
csodálták a gyönyörű iskolaépületet. Több dunaújvárosi
és vidéki iskola most járt először az iskolában, s teljesen
elvarázsolta őket a látvány, s
a vendégszeretet.
Köszönet a város polgármesterének, Schrick István
úrnak és a képviselőtestületnek, hogy jelentős anyagi támogatást nyújtottak a
verseny
megszervezéséhez, lebonyolításához. Csak
így lehetett emlékezetes , és
mindenki részéről kiválónak
minősített területi fordulót
rendezni.
Szabó Erika

Felsős farsang

A farsangi készülődés, díszítés mindig újjávarázsolja,
még hangulatosabbá teszi az
iskolánkat. Február 13 péntek (a babona ellenére) nagyon is szerencsés és kellemes nap volt számunkra.
A legszebb most is a nyolcadik osztályosok keringő
tánca volt. A lányok gyönyörű báli ruhában, kész hölgyekként kecsesen suhantak,
a fiúk elegáns tartással vezették őket, könnyeket csalva,
szülők, nagyszülők és tanáraik szemébe. Kissné Zsuzsa
néni ismét szép koreográfiával lepett meg minket.
Minden osztály ötletes
jelmezzel, jelenettel, tánccal készült. Nem volt kön�nyű dolga a zsűrinek. Németh Miklósné Pötyi nénit
és régi tanítványainkat kértük meg, hogy mondjanak
véleményt a színes műsorról.
Végül megosztott első, második és harmadik helyezés
mellett döntöttek.
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Vastapsot kapott a 8.b
osztály zumba tánca, különösen akkor, amikor István
bácsi is velük táncolt. Nagyon ötletes volt az 5.a és 5.b
élő sakkjátszmája, amelyből
mindkét osztály győztesként
került ki. A két vezér Vanda
néni és Judit néni egy kézfogással megoldotta a helyzetet.
A 7.a osztály akrobatikus elemeket is tartalmazó
HIP-HOP tánca, lélegzet
elállító volt. Sikert aratott
a 8.a osztályosok „Időkapu”
jelenete, amelyben megmutathatták a tanulók különböző zenei ízlésüket, regi, rock,
és a mai lányok tánca emelte
a hangulatot. Saját koreográfiával begyakorlott mozdulatokkal szerepeltek a 6.a
„Santa Maria” tengerészei.
Kedves és szórakoztató volt
a 6.b „Gigasztár kerestetik”
című jelenete Zita néni tévériporter vezetésével. Kiss
Zsuzsa néni macska jelmeze

is nagyon tetszett, 7.b osztályának képviselőivel együtt a
macskák táncát mutatták be
nekünk. Szinte mindenkit,
aki szerepelt tortával jutalmazhattunk.
A jó hangulatot tovább
fokozta Garda István bácsi
diszkója. A gyerekeket, kedvenc zenéjükkel szórakoztatta.
Köszönet mindenkinek,
aki munkájával emlékezetessé tette ezt a délutánt Köszönjük a szülőknek a sok
felajánlott tortát, szendvics
alapanyagot, szörpöt, segítő
munkát, amellyel hozzájárultak farsangunk szervezéséhez. Köszönjük Pinthoffer
Antalnak a szódát.

Külön köszönet a polgárőröknek, akik biztosították a
zavartalan szórakozásunkat.
És nem utolsó sorban
köszönet minden kollégának, osztályfőnöknek, akik
munkájukkal emelték rendezvényünk
színvonalát.
Megéri a befektetett munka, mert a közös élmények
segítenek továbblépni. Feltöltődve, nagyobb lendülettel folytatódhat az oktató
nevelőmunka.
(A farsang hangulatát
még jobban idézi a Rácalmás TV 2015. február 26-i
adása, amelyet megnézhetünk az interneten.)
Vargáné Moldován
Katalin

Szent Miklós Cserkészcsapat hírei

Folytattuk az idei Passió
előadásra való felkészülést.
Legutóbbi próbáinkat már
a helyszínen tartottuk meg,
ahol csaknem hiánytalanul
összejött a szereplőgárda. Kisebb módosításokkal, régi és
új szereplőkkel várjuk majd
közönségünket. Jó látni az
együttlét örömét felnőtteken
és gyerekeken egyaránt.
A 24. országos cserkész
népdaléneklési, népzenei,
vers- és mesemondó versenyen kiscserkészeink szép
eredményt értek el. Varjú
Noémi és Tóth Laura arany-,
Varjú Veronika ezüstminősítést ért el. Adonyban cserkészbáloztunk, az izraelita temetőnél dolgoztunk, a
Velencei-hegységben túráztunk. Megkezdtük vezetői
felkészítő programunkat.

Március 7-én családi napot
tartottunk a cserkészeknek és
a passiós közösségnek a horgásztanyán. Egy disznó kivételével túléltük az eseményt.
(A Vaddisznó őrs létszáma
nem változott!) A remek hangulatért és a finom falatokért
köszönet minden közreműködőnek és az Európa Pékség támogatásának! Másnap
megtartottuk hagyományos
Hóvirág-túránkat, a Szentmihályi erdőtől, a kúriáig.
A IV. Közép-dunántúli Cserkészkerület tisztújító
közgyűlésen új elnökséget
választottunk. A közgyűlés
megtisztelő feladattal bízott
meg, én képviselem kerületünket az országos tanácsban.
Március 14-én emléktúra
a Pilisben 12/24/48 km-s tá-

vokon, melyen mi is részt veszünk, majd egy másik hétvégén medvehagyma lesre is
megyünk a Bakonyba.
Március 22-én 14 órától
önkéntes munkánkat folytatjuk az izraelita temetőnél.
Nagyban segítené a sírkert
megújítását, ha virág, cserje, díszfa és termőföld adományokat kapnánk városunk
lakóitól! 28-án, a Duna-part
takarításon mi is ott leszünk,
más civil szervezetekkel közösen.
Március 29-én virágvasárnap 15 órától a Jankovicskúria díszudvarán a hagyományos Rácalmási Passió
előadás részesei vagyunk.
Hittel és lelkesedéssel várjuk
az eseményt és a húsvét ünnepét. Egyházi közösségek
és az önkormányzat kérésé-

re egy dunaújvárosi előadás
is tervbe van véve, melynek
helyszíne a ´48-as emlékmű
parkja lesz. A passió weboldala: http://racalmasipassio.
webnode.hu
Húsvétra a cserkészlányok tojásfestéssel, közös
sütéssel, a fiúk mondókákkal, kölnivel és sok vízzel
készülnek. Az esti locsolóbál hangulatfelelőse Ragacs
Ákos DJ.
A csapatba nem csak az
általános iskolás korosztályt
várjuk.
Szívesen látnánk olyan
15-25 év közötti fiatalokat,
akik szeretik a természetet,
nyitottak az igazi értékekre,
hasznos és izgalmas kihívásokat keresnek.
Blau Sándor
csapatkapitány
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EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRE

A RÁCALMÁS 2014.
decemberi számában olvastunk Hattyuffy Kristófról.
Az írás végén néhány sorban megemlékeztem fiáról,
Hattyuffy Dezsőről, aki újságíró, író, régész volt. Neve
összeforrt Székesfehérvár
kulturális életével, hiszen
az 1800-as évek utolsó évtizedeinek
meghatározó
személyisége volt. Itt Rácalmáson, mint olyan sok
másról, Hattyuffy Dezsőről, aki Rácalmás szülötte
volt és itt is van eltemetve,
semmit sem tudunk. Ezért
is szinte kötelességünk legalább ebben a sorozatban
emlékeznünk rá.

Dr. Hattyuffy Dezső
(1851-1914) a jogász és régész
Hattyuffy Dezső az ismert rácalmási nemzeti hős,
Hattyuffy Kristóf gyermekeként született 1851-ben
Rácalmáson. Az elemi iskola négy osztályát Rácalmáson végezte, majd két évet
a sárszentlőrinci algimnáziumban tanult. Ezután került
Budapestre, a híres Fasori
Evangélikus Gimnáziumba.
Két osztály után a székesfehérvári Ciszterci Főgimnáziumba folytatta a tanulást.
Itt érettségizett 1870-ben.
A gimnáziumban kitűnő
önképzőkör működött, s
amibe Hattyuffy is bekapcsolódott, s ez egész életére
meghatározó volt. Ez az önképzőkör volt a nevelőiskolája nem csak Hattyuffynak,
hanem a 80-as-90-es években Székesfehérvár kulturális- irodalmi életét vezető
embereinek is. A Budapesti Jogtudományi egyetemen
szerzett jogi diplomát, de
Fejér megye főispánja már
másodéves kora után megyei tiszti aljegyzővé nevezte
ki. Az egyetem rendszeresen
írt ki pályázatokat. Itt Hat�-

tyuffy 1872-ben érempályázatával, 1879-ben címertani
pályázatával nyert díjat. A
joggyakorlatot is itt kezdte meg, majd ügyvéd mellett
dolgozott és 1877. év végén
ügyvédi vizsgát tett. 1877től rendes aljegyző, majd
árvaszéki ülnök, végül árvaszéki elnök. Ezt az elnöki tisztséget töltötte be évtizedeken keresztül nyugdíjba
helyezéséig. 1882-ben bölcsész- doktori címet szerzett.
Az árvaszéki tisztséget
akkor kapta meg, amikor
megjelent az 1877-évi XX.
tc. a gyámhatóság - és árvaszék jogi, eljárásjogi, szervezeti, működési, stb. feladatairól. Az 1867. évi kiegyezés
előtt nem volt ilyen átfogó
törvény, mely a gyámhatósággal, árvaszékkel kapcsolatos ügyeket átfogóan szabályozta volna. Egy nagyon

korszerű törvény született. A
törvény szerint a gyámhatóság legfőbb feladata a gyámoltak szellemi és anyagi
érdekeinek megóvása és az
előmozdítása. A gyámhatóság intézkedéseinél ezt mindig tartsa szem előtt. Hat�tyuffy Dezső belevetette
magát a munkába és ennek
az eredménye meg is volt:
Hattyuffy korának legfelkészültebb jogászává vált árvaszéki- gyámhatósági ügyekben. Árvaszéki elnöki ideje
alatt számtalan szakmai cikket írt, ezek nagy része tudományos igényű szakmai folyóiratokban jelent meg.
Szakmai ismereteit három, tudományos igénnyel
megírt könyvben foglalta
össze:
A gyámügyi igazgatás kézikönyve.
A gyámhatósági közigazgatás kézikönyve.

Magyar családjogi kézikönyv.
A könyvek 500-600 oldalasak. Így természetesen
a gyámügy minden kérdésével foglalkozik a szerző.
Emlékeztetném az olvasót,
hogy abban az időben a korai halálozás miatt több volt
az árva gyermek, egy családban több gyermek is volt, így
a kérdéses ügy is súlyosabb
volt, mint manapság.
Nincs szándékomban a
szakcikkek és könyvek tartalmával untatni az olvasót,
de néhány súlyos témakört
kiemelek, melyek abban az
időben egyrészt hangsúlyosak voltak, másrész a korábbi
elvektől jelentősen eltértek:
- Kiskorúak jogai, kötelességei. A szülők kötelessége a kiskorúak iránt.
- A gyámsági ügyek bírósági hatásköre helyére a
közigazgatási
ügyintézés
lépett.
- A gyámolt vagyonkezelési ügyei nagyon szigorodtak. A gyámolt vagyonának
garanciális biztosítására új
szabályokat alkottak.
Hattyuffy Dezső által
megírt szakirodalom olyan
színvonalas volt, hogy még
100 év múlva sem vesztette
el aktualitását, elővették és
idézték.
Ha a szakmai munkáját végiggondoljuk, látjuk,
hogy igen tekintélyes, kimagasló teljesítményt nyújtó jogász volt. De mégis…..
Ez irányú tevékenysége eltörpül amellett a hatalmas
munka mellett, amit a fehérvári kultúra és irodalom
érdekében kifejtett. Székesfehérvár kultúráját az 18701900. közötti években meghatározó első tíz személy
között ott van Hattyuffy
Dezső. A Vörösmarty Társaság titkára, a Régészegylet titkára, a Székesfehérvár
újság főszerkesztője, de ta-
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lán nem is ezek a legfontosabbak, hanem az, hogy ott
van a közélet minden pontján, véleményt mond, segíti
a szervezeteket, intézeteket,
még az iskolákat is.
A Vörösmarty Irodalmi és Társaskör, mely már
1867-ben három szakosztállyal megalakult Székesfehérvár életében jelentős
szerepet töltött be: A közműveltség fejlesztése, közszellem ébresztése, ápolása,
szaktudományi vívmányok
és szépművészetek ismertetése, ész és szívnek párhuzamos művelése. A körnek
tartósan Hattyuffy Dezső
volt a titkára. A jogi szakosztálynak a rácalmási Márkus István volt hosszabb
időn keresztül a vezetője. A
társaskörből indult ki a város kulturális megmozdulásának minden mozzanata. A kör felolvasó üléseket,
irodalmi ünnepélyeket rendezett. Innen indult ki az
állandó színház létesítésének gondolata is.
Írói hajlamai már fiatal
korában előtörtek. Még 19
éves sem volt, midőn a Hazánk és Külföld című képes hetilap 1869. évi évfolyamában megjelentek első
cikkei: Egy régi magyar babona; Kreskay József, egy
ismeretlen magyar Jakobinus; Mátyás király serlege. Itt jegyzem meg, hogy a
Mátyás király- Modrovich

Billikom történetét részletesen Ő írta le először, bár
rövid ismertetés 1864-ben
már megjelent a billikomról. 1870-től az Archeológiai Értesítőben – melynek
később munkatársa lett – írt
kisebb cikkeket régészeti témákban: Az Alsószentiváni
Barlangról és Kunhalmokról; a Székesfehérvári Demkóhegy leleteiről.
1871-től igen nagy energiát fektetett egy Régészegylet
megalakításába.
Ennek érdekében több cikket is írt a Székesfejérvár
újságban: Néhány szó egy
alakítandó megyei régiség�gyűjtemény ügyében; Néhány szó múzeumunk ügyében; Fejér megye régiség
gyűjtői; A megyei történelmi és régészeti egylet ügyében, stb. Az egyletet 1873ban sikerült megalakítani.
A létrejött Fejérvármegyei
és Székesfehérvár Városi Történeti és Régészeti
Egyesület (Régészegylet)
célul tűzte ki a megye és város múltjának kutatását, továbbá a történelmi és régészeti múlt megjelenítését.
Ennek az egyletnek lett titkára Hattyuffy Dezső. Neve
összeforrt a Régészegylettel. Az egylet tevékenysége
sokoldalú volt. A várostól
megkapták a volt vármegye
börtön épületét és a régészeti leleteket ott helyezték
el. Sorba építették a polco-

kat, a városból és a megyéből gyűjtötték a régiségeket.
A gyűjteménynek Hattyuffy volt a gazdája, előbb jegyzője, majd titkára, 1878-tól
„múzeumőre”. Az Országos
Embertani és Régészegylet megbízásából a városban
és a megyében ásatásokat
kezdeményeztek és végeztek. Az egylet több kisebb
nagyobb régészeti és történelmi kiállítást, valamint
felolvasásokat
rendezett.
1885-ben és 1893-ban két
igen nagyszabású évkönyvet adott ki Hattyuffy szerkesztésében.
A Régészetegylet történelmi- régészeti könyveket
is kiadott. Hattyuffy írta:
a Moha község történelmi
vázlata. A címerekről és pecsétekről írt szakcikkei és
könyvei alapműnek tekintendők: A hazai vármegyék és városok címerei; A
pecsétekről.
1891-ben a minisztériumba helyezték gróf Cziráky Béla főispánt, a vármegye
első emberét. Fejér Vármegye tisztikara (vezérkara,
elitje) egy nagy tablóval búcsúzott a főispántól, melyen
a megye 50 fős tisztikarának fotója volt. Ezen a tablón volt Dr. Hattyuffy Dezső
mellett Modrovicz Ignác is.
A Fejérkomáromi Evangélikus Egyházmegye felügyelője volt hosszú ideig.
Az 1900-as évek elejére megteltek a raktárak régiséggyűjteményekkel, a levéltári polcok úgyszintén.
A Régészegylet kezdettől
fogva a gyűjtésre helyezte a
hangsúlyt, nem pedig a korszerű múzeumi elhelyezésre
és bemutatásra. Ez időben
pedig már új korszerű szempontok kerültek előtérbe: a
régészeti anyag vonzó bemutatása művelődés és nevelés célzattal.
1910-ben megalakult az
új Múzeumegylet, ami már a
nevében is kifejezi új céljait.
A Fejérvármegyei és Székesfejérvári Múzeum Egyesület
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Hattyuffy Dezsőtől átvette a teljes régészeti anyagot,
de Hattyuffy a múzeum további munkájában nem vett
részt. A neves Szent István Király Múzeum alapjait
Hattyuffy gyűjteménye vetette meg.
Hattyuffy irodalmi tevékenysége igen sokoldalú
volt. A Székesfejérvár újságban, melynek hosszú ideig
főszerkesztője, majd társ�szerkesztője volt, sok cikket
írt: A régi székesfejérvári
kaputoronyról, A székesfejérvári ásatások eredménye,
Romjainkról. Sok cikke jelent meg az alábbi újságokban is: Hazánk és Külföld,
Fejérvári Híradó, Hon, Nefelejcs, Pesti Napló, Ellenőr,
Jog. A Vértesaljában Dunapentele múltjáról és a Szigetfő
múltjáról írt.
Családi körülményeiről
nem sokat tudunk. Igen sokat dolgozott, elfoglalt ember volt Fehérváron. A hétvégeken gyakran hazajött.
Az 1880-as évek elején vette feleségül Plitener Annát.
Majd hamarosan születtek a
gyermekek: Dezső, Elemér,
Anna, László, Mária és Erzsébet. Egy kisleányuk két
hónapos korában, 1893-ban
meghalt. A gazdaságot felesége és édesanyja vezette. A gyermekek nevelése
is főként Hattyuffy feleségére és édesanyjára maradt.
Az elemi iskola után a gyerekek Fehérváron és Pesten
tanultak. Rácalmást végleg
elhagyták.
Hattyuffy
1910-ben,
nyugdíjazását követően végleg hazaköltözött. Fehérvárhoz kötődő munkákat már
kevésbé végzett, inkább a
nagy családdal foglalkozott.
1914-ben halt meg. Rácalmáson a családi sírboltban temették el.
Szalai Árpád
Forrás:
– Szent István Király Múzeum levéltári anyag
– Az interneten található
anyagok
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Húsvét és passió-játék
Rácalmáson

A húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, hivatalos állami ünnep, a magyarság kultúrájának, hagyományának élő része több mint ezer éve. De miről is emlékezünk meg Húsvétkor? Semmiképpen nem a nyusziról
(csirkéről, bárányról, főt sonkáról).
Húsvét vasárnapja a tavaszi napéjegyenlőséget követő első
holdtölte utáni első vasárnap.
Húsvét az azt megelőző időszak, Jézus sivatagi böjtjének emlékére tartott negyvennapos nagyböjt lezárulását jelzi. A katolikus kereszténységben böjtnek nevezett, valójában
„húshagyó” táplálkozási időszak után ezen a napon szabad
először húst enni.
Hamvazószerdával mi, katolikusok is negyvennapos böjti időszakba kezdünk, mert hitünk legnagyobb eseményére,
központi titkának megünneplésére készülünk: Jézus Krisztus kínszenvedésének, megváltó kereszthalálának és dicsőséges feltámadásának a méltó megünneplésére.
Az előkészület második fontos alapeleme az alamizsnálkodás. Az alamizsna szónak eredeti értelmében a kolduláshoz semmi köze nincs. Az alamizsnálkodás tulajdonképpen
a felebaráti szeretet gyakorlását jelenti, azt, hogy embertársammal valami jót teszek, nem csak magamra gondolok.
Az alamizsnálkodás a szeretetnek tettekben való kifejeződése. A nagyböjt idején nem elég valami jóról lemondanunk, konkrét jócselekedeteket kell véghezvinnünk, segítenünk kell a rászorulókat. Mert ha valakivel jót teszünk - akár
a legkisebbek közül -, azt magával Jézussal tesszük az utolsó
ítélettel kapcsolatos elbeszélése alapján. Minden rászorulóban Jézust kell meglátni, aki értünk szegénnyé lett, aki otthagyta a mennyország boldogságát, hogy a mi emberi életünk küzdelmeiben is osztozzék velünk.
A vallásos élet harmadik legfontosabb tette az imádság.
Az imádság nem szavak, imaszövegek puszta elmondásából
áll, nemcsak mi beszélünk hozzá, hanem Ő is hozzánk. Ezt
azonban meg kell hallani a lélek csendjében, hallgatni kell
jobbik énünkre, a jó dolgokat meg kell cselekednünk önzetlenül, szeretettel!
Virágvasárnap a nagyhét kezdete, ezen a napon vonult be
Jézus Jeruzsálembe. Nagycsütörtök az utolsó vacsora emléknapja. Nagypénteken emlékezünk meg Jézus Krisztus kereszthaláláról. A húsvétvasárnap Jézus feltámadásának ünnepe. A húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul. A passió
Krisztus szenvedésének történetét beszéli el (latin passio =
szenvedés), evangéliumi szöveggel.
A betlehemezések és az elmúlt két év előadásainak sikerén
és pozitív visszhangján felbuzdulva elhatároztuk, hogy 2015ben ismét elhozzuk az ünnep hangulatát, és megismertetjük
történéseit a Rácalmásaikkal és minden érdeklődővel. 5060 önkéntes barátunk készül lelkesen a próbákon szöveggel,
énekkel, tánccal. Miről szól még a passió? Nekünk itt Rácalmáson a szeretetről, az összefogásról, a jó közösségről, amely
felkarol minden pozitív ötletet, kezdeményezést. Az előadás
civil kezdeményezésre és segítséggel jön létre, melyet az önkormányzatunk is támogat, de várunk további adományokat
is. Az esemény az idén is ingyen tekinthető meg!
Blau Sándor

Elkezdődtek a próbák

Megkezdődött a 2015-re
tervezett Rácalmási Passió
előadásának próbasorozata. Településünkön – Kereki
Rita művészeti vezetésével
és rendezésében – immáron

harmadik éve adják elő Jézus Krisztus szenvedéstörténetét, öntevékeny, amatőr
színjátszók közreműködésével. A darab különlegessége,
hogy az előadók nagy része a
helyi lakosságból tevődik ki,
a szereplők létszáma évről
évre dinamikusan növekszik.
Mint az köztudott, a passiójáték a középkori misztériumjáték legismertebb alfaja; a bibliai történetnek Jézus
szenvedésével és halálával
foglalkozó részeit dramatizáló színjáték.
A rácalmási előadás tervezett időpontja 2015. március 29., vasárnap, délután
15.00 óra. Az előadás helyszíne a rácalmási Jankovich
kúria, a belépés – mint ahogy
eddig is minden évben – ingyenes.
Szeretettel várnak mindenkit, akár nézőnek, akár
szereplőnek egyaránt!
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Sakkozóink sikere a diákolimpián

Lezajlottak Fejér megyében a diákolimpia keretében
a sakkversenyek. Székesfehérváron a Comenius két
tannyelvű gimnázium adott
otthont a megyei döntőknek.
Az iskolák tanulói csapatban és egyéniben is megmutathatták tehetségüket, játékerejüket.
A rácalmási Jankovich
Miklós Általános Iskola is
nevezte sakkozni szerető diákjait mindkét kategóriában.
Csapatban két korcsoportban indultak diákjaink, alsós fiú, II. korcsoportban és
felsős lány IV. korcsoportjában. A fiú csapatot Tancsa
Tomi, Krizsán Balázs, Szabó Noel, Lampert Olivér
és Molnár Kiara alkották.
Igen nem tévedés, a sakkozás olyan sport, ahol lányok
is indulhatnak a fiúk között.
A Lány csapat tagjai Blau
Virág, Németh Afrodité és
Krizsán Krisztina voltak.
Az egyéni versenyek 10
kategóriában kerültek megrendezésre. Az értékszámmal rendelkező csoportban
Hegedűs Dominiket és Hegedűs Lucát nevezte az iskola, mivel akkor még csak ők
rendelkeztek FIDE élővel.
Mindketten megnyerték kategóriájukat. Ők ketten szereztek jogot az országos döntőn való indulásra. Tudásuk
alapján elképzelhető, hogy
országos bajnokai is lehetnek
személyükben a rácalmási iskolának. A legjobban a dunaújvárosi és székesfehérvári
sakkozó diákok szerepeltek,
Velence után azonban Rácalmás szerepelt, megelőzve
a móri diákokat is.
Az amatőrök között Blau
Virág a lány IV-es korcsoportban a 2. helyen, Krizsán
Krisztina a lány I-es korcsoportban 2. helyen, Tancsa
Tomi a fiú I-es korcsoportban 2. helyen végeztek. Ezek

Hegedűs Dominik és Hegedűs
Luca

A rácalmási csapat

Blau Virág

Tancsa Tomi

Krizsán Kriszti

kiemelkedő, nagyon jó eredmények. A fiú II-es korcsoportban Krizsán Balázs a 10.
Szabó Noel a 17. helyen végeztek.
A rácalmási diákok rendelkezésére áll a művelődési házban minden pénteken
17-19 óráig a továbbképzés
lehetősége, de az óvodás korúak, a kezdő sakkozni szeretőket is szívesen fogadja
a sakk-klub. A sakk-klubban minden tanítványunkból igyekszünk kihozni a
legtöbbet, legjobbat. Tehetségek minden korban vannak, de nem érnek vele semmit, ha valamilyen módon
nem hozzuk ki már a gyerekekből. A jelenlegi sikerek nem jöhetnek létre csak
akkor, ha a gyerekek szeretik
ezt csinálni, a szülők mindent megtesznek ennek ér-

dekében és az edzők, tanítók
lelkiismeretesen, odaadóan
végzik munkájukat. A technikai és anyagi feltételek a
magasabb szintű sakktanításra is rendelkezésre állnak.
Az edzéseken arra törekszünk, hogy a foglalkozások
érdekesek, szórakoztatóak
is legyenek amellett, hogy
fontos elméleti ismeretekkel
gyarapítsák a tanulók tudását. Figyelemmel kísérjük a
diákok fejlődését és ha kell
személyre szabott feladatokkal fejlesztjük tudásukat. Az
iskola és a rácalmási óvoda is
elkötelezett a sportolás iránt.
Kérem a vezetőiket, hogy vegyék figyelembe, hogy a sakkozás sport is, azon kívül kiváló szórakozás és még adott
esetben művészet is.
Elsősorban a sakkozás
napközis foglalkozásokba

történő beemelésének lehetőségére szeretném felhívni
a figyelmét a szülőknek és
intézményvezetőknek.
Ebben az évben is folytatódik a Fejér megyei körverseny, amelynek első állomása idén éppen Rácalmás lesz.
Április 12-én vasárnap kerül
majd erre sor a művelődési
házban. Több mint száz versenyzőre számítunk, mert a
különböző korosztályok versenyzői már alig várják, hogy
újra asztalhoz ülhessenek.
Később a megyei helységek
további 11 helyen rendezik
meg hasonló módon a versenyeket, amelyek mindegyikén szeretnének a rácalmási
sakkozók is részt venni.
Diákjainknak további sok
sikert, jó versenyzést kívánok!
Kondás László
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TESTŐR Egészség és
Szépségház

Az ünnep
szeretete

Az ünnep szeretete
bennünk van, s igyekszünk ahhoz méltón igazodni. Mint minden évben, most is próbáljuk
széppé tenni romos portánkat. A virágok rendezését már megkezdtük.
Tervezzük tojásfa állítását is a kapunál, és szinte
minden évben más-más
produkcióval készülünk
az emberek csodálatára.
Kérjük a rácalmásiakat, amennyiben módjukban áll, támogassák
a rendezvényeinket régi
holmikkal, tárgyakkal.
Minden rácalmási gyermeket, fiatalt és felnőttet, diákot és óvodást
szeretettel várunk!
A „Szép Ilonka”
régi tárgyak gyűjtője
Koczor József
és Julika
Rácalmás
Kiss Ernő u. 1.

Apróhirdetés
Ófaluban régi típusú családi
ház eladó.
Ugyanitt szobabútor, gyermek heverő, vegyes tüzelésű kályha, Hajdú mosógép,
centrifuga eladó.
Érdeklődni: 70/207-2315

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy megnyitottuk természetgyógyászati centrumunkat, amelynek neve Testőr Egészség és Szépségház. Szolgáltatásaink röviden:
Sószoba: A sószobában az úgynevezett száraz sótechnológiát alkalmazzuk. Lényege,
hogy a sót a hörgőcskék átmérőjének méretére porlasztjuk és a keletkezett sóködöt levegőbe juttatjuk. Ez egy új technológia, eltér a korábbi sótéglás megoldásoktól. A hatóanyag lényegesen mélyebbre el tud jutni, így a légutak is jobban tisztulnak. Különösen
hatékony légúti betegségek, allergia, asztma és fül, arcüreg gyulladás, krónikus köhögés esetén. A légúti lerakódások feloldódnak, és azoktól a szervezet természetes módon
megszabadul. Ezt a technológiát alkalmazzuk sikerrel már évek óta Dunaújvárosban is.
MAGNETER mágnesterápia: A biorezonancia és mágnesterápia létezik az orvostudományban és az alternatív terápiában is. A kettő kombinációja jelenik meg a MAGNETER működésében.:A kutatók, orvosok betegségenként kifejlesztettek gyógyító frekvenciákat előállító programokat. Ezeket a programokat használjuk ahhoz, hogy a sejtek
egészséges rezgését visszaállítsuk, az öngyógyító folyamatokat megerősítsük. Jelenleg 50
féle betegségre van kezelő programunk.
Jadeköves masszázságy: Az átmelegített jade kövek fellazítják a gerinc menti izmokat, és stimulálják a háti akupresszúrás pontokat ezáltal a blokkok kioldódnak. Hát- derékfájás, lábzsibbadás esetén különösen ajánlott.
Gerincnyújtó pad: A gravitációs gerincnyújtó pad szintén kiváló segítséget nyújt a
hátfájás, derékfájás és gerincsérv kezelésében és megelőzésében. A denevérpad és a gravitációs állvány hatásmechanizmusa megegyezik. Ellazítja a gerinc melletti izomzatot,
csökkenti a csigolyák között lévő feszültséget, emellett kitűnő relaxációt biztosít. Nem
mellékesen javítja az agy vérellátását, így javul a memóriánk is.
Infraszauna: Az infraszauna esetén az izzadás 2-3-szor hatékonyabb, mint a hagyományos finn szaunában, ezáltal nagyobb mennyiségű mérgező anyagot képes egy kúra
alatt eltávolítani testből. Bársonyossá varázsolja a bőrt.
Vibrációs tréner gép: A flabelos-hoz hasonló, csak ez egy kicsit többet tud. Narancsbőr ellenes, és alakformáló kezelésekben segít. Alkalmas kimondottan a vázizomzat erősítésére is, különösebb erőfeszítés, megerőltetés nélkül.
Fény és színterápia Activelight Professional orvosi bioptron lámpával. Bőrproblémák,
gyulladásos folyamatok kezelésére, fájdalmak csillapítására, sebgyógyulás gyorsítására.
Ráncosodó, fáradt bőr kitűnő eredménnyel kezelhető általa.
Oxigén bár: Oxigéndús levegő belélegzésével szellemi, fizikai felfrissülést, jó közérzetet, fejfájás megszűnését, a stressz hatásainak enyhítését, hatékonyabb anyagcserét, kellemes kikapcsolódást nyújt használójának.
A gépi kezeléseken túl lehetőség van egyéb természetgyógyászati szolgáltatások
igénybevételére.
Gyógynövény terápia (fitoterápia): A gyógynövények szakszerű alkalmazásának is
elkötelezett hívei vagyunk. Aki hozzánk fordul, nemcsak személyre szabott gyógynövényes terápiát kap, de a tanácsadás tartalmazza a szükséges gyógynövényeket (teákat és/
vagy krémet).

Manuális kezelések: Gerinckorrekciós masszázs és mauálterápia, lágy csontkovácsolás, reflexológia (talpmasszázs), svédmasszázs
Masszázs fotelek, oxigénbár, gyógytea fogyasztás minden vendégünknek ingyenes.
A rendelő működtetését Kókai Ibolya fitoterapeuta, reflexológus, Dorn gerincterapeuta, pránagyógyító és Hári Mara svédmasszőr biztosítja.
Várjuk szeretettel vendégeinket!
Elérhetőség: 20-452-0377 Rácalmás, Táncsics M. u. 18.
testorhaz@gmail.com www. naturszertar.hu/termeszetgyogyaszat
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Köszönetnyilvánítás

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy hosszan tartó
betegség után elhunyt

Tóth József

Köszönetünket fejezzük ki dr. Árgyelán Sára háziorvosnak és asszisztensének Faragóné Szentirmai Andreának a lelkiismeretes és odaadó ápolásért.
Fekete Józsefné és férje

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2015. április 24-én,
pénteken jelenik meg.
Lapzárta: 2015. április 13-án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb április 13-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Rácalmási karate sikerek

Országos karate versenyt rendeztek Ráckeresztúron, tizenkét klub közel száz versenyzőjével.
A Rekon SE csapatában 5 rácalmási fiatal is megmérettette magát. A diákok mindannyian elsőversenyesek voltak
és küzdelemben indultak. A különböző korcsoportokban a
következő eredmények születtek:
9 éves lány: III. Palczer Kitti
9 éves fiú: III. Sohár Ákos
10 éves fiú: II. Bruzsa Márk
12 éves lány: II. Kolumbán-Portik Emőke
15 éves lány: III. Dudás Eszter
Városunkban két éve folyik karate oktatás Rezes János
szakedző vezetésével. Az alapok elsajátítása után ez volt az
első megmérettetése a fiataloknak, mindannyian érmet szereztek, gratulálunk.

Kokárdákat osztott a Jobbik
Rácalmási Ifjúsági Tagozata

A Jobbik Ifjúsági Tagozat tagjai az ünnep közeledtével
több tízezer kokárdát osztottak szét az ország számos pontján. Így a Jobbik Rácalmási Ifjúsági Tagozata is kokárdákat
osztott szét március 7-én, a Széchenyi téren, Pintér Tamás,
Jobbik Fejér Megye IV. számú választókerületi elnökkel közösen.
„1848. március 15. üzenete örökéletű, és ma is időszerű.
167 évvel ezelőtt a magyar ifjak megmutatták Európának,
hogy a hit mily’ tettekre képes. Háromszínű kokárdát tűzünk
most mi, kései utódok szívünk fölé, hogy hősi emlékük soha
el ne halványulhasson. Emlékezzünk rájuk a trikolór viselésével, mert ezzel teszünk tanúbizonyságot, hogy hazánk újra
egy büszke és független nemzet lesz, mi pedig leszünk oly’ A képen: Palczer Kitti, Bruzsa Márk, Sohár Ákos, Dudás Eszter,
Kolumbán -Portik Emőke
bátrak és áldozatkészek hazánkért, mint Ők voltak.”
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Rácalmás

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

Fizikai felmérő

A rácalmási kajak-kenusok februárban a téli alapozás végén Pakson vettek
részt a régiós fizikai felmérő versenyen, melyen 25
egyesület vett részt. A heti
öt edzéssel készülő versenyzők szép eredményeket értek
el. Korosztályában és a szak-

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

ágában Nagy Gábor és Bucsi
Bence megnyerte az összetett
versenyt, mely húzódzkodás,
lábemelés és Cooper futásból állt. Kimagasló volt Bucsi
Bence 3480 m-es futása.
Március elejétől megkezdődtek a vízi edzések.
Bölcskei Ferenc

Duna-parti takarítás

Rácalmás SE Vízi-és Szabadidősport Szakosztály és a Sirály Horgász Egyesület közösen önkéntes munkát szervez a Duna-parton,

március 28-án (szombat) 10 órától, 12 óráig.
Esős idő esetén április 4-én.

Feladat: fák gallyazása, szemétszedés.

Gyülekező a kikötőnél.

Minden civil szervezetet és lakót szeretettel várunk, aki a szebb Duna-part kialakításában szeretne résztvenni.
Aki teheti hozzon magával szerszámot,
(metszőolló, fűrész, gereblye, söprű, lapát stb.)
Az önkormányzat biztosítja a zsákokat és a szemétszállítást.
Az ígéretek szerint március 16-tól az erdészet
helyreállítja a Nagy-szigeten az utakat a fakitermelés előtti állapotnak megfelelően.
Bölcskei Ferenc

