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Újabb jó évünk volt
Hagyománya lapunknak,
hogy az új év elején évértékelésre kérjük fel Schrick
István polgármestert, valamint a további tervekről
faggatjuk településünk vezetőjét. Kérdésünkre válaszolva elmondta:
– A 2015-ös esztendő
újabb jó éve volt Rácalmásnak, ugyanis folytatódtak
azok a fejlesztések, amelyeket a képviselő-testület és
a település lakossága egyaránt fontosnak tartott. Több
mint 200 millió forintot költöttünk az óvoda utolsó ütemére, amelyből két új csoportszobát alakítottunk ki,
mosdókkal, öltözőkkel, udvarral. Némi parkosítás van

Közgyűlést tart
a városvédő
egyesület

Éves közgyűlésre várja tagjait a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 2016. február 19-én 16.30
órakor a művelődési házban.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlés ugyanazon a
napon és ugyanott 17 órakor
lesz megtartva. A rendezvényen értékelik az elmúlt évben végzett munkát, valamint
tájékoztatják a résztvevőket
az idei tervekről, tennivalókról. Az elnökség várja a tagokat a közgyűlésre. (Meghívó lapunk 7. oldalán.)

hátra, és utána elmondhatjuk, hogy évek alatt teljesen
felújítottuk, modernizáltuk
az óvodánkat. A gyereklétszám folyamatosan biztosított településünkön, ami
nagyon örvendetes tény. Az
új gyermekintézményünk, a
bölcsőde kollektívájának is
csak gratulálni tudok, mert
mi magunk is azt tapasztaljuk, hogy nagyon jó a megkezdett út, a fiatal, szakképzett csapat nagyon jól
dolgozik, a gyerekek nagy
örömmel járnak a bölcsődénkbe, és a szülőktől is csak
pozitív visszajelzéseket kapunk. (A polgármesteri interjú folytatása lapunk 3. oldalán olvasható.)

Segítsünk
Istvánnak!

Pecsét István nagyon szeretné megérni a 29. születésnapját. A most 28 (március
12-én már 29) éves fiatalember súlyos betegségekkel
küzd, gyógykezelése érdekében összefogott Dunaújváros és környéke. A gyűjtéshez Rácalmás is csatlakozott!
A polgármesteri hivatalban
elhelyezett gyűjtődobozban
is leadhatják felajánlásukat!
(Írásunk a 2. oldalon.)

KÖZMEGHALLGATÁS
Rácalmás képviselő-testülete közmeghallgatást tart

2016. február 9-én, kedden
17 órától
a művelődési házban.

A résztvevők tájékoztatót hallhatnak a múlt évi eredményekről, majd utána szó lesz az idei tervekről, elképzelésekről, költségvetési lehetőségekről.
A tájékoztató után az önkormányzat vezetői válaszolnak a felmerülő kérdésekre.
Szeretettel várunk minden rácalmási lakót, érdeklődőt!
Schrick István
polgármester
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Fogadóórák

Rácalmás képviselőtestületének tagjai minden
hónap első szerdáján tartanak fogadóórát.
Időpontok:
2016. február 3.
Vizi István
2016. március 2.
Kukucska Gyula
2016. április 6.
Nagyné Berzai Márta
2016. május 4.
Németh Miklósné
2016. június 1.
dr. Varga Szabó Lajos
2016. július 6.
Pálinkás Tiborné
2016. augusztus 3.
Kukucska Gyula
2016. szeptember 7.
Nagyné Berzai Márta
2016. október 5.
Németh Miklósné
2016. november 2.
dr. Varga Szabó Lajos
2016. december 7.
Vizi István
Helyszín: Polgármesteri
hivatal, a fogadóórák minden alkalommal 15-17 óráig
tartanak.
Mód van arra, hogy a fenti képviselői alkalmakra külön
is konkrét időpontot kérjenek
– ebben az esetben nem kell
várakozniuk, hanem akkor
kerülnek sorra, amikorra az
időpontot kérték Az időpontot Rácalmás jegyzőjével dr.
Györe Andreával egyeztethetik a 25/517-866-os telefonszámon.

A nyugdíjasok
köszönik

Rácalmás 70 év feletti
nyugdíjasai nevében köszönöm az önkormányzat vezetőinek, a képviselő-testület
tagjainak, hogy karácsony
előtt gondoltak ránk, és Erzsébet-utalvánnyal segítették az ünnepre készülődésünket.
Köszönjük továbbá, hogy
ilyen szép, gondozott a temető. Nagyon jó érzés.
Egy 70 év feletti
nyugdíjas

Rácalmás
A polgármesteri hivatalban is leadhatják felajánlásukat

Segítsünk Pecsét Istvánnak!
Pecsét Istvánnak gyakorlatilag nincs immunrendszere, a szervezete nem tud védekezni még egy megfázás
ellen sem – írja a Dunaújvárosi Hírlap, amely gyűjtőakciót indított. A fiatalember
15 éves kora óta Crohn-betegségben szenved (a kórt
a felfedező orvosról nevezték el, semmi köze a krómhoz), amiből 2013 októberében sárgaság, májon belüli
epeút elzáródás, 2014 novemberében
májátültetés
következett. A friss máj kilökődésének megakadályozására olyan gyógyszereket
kell szednie mindmáig, amik
elnyomják immunrendszerét. Csakhogy... A máj átültetésekor az orvos már látta, hogy daganatok vannak a
testében.
2015. áprilisában operálták meg a nyirokcsomók
rákos áttétei miatt. Utána a
sugárkezelés hatására a daganatok zsugorodtak, de
nem tűntek el a szervezetéből.
Ezzel kimerültek a hazai
orvostechnológia lehetőségei. Még gyógyszereket sem
szedhet immunrendszere legyengítése miatt.
Meséli mindezt a szerfölött jóképű és betegségeihez
képest egyenesen jókedvűnek mondható, a helyi kereskedelmi szakközépisko-

lában érettségizett, majd a
miskolci egyetemen bányaés geotechnikai mérnökként
2013-ban diplomázott, a bólyi kőbányában bányavezetőként három hónapot dolgozott fiú.
Most haldoklik.
Szüleivel él, albérletben.
Édesapja
asztalosmester,
édesanyja is abban a vállalkozásban dolgozik. Két testvére van. A családnak nincs
pénze külföldi gyógykezelésre.
Kezelési lehetőség Kínában kínálkozik legközelebb. Hét olyan egészségügyi
centrum van a világon, ahol
még tudnának segíteni rajta.
Egy Kínában, egy Japánban,
öt az Egyesült Államokban.
A kínai a legolcsóbb.
Fél éve van. Megmondták
a kínai Fuda központ orvosai, akik Budapestre jövet
megvizsgálták: fél év múlva
annyira leromlik az állapota,
hogy már nem tudnak segíteni rajta.
Istvánt
támogatja
(kampányszervezéssel

Tájékoztatjuk a lakókat,
hogy a Rácalmás újságban, a
város hivatalos honlapján és
a facebook-oldalán egyaránt
értékesítésre meghirdetett,
Rácalmás Korányi S. utca 3.
szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú lakás értékesítése licitálás útján megtörtént. Az 5.6 millió forint
kikiáltási árral szemben az
ingatlan 8 millió 150 ezer

forintért kelt el. Az ingatlant megtekintette 16 érdeklődő, közülük 8-an fizették
be a 280 ezer forint összegű bánatpénzt, és mind a
8-an licitálóként megjelentek január 14-én dr. Eszenyi
Zoltán közjegyző irodájában
abból a célból, hogy licitáljanak az ingatlanra.
A licit eljárást ügyvéd
folytatta le és közjegyző fel-

és igazolások kiadásával)
a Dunaújvárosiak Életéért
Közalapítvány is. Az alapítvány felajánlotta bankszámlaszámát a gyűjtéshez:
OTP 11736037-20550332
A számlára küldött felajánlásokhoz a közlemény rovatba írják oda: Pecsét István javára! Ez az alapítvány
már nem közhasznú. Ha van
olyan közhasznú alapítvány,
amely felajánlaná bankszámlaszámát a gyűjtéshez,
az nagy segítség lenne!
Istvánért
összefogott
egész Dunaújváros. Cserna Gábor polgármester
megkereste a közgyűlésben
mandátummal bíró pártok
helyi vezetőit, képviselőit,
és kezdeményezésére a politikai erők egyemberként
állnak az ügy mellé, az aktivisták gyűjtenek város�szerte, a pártirodákon gyűjtőpontokat hoztak létre,
és csatlakozásra kérték fel
a civil szervezeteket, valamint felkeresik a nagyvállalatokat is, tőlük is segítséget
kérnek István javára.

Rácalmás Város Önkormányzata is csatlakozik a támogatókhoz. Schrick István polgármester kezdeményezi a legközelebbi képviselő-testületi ülésen, hogy járuljanak hozzá anyagilag is a fiatalember gyógykezelési költségeihez. Továbbá dr.
Györe Andrea jegyzővel egyeztetett módon adománygyűjtő
pontot hoztak létre a polgármesteri hivatalban, ahol az ott elhelyezett gyűjtődobozban helyezhetik el felajánlásaikat.

Elkelt az ingatlan!

ügyelte, aki tanúsította, hogy
a licitálási eljárás szabályosan, és a licitszabályzat betartásával történt.
Az ingatlan vételi jogát
egy rácalmási licitáló, helybéli lakos nyerte el.
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Rácalmás
Interjú Schrick Istvánnal, Rácalmás polgármesterével

2015 – egy újabb jó évünk volt

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ha már a gyerekeknél tartunk... Az általános iskolánkat átvette ugyan a KLIK, de
az épület fenntartását továbbra is vállalta az önkormányzat, mert fontos számunkra
az iskola, és az, hogy diákjaink megfelelő körülmények
között tanulhassanak. Ezért
folyamatosan, minden évben
költünk az iskolára is, tavaly
például kazáncsere, ablakcsere történt, felújítottunk újabb
két tantermet, új padokat,
táblákat, székeket, eszközöket vásároltunk.
– Az útépítések is folyamatosak voltak...
– Valóban, mert ezek nagyon fontosak. A múlt évben
a Csillag, a Hold és a Körtés utca aszfaltozására, csapadékvíz-elvezetésére
került sor, mintegy 150 millió
forintból. Csapadékvíz-elvezetésre külön is kellett
költenünk például a Petőfi
utcában, a Rózsa és a József
Attila, valamint a Martinász
utcában. Amíg szárazság van,
addig senki nem foglalkozik az árkokkal, ám amint
nagy esőzés után esetleg az
udvarban, a pincében megjelenik víz, azonnal segítséget kérnek. Jobb az ilyen
problémákat megelőzni. Jó
gazda módjára ezért tartjuk
fontosnak Rácalmás csapadékvíz-elvezető rendszerének folyamatos fejlesztését.
Múlt évben napelemparkra húszmillió forint támogatást nyertünk, amely az óvoda áramellátását biztosítja.
Ingatlanokat is vásároltunk.
Telekrészleteket vettünk például a Kulcsi út mellett, mert
kerékpárutat szeretnénk ott
építeni. Ugyanígy telkeket
vásároltunk a leendő sportcsarnoknál, hiszen a Béla
köz rendkívül szűk utca, ahol
nem fér el a járda, a kétirányú forgalom, és a parkolók

kialakítására is gondolnunk
kell. A Jankovich-kúriánál mindenki tapasztalhatja fesztiválok idején, milyen
problémákat okoz a parkolás.
Ezért a kúriához közel ingatlanokat vásároltunk parkolók
kialakítása céljából. Ófaluban megvettük a régi katolikus templom ingatlanát, ahol
a helyhez méltó emlékparkot
hozunk létre, a tervei már készülnek. S ha már a terveknél
tartunk... Elkészült a régi városháza felújítási, átalakítási
terve is. Megbíztuk a tervezőt a szerb templom környékén kialakított hatalmas gabion falak parkosításával is.
Elkészült a Millenniumi tó
kotrási terve. A kotrás után
az egész parkot szeretnénk
átalakítani, erre is készülnek a
tervek. A település központjában lévő hatalmas virágágyások locsolását meg kell
oldanunk, mert nagyon sokan és sokat dolgoznak ezekért. Az ágyásokat gondozók
munkájának megbecsülése is
lenne, ha öntözőrendszerrel
látnánk el a területet.
– A temető szintén kardinális pont...
– Valóban. Önkormányzatunk üzemeltetésre átvette a katolikus egyháztól a
sírkertet. A tervező arra is
megbízást kapott tőlünk, találja ki, hol és hogyan lehet megfelelő utakat kialakítani ott. Készen van az új
ravatalozó terve is, amelynek építését közbeszerzési eljárás után szeretnénk
elkezdeni. A katolikus közösséggel rendeződött a kapcsolatunk,ami örömteli,Szemere
János plébánossal kimondottan jó és konstruktív az
együttműködésünk. A temetőüzemeltetési visszajelzések is pozitívak. De nem
is lehet másként, hiszen a sírkert kegyeleti hely, ezért jelentős erőket koncentráltunk

oda, két főállású parkgondozót is foglalkoztatunk, közülük az egyik kertész végzettségű. Tudjuk, a változás nem
látványos egyik napról a másikra, ám előbb-utóbb komoly jelei lesznek az anyagi
és munka ráfordításnak.
– Ejtsünk szót a nagy kihívásokról: fürdő vagy sportcsarnok?
– Sportcsarnok. Ugyanis időközben rájöttünk arra,
hogy a fürdő esetében csak
a különböző szakhatósági
engedélyeknek a beszerzése
több évbe telik. A sportcsarnok megépítése sokkal egyszerűbb. Az igény is óriási rá,
hiszen a gyerekeknek, a több
száz helyi sportolónak szüksége van erre a létesítményre.
Az átadása nem várható ebben az évben, csak valamikor
jövőre, mert nyilvános közbeszerzési eljárást követően
valamikor a nyáron tudnánk
hozzákezdeni a kivitelezéshez, és anyagilag sem fér bele
egyetlen év költségvetésébe.
A teljes költségbecslés még
nincs, de milliárd körüli lesz
a beruházás, az szinte biztos.
Kézilabdapálya méretű játékteret szeretnénk 300 fős lelátóval, mellette 200 fős kondi
teremmel. Hozzá kapcsolódik a szabadban a görpálya,
amelynek az alapja elkészült
tavaly, az eszközök telepítése után, nyár elején át tudjuk
adni a fiataloknak.
– Útépítés terén marad még
restanciájuk?
– Bőven maradt, sajnos.
Idénre a Balassi, a Kamilla köz és a Király utca helyreállítását tervezzük, vízelvezetéssel együtt. Reméljük
belefér mind a három. Gondolkodunk kisebb beruházásokban is, ám a források
hamar apadnak: a folyamatos karbantartásra szükség
van az intézményeknél, mert
nem szeretnénk, ha a meglé-

vő értékeink tönkre mennének, mert csak a fejlesztésre
összpontosítunk. A kúriában például ki kell cserélni
a régi kazánokat, ami tízmillió forint lesz. Az ilyen
sok-sok tízmilliók egymásra rakódnak, és egyszer csak
azt vesszük észre, hogy már
a százmilliónál, aztán soksok százmilliónál tartunk.
De ez nem panasz, hiszen
örüljünk annak, hogy ilyen
jelentős összegeket tudunk
a település fejlesztésébe invesztálni. Árvízvédelem miatt szeretnénk egy zsilipet
kialakítani a Duna-parton,
ahol kikötő úszó stégjének
felújítása is jelentős összeget igényel tőlünk várhatóan ebben az évben. Terveink
között szerepel klíma felszerelése az orvosi rendelőbe, és
hozzájárulunk TAO-önrés�szel az új sportöltöző tetőterének beépítéséhez. A régi
öltöző épületének végleges
rendbetételére is tervet dolgozunk ki. Feladat az iskola
földszintjén a fűtési rendszer
modernizálása. Mellette változatlanul támogatni szeretnénk a helyi civil szervezeteket, amelyek meghatározói
életünknek, minden rendezvényen, Tökfesztiválon, Almavirág Fesztiválon, Majálison láthattuk, öntevékeny
emberek mennyit tesznek a
közösségért, a rendezvényeink színvonaláért, amit idén
sem szeretnénk lejjebb adni
– nagy sikerű rendezvények
voltak, dacolva az időjárással
is. Huszonöt éves volt tavaly
Rácalmás és Dransfeld partnerkapcsolata, amit nálunk
pünkösdkor ünnepelünk.
Tehát újabb tartalmas
év elé nézünk. De a tervek
megvalósításakor, a lakói
igények teljesítésekor fontos, hogy ismerjük és figyelembe vegyük a lehetőségeket, a pénzügyi korlátainkat.
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Rácalmásiak karácsonya
December 19-én az év
legszebb közösségi rendezvényét hívta életre Rácalmás Város önkormányzata,
az önkormányzati intézmények és helyi civil szervezetek: gazdag program
várta az érdeklődőket a délután folyamán, ezt megelőzően délelőtt a szociálisan
rászoruló
gyermekeknek
rendeztek
szívmelengető
hangulatú, ajándékosztással egybekötött ünnepséget.
A színpadi programban elsőként a Rácalmási Barina Táncegyüttes produkcióját láthatta a közönség,
majd az óvodások adtak karácsonyi műsort. A Napsugár Asszonykórus és az iskolások színvonalas műsora
után, immár hagyományosan, a város pedagógusaiból

álló alkalmi kórus is csatlakozott a közös énekléshez,
majd Szemere János katolikus plébános mondott ünnepi köszöntőt. Ezt követően
Schrick István polgármester életmentő elismerést
adott át a színpadon Paulusz Ádámnak. A rácalmási
diák a közelmúltban két társával együtt nagyon bátor és
felelős magatartást tanúsított: egy osztálytársuk életét
mentették meg, szakszerűen
alkalmazott újraélesztéssel.
Az adventi rendezvényen
a besnyői Szironta Csengettyűegyüttes műsora után
Orosz Zoltán harmonikaművész és barátainak koncertje szórakoztatta a közönséget, majd este a Budapest
Bár zenekar adott fergeteges
hangulatú koncertet. Az esti

nagykoncertet megelőzően még betlehemes előadást
és tűzzsonglőr bemutatót is
láthattak a vendégek.
A nagyszerű programkínálatot játszóház és kézműves vásár is színesítette, a

helyi civil szervezetek és az
önkormányzat pedig ételés italkóstolóval, sült hurkával és kolbásszal, halászlével,
forralt borral és teával vendégelte meg a megjelenteket.
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A Művelődési Ház és Könyvtár klubjai, csoportjai

JAZZBALETT
Vezetője: Bostyai Emília
Hétfő
13.00-16.00
Kedd
13.00-16.00
Szerda
13.00-16.00
Csütörtök 13.00-16.00

HÖLGYFITNESS
Vezetője: Czakóné F.
Zsuzsanna
Kedd
19.00-20.00
Csütörtök 19.00-20.00

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

ANGOL KLUB
Vezetője: Tóth Szilvia
Minden páratlan szerda
18.30-20.30

KÉPZŐMŰVÉSZETI
SZAKKÖR
Vezetője: Nógrádi Katalin
Szerda
17.00-19.00

NAPFÉNY
NYUGDÍJASKLUB
Vezetője: Bodó Ivánné
Csütörtök 16.00
(kéthetente)

CIMBORA KLUB
Vezetője: Törökné Antal
Mária
Minden hónap 1. szombat
15.00-17.00
SZENT GYÖRGY POLGÁRŐR EGYESÜLET
Vezetője: Bartal Zoltán
Minden hónap utolsó péntek 19.00-21.00

CIKK-CAKK
FOLTVARRÓ KÖR
Vezetője: Arnóczky Ilona
Minden hónap 2. és 4.
szombat 15.00-18.00
RÁCALMÁSI BARINA
TÁNCEGYÜTTES
Vezetők: Bocsi Nóra,
Molnár István Dániel
Péntek
14.30-16.30 (gyermek II.)
16.30-17.30 (gyermek I.)
18.00-20.30 (felnőttek)
Szombat
10.00-11.00 (gyermek I.)
11.00-13.00 (gyermek II.)
14.00-16.00 (felnőttek)

„RINGATÓ”
ZENÉS FOGLALKOZÁS
KISBABÁSOKNAK
Vezetője: Veréb Judit
Minden hónap első kedd
10.00-11.00

APPLE COUNTRY
KLUB
Vezetője: Szalai Gabriella
Szerda:
18.00-20.00

NÉMET KLUB
Vezetője: Hoffmann Mária
Péntek
15.00-17.00

RÁCALMÁSI
JÁTÉKSZÍNKÖR
Vezetője: Baksa László
Hétfő
18.00-20.00

NAPSUGÁR
ASSZONYKÓRUS
Vezetői: Igmándi Zita,
Szvoboda Ferencné
Szerda
14.00-15.30

SAKK KLUB
GYEREKEKNEK
Vezetője: Kondás László
Csütörtök 17.00-19.00

MOZGÁSSÉRÜLT EGYESÜLET
RÁCALMÁSI
CSOPORTJA
Vezetője: Pauer Gézáné
Minden hónap utolsó szerda 15.00-16.00

REMÉNY KLUB
Vezetője: Nógrádi Sándor
Minden hónap 2. szerda
17.00-19.00
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Rácalmás
Város
Önkormányzat
Család- és
Gyermekjóléti
Szolgálat

Mindenki érzi: adni jó

Rozonics Patricia
és Szilvási Katalin

családsegítő
munkatársak
E-mail:

csaladsegito@racalmas.hu
és
gyerekjoletisz@racalmas.hu

Telefon:
06-25-440-440
és
06-25-440-018
Ügyfélfogadási
idő:
Hétfő:
8-12 óráig
Kedd:
Zárva
Szerda:
8-17 óráig
Csütörtök:
Zárva
Péntek:
8-12 óráig

Decemberben nagy erővel tör ránk, hogy jót akarunk tenni valakivel mind
egyénileg, mind közösségként. Hasonlóképpen történt ez Rácalmás Város
Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat háza táján is.
December 19-én 11 órakor - a megszokott menetrend részeként - került
megrendezésre a gyermekek karácsonyi megajándékozása és vendégül látása a
Jankovich Miklós Általános Iskola kórusának ünnepi műsorával megfűszerezve. 58 gyermek vehette át
Schrick István polgármester
Úrtól a személyre szabott
ajándékokat.
A meglepetés-sorozat ezzel nem ért véget. Felnőtt
ügyfélkörünkből a legrászorultabb 20 fő tartós élelmiszerekből összeállított csomagot kapott Rácalmás
Város Önkormányzat támogatásával. Habár fényképek

nem készültek a 100 000 Ft
összértékű élelmiszerátadásról, de a lejegyzetelt szavak,
mondatok hűen visszatükrözik az érintettek meghatódását, örömét.
A lakossági adományoknak köszönhetően további
10 ügyfelünk jutott tartós
élelmiszerhez.
Ezúton köszönjük Rácalmás Város Önkormányzatának és lakosságának az
anyagi támogatást, mellyel
szebbé tették ezt az ünnepi
időszakot. Köszönjük továbbá a karácsonyi rendezvény
előkészületeiben, lebonyolításban érintett kollégáinknak az aktív részvételt!
Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai
Íme, néhány idézet:

- „Karácsony előtt ez nagyon jól jön.”

- „Hogy-hogy?... Ezt nem
gondoltam volna. Örülök neki.
Jól jön, úgy is kellett volna még
vásárolnom. Köszönjük szépen. De jó!”
- „Szuper! Jól esik. Nem
gondoltam, hogy kapok bármit is.”
- „Hirtelen meglepődtem.
Á! Benne van a kedvencem!”
- „Nem jutok szóhoz!”
- „Ez most pont jó!”
- „Azért lepődtem meg,
mert nem kértem semmit. Nem
szeretek kérni. Nagyon jól jön.
Nagyon köszönöm, hogy gondoltak rám.”
- „Nagyon jó meglepi!”
- „Tényleg nagy meglepetés
volt. Nagyon szép ajándék.”
- „Még soha nem kaptam
semmit. Óriási meglepetés, jó
érzés. Köszönöm.”
- „A Rácalmási Önkormányzat figyel ránk.”
- „Kedvesek, hogy kihozták
nekem. A műtétem miatt, most
nem tudtam volna bemenni
érte. Köszönöm!”

Rácalmás

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Egyesületi Tagunk!
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület (2459. Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.) nevében meghívom Önt a

2016. február 19-én (péntek) 16.30 órakor
tartandó éves rendes közgyűlésünkre.
Helyszín: rácalmási művelődési ház

Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés tartására kerül sor az eredeti meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalásával 2016. február 19-én 17 órakor.
A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A megismételt közgyűlés helye: rácalmási művelődési ház.
Közgyűlés napirendi pontjai:
1. Beszámoló a 2015. évben végzett tevékenységünkről.
Előadó: Bodnár Sándor elnök
2. Beszámoló az egyesület 2015. évi gazdálkodásáról. Előadó: Bodnárné Surányi Gabriella elnökségi tag
3. A Felügyelő Bizottság jelentése az egyesület 2015. évi
munkájáról. Előadó: Szalóki-Oros Brigitta
4. 2016. évi munkaterv és költségvetési terv ismertetése.
Előadó: Bodnár Sándor elnök
5. Egyebek
Rácalmás, 2016. január 12.
Bodnár Sándor
elnök
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Az adventi időszakban minden csoportban aktívan készültek a
legszebb ünnepre: a karácsonyra. A Maci csoportban a szülők mézeskalácsot sütöttek a gyermekekkel közösen. Élmény volt mindenkinek. Köszönjük a segítséget!

A nagycsoportosok kedves kis műsora színesítette a karácsonyi
ünnepet itt az intézményben, az idősek évzáró rendezvényén és
a Rácalmásiak karácsonyán. Köszönjük a csoportban dolgozó felnőtteknek, segítő szülőknek a fáradozásukat, segítségüket!

Nagy izgalommal várták a bölcsis kisgyermekek a fa alatt elhelyezett szép ajándékokat

A karácsonyi ünnepségen az óvónénik a Holle anyó című mesét
adták elő gyermekek az óvodában, a szülők nagy örömére

Boldogan bontogatták a gyermekek a szebbnél szebb ajándékcsomagokat a szülőkkel, óvónénikkel közösen a Katica csoportban.
Szívesen maradtak a szülők: halk zene, finom karácsonyi édességek, önfeledten, boldogan játszó gyermekek. Mindent adott volt
a jó hangulathoz
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Mindössze egy bűncselekmény volt tavaly!
Tisztelt lakótársaink! Az
idei év első hasábjait sem
kezdjük mással, mint, hogy
az elmúlt hónapban sem
történ a lakosság sérelmére elkövetett bűncselekmény
városunkba. Röpke statisztikánk alapján megállapíthatjuk, hogy a 2015-ös évben
egyetlen egy olyan bűncselekmény történt, amely
bosszantotta a településünkön élőket, amikor az udvaron lévő nyitott tárolóból tulajdonítottak el nagy értékű
gumiabroncsokat.
Ilyen jó vagy ehhez hasonló közbiztonsággal kevés
település büszkélkedhet a

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 megbízottak:
Friedrich Ferenc
06-30/621-0959
Benke Dániel
06-20/3308-899

kistérségben, de akár a megye területén is. Mindez köszönhető tagjaink szorgalmas munkájának, a település
lakosaink és önkormányzatunk támogatásának.
Egyesületünk vezetőinek
ötéves megbízatása 2015 decemberében lejárt, az idei év
februárjában az összehívott
közgyűlés ismét bizalmat
szavaz egy újonnan megválasztott elnöknek és elnökségnek. A leköszönő elnökség mandátuma végeztével
2.5 millió forint pénzösszeget ad át az új vezetésnek,
amely elegendő lesz a következő támogatások megérkezéséig az egyesület zökkenőmentes munkájához.
Tagjaink tervei között
szerepel egy újszerűbb terepjáró vásárlása a tizen�nyolc éves Lada Niva helyett,
ami egyébkén is a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
tulajdona. Továbbá pályáztunk a Belügyminisztérium
által kiírt pályázaton, amelynek elnyerése esetén egyesületünk további 2.5 millió forinthoz juthat, amelyen az
OPSZ által meghatározott
formaruhákat, lábbeliket és
technikai eszközöket szeret-

nénk megvásárolni. Ehhez
várjuk továbbra is a lakosság és az önkormányzat segítségét.
Tagjaink vállalták az elkövetkezendő időkben is, hogy
feladataikat az eddigiekhez
hasonlóan fogják teljesíteni, Rácalmás lakóinak megelégedésére. Tudatnunk kell,
hogy az év végi mulatozások
közben sem történt semmilyen rendkívüli esemény, a pirotechnikai eszközökkel való
bánás törvényeit lakótársaink betartották, és ami fontos, tűz sem történt az év végén. De ez csak egy állapot,
továbbra is szükségünk van a
már jól bevált SZEM-mozgalomra, amely eddig is bizonyította fontosságát, hogy

megóvjuk a saját és a közvagyont, köztereink tisztaságát
és testi épségünket. Ezért kérünk minden rácalmási lakót,
ha rendkívüli eseményt, vagy
gyanús idegen személyt, személyeket lát, azonnal értesítse
egyesületünk bármelyik tagját, körzeti megbízottjainkat,
vagy végső esetben a 112-es
segélyhívószámon a rendőrséget. De mindezen feladatok ellátására nemcsak anyagi
háttérre van szükségünk, hanem minden olyan büntetlen
előéletű személyre is, aki szeretne segíteni Rácalmás jónak
mondható közbiztonságának
fenntartásában.
Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István
elnökségi tag

utakat. Évente egyszer eljárnak Dégre a medvehagyma szedésre, de részt szoktak
venni a Mikulás Túrán is illetve a Hóvirág Túrán is.
Az évzáró buli is ugyanolyan jó hangulatban telt,
mint ahogy a séták szoktak. Egy kondér forralt bor,
meleg tea és sok-sok sütemény került az asztalra. A
baráti társaság ezen a napon 30 fővel ünnepelt, tehát
igencsak sokan kedvelik ezt
az időtöltést, sokan járnak
a klubba. A sétákba bármikor be lehet kapcsolódni, az

sem probléma, ha olykor kimarad egy-egy vasárnap. Ez
a mozgásforma és a jó tár-

saság minden korosztálynak
ajánlott!
(MRL/DH)

Nordic Walking évzáró
A Nordic Walking Klub
2008 óta működik Rácalmáson, tehát tavaly már a hetedik születésnapját ünnepelte. A főszervezője Terekiné
Rendes Éva, aki összetartja
ezt a nagyszerű kis alakulatot és megszervezi mindig a
találkozókat és a túrákat. Az
ünnepek után, az év utolsó
nagy, évzáró sétájára indultak a tagok. Egy ilyen séta
alkalmával hat, nyolc, akár
tíz kilométert is legyalogolnak. Rendszeresen szerveznek túrákat máshova is, nem
csak Rácalmáson szelik az

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

Adószámunk:
18495573-1-07

Segíts, hogy segíthessünk!
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás
Vendégünk volt
Fábián Janka
Teaházi hangulat várta az
irodalombarátokat december 11-én a művelődési házban, Fábián Janka érkezett

író-olvasó találkozóra Rácalmásra. Az íróval, SchmidtCzetli Ágnes könyvtáros beszélgetett. A beszélgetés után

könyvvásárlásra is lehetőség
volt, a szerző mindenkinek
személyre szólóan dedikálta a köteteket. Kellemes, jó
hangulatú estét töltöttünk
együtt, a jelenlévők sok érdekességet megtudhattak a re-

gények születésének körülményeiről. Az írónő, akinek
történelmi romantikus regényeit minden korosztály szívesen forgatja, ma az egyik
legolvasottabb szerző Magyarországon.

Rácalmás
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Ki nem hagynák a pénteki nyelvklubot!
Karácsonyt ünnepelt Rácalmás Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és
a Német Nyelvklub december közepén délután. Az
esemény nagyon fontos volt
mindenki számára.
A rácalmási német nyelvklub 2010-ben alakult, így
idén már fennállásának ötödik évfordulóját ünnepelte.
Az egyre bővülő klub, a tagok
szerint, egy család, egy vidám
közösség, könnyed nyelvtanulással, rengeteg szeretetet
nyújtva egymásnak. Sokan
egész héten a péntek délutánt
várják, hogy végre újra együtt
lehessenek a többi klubtaggal. Így hát az sem volt kérdés, hogy a szombat délutánjukat, egy végtelenül meghitt,
rengeteg műsorszámmal és
köszöntésekkel fűszerezett
karácsonyi ünnepséggel fogják tölteni.
Nagyon különleges délután volt, több mint százan
voltak a résztvevők, hiszen
nem csak a klubtagok vettek részt az eseményen, de
a Császártöltési Fúvószenekar is, akiket elkísért polgármester asszonyuk, Takácsné
Stalter Judit és Császártöltés
Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke, Petz
Erzsébet is. Érkeztek vendégek Zircről és, hogy ne feledkezzünk meg a majdnem
szomszédokról sem, Mezőfalváról Molnárné Troppert
Mária a Mezőfalvi Német
Nemzetiségi Önkormányzat

elnöke is részt vett az eseményen. A meghívottak között
szerepelt Schrick István Rácalmás polgármestere, aki
elmondta, azért is fontos
ez a német klub Rácalmásnak, mivel testvérvárosukkal
Dransfelddel, remek kapcsolatot ápolnak évről évre,
valamint Rácalmás segített
többek között Adonynak és
Pusztaszabolcsnak is testvérkapcsolatot kialakítani.
Kukucska Gyula és Németh Miklósné Rácalmás alpolgármesterei is helyet foglaltak a meghívottak között,
továbbá jelen volt Rácalmás
Város Német Nemzetiségi
Önkormányzatának elnöke
Steiner Norbert, aki a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével Hédl
Józseffel aláírta az együttműködési szerződést arról,
hogy a kapcsolattartás meg-

marad a két klub között, illetve a klub elnökhelyettese
Pál Péter is helyet foglalt az
asztaloknál. Jelen volt Stermeczki András evangélikus
lelkész és Szemere János katolikus lelkész is, valamint
Mohainé Csupity Zsófia a
Rácalmási Szerbek Egyesületének elnöke.
A délután folyamán zenélt a Császártöltési Fúvószenekar és velük együtt
énekeltek német karácsonyi
dalokat a klub tagjai, verset
és mesét mondtak, természetesen azokat is németül.
Az este nem jöhetett volna létre, s nélküle talán nem
is működhetne ez a jól olajozott gépezet, ő Hoffmann
Mária, a német klub tanára, aki minden odaadását
és szeretetét adja a családnak, hisz „millió emberből
egy olyan van, mint Mária”

– mondják róla a klubtagok.
„Amikor öt évvel ezelőtt elkezdtem ezt az egészet, először nem is tudtam, hogyan
csináljam, aztán az évek alatt
egyre több német szokást
hoztam és mutattam meg a
többieknek. Sokat tanulunk,
és jól érezzük magunkat,
nem csak órán, de a közös
kirándulásokon és programokon is.” – mesélte Mária.
A délután folyamán nem
csak a hangulat volt fergeteges, de az ételek is, hatvan
kiló krumpliból készült német krumpli saláta és harminc kiló virslit főztek az
alkalomra és persze, süteményekben sem volt hiány.
Este felé, a buli végének közeledtével mindenki boldog
és békés ünnepeket kívánt
egymásnak, januárban pedig
folytatják a nyelvórákkal.
(MRL/DH)
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Jankovich Miklós
általános iskola
Sokat elárul rólunk a stílusunk, technikánk

Ha télköszöntő, akkor terítési verseny
Kedves és népszerű hagyománnyá vált a téli szünet előtti utolsó tanítási napon felsős diákjaink számára
meghirdetett terítési verseny.
Hasznos, ha a gyerekek
időben elsajátítják a terítétés tízparancsolatát. Töretlen a népszerűsége, amelyet
az bizonyít legjobban, hogy
ismét sikerült az első emeleti folyosót ideiglenesen
igen változatosan megterített asztalokkal színvonalas
étteremmé varázsolni.
Kettő-három-nég yfős
csapatok
jelentkezhettek,
hogy bemutathassák elképzeléseiket egy ünnepi karácsonyi asztalról, vagy megálmodhattak egy szilveszteri
vacsora asztalt, esetleg fantázia asztalt készítve mutathatták meg kreativitásukat, s
választhattak egy-egy nemzetet, és az ő kultúrájukból,
szokásaikból
kaphattunk
ízelítőt.
Nyolc csapat nevezett, s
próbálta meggyőzni a zsűrit arról, hogy a bonyolult
terítési szabályokat remekül
ismerik, az általuk terített
asztalon látható kellékeket
tudatosan választották meg,

melyet felkészült módon bemutató szöveggel fűszereztek, s mesélték el, milyen
módon készültek a szemet
gyönyörködtető finomságok.
Nemcsak az evőeszközök és poharak elhelyezésére ügyeltek,hanem a teríték
összbenyomására is. Néhányan azért megtanulták,
hogy ünnepi asztalra fehér
terítőt, porcelán étkészletet
és szépen csiszolt poharat illik tenni.

Felhívtuk a gyerekek figyelmét arra, tartsák szem
előtt mindig azt, hogy a terítés elsősorban a komfortérzetet és az ünnepi fényeket hivatott emelni. Minden
esetben eszköz, soha nem jó,
ha hivalkodóvá válik.A terítés stílusa mindig illő legyen
az ételhez.
A csapatok többnyire karácsonyi és szilveszteri hangulatú asztalokat jelenítettek
meg, de bepillantást kaptunk

az angolok és az amerikaiak ételkínálatából is.
A nyolcadikos csapat még
öltözékével is megidézte
Amerikát.
A gyerekek alig várták,
hogy véget érjen a zsűrizés,
és végre megehessék főztjüket.
Amíg a gyerekek falatoztak, a minősítés is megszületett. 40 ezer forint értékben
sorakoztak a támogatók által
is felkínált tárgyak, amelyek
karácsony ünnepéhez kapcsolódtak. Ennek köszönhetően nemcsak az első három
helyezett választhatott ajándéktárgyat, hanem minden
résztvevő.
Boldog arcok, csillogó
szemek, elégedett gyerekek,
fényes gyertyák, nagymama
csipkéje, ínycsiklandozó illatkavalkád, mákos bejgli,
töltött káposzta.
Zárásképpen ez a felsorolás remélem, minden olvasóban megelevenít egy-egy
szép, békés, boldog pillanatot 2015 karácsonyáról.
Helyezettek:
I. Kupsza Gergő és Baji
Lujza (6. a)
I. Tóth Izabella és Kupsza
Noémi (5. b)
II. Fodor Gréta, Horváth
Laura, Vincze-Hajnal Blanka és Wiedermann Csenge
(6. b)
III. Holinszky Zsófia,
Steiner Petra és Szabó Patrícia (8.a és b)
Gratulálok
a teljesítményetekhez, és köszönöm
zsűritársaim nevében is az
emlékezetes pillanatokat.
Szabó Erika
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A 19. Kárpát-medencei Simony Zsigmond
helyesírási verseny
Novemberben rendeztük meg a helyesírási verseny iskolai fordulóját
felső tagozaton. Az 5-8.
évfolyamból 44 diák mérettetett meg helyesírásból.
Minden magyar diák, határainkon túl is egyszerre
kezdte írni a kötelező tollbamondás szövegét, majd
a nyelvtani feladatsort.
Nem kell bizonygatnom, mennyire fontos a jó
helyesírás, amely az anyanyelv ismeretének perdöntő bizonyítéka. Sok minden nehezíti manapság a
helyesírás készségszinten
való elsajátítását, hiszen
anyanyelvünk soha nem
tapasztalt
gyorsasággal
változik.
Kollégáimmal együtt
rendkívül
fontosnak
tartjuk az anyanyelv ápolását. A verseny kiváló
nevelési eszköz, serkent
a jobb, a több tudásra,
különösen akkor, ha tárgyilagosan, pontszámok
alapján kell dönteni az
eredményről.
„A különböző nyelvek
melegéből keltek ki a különböző népek, melyeket
az atyafiság és az együttes érdek alapján a közös
szó szervezett nemzetekké. Velünk is ez történt. A
magyarságot is az atyafiság
és az együttes érdek alapján a sors verte egybe; hazát a bátorsággal irányzott
életösztön szerzett neki,
de nemzetté a magyar szó
teremtette. Mint jelképes
erő és hatalom, a magyar
szó nekünk a legnagyobb
ereklye. Kegyelet, hűség és
becsület illeti őt” – írja Tamási Áron, erdélyi magyar
írónk.

Helyi eredmények:
5. évfolyamosok eredményei:
1. Bachrathy Nikolett
(5.a)
2. Veres Szabolcs (5.b)
3. Kunos Milán (5.b)
6. évfolyamosok eredményei:
1. Vincze Hajnal Blanka (6.b)
2. Steiner Gréta (6.a)
3. Horváth Laura (6.b)
7. évfolyamosok eredményei:
1. Mess Anna (7.a)
2. Kántor Lili (7.a)
3..Vad Zsombor (7.a)
8. évfolyamosok eredményei:
1. Bárándi Marcell (8.a)
2. Holinszky Zsófia
(8.a)
3. Szalai Gréta (8.b)
Különdíjat kapott tollbamondásból: Tóth Adél
(8.b) és Holinszky Zsófia
(8.a)
Azóta megtudtuk: 4 tanulónk – Mess Anna, Bárándi Marcell, Holinszky
Zsófia és Szalai Gréta –
teljesítménye alapján továbbjutott a megyei fordulóba, amelyet 2016.
március 19-én rendeznek
meg Székesfehérváron.
Köszönöm a felkészítő tanárok: Martin Jánosné Teca néni és Vagyóczki
Istvánné Márti néni felkészítő és javító munkáját,
illetve Bogár Szilviának,
Kürtösiné Fáczán Andreának a segítségét a verseny
lebonyolításában.
Szabó Erika
versenyszervező

JÁTSZÓHÁZ
Sokéves hagyományunk,
a decemberi játszóház, idén
is a karácsonyi készülődés,
az ünnepre hangolódás jegyében zajlott. Remek alkalom
ez az apró ajándékok, karácsonyi díszek elkészítésére.
A tanulóink körében
népszerű kézműves tevékenységeket gyűjtöttük egy
csokorba ezen a napon, s
igyekeztünk a kicsiknek és
a nagyobbaknak is kedvükre való tevékenységet találni.
A legnépszerűbb idén is a
gyertyamártás volt, valamint
a karácsonyi asztali dísz elkészítése. Sokan kipróbálták a mézeskalács díszítést,
készültek mécses tartók, angyalkák, kedves toboz figurák.

A pedagógusokon kívül,
nagy örömünkre, néhány
szülő is részt vett a játszóházunkban. Itt ragadnám meg
az alkalmat, hogy ezúton is
megköszönjem lelkes közreműködésüket. Pinthofferné
Schmidt Hajnalka vezetésével a virágkötészet rejtelmeit
ismerhették meg tanulóink,
Tóth Ildikó a mézeskalácsok díszítésében segítette a
gyerekeket. Soós Zsuzsanna
pedig egy különlegességet, a
paverpol technikát, magyarul textilszobrászatot mutatta meg az érdeklődőknek.
Igazán jó hangulatban telt
a délelőtt, s a lelkes kis alkotók büszkén vitték haza a
maguk készített ajándékokat.
Pál Péterné

RAJZVERSENY

Újabb rajzos siker a Jankovichban. Iskolánk 7. osztályos
tanulója, Gömöri Luca I. helyezést ért el a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola által hirdetett tankerületi „Téli
rajzversenyen”. Gratulálunk Lucának, és további sikereket
kívánunk!
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Vállalkozói hírek

Művészeti iskolások
adventi kirándulása
Advent harmadik vasárnapjához közeledve diákjaink ismét, hagyományainkhoz híven Budapest felé
vették az irányt. Ellátogattunk a Néprajzi Múzeumba,
ahol tanítványaink az állandó
tárlatok megtekintése mellett
kézműves foglalkozásokon is
részt vehettek. A múzeum
vendégei ezen a napon különleges betlehemes bemutatókat tekinthettek meg. A
gyermek betlehemes csoportok mellett egy igazi nagyszabású bukovinai bemutató is volt, a Sebestyén Ádám
Székely Társulat előadásában. Végezetül az Adventi
néprajzi gyűjtemény különleges, illusztris darabjaival ismerkedhettek diákjaink.
Kirándulásunk következő állomása a Szent István

Bazilika volt. Itt a Szent
Jobb megtekintése mellett a bazilika kilátójára
való feljutás volt a célunk.
A sok lépcsőn való fárasztó
felmenetel után kárpótolt
minket Budapest gyönyörű
látképe. A templom előtti
adventi népművészeti kézműves vásár megtekintése
után korcsolyázásra is volt
lehetőség.
Innen a Vörösmarty térre indultunk. A karácsonyi
kézműves vásárban közösen
tettünk egy kellemes sétát
kíváncsian vizslatva a zsűrizett, ám igen borsos áru alkotásokat. A fahéj illatú bódék már az ünnep meghitt
pillanatait és a téli szünetet
idézték számunkra.
Dancs Esztella,
Márta István

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

Vállalkozók, Cégvezetők,
Barátaim!
A Vállalkozok Rácalmásért Egyesület minden rácalmásinak sikerekben gazdag
új esztendőt kíván. Az évet
zárva és új évet kezdve értékelni kell az elvégzett munkát, meg kell határozni a célokat és feladatokat.
Egyesületünk az elmúlt
évben új vezetőséget és új elnököt választott. Felavatta a
restaurált ipartestületi zászlót, és elhelyezte a Helytörténeti Múzeumban.
A VRE honlapját tovább
fejlesztettük, ennek egyik
eredménye, hogy Rácalmás
Város honlapjának főoldalán
ajánlott honlapként van kiemelve.
Az év folyamán a vállalkozóknak három klubrendezvényt szerveztünk. A
találkozókon aktuális, a cégeket érintő tájékoztatással
és programokkal segítettük
az érdeklődők munkáját.
Egyesületünk tagjai 150
ezer forinttal támogatták a
rászoruló általános iskolás
gyerekek kirándulását. Az év
végén karácsony közeledtével 70 ezer forint értékben
hét család részére nyújtottunk élelmiszersegélyt. Az
elmúlt évben egyesületünk
vezetősége hét pontban jelölte meg az önkormány-

zattal közös feladatokat,
amelyek megvalósításáról a
polgármesterrel is egyeztetett. A feladatok egyik pontja, hogy az önkormányzat
képviselő-testülete személyes látogatással ismerje meg
közelebbről a rácalmási vállalkozásokat és azok működését. Örömünkre szolgál,
hogy a folyamat elkezdődött, 2015 decemberében a
következő négy vállalkozást
látogatták meg az állomás
utcában: R-STEEL Kft., a
Ferropan Építő Kft., Metcons kft., Maxicolor Kft.
Célunk 2016-ban is folytatni a megkezdett látogatásokat.
A 2015-ös esztendőben
egyesületünk tagjai sok esetben segítették a városvédő
egyesület munkáját. Ilyen
volt a tökpiramis acélvázának elkészítése és a vasútállomáson a mozdony lépcsővel történő felszerelése. A
városvédő egyesülettel kialakított közös munka eredménye, hogy az ő segítségükkel
a Tökfesztiválon a rácalmási
vállalkozások megjelenhettek a kivetítőn, és az ipartestületi zászlót bemutathattuk
Rácalmás város lakóinak mielőtt elhelyeztük a Helytörténeti Múzeumban.
Szabó András
VRE Elnök

Rácalmási Vállalkozók Napja

Egyesületünk 2015-ben a vezetőség által meghatározott célokat valósította meg. Az a társaság, amely nem
fejlődik, az hanyatlik. Mi a fejlődést választjuk!

Ezért 2016. március 19-én megrendezzük
a Rácalmási Vállalkozók Napját!

Ezennel meghívunk MINDEN helyi vállalkozást a
Rácalmási Vállalkozók Napjára, és aktív részvételre kérjük őket! Valamint szeretettel várjuk a lakókat: jöjjenek
el, és ismerjék meg jobban a lakóhelyükön működő vállalkozásokat!
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Közgyűlési meghívó
A Rácalmási „Sirály” Horgász Egyesület

2016. január 24-én vasárnap,
9.00 órai kezdettel
közgyűlést tart
az Egyesület horgásztanyáján.
(Rácalmás, Kiss E. u. 82.)
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést 2016. január 24-én 9.30-kor, a meghirdetett
napirendi pontok szerint tartjuk meg, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Napirendi pontok:
1. A vezetőségi tagok beszámolója a 2015. évi
munkáról és a közhasznúsági jelentés elfogadása
2. 2016. évi költségvetési terv beterjesztése
és elfogadása
3. Fegyelmi bizottság beszámolója
4. Felügyelő bizottság beszámolója
5. Egyebek
6. Vezetőségválasztás
Mindenkit szeretettel várunk!
„Sirály” H.E. vezetősége

KockaKobakjaink eredményei

A Tehetséges Kobakokért Alapítvány az idei tanévben is
3-10. évfolyamos diákok számára hirdette meg a KockaKobak Országos Matematikaversenyt. Iskolánkból nyolc tanuló
nevezett be és fizette ki a nevezési díjat.
A tanulók matematikai tudását, logikai gondolkodását
mérték egy egyedi, feleletfüggő labirintus-teszt segítségével.
E verseny a felépítése által igazságos és izgalmas versenyzést
tett lehetővé.
Az ország nyolc régiójában hirdettek eredményt az első
fordulóban. A Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI
diákjai a következő helyezéseket érték el:
3. helyezés: Mészáros Bálint (4.a, felkészítő tanára: Szabó Tiborné).
7. helyezés: Krizsán Balázs (4.b, a felkészítő tanára: Kürtösiné Fáczán Andrea).
20. helyezés: Kovács Bianka (6.a), 21. helyezés: Kunos Milán (5.b), 22. helyezés: Dobos Dorka (5.b, a felkészítő tanáruk:
Wernerné Galkovics Rita).
25. helyezés: Hegedűs Luca (4.b, a felkészítő tanára: Kürtösiné Fáczán Andrea).
39. helyezés: Nyári Bianka (6.a), 48. helyezés: Steiner Gréta (6.a, a felkészítő tanáruk: Wernerné Galkovics Rita).
Wernerné Galkovics Rita

Sirály horgászhírek
A 2016-os év sok változást hoz a horgászok életében. Reményeink szerint
ezek mind pozitívan hatnak
közösségünkre.
Első és legfontosabb változás, hogy 2015. december
elsejével lejárt a természetes
vizek jelentős részének halgazdálkodási haszonbérlete.
Egy törvénymódosításnak
köszönhetően új haszonbérlőnek a Földművelésügyi
Minisztérium a Magyar Országos Horgász Szövetséget
jelölte ki 15 évre. A MOHOSZ a természetes vizeket
alhaszonbérletbe adja a megyei és területi szövetségeinek, így a Duna 5-ös vízterület is horgászkezelésbe kerül.
A velencei-tavi és Dunamenti Horgász Egyesületek
Szövetsége, melynek Egyesületünk is tagja, benyújtotta igényét a MOHOSZ felé
erre a vízfelületre.
A természetes vizekre vonatkozó másik fontos módosítás, hogy 2016. január
1-től kereskedelmi célú halászati engedély nem adható ki.
Változnak a horgászati
okmányok és azok forgalmazási módja is. A MOHOSZ-

on keresztül érkezik az állami jegy és a fogási napló. A
horgászigények figyelembevételével készülő dokumentumok egyszerűbbek, jobban
kezelhetőek lesznek. Természetesen ezek a változások
időt igényelnek, és az év elején okozhatnak némi fennakadást a jegyek kiadásában,
ezért horgászaink türelmét
és megértését kérjük.
A 2015-ös fogási naplókat február 28-ig kell kitöltve és összesítve leadni. A leadást határidőig elmulasztók
dupla állami jegyáron válthatnak csak engedélyt.
Egyesületünk a Rácalmás
újságban külön is feltüntetett meghívó szerint január 24-én tartja közgyűlését.
Hívunk minden horgásztársunkat, tisztelje meg jelenlétével összejövetelünket. A
közgyűlésen is részletes tájékoztatást adunk az addig
megismert új szabályokról,
változásokról.
A horgásziroda ügyfélfogadási ideje honlapunkon és
facebook oldalunkon elérhető lesz.
Halban bővelkedő
boldog új évet kíván
a vezetőség!

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

Adószám:
19822798-1-07
Segítségét köszönjük!
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Cserkészek télen

Caritas (lat.:kedvesség,
drágaság): mély tiszteletből fakadó, tiszta szeretet, a görög agapé megfelelője: az „annak ellenére”
való szeretet:”szeretlek úgy,
ahogy vagy”. Isten és a felebarát, a szegények és rászorulók iránti önzetlen szeretet megnyilvánulása. Része
az irgalom és a szolgálat. Ez
utóbbit a görög diakónia szó
fejezi ki. A caritas: az egyéni
segítségnyújtás és intézményes, tervszerű segítségnyújtás, irgalmasság gyakorlása.
Január 16-án 18h-tól a
Rácalmási Művelődési Házban az egyházközségi karitász újjáalakuló összejövetelét tartjuk. 14 éves kortól
várjuk a leendő önkénteseket! Kérlek, gyertek el minél
többen és hozzatok magatokkal jó szándékú embere-

Kedves Cserkésztestvérek, Szülők, Barátaink!
Áldott, békés, boldog
Új Évet kívánok! Kérem a
mindenható Istent segítsen,
hogy közös munkánkkal sok
gyereknek tudjuk megmutatni az utat a boldog, egészséges, értelmes élet felé!
Ez történt velünk decemberben:
Szétosztottuk azt a közel három mázsa élelmiszert, amit az egyik áruházban gyűjtöttünk. Cserkész
családokhoz is került az
adományokból. Az ökomenikus koncerten a vendéglátásban serénykedtünk,

ket! Csoportunk elsősorban
Rácalmáson és Kulcson tevékenykedik, de a környező
településeken is gyűjtöttünk
és osztottunk adományokat.
A jövőben több segítséget
szeretnénk nyújtani az idős
és beteg embereknek is.
2015 utolsó negyedévében 80 köbméter ruhaneműt, 400kg élelmiszert és
50 fenyőfát juttatunk el a
rászorulókhoz. Köszönet a
nagylelkű adományozóknak
és fáradhatatlan önkénteseinknek!
Támogatók, segítők jelentkezését várjuk a 30/4379109 telefonszámon!
„Nem éltél igazán addig,
amíg nem tettél valami jót
olyan valakivel, aki soha nem
tudja azt visszaadni neked.”
teát és forralt bort főztünk,
John Bunyan
felszolgáltunk,
takarítotBlau Sándor
tunk. Elhoztuk Budapestről a betlehemi békelángot,
egész napos kirándulással
egybekötve. Sok helyre eljuttattuk a fényt a környező
Február 6-án, szombaton családi napot tart közössételepüléseken. Heti két prógünk a Rácalmási plébánia területén. Szeretettel várjuk
bával készültünk a betlehea híveket Rácalmásról és Kulcsról egy vidám, tartalmas
mes játékunkra. Felléptünk
találkozásra.
a „Rácalmásiak karácsonya”
A hagyományos cserkész-passiós disznóvágással nyitrendezvényen, Kulcson a
juk a napot reggel hétkor. A disznótoros finomságokkórház rehabilitációs osztából egész nap lehet kóstolni! Az érdeklődők megislyán és az öregek otthonámerkedhetnek az egyházközség munkájával, terveivel.
ban, Rácalmás három terén,
Lehet csatlakozni a különböző munkacsoportokhoz és
és az „éjféli” misén is. Őrsi
a Rácalmási Passiójáték szereplőgárdájához. A karitász
egész nap nyitva tart fogad adományokat és a ruhakészletekből válogathatnak a rászorulók. A cserkészek kézműves foglalkozással és játékokkal várják a gyerekeket.
Ismerkedésre, beszélgetésekre és közös éneklésre is lesz
lehetőség.
Az esemény megvalósításához szívesen fogadunk támogatást. A résztvevőket kérjük, ha tehetik, hozzanak
italt, vagy süteményt a vendéglátáshoz!
„Az egészséges közösség a tagok szeretetén és egymás iránti
figyelmén épül fel.” Millard Dean Fuller
Blau Sándor

Katolikus családi nap

foglalkozásainkon a csomózást gyakoroltuk, játszottunk, énekeltünk, kézműves
foglalkozást tartottunk. Karácsony elmúltával a Velencei-hegységben, szilveszter
napján a Pilisben, a Rámszakadékban túráztunk.
Téli programunk:
Január 9-én megtartjuk
uszodai vetélkedőnket, ami
elmaradt a szünetben a felújítási munkálatok miatt.
16-án 18 órától a Rácalmási
Művelődési Házban az egyházközségi karitász újjáalakuló összejövetelét tartjuk.
14 éves kortól várjuk a leendő önkénteseket. 17-én túra.
Úti cél Bakonybél. Útiköltség 1000 Ft. 23-án túra a
Börzsönybe, Királyrét-Csóványos. Autó+kisvasút 2000
Ft. 30-án 10 órától Országos cserkész népdaléneklési,
népzenei, vers- és mesemondó verseny. A résztvevők
utaztatását a csapat vállalja. Tavaly két arany- és egy
ezüstminősítést kaptunk. 19
órától Országos Cserkészbál a 16+-os korosztálynak.
Február 5-7. őrsvezetői vezetőképző, hivatástisztázó
hétvége. Két őrsvezetőjelöltünk kezdi meg a képzést.
Készülünk, próbálunk a hagyományos
virágvasárnapi (március 20.) Rácalmási
Passió előadásra. Február
6-án egyházközségi családi
nap a római katolikus plébánián, amit addigra szeretnénk rendbe tenni.
Blau Sándor
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Szerb karácsonyi (bozsity) szokások
Az ortodox karácsonyt
2016. január 6-án az ónaptár, a Juliánusz naptár szerint
ünnepelték a rácalmási szerbek. A régi hagyományok
szerint várták a szentestét, a
„Bádnye Vecsé”-t.
A szerb családok régen
két fiatal tölgyfát (bádnyák)
vágtak az erdőben, az egyiket feldíszítették, a nagyobbal tüzet raktak, szeretettel,
melegséggel várták a kis Jézus születését.
A hívők és az érdeklődők a rácalmási templomban
gyülekeztek, ahol az elszórt
szalma jelképezte a jászolt,
majd szerb nyelvű liturgia
keretében felszentelésre került a tölgyfaág (bádnyák). A
templom előtt jelképesen kis
máglyát raktak a megszentelt
ágakból. A Jézus születésével kapcsolatos szent énekeket elénekelték ószláv nyelven, majd hírül adták, hogy
„Jézus megszületett, Valóban megszületett!” A hívek
egymást is így köszöntötték
„Hrisztosz sze rodi!” ( Jézus
megszületett), „Váisztinu sze
rodi!” (Valóban megszületett)
válasszal. Végig az ünnepek
alatt így köszönnek egymásnak. A Vecsernye végén mindenki vitt haza a templomból
egy feldíszített kicsi bádnyákot, tölgyfaágat.
A szerbeknél a 40 napos böjttel indul a karácsonyi felkészülés, testi és lelki megtisztulással. Január
5-én a szenteste előtti napon (ezt nevezik Tucindánnak) faluhelyen szokás volt
a karácsonyra szánt állatokat levágni, megsütni a süteményeket. Január 6-án,
a szenteste napján szigorú böjt van és a szentestére való felkészülés zajlik.
A család tagjai már reggel így köszöntik egymást
„Csesztitám vám Bádnyi
dán” (Köszöntöm a szent

napot). A ház asszonya bedagasztja a böjtös kelt kalácsokat, ami élesztővel, sós
vízzel, kis kovásszal és kevés olajjal készül. A tésztából készül egy kerek kalács, kereszt alakban négy
égtájra van felosztva, melyekre jelképesen a tésztából kis szőlőfürt, kukorica,
búza, baromfi, ló, disznó
stb. kerül. Ebből a tésztából készül egy kalács, ami
a holdat szimbolizálja, egy
kalács a család egészségére,
annyi vágással, ahány tagja
van a családnak és rudakat
is sütnek belőle, amiből készül a diós és mákos guba.
Vacsorára böjtös bablevest főznek, fehér gyöngy
babból, sok zöldséggel.
A házigazda előkészíti a
szenteste kellékeit: egy kosárban szalmát, egy kosárban kukoricát, búzát, babot,
egyéb magvakat és diót. Erre
kerül a karácsonyi kerek kalács, aminek a közepébe
gyertyát helyeznek. Előkészíti még a tömjént, a kicsírázott búzát, egy tálban fokhagymát, hagymát, almát és
egy kis üveg mézet, valamint
a mézes pálinkát.
A háziasszony megteríti
az asztalt, fehér vászon asztalterítővel, ami az ünnepek
alatt végig az asztalon marad. Szokás volt a terítő alá
is szalmát helyezni, és a szobát is felszórni, de mostanában az asztal alá kerül a szalma kosárban.

Elérkezik az este, a családtagok így köszöntik egymást: „Csesztitám Bádnye
Vecse” (Köszöntöm a szentestét)
Az ünnepet sötétedéskor kezdik. A család tagjai
a szenteste kellékeit hozzák
az ünnepi asztalhoz. A ház
asszonya fogadja őket. Hozzák a bablevest, a böjtös kalácsokat, a kosarat szalmával, kosarat a kerek kaláccsal,
a gyertyát, a tömjént és Jézus
születésének szentképét.
Köszöntőt
mondanak
szerb nyelven: „Dobro vecse,
csesztitám vám bádnye vecse.
Dá Bog dá docsekiváli mnogo ljétá i godiná u zdrávlju, u
miru, i ljubávi, i vise Hrisztovog Rozsdesztvá.” ( Jó estét, köszöntöm a szentestét.
Az Isten adja, hogy sok évet
megérjünk egészségben, békében és szeretetben, együtt
várva Jézus születésének
ünnepét.) A családtagok
a szenteste kellékeivel háromszor körbejárják az asztalt, tömjénnel füstölnek és
közben ószláv nyelven eléneklik Jézus születésének
szent énekét. A házigazda a négy égtáj felé dióval
megszenteli a házat. A kerek kalácson megg yújtják a
gyertyát, ez egész vacsoraidő alatt ég, majd a kosárba helyezett magvakkal eloltják.
A vacsora előtt mézes
pálinkával köszöntik Jézus születését, majd böjtös

bablevest esznek a „Hold” és
„Egészség” kaláccsal. A kalácsokból törnek, ezen a napon kést nem használnak.
Következik a mákos és diós
guba a böjtös rudakból. Vacsora végén kompótot, szárított gyümölcsöket, diót, mogyorót fogyasztanak.
A karácsony első napján „csésznica”-t sütnek, ez
szerencsekalács, ami szintén böjtös tésztából készül,
körben fonatos és középen
keresztfonatos,
jelképekkel ellátva. Ebbe a kalácsba
pénzt helyeznek. A kalácsból a család tagjai törnek, aki
pénzt talál benne, egész évben szerencsés lesz. Megőrzi egy évig, a következő
csésznica sütésig.
A karácsony három napig tart. Ilyenkor szokás a
rokonlátogatás, vendégség,
melyre többfogásos ünnepi
ebéddel, kalácsokkal, süteményekkel készülnek. A karácsonyi kalácson a gyertyát
minden étkezésnél meg
gyújtják. A karácsonyi kalács gyertyáját utoljára a Juliánusz naptár szerinti újév
napján január 14-én gyújtják
meg. A kalácsot vörösborral
megszentelik, majd széttörik. Ebből a család minden
tagjának kell egy falatot fogyasztani, a többit az állatoknak adják.
Mohainé Csupity Zsófia
Rácalmási Szerb
Hagyományőrző
Egyesület elnöke
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Nyílt levél a Dunaújvárosi
Vízi Társulat tagjainak

Szépkorút köszöntöttünk

Isten éltesse Gizike nénit!
2015. december 15-én
Rácalmás Város Önkormányzatának alpolgármester
asszonya, Németh Miklósné
köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Veróczki Béláné, Gizike nénit, aki Rácalmás Móricz Zsigmond
utcájában lakik. Az ünnepelt
szépkorú Kovászón (a Szovjetúnióban) született 1925.
december 14-én. Fiatal korában került Magyarországra, sokáig Budapesten élt.
Később került Dunaújvárosba és onnan Rácalmásra.
Húgával, unokahúgával és

annak családjával él megértő
szeretetben.
Szép hagyomány, a megbecsülés jele Magyarországon, hogy Orbán Viktor
miniszterelnök emléklappal
köszönti a 90. születésnapjukat ünneplőket. Rácalmás
alpolgármestere ezt az emléklapot is átadhatta a köszöntőn, és az önkormányzat
vezetői nevében is gratulált
az ünnepeltnek.
Veróczki Béláné Gizike néninek ezúton is sok
boldogságot, egészséget és
minden jót kívánunk!

Felhívás nitrát
adatszolgáltatásra

A magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó
mértékben állattartást végző, valamint a nitrátérzékeny
területeken növénytermesztést folytató gazdálkodóknak
úgynevezett „nitrátjelentést” kell készíteniük, és benyújtaniuk a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályához.
A jelentést az előző gazdálkodási évre (2014. szeptember 1. - 2015. augusztus 31.) vonatkozóan december
31-ig kellett elkészíteni, amelynek elmulasztása nitrát
adatszolgáltatási bírság kiszabását vonja maga után.
Az adatszolgáltatás a korábbi évhez hasonlóan az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program segítségével teljesíthető, a most először jelentők az anyk.nebih.
gov.hu honlapon megtalálnak minden szükséges információt.
Fejér Megyei Kormányhivatal

Kedves Olvasó!
A Dunaújvárosi Vízi Társulat a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi közcélú tevékenységét. A 2015. évben önkormányzati hozzájárulásból és gazdálkodói önkéntes támogatásból biztosítottuk a földmunkagéppel,
MTZ+rézsűkaszával és a saját dolgozókkal történő munkavégzést. A 135 fő átlaglétszámú közhasznú foglalkoztatást az
állam közel 100 %-ban támogatta, a munkavégzés helyben
hasznosult, a vizitársulat állandó dolgozóinak irányításával.
Rácalmás közigazgatási területén a Barina patakon és mellékágán, és a Szent kúti dűlőn hulladékgyűjtést, gazkaszálást
és parlagfűirtást végeztünk.
A vízitársulat tevékenységét és a támogatások felhasználását folyamatosan nyomon követheti a www.dunaujvarosivt.
tir.hu honlapon. Tájékoztatjuk arról, hogy a vízitársulat nonprofit módon működik, osztalékot nem fizet. A tisztségviselők évek óta tiszteletdíj nélkül végzik munkájukat.
A gazdálkodók támogatása nélkül a vízitársulat nem működhet. Nem csak anyagi tekintetben számítunk az Önök
együttműködésére, hanem a feladatok meghatározásában és
az elvégzett munka ellenőrzésében is. Ezúton is köszönjük,
hogy 2015-ben is támogatta a Dunaújvárosi Vízi Társulat
közcélú munkáját.
Üdvözlettel:
Szabó Tamás
Intéző Bizottság elnöke

A Rácalmás Sportegyesület ezúton is
szeretné megköszönni a korábbi
1 %-os felajánlásokat, és kéri, hogy
továbbra is támogassák
az egyesület működését.

A Rácalmás Sportegyesület számlaszáma:
10400463-50526687-69511009
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Találtak egy gazdátlan csónakot

A Dunaújvárosi Vízirendészeti Rendőrőrs járőre 2016. január
14-én vízi járőrszolgálata során a Duna 1586 fkm jobb part, Rácalmás magasságában a vízi útban egy gazdátlan lemez csónakot talált.
A csónakot a Duna 1580,5 fkm magasságában a jobb partban
a Dunaújvárosi Vízirendészeti Rendőrőrs pontonjánál biztonságba helyezte a járőr. A csónak tulajdonosának felkutatására tett intézkedések nem vezettek eredményre, annak kiléte nem volt megállapítható.
A csónak leírása: kb. 5 méter hosszú, 1,2 méter széles, vaslemez
anyagú, zöld színű. A csónak orr részén kikötőkarika található, amibe kb. 20 cm hosszúságú lánc van befűzve, aminek a két vége egy
lakattal van lezárva. A láncban 1 db 5 méteres vaskaró karikája van
átfűzve. Az orr része fa deszkával van beborítva, 2 db faülésdeszka van becsavarozva és 4 db kapaszkodó fül van felhegesztve ( 2 db
az elején, 2 db a hátsó részén ). A csónakban egy házilag készített
horgony található, kb. 2,5 m kötéllel, továbbá még egy zöld színű
kötél, valamint 3 db vízmerőnek kialakított flakon, illetve fa lábrács.
A megtaláláskor lévő sérülések: a csónakban lévő lábrács 5 dbban van, illetve körbe a festék lepattogott. A csónakban névtábla
nem található, más különleges ismertető jele nincs.
A talált csónak jelenlegi tárolási helye: Duna 1580,5 fkm jobb
part, Dunaújvárosi Vízirendészeti Rendőrőrs úszóműve.

Duguláselhárítás
Bontás nélkül!

06 30-9616-456
Ez az Ön
hirdetésének a helye!
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A gyermek születése mindig nagy boldogság a családban, és
öröm a közösség számára is, hiszen minden újszülött a jövőt,
jövőnket hordozza magában. Szeretettel köszöntjük városunk
legfiatalabb polgárait!
Vasánszki Hanna, 2015. 12. 10., Rácalmás, Fő u.
Dormány Anna, 2015. 12. 12., Rácalmás, Móricz Zs. u.
Csuti Benedek Benő, 2015. 12. 15., Kiss E. u.
Hári Tivadar, 2015. 12. 15., Sirály u.
Rumann Emma, 2015. 12. 19. Bokros út
Lim Joo Hwan, 2016. 01. 14. Rácalmás, Helyes I. u.
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs információjuk.

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2016. február 26án, pénteken jelenik meg.
Lapzárta: 2016. február 15-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb február 15-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Óvják kedvenceiket a mérgezéstől!

Vigyázzanak a kutyáikra, macskáikra!
A Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület felhívást tett közzé a facebookoldalán az állatvédő szervezetek felhívását, amely
mérgezésekre figyelmeztet!
Mert – ahogyan a városvédők fogalmaznak – a házak
előkertjébe bedobott, köztérületekre kiszórt ismeretlen
mérgező ételek veszélyeztetik kutyáink, macskáink életét.
Múlt szombaton délután
Dunaújvárosban, a cirkusz
téren gyűltek össze a kutyatulajdonosok, állatvédő szervezetek és magánszemélyek,
akik összefogásra buzdítanak állataink védelmében.
A rácalmási állatszerető emberek is támogatták a

kezdeményezést, amelyhez
lapunk is igyekszik hozzájárulni a nyilvánosság erejével!
Ugyanis Dunaújváros területén és a környékén is
egyre több kutya pusztult el
az utóbbi időben a közterü-

letekre kidobált, a kertekbe
beszórt mérgezett ételmaradékoktól. Sajnos valóban
egyre több helyen találkozni ilyen ismeretlen eredetű
méreggel átitatott élelmiszerekkel!

A dunaújvárosi és a térségi állatvédő és kutyás szervezetek kérnek mindenkit,
hogy az élelmiszermaradékokat az utcán elhelyezett
kommunális szemétgyűjtő
edényekbe tegyék, amikor
Dunaújváros utcáin járnak.
A Rácalmáson lakók pedig vigyázzanak kutyájukra, macskájukra! A szomszédok figyeljenek egymásra, és
azonnal jelezzenek a körzeti
megbízottnak, a polgárőröknek, és figyelmeztessék egymást is, ha olyan személyre figyelnek fel, aki bármit is
behajít a kerítésen! Mert a
bedobott „valami” akár mérgezett élelmiszer is lehet,
amitől elpusztulnak az állatok!

