2015. április XXII. évfolyam 4. 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

Közgyűlést tartott a városvédő egyesület
9. oldal

Az önkormányzat üzemelteti a temetőt április 1-től

Járda és rendelet

Az önkormányzat megbízásából elkezdődött a temető
kerítése melletti járda javítása és szélesítése. A helyreállítás már nagyon indokolt volt,
mert a járólapok széttöredeztek, megsüllyedtek az elkészülte óta eltelt több mint
húsz év alatt, és balesetveszélyessé vált a gyalogút.
Ezzel párhuzamosan elkezdődik a Jankovich-kúria
előtti járda építése. Főleg a
rendezvények idején okozott
gondot, hogy a gyalogosok
az úttesten közlekedtek, ami
közbiztonsági szempontból
elfogadhatatlan megoldás.
De az önkormányzat jóvoltából az Almavirág Fesztiválra már járdán sétálhatunk le.

Rácalmás önkormányzata üzemelteti
április 1-től a temetőt. Az önkormányzat
kéri, hogy a pontos sírhely nyilvántartás ér-

Majális

Gyönyörű rajzok születtek a
Víz Világnapjára
12,16. oldal

Szavaltak szépkorúink a Költészet Napján
14. oldal

Rácalmás Város Önkormányzata
szervezésében
idén is nagyszabású Majális lesz a focipályán. A fő vonulatot a sport és természetesen a közös sütés-főzés,
beszélgetés képezi a hagyományok szerint. A gyerekek sem fognak unatkozni,
gondoskodtunk számukra is
programokról.
Szeretettel várom Rácalmás lakóit a rendezvényre!
Schrick István
polgármester

dekében töltsék ki az 5. oldalon található
nyilatkozatot, és juttassák el azt a városházára. (Összeállítás a 4-6. oldalon)

ALMAVIRÁG
FESZTIVÁL

A Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület hagyományos, tavaszköszöntő VII. Almavirág Fesztiváljának a Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ ad
otthont idén. A népszerű rendezvény május 16-án lesz.
A programját a sport, az egészség, a család és a kultúra
jegyében állítottuk össze idén is.
Szeretettel várjuk Rácalmás lakóit!
Bodnár Sándor
a városvédő egyesület elnöke
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2015 első rácalmási babája
EBOLTÁS
Tisztelt Kutyatulajdonosok!

A képviselőtestület rendeletet alkotott tavaly decemberben arról, hogy babakelengyével ajándékozza meg azokat a
rácalmási lakóhellyel rendelkező házaspárokat, akiknek a
kisgyermeke 2015. január elseje után születik. Azóta több
újszülött gyermek szülei örülhettek ennek a kedves gesztusnak.
2015 első rácalmási babája Mészáros Laura volt, aki január 20-án született. Édesanyjával, Godó Anitával, édesapjával
Mészáros Lászlóval látható a fotón az önkormányzati babakelengye átadásakor.

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

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.

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 25/517-866-os telefonszámon.

A 164/2008 FVM rendelet értelmében „az állattartó köteles minden 3 hónapnál idősebb ebet veszettség ellen, saját
költségén beoltatni
– a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül,
– az első oltást követően 6 hónapon belül,
– ezt követően évenként.”
2013. január 1-től kötelező minden 4 hónaposnál idősebb
kutya mikrochip (transponder) általi egyedi megjelölése a
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján.

Csak a mikrochippel megjelölt eb oltható
(helyszínen mikrochip behelyezés megoldható)
A kötelezettség teljesítésének megkönnyítése érdekében
idén is megszervezzük az ebek kedvezményes árú oltását.
Helye:
Rácalmás Márkus I. utca ÁLLATORVOSI RENDELŐ!
Időpontja:
2015. május 14. (csütörtök) 8.00 - 11.00, 14.00 - 18.00
Pótoltás időpontja:
2015. május 21. (csütörtök)
Az oltás térítési díja: 		
+ a féreghajtó tabletta: 		
+ sorszámozott oltási könyv
Könyvpótlás díja 		

14.00 - 18.00 óráig.
3.500 Ft
200 Ft/tbl/10kg
300 Ft/db
600 Ft/db!

Nem oltható:
– 3 hónaposnál fiatalabb,
– lázas, beteg állat,
– Mikrochippel nem rendelkező eb.
Mikrochip beültetésre időpontot az alábbi számon kérhet vagy a helyszínen is megoldható (ára 5.000 Ft)
További információk: dr. Beregszászi Anikó állatorvos 06/20/377-7842 Rácalmás Város Polgármesteri Hivatal
25/517-863
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Ilyen gyönyörű lesz az óvodakomplexum az ősszel,
amikor lezárul az intézménykorszerűsítés
utolsó üteme. A látványterv
előterében, alul látható, milyen
impozáns lesz a régi
téeszirodai szárny
a felújítás után

Kezdődik az óvoda fejlesztésének,
korszerűsítésének utolsó üteme
A Manóvár Óvoda és Bölcsőde régi (az egykori téeszirodából átalakított) részének
felújításához, modernizálásához kezd hozzá a kivitelező
hamarosan. Az önkormányzati forrásból most kezdődő beruházás az intézmény
mintegy 300 négyzetméteres
területét érinti.

– Az óvoda régi, téeszirodai szárnyában lévő két
gyermekcsoport számára
új, a jelenleginél nagyobb,
az elvárásoknak megfelelő
foglalkoztatókat alakítunk
ki. A meglévő részt pedig
átalakítjuk, és abban kapnak
helyet a kiszolgáló helyiségek. Például a vezetői iroda,

Ravatalalozó
tervezése

Támfalomlás miatt muszáj
elhalasztani az útépítést

A képviselőtestület döntött arról, hogy megrendeli a temetői ravatalozó terveit. A feladattal a Castrum
Kft.-t bízta meg, amelynek
vezető tervezője Jánosi János. A megbízási szerződést
már aláírta a tervező cég
képviselője és Schrick István
polgármester.

az óvónői szoba és a logopédiai helyiség – tájékoztatta lapunkat a beruházásról
Zsigmond László, Rácalmás
főépítésze.
A kivitelezésre négy cég
adott be árajánlatot, közülük
a Fejérduna-Ép Építőipari
Kft.-t választotta a képviselőtestület.

A képviselőtestület kénytelen volt elhalasztani, és új közbeszerzési eljárásról dönteni a Király utca, valamint a Pince
sor útépítésével kapcsolatosan.
Sajnálatos módon támfalomlás történt egy magántulajdonban lévő ingatlanon. Az önkormányzat földtani szakértőt rendelt ki, hogy megvizsgálja a területet. A szakértő által elkészített anyag egyértelműen tartalmazza, hogy csak új
támfal építését követően lehetséges az útépítés és csapadékvízelvezetési munkák elvégzése. A szükséges statikai terveket a képviselőtestület megrendelte.

A beruházás lezárása, ünnepélyes avatása a tervek
szerint szeptember első hetében lesz.
Attól kezdve elmondhatjuk: Rácalmás lakói teljesen felújított, minden
igényt kielégítő óvodával és
bölcsődével büszkélkedhetnek.

Régi városháza:
felújíttatjuk

A képviselőtestület elhatározta, hogy felújíttatja a régi
városháza épületét, amennyiben az anyagi lehetőség ezt
lehetővé teszik. A beruházás
előkészítéseként megrendelte
az épület helyreállítási és átalakítási terveit. Négy tervezőiroda adott ajánlatot, közülük a Kvadrum Kft. nyerte el
a tervkészítői munkát.
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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
(Mindazok a tennivalók, amelyeket mostanáig
a katolikus egyházközség megbízottjánál kellett
intézni.)

A sírhelyekkel, temetőüzemeltetési
kérdésekkel keressék:
Horváth Mihályné
aljegyzőt

a polgármesteri hivatal 15-ös 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

A temető nyitva tartása

Április 1. és október 31. között 6 - 20 óra
November 1. és március 31.között 7-18 óra
Mindenszentek, halottak napja és ünnepek körüli
időszakban meghosszabbított nyitva tartással üzemel
a temető, amelynek rendjét az üzemeltető állapítja meg.

A temetési helyek díjai

Sírhelyek árai:
egyes sírhely
20.000 Ft
kettes sírhely
30.000 Ft
Sírboltok árai:
egyes sírbolt
40.000 Ft
kettes sírbolt
50.000 Ft
négyes sírbolt
70.000 Ft
ettől több személyes sírbolt
90.000 Ft
Urnahelyek:
Egyes urnasírhely
10.000 Ft
Kettes urnasírhely
20.000 Ft
A meghatározott díjak az ÁFÁT -t nem tartalmazzák.

Az önkormányzat pontos adatbázist
szeretne létrehozni a temetőről.
Ezért kérjük, vágják ki és a mellékelt
nyomtatványt és juttassák el Horváth
Mihályné aljegyzőnek!
Ha korábban megváltott sírhelyekről keletkezett (és otthon meglévő) korábbi nyugta, számla,
egyéb bizonylat rendelkezésre áll, akkor, kérjük,
azt hozzák magukkal a zökkenőmentes ügyintézés érdekében!
Amennyiben nem áll rendelkezésre az előbbi
bizonylat valamelyike, azt az egyháztól kell beszerezniük.

Részlet a helyi rendeletből

Az üzemeltető gondoskodik a temető fenntartásával kapcsolatos feladatok,
tevékenységek ellátásáról,
gondoskodik a temetői közüzemi díjainak megfizetéséről, vezeti a jogszabályok
által előírt nyilvántartásokat és beszedi a rendeletben
megállapított díjakat.
A temetkezési hely birtokosa
által végezhető munkák:
– egynyári vagy évelő
lágyszárú dísznövények ültetése , ápolása,
– fás szárú növények ültetése, ápolása, amelyek magassága nem éri el az 1,5 m-t
és a szomszédos temetkezési
helyek megközelítését, gondozását nem akadályozza
– cserepes, vágott és művirág koszorúk elhelyezése
– sírhely díszítése, kegyeleti tárgyak elhelyezése
Növényt ültetni csak a
nyitott síremlék belsejébe,
illetve a zárt síremlék esetén
a fedlapon elhelyezett virágtartóban szabad!

A sírok közötti ösvényeket, utakat felásni, növényzettel beültetni nem szabad.
Ezeken a területeken a temető kezelője vagy megbízottja telepíthet növényzetet.
Ülőhely, pad a temető kezelője által engedélyezett
helyen, illetve engedélyezett
formában helyezhető el.
A sírhely birtokosa köteles a sírhely és közvetlen
környezetének gondozását,
gyomtalanítását elvégezni.
A sírhelyek
kerítéssel
nem határolhatóak.
A temetőben síremlék
állítási, felújítási és átalakítási munkákat az üzemeltetőnél (Rácalmási Polgármesteri Hivatal) munka
megkezdése előtt 8 nappal
be kell jelenteni.
A munka úgy végezhető,
hogy az ne sértse a hozzátartozók és látogatók kegyeleti érzéseit. A munkavégzés
során a szomszédos temetési hely nem sérülhet.

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet és annak mellékletei teljes terjedelemben Rácalmás hivatalos honlapján (www.
racalmas.hu) található meg! Kérjük, tanulmányozzák a rendeletet!
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ADATAEGYEZTETŐ LAP ÉS
TEMETÉSI IDŐPONT KÉRELEM
Tisztelt Temető Üzemeltető!

Kérem az alábbi adatokkal az elhunyt temetésének bejegyzését a temető nyilvántartásba és a temetés időpontjának vis�szaigazolását.
ELHUNYT ADATAI
Elhunyt neve: ______________________________________________________________________________________
Születési neve:______________________________________________________________________________________
Anyja neve:________________________________________________________________________________________
Születési helye és ideje:_______________________________________________________________________________
Elhalálozás ideje:____________________________________________________________________________________
Utolsó lakcíme:_____________________________________________________________________________________
TEMETTETŐK ADATAI
1. Temettető neve, lakcíme és telefonszáma:_______________________________________________________________
2. Temettető neve, lakcíme és telefonszáma:_______________________________________________________________

TEMETÉS ADATAI
Temetés tervezett dátuma, időpontja:____________________________________________________________________
Temető megnevezése:________________________________________________________________________________
Sírhely azonosító (ha meglévő temetkezési helyre kérelmezik a temetést):_______________________________________
Meglévő temetkezési hely esetén lejárati éve:______________________________________________________________
KÉRELMEZŐ/TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Megnevezése:______________________________________________________________________________________
Székhelye, adószáma:________________________________________________________________________________

Rácalmás, 2015. ______________________

_____________________________________________
kérelmező aláírása, pecsét



Igazolom, hogy a az eltemettető/temetkezési szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett. A temetés időpontját és az elhunyt adatait a nyilvántartásba bejegyeztem. A szolgáltatási árjegyzék alapján a számlát kiállítottam.
___________________________
dr. Györe Andrea jegyző megbízásából:
Horváth Mihályné aljegyző
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A MEGHOSSZÍBÍTANI NEM KÍVÁNT TEMETKEZÉSI
HELYRŐL



LEMONDÓ NYILATKOZAT

NYILATKOZATTEVŐ ADATAI
Nyilatkozattevő neve:_________________________________________________________________________
Nyilatkozattevő lakcíme:______________________________________________________________________
TEMETKEZÉSI HELY ADATAI
Temető megnevezése:_________________________________________________________________________
Parcella:____________________________________________________________________________________
Sor:_______________________________________________________________________________________
Sírhely:____________________________________________________________________________________
Elhunyt(ak):________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Temetkezési hely érvényesség év:________________________________________________________________

Ezúton nyilatkozom, hogy a fentiekben megjelölt temetkezési hely érvényességi idejét meghosszabbítani nem kívánom,
a sírhelyet a temető üzemeltetője további temetésekre felhasználhatja.

________________________________________
dr. Györe Andrea jegyző megbízásából:
Horváth Mihályné
aljegyző

____________________________________

________________________________________

____________________________________
1. tanú (név, lakcím, szig. szám)

________________________________________
2. tanú (név, lakcím, szig. szám )



_____________________________________
nyilatkozattevő
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Szelektív hulladékgyűjtés

2015. március 16-tól Rácalmáson is bevezeti a szelektív hulladékgyűjtést a Dunanett Nonprofit Kft.
A közszolgáltatás keretében kihelyezett sárga színű műanyag zsákokban a PET- palack és a mosószeres flakon mellett az alumínium
és a vas csomagolási hulladékot (például sörösdobozokat, konzervdobozokat) is el lehet helyezni. A kék színű zsákokban a papír mellett
az italos kartonok (pl. tejes doboz) is elhelyezhetők, összetaposott, kiöblített állapotban kérjük a hulladékgyűjtő zsákokba elhelyezni. Veszélyes anyagok tárolására használt csomagolóanyagot továbbra se tegyék bele a zsákokba. A hullámpapírt a szelektív hulladékgyűjtési
szállítási napokon a zsákok mellé, lapra hajtogatva, összekötve kérjük
kihelyezni.
A sárga és kék színű hulladékgyűjtő zsákokat a Dunanett Nonprofit Kft. továbbra is folyamatosan biztosítja.
Amennyiben a szolgáltató által biztosított gyűjtőzsák nem elegendő, úgy a frakciónként (műanyag, papír) gyűjtött hulladékot
az ürítési napokon saját áttetsző műanyagzsákban is kihelyezheti.
Csomagolási üveghulladékok gyűjtésére az önkormányzattal egyeztetve gyűjtőszigetes pont(ok) kerül(nek) kialakításra. Kérjük, hogy a
tárolóedényekbe továbbra se helyezzenek el síküveget (például ablaküveg, szélvédőüveg, akváriumüveg, stb.), valamint előzetesen veszélyes anyag tárolására használt üveget (például sósavas üveg).

A szelektíven gyűjtött hulladékok elszállítási időpontjai
2015-ben Rácalmáson:

Április 22., Május 27., Június 24., Július 22., Augusztus 26., Szeptember 23., Október 28., November 25., December 23.

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:
06-25-440440
e-mail:
csaladsegito@racalmas.hu
Rozonics Patricia
családgondozó
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SZÍNPADI PROGRAMOK

EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK
Szűrések, mérések, tájékoztatók

10.00–10.25 VIOLIN Alapfokú Művészeti
Iskola műsora — kórus
és hangszeres műsor

ALTERNATÍV GYÓGYMÓDOK

Kahi Healing, állapotfelmérés, orosz gyógymódok, ízületmanipuláció

10.30–10.55 Rácalmási Jazz balett Csoport
11.00–11.20 MESEVILÁG BOHÓCOK
11.30–11.50 ARANYUDVAR MESEZENEKAR
11.55–12.10 Rácalmási Manóvár Óvoda
műsora

ROZSNYAI SÁNDOR festőművész • WELSER GABRIELLA keramikus

PANNÓNIA EXPEDÍCIÓ A PEKINGI OLIMPIÁRA

12.30–13.15 NEGYECSEDI FEKETE SZEMEK
14.05–14.25 Rácalmási Napsugár
Asszonykórus

Bemutató, kiállítás és filmvetítés

14.30–15.30 A „Legtökösebb Iskola”
nyerteseinek fellépése
15.35–15.55 BOMBAJÓ AEROBIK BEMUTATÓ
és a Rácalmási BARINA
néptáncegyüttes műsora

MEGNYITÓ

Almás ételek és italok, hugngarikumok, hagyományos és grillezett ételek,
mexikói és görög különlegességek, sült hal, palacsinták, lepények,
hamburgerek, kürtöskalács, fánk, rétes, fagylalt
Élő kenyér, parajdi sótermékek, aszalt gyümölcsök, sajtok, lekvárok és szörpök,
kristályok, kézműves szappanok és ékszerek, fa, textil, bőr és habdekor termékek

17.30–18.00 ALMÁS versenyek
eredményhirdetése

21.00–

Helytörténeti kiállítás
Halászati és Afrika kiállítás
GASZTRONÓMIA

KÉZMŰVES ÁRUSOK, BIO TERMÉKEK

16.30–17.30 SWAMP Sixty Rock Band

19.25–20.30

Kiállítás, élménybeszámoló és filmvetítés

MÓNUS JÓZSEF
többszörös világrekorder távlövő íjász

13.25–13.55 Bandy Band

18.15–19.15

Almás sütemények versenye, almahámozó,
almaszeletelő, almás palacsinta sütő verseny

KIÁLLÍTÁSOK

12.15–12.30 VIOLIN Alapfokú Művészeti
Iskola műsora — showtánc,
társastánc

16.00–16.20

SPORTSZEREK BEMUTATÓJA
NORDIC WALKING TALÁLKOZÓ
ALMÁS VERSENYEK

ZORALL zenekar
MAJKA és CURTIS
BALKAN FANATIK

ÜGYESSÉGI ÉS LOGIKAI JÁTÉKOK,
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ, VIDÁMPARK
PÓNILOVAGLÁS, SÓLYOMSIMOGATÁS,
VÁROSNÉZŐ KISVONAT

Belépődíj: 1000 Ft/nap • A programok 10 órakor kezdődnek
Részletek: www.racalmasivarosvedok.hu, www.facebook.com/AlmaviragFesztival
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják • GPS: É47.025971 K18.944687
Amper 99 Kft.
Szent György
Polgárőr
Egyesület
Rácalmás Város
Önkormányzat

Médiatámogatók: DSTV • Dunaújvárosi Hírlap • Rácalmás Újság
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő
Egyesület közgyűlése
A Városvédők február 27-én a
Rácalmási művelődési ház és
Könyvtárban tartották meg
éves rendes közgyűlésüket,
a 208 fős tagságból 99 fő jelent meg. A közgyűlésen részt
vett Schrick István, Rácalmás
polgármestere is. A napirendi
pontok a 2014. évi tevékenység
és a gazdálkodás értékelése, a
felügyelő bizottság jelentése,
valamint a 2015. évi munka- és
költségvetési terv ismertetése,
illetve elfogadása voltak.

A közgyűlés két elhunyt
tagra való megemlékezéssel kezdődött, Kiss József és
Dublinszki János emlékére
egy perces néma felállással
tisztelegtek a jelenlévők.
Bodnár Sándor, elnök
bevezetőjében megköszönte minden egyes városvédő
tag nemes, áldozatkész, fáradhatatlan és felelősségteljes munkáját és részletes tájékoztatást adott a 2014-ben
végzett munkáról. A virágágyak folyamatos gondozása
és a töknevelés mellé tavaly
plusz feladatként lépett be a
vasútállomás virágos kertjének gondozása is. Kiemelte,
hogy az önkéntesek lelkes
és önzetlen munkája nélkül
nem érne el országszerte ismert sikert az Almavirág és
a Tökfesztivál.
Az őszi választási időszakban ismeretlen tettesek
bejelentést tettek az egyesület ellen a Nemzeti Adó és
Vámhivatalnál fiktív számlázás gyanúja miatt a 2011 és
2012-es évvel kapcsolatban.
Ezt követően újabb feljelentés érkezett a 2014. évre is.
A vizsgálatok hiányosságokat nem tártak fel, a 2015. január 21-én lezárult vizsgálat
jegyzőkönyve egyértelműen
igazolta, hogy a Városvédők
mindenben az előírt jog-

A városvédők közgyűlésén a tagok értékelték a 2014. évi tevékenységet és elfogadták a 2015. évi
programokat
szabályok szerint jártak el.
Az egyesület gazdálkodása,
pénzügyi helyzete stabil, ezt
adatokkal a gazdasági beszámoló is alátámasztja.
A vasútállomás épülete
fel lett újítva, környezetének
rendbetétele folyamatosan
történik. Virágos terület, festett beton padok és rendbe
hozott utasellátó kocsi található majd a környező parkban. Ennek sikere Gyöngyösi László, mozdonyvezető
zárt ajtókat nem ismerő elhivatottságának köszönhető.
Az elnök elmondta, hogy a
záhonyi mozdony felújítása,
festése is folyamatban van,
a MÁV Zrt.-vel megkötött
szerződés után a jármű hamarosan Rácalmáson lesz.
A 2014. évi őszi önkormányzati választások sikere-

ként megállapítható, hogy a
polgármester és valamennyi
képviselő a városvédő egyesület tagja, és az egyesület jelöltjeként lettek tisztségükre
megválasztva. Rácalmás lakossága a városvédők mellett tette le voksát. Az önkormányzat és az egyesület
közt korrekt, együttműködő
kapcsolat van.
A városvédő egyesület a
Fesztivál Szövetség tagja,
amely a tavalyi évben megrendezett Tökfesztiválra jó
minősítést adott. Az elnök
az elmúlt évben a szövetség több rendezvényén való
részvétel alapján úgy ítélte
meg, hogy a Tökfesztivál értékelése nem az ott elhangzott versenyszellemben történt, ezért ezt a minősítést
nem fogadta el.

Egyik internetes oldalunkat sajnálatos hacker-támadás érte, az illetéktelenül feltöltött embléma eltávolításra
került és evvel kapcsolatban
a rendőrségi bejelentés megtörtént.
Az egyesület 2014. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót Bodnárné Surányi Gabriella ismertette a
tagokkal. A mérlegfőösszeg
tárgyévben mintegy 17,6
millió forint volt. Az eredménykimutatás fő tételei:
nettó árbevétel 21,3 mFt;
anyagjellegű
ráfordítások
31,5 mFt; üzemi eredmény
-11,5 mFt; rendkívüli bevétel 15,5 mFt, végül a mérleg szerinti eredmény 2,5
mFt volt. A részletes adatok
megtalálhatók az egyesület
honlapján: www.racalmasi-

Rácalmás
varosvedok.hu; az egyesületünk/közgyűlés/2015 elérési
útvonalon.
Szalóki-Oros
Brigitta,
a felügyelő bizottság elnöke tájékoztatta a közgyűlést
az FB által végzett munkáról. A felügyelő bizottság az
éves beszámolót átvizsgálva
azt a jogszabályi követelmények alapján megfelelőnek
minősítette.
A 2015. évi munka- és
költségvetési tervet Bodnár
Sándor ismertette a közgyűléssel, amely azt egyöntetűen
elfogadta.
Schrick István, polgármester
felszólalásában köszönetét fejezte ki a
rácalmási lakosoknak és az
egyesület összes tagjának,
hogy a képviselő testület jelöltjei mellett szavaztak. Rövid tájékoztatót adott az
önkormányzat 2015. évi terveiről, melyben kitért a civil
szervezetek támogatására is.
Kifejtette, hogy a város továbbra is számít a városvédők aktív munkájára a parkosításban, a Tökfesztivál
megszervezésében és valamennyi felmerülő feladatban egyaránt.
A közgyűlés egyéb napirendi pontjában szerepelt dr.
Nyikomné Gévai Katalin lemondása és az új elnökségi
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Rácalmás város új ékessége: a felújított és parkosított vasútállomás
tag, Tóth Szilvia rácalmási
lakos megválasztása. Tóth
Szilvia közgazdász és újságíró, a rácalmási angol klub
vezetője. A titkári feladatokat januártól Puskás Apollónia látja majd el.
Itt esett szó arról is, hogy
sajnos az egyesület közhasznúságát visszamenően vis�szavonta a bíróság, ezért is-

mételten be kell nyújtani
a közhasznúsági kérelmet.
Ehhez az elutasító végzésben kifogásolt pontot (tagdíjra vonatkozó részt) az
alapszabályban meg kell változtatni. Ezt a jelenlévő tagok egyhangúlag megszavazták.
A Rácalmásért Oktatási, Kulturális és Környeze-

Rácalmási városvédők kisokos

Fogadóóra

minden héten szerdán 8:00-10:00, 17:00-18:00; cím: Széchenyi tér 19.
(a régi önkormányzati épület 4-es irodája, irodavezető: Borné Pusztai
Ildikó).

Elnökségi ülések időpontja:

minden hónap első hétfője
Adószám: 18486496-1-07
Honlap: www.racalmasivarosvedok.hu

Almavirág ajándékbolt nyitva tartása:

hétfő-péntek 8:00-16:00, szombat: 8:00-12:00; cím: Jankovich-kúria.

ti Nevelési Egyesület jelen
lévő elnöke jelezte, hogy úgy
döntöttek, hogy szervezetüket megszűntetik, de tagjaik szeretnének csatlakozni a
városvédő egyesülethez. Ezt
a jelenlévő tagok elfogadták
és támogatták.
A továbbiakban még két
egyesületi tag ajánlotta fel
szabad földterületét tökültetésre, mivel az eddig megművelt tökföldet az önkormányzat egyéb célokra vette
igénybe.
A 2015. február 27-én
megtartott közgyűlés egyéb
napirendjében tárgyalt két
témát a 2015. március 27-ei
rendkívüli közgyűlés újra napirendre tűzte, és így rendes
napirendi pontként megtárgyalta. Az új elnökségi tag
megválasztása és az alapszabály módosítás a közgyűlés
résztvevői által elfogadásra került. A tagdíj általános
mértéke 800 Ft/év, a nyugdíjasoknak 500 Ft/év lett.
Tóth Szilvia
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Ne hagyják az utcán az autót!

Az elmúlt hónapról is
csak pozitívan tudunk beszámolni, ugyanis az elmúlt
időszakban sem történt a
lakosság sérelmére elkövetett bűncselekmény településünkön. A bajok elkerülése
érdekében figyelmeztetjük
lakótársainkat, hogy nem
feledkezzenek meg a kertkapuk és a lakásajtók zárásáról,
az ablaknyitásnál is figyeljenek, mert a prédán hagyott
nyitott ablak is megfelelő út
lehet a behatolásra.
Ismételten kérjük, lehetőleg tartsák távol magukat
az alkalmi árusoktól, ne dőljenek be az olcsó portékákat kínálóknak, így elkerülhetik a kellemetlenségeket,
problémákat. Ne engedjék
be ezeket az idegeneket a
kertkapun, a házukba pedig
végképp ne invitálják őket!
Egyesületünk tagjai tovább
küzdenek az átutazó bűnözők ellen, ezért több alkalommal láthatják majd au-

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!

tónkat rendszámfelismerő
rendszerrel kamerázni.
Egyesületünk megrendelte a sebességmérő és figyelmeztető berendezést is,
amely városunk be- és kihajtó szakaszán lesz letelepítve. Ezzel szeretnénk figyelmeztetni a járművezetőket a
sebesség pontos betartására.
Ne száguldozzanak Rácalmás utcáiban!
Továbbra is probléma
a tűzgyújtási rendelet betartása a lakók számára. Az
önkormányzat rendeletének betartását folyamatosan ellenőrzik tagjaink. Aki
a kihirdetett rendeletről még
nem szerzett tudomást kérje felvilágosítását polgárőreinktől!
Újra el kell mondanunk,
hogy sok, illetve egyre több
az utcán éjszakázó autó! Eddig még nem történt gépkocsifeltörés, de az ilyen autók
könnyen áldozatul eshetnek.
Tehát összegezve: közbiztonságunk jónak mondható,
és szeretnénk is fenntartani,
ezért várjuk minden büntetlen előéletű rácalmási segítségét, hogy gyermekeinkkel
szüleinkkel biztonságba legyünk a nap minden órájában.
Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István
elnökségi tag

Rácalmási Manóvár
Bölcsőde és Óvoda

Március 20., a Víz Világnapja alkalmából meghirdetett rajzpályázaton a Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde kisgyermekei is
részt vettek. A vízzel kapcsolatban ötletes, elgondolkodtató művek születtek. Köszönjük Bogáth Jenő úrnak, a Magyar Hidrológiai
Társaság tagjának, hogy lehetővé tette számunkra a részvételt

Húsvétoltunk

A Rácalmási Szent
György Polgárőrség
telefonszámai:

Elnök:
Bartal Zoltán
06-30/621-0962
Titkár:
06-30/621-1193
Gazdasági vezető:
06-30/621-3806
Körzeti megbízott:
06-30/621-0959

A Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsődében az ide húsvéti játszóház nagy sikert aratott a gyerekek és szülők körében. A festés,
ragasztás, színezés után a szabad játék nagy örömet szerzett a
gyerekeknek

Rácalmás
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Fűszerkert a művelődési
előtt
Cimborások kirándulása ház
Bizonyára emlékeznek

Marcsi néni, a Cimbora Klub vezetője, áprilisban
kirándulást szervezett Budapestre. Voltunk a Magyar
Televízió új épületében, és
ellátogattunk a Mesemúzeumba.
Ahogy leszálltunk a buszról, egy kedves néni várt
ránk, aki régi kedves ismerősökhöz vezetett minket. A
folyosón Süsü, a Sárkány, a
TV Maci és néhány elképzelhetetlenül régi kamera,
valamint egy hatalmas Rubik-kocka látványa tárult
elénk. Vezetőnk egy moziterembe vitt minket, ahol egy
kisfilm alapján megismertük
a 60-as évek és a jelen kor
televíziózási szokásait, műsorait. Bekukkantottunk a
jelmeztárba, ahol több mint
90.000 jelmez és néhány
régi báb várt minket. Nagyon tetszett az eredeti Süsü,
a királyfi, a sárkányfű árus és
Rémusz bácsi rókája. A legizgalmasabb élményem egy
stúdióban volt, amikor egy
híradó bemondója lehettem, és a műsor vendégeitől
is kérdezhettem. A többiek
operatőr, vágó és hangmérnök szerepet játszhattak. Aki
akart időjárás jelentés főszereplője lehetett. (Itt én voltam a hangmérnök). Még a
TV Maci foteljében is ültem.
Az MTVA székház-látogatás után a Mesemúze-

umba mentünk, ahol szintén
egy nagyon kedves néni várt
minket. Ismertette a feladatot: Az első teremben három
játékos próbát kellett kiállnunk ahhoz, hogy átjussunk a Mesebirodalom ajtaján. Ott újabb hét próbát
kellett teljesíteni. Az első
próbán meghallgattunk egy
mesét, majd fel kellett ismerni a falon lévő mesefigurák mondatait. Ezt követően
a Meseerdőben lévő boszorkánykonyhában fel kellett
ismerni a rózsaszirom illatát,
ki kellett találni milyen állat
lakozik a kútban, és a szegény embert is a királylányhoz kellett vezetni egy labirintusban. Megnéztük mi
rejlik a faodúban, és a griffmadár tojása megmutatta a
saját varázserőnket. Végül a
fák tetején átmásztunk a palotába, amit elfoglalt a hétfejű-sárkány. A sárkány legyőzését követően jelmezekbe
öltöztünk, és mindenkit lefényképeztek a trónon ülve.
A hét próba teljesítését egy
mesehős igazolvány bizonyítja.
Azt hiszem, mindenki
kellemesen elfáradt. A buszon mindenki nagy izgalommal várta, hogy otthon
is megoszthassa élményeit.
Remélem lesz még ilyen kirándulás.
Mák Luca

még rá, hogy a március 15-ei
ünnepségen a Rácz-Almási Oskola Kávéház vendégei egy kis gyűjtődobozban
adományokat
helyezhettek el. Összesen 5555 forint
gyűlt össze „a hon javára”.
Az összegyűlt pénzből mindenki által látogatható mini
fűszerkertet alakítottak ki a
művelődési ház munkatársai
az épület előtt, ahol tízféle
fűszer- és gyógynövénnyel
ismerkedhetnek meg a látogatók. Köszönjük mindenkinek a kávéházban összegyűlt
forintokat, és reméljük, hogy
a közös kertben sokáig gyönyörködhetünk.
Szilágyi Irén
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás
TAVASZI SZÍNHÁZJÁRAT...

...a budapesti Thália Színházba, az Esküvőtől válóperig című előadásra, 2015. május 22., péntek 19 óra.
A főbb szerepekben Csányi Sándort, Schell Juditot,
Molnár Piroskát és Szombathy Gyulát láthatják.
A program ára buszköltséggel együtt 5500 forint.

(Felszállás: Dunaújváros Dózsa Mozival szemben
16,10 óra, Rácalmás Pomóthy Áruház 16,30 óra, Kulcs
Vasbolt 16,45 óra)

„TESTBEN-LÉLEKBEN
EGÉSZSÉGESEN”

Ingyenes, ismeretterjesztő előadás-sorozat

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

A Költészet Napján

A Napfény Nyugdíjasklub idén is megünnepelte a Költészet Napját. Csaknem százan gyűltek össze közös verselésre, a rácalmá
siakkal és a társklubokból érkezett vendégekkel együtt
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Randevú az egészséggel minden hónap első keddjén
A Rácalmási Művelődési házban
(2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31. Tel.: 25/440-456)

Rácalmás

8 hónap 8 könyv!

Újra játszani hívjuk olvasóinkat korosztályi
megkötés nélkül!
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Új könyvek a könyvtárban

Ha szeretne részt venni a kihíváson, akkor olvasson el:
egy könyvet, ami ebben az évben jelent meg,
egy könyvet, ami több mint ötszáz oldal,
egy könyvet, amit még az iskolában kellett volna elolvasnia,
egy könyvet, amiből film is készült,
egy szépirodalmi művet,
egy könyvet, aminek címe csupán egy szóból áll,
egy klasszikus romantikus könyvet,
egy könyvet, aminek a címében szerepel egy szín.
+ lehetőség: egy könyv, amit csak a borítója alapján választ!

A játékban való részvételt a könyvtárosnál kell jelezni a
könyvek kölcsönzésekor, a részvétel feltétele a könyvtári tagság!
A könyves kihívásban résztvevők közül egy szerencsés
olvasót értékes könyvutalvánnyal jutalmazunk!
A kihívás időtartama: 2015. május 5 – december 11.

Ismét számos új kötettel gyarapodott a rácalmási könyvtár. Szeretettel várjuk a kedves olvasókat!

Bővebb információért kérjük, keresse a könyvtárost
személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeken:
Tel: 440-456, 0630-486-6951
A Rácalmási Művelődési Ház és
Könyvtár nyitva tartása:
hétfő: zárva
kedd-péntek: 10-18
szombat: 14-18

Házhoz megy a könyvtár

MEGHÍVÓ

Vizsolyi Lívia
fagottművész

Pásztor Magdolna
fagottművész

Kancsár Vera
zongoraművész

HANGVERSENYE

2015. május 8-án (pénteken)18.00 órakor
a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban
(Rácalmás Szigetfő u. 31.)
A belépés ingyenes.
Három hölgy: Vizsolyi Lívia, aki Magdi mestere volt
és Vera mindkettejük barátnője. Magdi ez évben második diplomáját szerzi Szegeden, mint furulya szakos hallgató. Három sors... Ők így vallanak....
Koncertjükön felhangzik G.P.Cima G.Ph-Telemann
F. Mancini Ch.Dieupart R.Schumann F.Handel A.Veit
Villa -Lobos és G.Jacob egy-egy darabja.
Várjuk Önt is szeretettel koncertünkön!

Tisztelt Olvasóink!
A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár új, ingyenes
szolgáltatást vezetett 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.
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Jankovich Miklós
általános iskola
Területi
kémiaverseny

Minden évben a Dunaújvárosi Petőfi Sándor
Általános Iskola ad otthont a hagyományosan
megrendezésre
kerülő tankerületi kémiaversenynek.
Ebben a tanévben iskolánk diákjai is megmérették magukat a versenyen,
ahol kilenc iskola (Vasvári, Petőfi, Gárdonyi, Móricz, Dózsa, Széchenyi,
Adony, Nagyvenyim, és
Rácalmás) évfolyamonként 1-1 tanulója versengett egymással.
A
nyolcadikosokat
Pesei Krisztián (8.a), a
hetedikeseket
Kovács
Cintia (7.a) képviselték
igazán szép sikerrel.
Cintia a 7. évfolyamosok versenyében az I. helyezést érte el.
Felkészítő tanáruk:
Vadné Tóth Flóra.
Gratulálunk!

Kisbiológusok találkozója

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium 2015.
március 21-én XXIII. alkalommal rendezte meg a városi és városkörnyéki általános- és középiskolás diákok
számára a nagy hagyományokkal rendelkező Kisbiológusok találkozóját.
A víz világnapja alkalmából meghirdetett vetélkedőre csaknem száz tanuló jelentkezett, közöttük ismét
jelen voltak iskolánk kisbiológusai is.
Az egynapos diákkonferenciára a diákok 10 perces előadásokkal készültek.
A munka már hetekkel, hónapokkal korábban megkezdődött. Valamilyen, a
biológiához köthető téma
részletes kidolgozása volt a
feladat. Megfigyelés, kísérletezés, fényképezés, szöveg
és szemléltető anyag összeállítás és szövegtanulás előzte meg a megmérettetést.

Bucsi Dániel (6. a) egyik
kedvenc állatáról egy királypitonról, Szendrey Kitti (6.
a) házi kedvenceiről, a tengeri malacokról készített
előadást. Vad Zsombor (6. a)
egy tojás szerkezetét és működését vizsgálta.
A versenyzők előadásait
szakemberekből, szaktanárokból álló zsűri értékelte a

tartalom, az előadásmód és
szemléltetés alapján.
Az Etológia I. témakörben (zsűritagok: Szendrődi
Tibor kertészmérnök, növényorvos és Dóra Ádám, az
ELTE biológia-kémia szakos egyetemi hallgatója) Bucsi Dániel I. helyezést ért el.
(Nagy sikere volt a karján tekergő kis barátjának is!)
A szabadon választott témakörben (zsűritagok: Csathó Katalin, a Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola biológia-kémia szakos középiskolai tanára és Dr. Nemes
Katalin, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos
munkatársa)
Vad Zsombor III. helyezést ért el.
Felkészítő tanáruk: Vadné
Tóth Flóra
Mindhármuk
kitartó
munkájához és a fiúk eredményéhez gratulálunk!

Luca, Tóth Viktória Lujza,
Bányi Maja, negyedik osztályosok, Szabó Angelika,
Dobos Dorka, Tóth Izabel-

la, valamint a felső tagozatosok közül Gömöri Luca
és Steiner Gréta.
Pál Péterné

Víz világnapi rajzverseny

A Magyar Hidrológiai
Társaság dunaújvárosi képviselőinek jelenlétében, immár hagyományosan kiállítás nyílt iskolánkban a Víz
Világnapja alkalmából. A
diákokat és a megjelent vendégeket iskolánk igazgatója, Kiss József köszöntötte.
Schrick István polgármester
úr beszélt a víz védelmének
jelentőségéről. Mindnyájunknak figyelni kell arra,
hogy ne szennyezzük környezetünket, rétegvizeinket,
s a tiszta ivóvíz milyen nagy
érték. Óvni kell természeti
kincsünket. A Jankovich di-

ákjai színvonal rajzaikban is
megfogalmazták mindezen
gondolatok lényegét.
Végezetül a legjobb rajzok készítői vehették át a
díjakat. Az óvodások közül díjazott lett Pinthoffer
Jázmin, Azari Léna, Völcsei
Nikolett, Czinka Lora rajza, valamint a Cica csoport
közös alkotása. Az iskolások közül a díjazott alkotók: első osztályból Garda Sára, Pinthoffer Bence,
második osztályosok közül
Gurics Anna, Koszti Levente, Nagy-Abinéri Panna,
harmadik osztályosok Mák
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Iskolaszépítés

Hagyomány iskolánkban, hogy a húsvéti ünnepkört és így tavaszi szünetet
megelőzően rendbe tes�szük környezetünket. Alsós-felsős d
iákjaink, erejükhöz mérten, közösen az
osztályfőnökeikkel egy-egy
előre kiválasztott tanterem
nagytakarítását végzik. A
feladatokhoz önkormányzatunk és az iskola biztosítja a tisztítószereket és a
védőfelszerelést. Ilyenkor
kerül le a falakon előforduló guminyom, illetőleg egy
két summás padfelirat, ottfelejtett rágógumi - része a
tanulási folyamatnak az alkotók magvas „dicsérete”.

Komolyra fordítva a
szót, bármely fejlesztésnek, akkor van értelme, ha
megőrizzük, karbantartjuk, megújítjuk a környezetünket, ezért roppant
fontos eleme a nevelőmunkánknak az ilyenfajta tevékenység is. A hét
kellemes meglepetéseként
Poszpischil László felajánlásából, nagy örömünkre
sikerült az udvar közepén
valaha állt hársfát egy konténeres csemetével pótolni.
Köszönet mindenkinek az áldozatkészségéért,
munkájáért!
Márta István
igazgatóhelyettes

Angol versenyek

A február és március
egyaránt bővelkedett angol
versenyekben. A 7. a-s lányok, Steiner Petra, Kovács
Cinti és Holinszky Zsófi az
Arany János Általános Iskolában egy három feladatból álló, igen kemény versenyen vettek részt.
A lányok emléklappal
tértek haza. Hermann Johanna (8.b) két körzeti
versenyen is részt vett. Az
egyiket a Széchenyi István
Gimnáziumban
rendezték meg. Ez egy nyelvvizsga jellegű, kétfordulós (írásbeli, szóbeli) verseny volt,
ahol Hanna a második helyet szerezte meg.
A másikat, ami egy idegen nyelvi szépkiejtési verseny volt, a Rudas Közgazdasági Szakközépiskolában
rendezték meg. Innen az
első helyezést hozta el Hanna.
Szintén márciusban került megrendezésre a London Bridge országos tesztverseny középdöntője, ahol
iskolánkból 24 tanuló vett
részt. A 2. fordulót 293 ál-

talános iskola 825 ötödik,
807 hatodik, 767 hetedik és
575 nyolcadikos tanuló írta
meg. A döntőbe összesen
203 iskola 415 tanulója jutott be.
A mi iskolánkból:
Fodor Gréta 5.a
Vincze-Hajnal
Blanka
5.b
Wiedermann Csenge 5.b
Kiss Napsugár 6.b (Györfiné Nagy Eszter)
Bárándi Marcell 7.a
Hermann Johanna 8.b
Fehérvári Máté 8.a
osztályos tanulók jutottak be a döntőbe, amit május 10-én a Budapesti Műszaki Egyetemen rendeznek
meg.
Április hónapban zárul le
az egész éven át tartó, 6 fordulóból álló Titok levelező
verseny, ahol iskolánk szép
számban képviselteti magát.
Itt is hasonló szép eredményekre számítunk.
Az eddig elért fantasztikus eredményekhez gratulálunk, a továbbiakhoz sok
sikert kívánunk.
Kunos Vanda

Rajzos sikereink

Sikeresen szerepeltek iskolánk tanulói a „Vízi világ”
című tankerületi rajzpályázaton, amelyet a Mezőfalvi
Petőfi Sándor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola
és Alapfokú Művészeti Iskola szervezett márciusban.
Nagy János 7. o. tanulónk
Vízimalom című képével I.
helyezést ért el a 7-8. osztályosok kategóriájában, Szabó Angelika 4. o. tanulónk
pedig a III. helyet szerezte
meg a 4-5-6-os korosztályban.
A Széchenyi István Gimnázium még az év elején
hirdetett rajzpályázatot. A
szervezők arra kérték a diákokat, hogy munkáiknak főhősei a hazánkban fészkelő

madarak legyenek. A felhívásra sok színvonalas alkotás érkezett az ország egész
területéről. A zsűri végül a
számos kiváló pályamunkából két alkotást díjazott.
Egyikük Kovács Amanda
(képünkön), iskolánk 6. osztályos tanulója volt.
Áprilisban is folytatódott
a siker sorozat. A Lórántffy
Zsuzsanna Szakközépiskola
által „Különbözünk” címmel
hirdetett megyei rajzpályázaton Nagy János 7. osztályos tanulónk az előkelő I.
helyezést szerezte meg. A
legjobb rajzokból készült kiállítás megtekinthető a Lórántffy Galériában május
5-ig.
Pál Péterné

Mezei futóversenyen

A megyei mezei futóbajnokság két egyéni első helyezett fiú Bucsi
Bence és Bucsi Dániel (nyakukban az aranyéremmel láthatók) a
Jankovich Miklós Általános Iskola tanulói
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Virágos Rácalmás
és Szép Porta verseny

A Virágos Rácalmás és Szép Porta versenyre még április
30-ig lehet nevezni.
A jelentkezéseket a régi önkormányzati épületnél elhelyezett postaládába lehet bedobni, de elektronikusan is lehet
jelentkezni az info@racalmasivarosvedok.hu e-mail címre.
városvédő egyesület
SZÉP PORTA*   VIRÁGOS RÁCALMÁS*




név
cím

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

Betűzgető

Mezőfalván minden évben részt veszünk az alsósoknak
rendezett anyanyelvi vetélkedőn. Idén is egy feladatlap kitöltésében és szavak hangokra bontásában mérték össze tudásukat a gyerekek. Iskolánkból 5 tanuló, Gurics Anna, Poór
Panna, Mák Luca, Osvai Réka és Szilágyi Dominik vett részt
a versenyen. A népes mezőnyben Mák Luca 3. b osztályos
tanulónk ért el II. helyezést.
Gratulálunk, és további szép eredményeket kívánunk!
Kürtösiné F. Andrea

Diákolimpia

A tavasz igazi jele, hogy
elkezdődnek a diákolimpiai versenyek. Szokás szerint
Adonyban a mezei futóversennyel nyitjuk az idényt.
Kislétszámú csapatunk igazán szép eredményt ért el.
III. korcsoportban Bucsi Dániel egyéni versenyzőnk harmonikus futómozgással, nagy előnnyel nyerte
versenyét. Betegség miatt
III. korcsoportban lány csapatot nem tudtunk indítani.
Iskolánkat Horváth Laura,
Kovács Amanda és Steiner

Gréta képviselte, aki 5. helyezett lett.
IV. korcsoportos lányaink
is egyéniben mérették meg
magukat. Váradi Anna nyerte, Steiner Petra 4. helyen ért
célba.
A IV. korcsoportos fiúkkal nyerni szerettünk volna, hiszen a tavalyi erős futócsapatunk a körzet jó
tanuló jó sportoló címet elért Bucsi Bencével egészült
ki. Reményeink nem voltak
alaptalanok, hiszen a csapat
első, egyéniben az első há-

Tisztelt Szülők!
Tisztelt Érdeklődők!

A Rácalmásért Oktatási, Kulturális és Környezeti
Nevelési Egyesület értesíti Önöket, hogy 2015. március
1-től a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület keretein belül folytatja munkáját. Ezentúl ez az egyesület támogatja az oktatáson kívüli egyéb programokat (ünnepek, táborozások, versenyek, játszóház, osztálykirándulás,
ballagás, versenyek), ezért kérjük adójuk 1%-ával támogassa Ön is a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesületet, hogy gyermekeiknek a kötelező oktatáson túl minél
több élményt nyújthasson a Jankovich Miklós Általános
Iskola.
Adószámuk: 18486496-1-07
Köszönjük bizalmukat!
Tisztelettel a leköszönő vezetőség nevében:
Füléné Perusza Katalin elnök

Vállalkozói hírek

Tisztelt Vállalkozótársak!

Egyesületi és egyben vezetőségi tagunk Maxi Tibor a H,R.
Profix Konzol Kft. tulajdonosa karitatív tevékenységünk részeként színes nyomtatót adományozott a Manóvár óvodának.
Szabó András a VRE elnök
rom helyet szereztük meg,
így jogosultak lettünk a megyei indulásra. Március 26án Enyingen részt vettünk a
megyei futóversenyen. Az országosra továbbjutott Bucsi
Dániel III. korcsoportban, és
Bucsi Bence IV. korcsoportban. Mindketten elsőként
szakították át a képzeletbeli
célszalagot.
A negyedik korcsoportos
csapatunkból két versenyző kiesett, helyükre Fökdesi
Ádám „ugrott” be. Vele kiegészülve a csapat kiállhatott
a megyein és nagy örömünkre 17 iskolából 5. helyre sikerült beküzdeniük magukat! Két hetedikes lányunk

több mint 100 indulóból az
előkelő 23.-Steiner Petra és
24.-Váradi Anna helyen futottak be.
A tavaszi szünet első napján rendezték Miskolcon az
országos sakk diákolimpia
versenyeit. Büszkén tudatjuk
mindenkivel, hogy Hegedűs
Luca 3.b osztályos tanulónk
az országban a harmadik
legjobb sakkozó. Testvére,
Hegedűs Dominik 11. lett.
Köszönöm minden versenyzőnek a küzdelmet és
tisztes helytállást!
Gratulálok mindegyiküknek további sportsikereket
kívánok!
Zsuzsa néni

Rácalmás
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Passió - köszönetnyilvánítás

Hagyományt
teremtő előadásunkkal ismét elhoztuk a húsvéti ünnepkör
történéseit, örömhírét, reményét a szépszámú közönségnek. Közösen érezhettük
át azt a misztériumot, mely
kétezer éve irányítja világunkat. Köszönet a mintegy 70
fős közösségnek, az élményért, a támogatóknak, segítőknek, közreműködőknek,
hogy segítségükkel megvalósulhatott a Rácalmási Passió 2015-ben is!
Támogatóink: Rácalmás
Város Önkormányzata, dr.

Menyhárt Ferenc, Horváth
Tamás, Szent Miklós Cserkészcsapat. Helyszín - Jankovich-kúria Rendezvényés Turisztikai Központ
Médiatámogatóink: Rácalmás újság, Duol.hu - Dunaújvárosi Hírlap, Cserkesz.
hu - Magyar Cserkész.
Külön köszönet Kereki Rita művészeti vezetőnek,
hogy minden évben újraálmodja nekünk ezt az előadást,
és szíve az eseménynek!
A passióról érdekességek,
képek, filmfelvétel: http://
racalmasipassio.webnode.hu

Tavaszi nagytakarítás a rácalmási
Duna-parton

Tavalyi ígéretünkhöz híven idén is megrendezésre került a Duna-parti tavaszi nagytakarítás. A négy
évvel ezelőtt útjára indított
esemény a Rácalmási Sirály
Horgász Egyesület és a Rácalmás Sportegyesület Víziés Szabadidősport Szakosztálya szervezésében valósult
meg március 28-án. A szeles idő ellenére is sokan gondolták, hogy tesznek a város
mellett húzódó Duna-parti
terület szépségéért.
A feladat idén is a közlekedési utak és a sója rend-

A Szent Miklós Cserkészcsapat hírei

Március hónapunk a Passió jegyében telt. Sok próbán
és egy fantasztikus előadáson
vagyunk túl. Remek hangulatban telt a közös cserkészpassiós disznóvágás.
Mászkáltunk a Velenceihegységben, teljesítménytúráztunk a Pilisben. Medvehagymát a Bakonyban,
hóvirágot a Duna-parton
kerestünk.
Ápr ilisban-m ájusb an
folytatjuk önkéntes munkáinkat kapálással, virágültetéssel a szalagágynál és a keresztnél. Egy-egy délutánt
a zsidó temetőnél is dolgozunk. Bővítjük cserkészismereteinket és túrázni is
megyünk, ezúttal a Vértesbe
és Gemencre.
Április 25. szombat cserkésznap
Székesfehérvá-

ron. A csapatból mindenkit
elvárunk a kerület cserkész
seregszemléjére.
Vonattal utazunk, az egész napos
programra. Barátokat és ismerősöket is szívesen látunk.
Megismernéd a népi mesterségeket, sőt, ki is próbálnád? Szívesen kipróbálnád
az ügyességedet falmászás
vagy kerékpáros programon? Részt vennél egy városi óriás Cserebere játékban? Hordanál kitűzőt, de
nem találtál még olyat, ami
megfelel az ízlésednek, és
inkább készítenél egyet magadnak? Akkor ott a helyed
Székesfehérváron, az Országos Cserkésznapon! Megnyitó ünnepség 10:00-tól a
Kaszap István Emlékműnél
(Prohászka Ottokár Temp-

lom). A további programok ugyanitt a templomnál, a Ciszterci Szent István
Gimnáziumnál és a Koronás
Parkban lesznek.
A látványos megnyitó
után egész nap jobbnál jobb
programok várják a kicsiket
és a nagyokat, cserkészeket
és nem cserkészeket egyaránt:
Kaszap István tanösvény,
népi mesterségek bemutatása (kovács; gyékényfonó;
bőrös; kötélverő; fafaragó;
íjászat és íj készítés), egyedi kitűző készítés, bűvészbemutató, retro-öko papírsárkány készítés,falmászás,
kerékpáros ügyességi program és túra, Kicsik Koronás Parkja (meseerdő szerű kiscserkész-játék), Mr.
X, Slackline ügyességi já-

betétele, szemétszedés, fák
gallyazása valamint a homokos sportpályák gyomtalanítása volt.
A közösen szervezett
takarítási napot Rácalmás város önkormányzata
munkaerővel, anyagokkal,
eszközökkel támogatta A
takarítást követően babgulyást fogyaszthattak a résztvevők, melyet Rózsavölgyi
Gyula készített el.
A szervezők nevében
köszönöm mindenkinek a
munkáját, hozzájárulását!
Bucsi Tamás

ték és városi óriás Cserebere játék.
Ezen túl az érdeklődők a
ciszterci templom sekrestyéjében látható világhírű fafaragásokat is megtekinthetik.
A program ingyenes, és
nyitott bárki számára, azonban helyszíni regisztrációhoz kötött!
A Székesfehérvári Cserkésznap a Kaszap István
Emlékév keretében valósul
meg, melyről bővebben akaszapistvan.hu oldalon olvashattok.
A majálison idén is ott
szeretnénk lenni. Május
9-én a Kálózi cserkészekhez
vagyunk hivatalosak. Május
22-25 között pünkösdi portyára utazunk.
Jó munkát!
Blau Sándor
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EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRE
A Jankovich név a rácalmásiak
számára nem ismeretlen, sőt
a kúria, az iskola, esetleg egy
utca révén naponta említjük e
nevet. Jankovich Miklós (17721846) könyv- és műgyűjtő, történész a Jankovichok sorában a
legismertebb és a legnevezetesebb személy.

Korábbi írásaimban többször említettem, hogy a Jankovichok igen sok művelt
és okos embert adtak az országnak. Ezt erősíti a tudós
Jankovich Miklós dédunokája, jeszeniczei Jankovich
Béla is, aki a múlt század első
évtizedeinek egyik legeredetibb gondolkodású tudósa
volt.
Dr. Jankovich Béla (1865-1939)
a jogalkotó miniszter.
Jeszeniczei
Jankovich
Béla Budapesten született
1865-ben. Középiskolai tanulmányait a többi magyar
nemesi család fiai által is
látogatott bécsi Theresianumban, a felsőfokú tanulmányait a budapesti Tudományegyetemen
végezte,
ahol 1888-ban avatták az államtudományok doktorává.
Párhuzamosan három évet
orvosegyetemre is járt. Tanult a párizsi Sorbonne-on
is. Ezután természettudományi tanulmányokat folytatott 1888-1891-ig a budapesti, londoni és freiburgi
egyetemeken. Beutazta Közép-és Nyugat Európát.
Másfél éves világkörüli utat
tett az Egyesült- Államokban, Japánban és Kínában.
Hont megyei birtokára
hazatérve gazdálkodni kezd.
Közben eredeti egyetemi
végzettségének megfelelően
a közigazgatásban helyezkedik el és Hont megye Törvényhatósági Bizottságának
lesz a tagja. 1901-től a budapesti Tudományegyetem
magántanára, ahol közgaz-

daságtant tanít. Előadása- nehéz körülmények között
ira a diákok tódultak, mert kellett dolgoznia. Munkásolyan újszerűen és érdeke- ságával átfogta a népiskosen adta elő közgazdasági lától, a középiskolán és a
gondolatait. 1909ben a bankügyekről
írt szakmai- tudományos cikke nagy
feltűnést keltett. Sokáig vitatkoztak rajta a közgazdászok és
a politikusok.
Korán
kezdett
politikai kérdésekkel foglalkozni. A
szabadelvű eszmék
híve volt. Gyors politikai karriert futott meg. 1910-ben
a Nemzeti Munkapárt programjával
az ipolysági választókerület ország�- Jankovich Béla arcképe 1912-ben
gyűlési képviselőjévé, a következő évben pedig polgári iskolán át a felsőa képviselőház alelnökévé oktatásig az oktatás minden
választották. 1912-ben I. Fe- ágát. Első miniszteri renderenc József valóságos belső leteinek köszönhetően rentitkos tanácsosának nevezte dezték az állami, felekezeti
ki. 1913. februártól néhány és magánóvodák jogi helyhónapon keresztül a Vallás zetét és az ott dolgozó óvóés Közoktatásügyi Minisz- nők bértábláját. Kiterjesztettérium államtitkára, majd ték az ingyenes népoktatást,
több mint négy éven keresz- létrehozták a helyi iskolák
tül 1917. júniusig vallás- és tanítási eredményességét, az
közoktatásügyi miniszter. iskolalátogatás és tanköteleTisza István legbizalmasabb zettség teljesítését ellenőrző
járási, vagy kerületi iskolatabarátai közé tartozott.
1913-ban törvényjavasla- nácsokat. Az országgyűlést
tot nyújtott be a Hajdúdoro- éveken keresztül ellátta törgi Görögkatolikus Püspök- vényalkotási feladatokkal.
A polgári iskolának nem
ség felállításáról. Ugyancsak
ez évben avatták fel Aradon, látja a helyét ebben a renda Maros partján a kultúrpa- szerben, ezért átalakítását
lotát, mely azokban az évek- tervezi: nyújtson a polgári
ben Magyarország egyik iskola általános műveltséget,
legnagyobb kulturális beru- de készítsen fel a szakiskoházása volt. Az építkezés- lákban folyó továbbképzéshez Jankovich minisztériu- re is. Igen nagy lendülettel
ma 150 ezer koronával járult indult meg a középiskolai
hozzá. A palota avatásán internátusok létesítése. A
Jankovich Béla is jelen volt. német nyelvoktatást a gimMint az időszak legerede- náziumok első osztályától
tibb gondolkodású embere, a tervezi bevezetni. A középtanügy számos ágában jelen- iskola ismerethalmaza ellen
tős újításokat vezetett be, bár is fellépett. A középiskoláaz I. világháború miatt igen nak általános műveltséget

kell adni. Senecának azt a
mondását, hogy „nem az
iskolának, hanem az életnek tanulunk”, szellemesen
olyan változtatással idézi,
hogy nem csak az iskolában
tanulunk, hanem az életben
is. A középiskolákba növelni
kívánja a beiskolázást, mivel
a középiskolai végzettségűek száma a nyugati országokhoz képest igen alacsony.
(nálunk 260 főre esik egy
diák, nyugati országokban
150-200 főre) Új felsőoktatási intézményeket hozott
létre és új karokat alapított
a hazai egyetemeken és főiskolákon. Létrehozták a
pozsonyi és debreceni nagy
egyetemeket.
1916-ban Jankovich miniszter törvényileg is elismertette az iszlám vallást
Magyarországon.
A forradalmak alatt és
után a közéletben nem találta meg politikai eszméinek
megvalósíthatóságát, ezért
a közélettől teljesen visszavonult. Egy - a lemondását
követő - méltatás találóan
említi, hogy „forrongó eszmékkel és tárgyszerűen kigondolt tervekkel lépett be
a minisztériumba és gazdag
okulással távozik onnan”.
Előterjesztései, törvényei
olyan jelentősek, hogy a neveléstörténettel foglalkozók,
az érdeklődők, a mai napig
első forrásként innen szerezhetnek hiteles tudomást
az előírásokról, jogalkotásokról. Jankovich Béla élete
leglényegesebb szakaszának
tarthatjuk a miniszteri működését. A század első harmadának miniszterei közül,
a magyar tanügy korszerűsítésében a legjelentősebb szerepet töltötte be. A minisztersége alatt elfogadott több
tucat törvénnyel és rendelettel az volt a célja, hogy a magyar nevelésügyet és oktatást
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korszerű és európai színvonalra emelje.
A fentiek hangsúlyozása mellett az akkori politikai viszonyokra jellemzők a
következők: Az összes oktatást és nevelést érintő törvényekben nagy hangsúlyt kap
a magyar nyelv használata
óvodától az egyetemig, még
nemzetiségi területeken is.
1914-ben 143 tanító ellen
eljárást indítottak, mert elhanyagolták a magyar nyelv
tanítását, közülük 70 tanítót
államellenes magatartással
vádoltak. A pozsonyi egyetem létesítésekor nem engedélyezték egy szlovák tanszék létrehozását. (Mindez a
Trianon előtt négy-öt évvel.)
A tanítók és tanítónők fizetése között jelentős különbséget tettek.
1914-ben Munkács díszpolgárává választják.
1915-ben Lóczy Lajos társaságában a Gerecse
hegységben meglátogatott
egy barlang rendszert és ettől kezdve az egyik barlangot Jankovich barlangnak
nevezik. A barlang ma védett.
Érdemeinek elismeréseként IV. Károly magyar király 1916-ban a Vaskoronarend I. osztályát, lemondása
után, 1917-ben a Lipótrend
Nagykeresztjét adományozta Jankovich Bélának.
A közgazdaság tudomány
terén és közéleti szerepvállalásának köszönhetően 1913ban a Magyar Tudományos
Akadémia levelező, 1930ban igazgató, 1934-ben tiszteleti tagjává választották.
1914-től a Magyar Pedagógiai Társaságnak is tiszteletbeli tagja volt. 1918-ban
országgyűlési
mandátumát elveszítette és visszavonult a közélettől. Előbb a
Hont vármegyei tésai, majd
rácalmási birtokain gazdálkodott és itt élt élete végéig.
Noha a politika alakításában
többet nem vett részt, haláláig a Felsőház tagja maradt.

Bár közéleti tevékenységét befejezte, tudományos
munkásságát tovább folytatta. A továbbiakban kifejezetten a közgazdasági tudományokat művelte. Katedráját
megtartotta a Közgazdasági Egyetemen. Közgazdászként Magyarországon
az elsők között alkalmazott
matematikai módszereket
közgazdasági
elemzésekhez, az ár-, bér- stb. változási trendek nyomon követését
lehetővé tevő többváltozós
indexszámításokhoz. E mellett foglalkozott határhaszon- és közgazdasági értékelmélettel, valamint hitel- és
pénzelmélettel is. Ezt a tevékenységét itt Rácalmáson
is haláláig folytatta. Tudományos kutatásainak eredményeit folyóiratokban és
könyvekben tette közzé. Írásai a magyar nyelv mellett
többször megjelentek német
és angol nyelven is.
Jankovich Béla Rácalmáson is igen gazdag tevékenységet folytatott. Hamarosan
Fejér Megye felsőházi képviselője lett.
Gyorsan beilleszkedett a
község társadalmi életébe.
Rácalmáson a Római Katolikus Egyházközség világi elnökévé és az iskolaszék
elnökévé választották. Nagy
pedagógiai
tapasztalattal rendelkezvén, az eleminépiskolának sok segítséget
nyújtott. Azokat a szempontokat tartotta megvalósítandónak, amelyeket minisztersége idején is képviselt.
1896-ban feleségül vette gyulai Gaál Christinét.
Házasságukból hat gyermek született: József, Mariann, István, Lajos, Miklós
és Béla. Christine 1918-ban
meghalt.
A Jankovich kúriát Pajzs
Gyulától 1927-ben visszavásárolja. Pajzs Gyula minden
ingatlanát eladja és Pestre
költözik.
Rácalmás lakói tisztelték és szerették Jankovich
Bélát. 1939-ben halt meg.

Megemlítem a család gyászjelentését, melyből kitetszik a nagy létszámú család,
és a több lépcsős temetés,
ill. gyászszertartás: (Kerepes úti temető halottasháza,
rácalmási temető családi sírbolt, Budapesten a ferencesrendi templom, rácalmási
plébánia templom), végül a
Magyar Tudományos Akadémia gyászülése. Temetésén Mosonyi Mihály leírása
szerint a falu teljes lakossága részt vett. A temetésre
Zita királyné is elküldte koszorúját, a koszorú szalagja
a Jankovich-kápolna kriptájában ma is megtalálható. A temetésre hazaérkezett
a bécsi opera híres énekese,
Lang Olga is, aki Rácalmás
szülötte volt és a koporsónál elénekelte az AVE-MARIA- t.
Jankovich Béla sírja országosan védett sír, a Nemzeti Sírkert része.
Gyermekeiről röviden:
József 1918-ban, 21 éves
korában az olasz fronton
hősi halált halt; Mariann
Keltz Jánoshoz ment feleségül; István igen kalandos
életet élt: Afrikában, Kanadában, végül Londonban
dolgozott, majd 1942-ben
Budapesten öngyilkos lett;
Miklós Nádasdy Ilonát vette feleségül, Horthy a 40-es
évek elején Fejér Vármegye
főispánjává nevezte ki, a 6070-es években a lótenyésztésről írt szakkönyvet; Lajos
fiú gyerekkori agyvelőgyulladás következményeit viselte égész életében, 1945ben halt meg; a Béla fiú szép
karriert futott be a II. Világháború végéig, ekkor tésai és
rácalmási birtokait elvették,
kitelepítették, kőbányában
dolgozott.
Szalai Árpád
Forrás:
Felkai László: A jogalkotó
kultuszminiszter, Jankovich
Béla,
Magyar pedagógia 2003.
I.sz.

Dransfeldbe utazhatnak

Várjuk
a jelentkezőket!

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 29-ig
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 6322683-as telefonszámon lehet Bodnár Edinánál.

Bölcsődei
játszócsoport

Játszócsoport indult a
bölcsődében, és nagy örömünkre vannak már látogatói a csoportnak.
Továbbra is várjuk a játszócsoportba jelentkezőket.
8 kisgyermeket tudunk fogadni egyszerre.
A gyermekek és kisgyermekes szülők fél 9 – fél 12ig vehetik igénybe ezt a szolgáltatást, térítés ellenében,
előzetes bejelentkezés alapján.
Pálinkás Tiborné
a Manóvár Óvoda és
Bölcsőde vezetője
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„Férfiélet, női sors”

Müller Péter előadása a
Jankovich-kúria
Rendezvény-és Turisztikai Központban.

Az egyik legérzékenyebb,
s minden korban igen aktuális téma került a középpontba április 3-án a Jankovich-kúriában: a hazai
populáris-ezoterikus
irodalom legismertebb alakja,
Müller Péter író, dramaturg,
forgatókönyvíró, előadó volt
vendégünk, hogy a férfi-női
kapcsolat értelmezését, egymás és magunk megismerését egy izgalmas előadás keretében éljük át.
Müller Péter, mint spirituális író több mint húsz éve
dolgozik, de a Madách Színházban éppúgy otthon érzi
magát. Híres darabajaiban
színészek, míg a színpadon,
előadóként ő maga a főszereplő - és vele együtt a hallgatóság.
Nagy érdeklődés előzte meg az előadást. Az író a
Férfiélet, női sors című kötete kapcsán érkezett hozzánk.
Az esten női és férfi szerepekről, elfogadásról, szerelemről, barátságról és hitről
hallhattunk. A történelmen
és az irodalmi műveken keresztül megismert, majd saját életünkben megélt he-

Kis anyakönyv

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! Vincze Boglárka
Liza, Rácalmás, Dózsa Gy. u. 2015. március 27. Németh-Berencsi Dóra, Rácalmás, Erdősor 2015. március. 30.
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs
információjuk.

Lapunk következő száma

lyünk mellett Müller Péter
rávilágított, „összeomlóban
van a sok ezer éves férfiuralom. És születőben a nők lelkében elfojtott igazi és örök
Én-élmény. Az emberiség
történetének
legnagyobb
fordulatát éljük. A férfilélek
katarzisát és a női lélek önmagára ébredését. Sorsunkban és párkapcsolatainkban
olyan drámák zajlanak, amelyeket nemigen tapasztaltunk a múltban. Férfinak és
nőnek ezért nehéz élni manapság. A férfinak vissza kell
találnia elárult, magas szellemi valójához és alázatához.
Ehhez az önös énjének ös�sze kell törnie, darabokra. A
nőnek pedig meg kell találnia önmagát és a méltóságát,
amit még keresni sem engedélyeztek neki, soha.”
Bodnár Edina

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2015. május 22-én,
pénteken jelenik meg.
Lapzárta: 2015. május 11-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb május 11-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

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

A református egyházközség hírei

Istentisztelet minden vasárnap 10.30-kor a református-evangélikus templomban.
Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet május 24-én, vasárnap 10.30-tól
Anyák napi kézműves játszóház április 25-én, szombaton 10.00 és 12.00 között a kulcsi Faluházban
TeSzedd Akció! Református közösségünk önkéntes
szemétszedést szervez a Rácalmást Kulccsal összekötő
út mentén. Az árokba hajigált hulladékot gyűjtjük össze
május 9-én, szombaton 9 órától. Bárki csatlakozhat hozzánk! Bővebb információk a honlapunkon és facebook
oldalunkon
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

A serdülő válogatott tagjaként, áprilisban kétszer egyhetes edzőtáborban vett részt két kenusunk Szolnokon, Bucsi Bence és Nagy
Ívó Máté               Bölcskei Ferenc

Lelkipásztor telefonszáma:
0630/5748-564
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Szerkesztett zenei műsor
a Rácalmás Televízióban

A jövőben minden vasárnap 13 órai kezdettel tematikus, szerkesztett zenei műsort hallgathatnak a Rácalmás Televízió képújságjának nézői.
Az egy-másfél órás zenei blokkokat Gerendai Gábor szerkeszti, aki egy-egy ünnephez, jeles alkalomhoz
kapcsolódóan válogat zenéket hatalmas gyűjteményéből. Igazi zenei csemegék, régi ritkaságok, nosztalgiaslágerek is a műsorba kerülnek majd.

Júliusban nyíló rácalmási
Spar üzletünkbe

Az elő szerkesztett zenei adást
Anyák Napja alkalmából,
május 3-án, vasárnap 13 órai
kezdettel hallhatják.

szakképzett eladókat
keresünk.
Fényképes önéletrajzokat
a racalmas.spar@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Apróhirdetés
Meggyet cserélnék eperre, málnára, sárgabarackra,
szilvára - egyeztetéssel. Régi
mázsa és szőlőprés eladó.
Tel.: 70/5720-980, 25/440520
q
Rácalmáson, a Május 1. utcában 774 m2 területű építési telek eladó. Érd:06 30 661
5440
q
Rácalmáson kiadó ház, Kiss
Ernő utcában. Érd. 06/20442-1061
q
Eladó! Üst, 50 literes, halványszürke zománcozású. Fazék fedővel, fűzöld zománco-

zású, 45 literes. Lábas, nehéz,
barna zománcozású, 20 literes. 500 db kis méretű tégla.
Irodai gurulós forgószék, kobaltkék kárpittal. Garázsajtó emelő motor, hibátlan,
új. Kerti tóba vízjátékszivat�tyú (szökőkút) motorral, távirányítható dugaljjal. Vezeték
nélküli bébiőr (40 méter hatótávolság). Zománcozott gyermekfürdető kád, állvánnyal.
Akvárium, 20 literes. Szobakerékpár vadonatúj Spartan
Sport márkájú, halványszürke. A műszaki cikkeknek a
hozzájuk tartozó dokumentuma is rendelkezésre áll. Érdeklődni: 06-70-567-8108.

FŰNYÍRÁST, IRTÁST
VÁLLALUNK!
Igény szerint fűgyűjtéssel,
elszállítással, mulcsozó
technológiával egyaránt.
A legkedvezőbb áron,
extra gyorsan!

Tel: 06 70 246 3800

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
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