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A Rácalmás 
Televízió adása 

 MINDEN NAP
19 órakor kezdődik.
Kísérje figyelemmel te-
lepülésünk életét, ese-
ményeit városi tévénken 
keresztül is! A televí-
zió adása az interneten 
is megnézhető, a www. 
racalmas.hu weboldalon.

Rácalmás betleheme várja önöket!
Nem volna más vallás
nem volna csak ennyi
imádni az istent 
És egymást szeretni..
Karácsonyi rege
Ha valóra válna
Igazi boldogság
Szállna a világra..
(Ady Endre)

Ismét megépült a 
rácalmásiak betleheme a 
Milleniumi parkban, ame-
lyet november 27-én, advent 

első vasárnapján avattunk. 
Az ünnepségen sokan részt 
vettünk, ahol közös ének-

léssel, versekkel köszöntöt-
tük advent időszakát, hogy 
meghitt hangulatú legyen a 
karácsonyvárás.

A Rácalmási Manóvár 
Óvoda és Bölcsőde vala-
mennyi dolgozója szívügyé-
nek érezte, hogy a lehető 
legszebb legyen kisvárosunk 
egyik büszkesége, a betle-
hem. 

Az ünnepi időszakot meg-
áldotta Fodor István reformá-
tus lelkész.

Karácsony
Adventet, a várakozás idő-

szakát éljük ezekben a hetek-
ben. Egy hét múlva karácsony, 
a szeretet ünnepe, amelyet 
reményeim szerint mindenki 
családtagjai, barátai körében, 
boldogan tölt majd.

Készüljünk közösen az ün-
nepre! 

Nagy szeretettel várom vá-
rosunk lakóit a Rácalmásiak 
Karácsonya rendezvényünkre, 
amelynek részleteit lapunk 3. 
oldalán találják!

Schrick István
polgármester

Virágos 
Magyarországért 
elismerő oklevél

Rácalmás településszépítését 
országosan is elismerték

4. oldal

Békés és szeretetteljes karácsonyi 
ünnepeket és sikerekben gazdag, 
boldog új évet kívánok városunk 

valamennyi lakójának!
Schrick István
polgármester
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Vezetékes ivóvíz: megrendelte 
a testület a terveket

A képviselő-testület dön-
tött a közelmúltban arról, 
hogy megrendeli a Hajnalka 
utca, Levendula utca, Roz-
maring utca és Muskátli utca 
vezetékes ivóvíz-ellátási ter-
veit.

Továbbá arról is döntött 
a testület, hogy Rácalmás 
zártkerti részének tőbb te-
rületére is megrendeli a víz-
vezeték-terveket. Az érintett 
részek a következők: Északi 
rész 1a. Pacsirta utca, Északi 
rész 1b. Duzlok dűlő, Déli 

rész 2a. Szélescsapás út–Kó-
csag utca–Patak utca–Barina 
utca. A jogszabály lehetősé-
get ad arra, hogy az emberek 
életvitelszerűen lakhassanak 
a zártkerti övezetekben is, és 
sokan élnek ezzel a lehető-
séggel. A képviselő-testület 
biztosítani szeretné számuk-
ra az egészséges, jó minőségű 
ivóvizet. 

A hálózat kiépítéséről a 
tervek elkészülte és az enge-
délyezési eljárás lezárása után 
dönt a testület. 

Karácsonyi támogatás 
gyerekeknek, időseknek

Az elmúlt évek egyik hagyománya, hogy a karácsonyi 
ünnepek előtt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő családok gyermekeinek és az idős emberek-
nek a képviselő-testület települési támogatással – étkezési 
utalvánnyal – kedveskedik.

A képviselő-testület döntése értelmében a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 94 rácalmási 
gyermeket, valamint 447 fő 70 év feletti lakost, fejenként 
8.000 forint értékű hideg étkezési utalvánnyal ajándékoz 
meg a karácsonyi ünnepek alkalmából .

A támogatáshoz szükséges 4 millió 328 ezer forintot 
a költségvetésből biztosítja az önkormányzat.

Konzorcium a vízi 
turizmus fejlesztéséért

Fontos turisztikai felesz-
tési program részese lett 
Rácalmás. A Magyar Kajak-
Kenu Szövetség, Rácalmás 
Város Önkormányzata, a 
Sportrendszer Fejlesztő és 
Tanácsadó Nonprofit Kor-
látolt Felelősségű Társaság, 
BJMOKK Sportüzemeltetési 
Nonprofit Korlátolt Felelős-
ségű Társaság, az Esztergomi 
Kajak-Kenu Sportegyesület, 
Dunaparti Csónakház Egye-
sület, Kalocsa Város Önkor-
mányzata, valamint a Bajai 
Vízisport Klub, hogy a Gaz-

daságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program Operatív 
Program keretében az „Ak-
tív turisztikai hálózatok inf-
rastruktúrájának fejlesztése, 
GINOP 7.1.2-15” felhívásra 
támogatási kérelmet nyújt-
sanak be, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén 
az abban foglalt célt közös 
együttműködéssel megvaló-
sítsák. 

A konzorcium célja a 
Felső- és Alsó-Duna vízi 
turizmusának komplex fej-
lesztése.

Tájékoztató Arany János 
Tehetséggondozó Programról

Az Emberi Erőforrás Mi-
nisztériumának Arany János 
Tehetséggondozó Programjá-
ban is évek óta részt vesz Rá-
calmás Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete, melynek 
keretében lehetőség nyílik arra, 
hogy a rácalmási lakóhellyel 
rendelkező 8. osztályos hátrá-
nyos helyzetű tehetséges gyer-
mekek olyan középiskolákban, 
kollégiumokban tanuljanak, 
nevelődjenek, amelyek célul 
tűzték ki a tehetséggondozást 
és a felsőfokú tanulmányokra 
való eredményes felkészítést.

A program keretén be-
lül Rácalmás Város Önkor-

mányzata Képviselő-testületi 
döntés és az Általános Iskola 
ajánlása alapján, a program-
ban részt vevő diákok részére 
évente 10 hónapon keresztül 
havi 6.000 Ft összegű támo-
gatást folyósít.

A 2015/2016-os tanévben 
5 tanuló részesült 10 hónapon 
keresztül havi 6.000 Ft összegű 
támogatásban, melynek éves 
összege 300.000 Ft-ot jelen-
tett az Önkormányzat költség-
vetéséből. A következő tanévre 
további 3 tanuló fog részesülni 
ebben a támogatásban, ami to-
vábbi 180.000 Ft támogatást 
jelent.

Tájékoztató Bursa Hungarica 
Ösztöndíj - pályázattal kapcsolatosan

Rácalmás Város Önkor-
mányzata csatlakozott az 
Emberi Erőforrás Miniszté-
rium által meghirdetett Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrend-
szer 2017. évi fordulójához is.

Az „A” típusú ösztöndíj-
pályázatra azok a települési 
önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók jelent-
kezhettek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony kereté-
ben) teljes idejű (nappali ta-
gozatos) osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőok-
tatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. 

A „B” típusú ösztöndíjpályá-
zatra azok az önkormányzat il-
letékességi területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű 2016/2017. tanévben 
utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolás, illetve felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe fel-
vételt még nem nyert, érettségi-
zett) pályázók jelentkezhettek, 
akik a 2017/2018. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intéz-
ményben teljes idejű (nappali 
tagozatos) szakképzésben kí-
vánnak részt venni.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. november 
8-a volt, melyet az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
meghosszabbított 2016. no-
vember 15-ig.

Ezen időpontig „A” típusú 
ösztöndíjpályázatra 6 pályázat 
érkezett, „B” típusú ösztöndíj-
pályázatra 2 pályázatot nyúj-
tottak be.

A pályázatokat a 25/2015. 
(IX. 23.) sz. Önkormányza-
ti rendelet alapján Rácalmás 
Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének Szociális - 
Bizottsága bírálta el.

A Szociális Bizottság dön-
tése alapján az „A” típusú ösz-
töndíjpályázatot benyújtottak 
közül mind a 6 pályázó 10 
hónapon keresztül 5.000 Ft/
hónap összegű önkormány-
zati támogatásban részesül, a 
„B” típusú ösztöndíjpályázatot 
benyújtottak közül, szintén 
mind a 2 pályázó 10 hónapon 
keresztül 5.000 Ft/hónap ösz-
szegű támogatásban részesül, 
ami összesen 400.000 Ft-ot 
jelent az önkormányzat költ-
ségvetéséből.

Ehhez a pályázók még 10 
hónapon keresztül 5.000 Ft/
hónap összegű támogatást 
kapnak az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelőtől.
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Virágos Magyarországért

Rácalmás az ország legszebb településeinek egyike. 
Idén is elismeréssel térhettünk haza a Virágos Magyar-
országért vetélkedés díjkiosztójáról.

A Virágos Magyarországért környezetszépítő ver-
senyben való kiemelkedő teljesítménye elismeréseként 
oklevéllel jutalmazta Rácalmást az Emberi Erőforrások 
Minisztérium részéről Balog Zoltán miniszter. Az okle-
velet dr. Györe Andrea jegyző és Bodnárné Surányi Gab-
riella, a városvédő egyesület elnökségi tagja vette át az 
ünnepségen.

Virágos Rácalmásért
Az idei már a huszadik, 

jubileumi alkalom volt, hogy 
a városvédők köszöntötték és 
elismeréssel jutalmazták az 
utcafrontot legszebben virá-
gosítókat, a településszépítők.

A Virágos Rácalmásért 
és a Szép Porta versenyek 
értékelésének ünnepségén 
Bodnár Sándor, a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egye-
sület elnöke köszöntötte a 
meghívottakat, díjazotta-
kat, a verseny 82 nyertesét, 
a közösségi virágágyások, 
emlékművek gondozóit, a 
képviselőtestület tagjait, az 
önkormányzat vezetőit. Az 
elnök értékelte az idei Tök-
fesztivált, elismeréssel szólt 
az utcai tökös dekorációkról, 
amelyek az utcán, a házak 
előtt szintén a kisváros szeb-
bé tételét szolgálják. Ezúttal 
is megköszönte a szervezők, 
önkéntesek tevékenységét, 
hiszen mintegy kétszázan 
dolgoztak a kúriában egy hé-
ten keresztül a rendezvény si-
keréért. Rajtuk kívül 170 diák 
segédkezett a közösségi szol-
gálat keretében a helyszínen. 
A fesztivál célja, hogy megis-
mertessék a régió és az ország 
lakóival Rácalmást, amit az 
idei hatvankilenc különböző 
program tovább erősített a 
nagyszínpadon és kúriában, 
mégpedig művészeti, szóra-
koztató, egészségügyi és ku-
lináris kínálattal kiegészítve. 

A virágosítási versenyt 
Steiner Lajos, az egyesület 
elnökségi tagja értékelte, aki 
tagja volt a bíráló bizottság-

nak is. Elmondta, lelkiisme-
retes ítésztársaival – Németh 
Miklósnéval, Nagy Imrénével 
és Blau Gabriellával közö-
sen – az év során három al-
kalommal, tavasszal, nyáron 
és ősszel vették szemügyre 
a városcsinosító program-
ra jelentkezett rácalmásiak 
háza táját. A pályázók in-
gatlana minden alkalommal 
ugyanolyan rendezett képet 
mutatott. Steiner Lajos meg-
jegyezte: az évente szokásos 
nyolcvan-száz lakónál töb-
ben is jelentkezhetnének a 
versenyre, mert nagyon sok 
szép ingatlan utcafront, kis-
kert, udvar van Rácalmáson. 

A legszebbek közül ez-
úttal 25-en vehettek át első 
helyezettnek járó elismerést. 
Továbbá 21 második és 19 
harmadik helyezést adott át 
Németh Miklósné alpolgár-
mester. A Szép Porta verseny 
kerámia díjait Bodnár Sán-
dor elnök nyújtotta át a nyer-
teseknek. Bodnárné Surányi 
Gabriella elnökségi tag pedig 
a virágágyások gondozóinak 
munkáját jutalmazta. Vége-
zetül a városvédő egyesület 
elnöke köszönetet mondott 
a résztvevőknek azért az ak-
tív közreműködésért, amit a 
civil szervezetükkel együtt, 
önzetlenül tettek az év min-
den szakában – és reményei 
szerint tesznek a jövőben is – 
Rácalmás szebbé, színesebbé 
és virágosabbá tételéért. (A 
díjazottak névsorát lapunk 
novemberi számában tettük 
közzé.)
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Ünnepekkor is legyenek körültekintők
Előző hónapban sajná-

latos esemény történt tele-
pülésünkön. Megtört a tíz-
hónapos csendes, nyugodt, 
bűncselekmény nélküli idő-
szak, ugyanis egy, már kö-
zel hat hónapja nem lakott 
családi házba törtek be eddig 
ismeretlen tettesek, ahonnan 
ott hagyott arany ékszereket 
tulajdonítottak el. Nagy va-
lószínűséggel a bűncselek-
ményben közrejátszhatott 
az is, hogy a hozzátartozók 
semmiféle óvintézkedést 
nem tettek meg annak érde-
kében, hogy a kellemetlensé-
get elkerüljék.

A hosszabb időre magára 
hagyott lakóingatlanoknál 
javasolni szoktuk a posta-
láda rendszeres ürítését, az 
időzített villanykapcsoló fel-
szerelését, ami éjszakánként 
meghatározott időszakok-
ra bekapcsol, esetleg olyan 
cselekedetet, ami arra utal a 
kívülálló, az ingatlant figy-
selő számára, hogy lakják az 
épületet. 

A rendőrség beváltotta a 
korábban tett ígéretét, és a 
múlt hónapban több alka-
lommal is ellenőrzést tartott 
településünkön – ahogy arra 
felhívtuk a rácalmásiak fi-
gyelmét az előző számunk-
ban. Figyelmeztettünk min-
denkit arra is, hogy a kerék-

párosokat, illetve a sötétedés 
utáni sportolni vágyó szemé-
lyeket veszik górcső alá. Az 
ellenőrzések tapasztalatai azt 
igazolták – és ennek nagyon 
örülünk –, hogy városlakóink 
olvassák lapunk hasábjain 
egyesületünk írásait, és ko-
molyan is veszik figyelem-
felhívásainkat. Az ellenőrzés 
során örömmel tapasztaltuk, 
hogy az ellenőrzött kerék-
párok 100 százaléka fel volt 
szerelve biztonsági és világí-
tó berendezésekkel, továbbá 
sokkal több olyan személlyel 

találkoztunk, aki komolyan 
veszi saját testi épségét meg-
óvó és a kért fényvisszaverő 
prizmák használatát. Kö-
szönjük nekik.

Bizonyos területeken vi-
szont még van mit finomí-
tani! Rendőreink és egyesü-
letünk tagjai e lapszám ké-
szítésének időpontjában is az 
utcán vannak és ellenőrzése-
ket folytatnak, a szabályosan 
közlekedőket polgárőreink 
mandarinnal és szaloncukor-
ral jutalmazzák, ám a súlyos 
vétkeseknek bírságot hoz a 
Mikulás. 

Az előttünk álló ünnepi 
készülődésben, karácsonyi 
hangulatunkban sem felejt-
kezzünk el egész éves fi-
gyelmeztetéseinkről: zárják 
a kertkapuikat, a lakásuk 
ajtajait, ablakait, és figyelje-
nek szomszédjaik értékeire is, 
valamint lehetőségeik mér té-

kében óvják a köz vagyonát 
is.

Ünnepek alatt, elsősorban 
szilveszterkor, újévkor előke-
rülnek a pirotechnikai eszkö-
zök is. Figyeljünk ezek hasz-
nálatára, és csak törvényben 
engedélyezett eszközöket, 
azokat is a megfelelő módon 
használjunk!

Sajnos karácsony környé-
kén megszaporodnak a la-
kástüzek a felügyelet nélkül 
hagyott gyertyáktól, vala-
mint a szabálytalanul szerelt, 
gyenge minőségű világítóbe-
rendezésektől. Aki teheti, ne 
hagyjon őrizetlenül égő és 
elektromos berendezéseket! 
De óvakodjunk a túlzott al-
koholfogyasztástól, és ne kí-
náljunk fiatal korúakat sem 
szeszesitallal! 

Tudatni kívánjuk Rácal-
más lakóival, hogy a karácso-
nyi ünnepek alatt is ígéretet 
tett a rendőrség a fokozott 

ellenőrzésre. Ezen alkal-
makkor a gépjárművezetőket 
fogják ellenőrizni, és minden 
alkalommal előkerül majd az 
alkohol szonda is! 

Egyesületünk az év utolsó 
hónapjában is ellátja felada-
tát és megpróbálja Rácalmás 
jónak mondható közbizton-
ságát fenntartani.

Remélhetőleg a jövő esz-
tendőben is hasonló jó hírek-
kel tudjuk ellátni városunk 
lakóit.

Egyesületünk munkájával 
szeretné szebbé tenni Rácal-
más lakóinak hétköznapjait!

Egyesületünk tagjai és 
körzeti megbízottjaink így 
szeretnének mindenkinek 
Békés Boldog Karácsonyt és 
bűncselekmény nélküli Ered-
ményekben Gazdag Új Évet 
kívánni.

Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István

Elnökségi tag

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai:  
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

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

Körzeti megbízottak: 
Friedrich Ferenc
06-30/621-0959

Benke Dániel 
06-20/3308-899

Az elmúlt 
időszakban 
ellenőrzött 

kerékpárosok 
felszerelése 

megfelelő volt

A Szent György 
Polgárőr Egyesületünk 
tagjai és körzeti 
megbízottjaink békés, 
boldog karácsonyt 
és bűncselekmény nélküli, 
eredményekben
gazdag új évet kívánnak 
mindenkinek!
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Biztonságban az adventi időszak alatt
A rendőrség az év végi ün-

nepek alatt kiemelt figyelmet 
fordít a különböző bevásárló- és 
üzletközpontok, alkalmi kirako-
dóvásárok helyszínére, piacokra, 
pályaudvarokra, pénzintézetek-
re, valamint a nagy tömegeket 
vonzó helyszínekre. A rendőrök, 
valamint a velük együttműködő 
polgárőrök és közterület-felügye-
lők elsődleges célja a különböző 
jogsértések (például lopások, 
gépjárműfeltörések) megelőzé-
se. Fontos feladat az ittas jár-
művezetők kiszűrése, valamint a 
pirotechnikai termékeket forgal-
mazók, birtoklók ellenőrzése is.

Advent időszakát ugyanis 
kihasználják a betörők, tolva-
jok, zsebtolvajok, autófeltörők. 
Vigyázzanak értékeikre, hogy a 
bűnözőki ne tudják megkeserí-
teni az év legszebb időszakának 
napjait, ne tudják tönkretenni a 
karácsonyi készülődés, az ünne-
pek és az újév örömeit.

A bevásárlóközpontokban
– Pénztárcájukat és a kézi 

táskájukat a vásárlás közben ne 
helyezzék a bevásárlókosarakba 
és figyeljenek oda mobiltelefon-
jukra, táblagépükre is, azt soha 
ne külső, látható helyen hordják! 

– Az ékszereikre és a nyak-
ban viselt értékekre szintén 
ügyeljenek, mert ezekre hamar 
felfigyelnek a tolvajok, ezért cél-
szerű ezeket diszkréten, a ruha 
alatt viselni.

– A már megvásárolt aján-
dékokat, termékeket soha ne 
hagyják felügyelet nélkül!

Védekezés a zseblopások ellen
– Fontos, hogy az értékeikre 

mindig ügyeljenek! A pénz- és 
irattárcákat ne a táskák, kosarak 
tetejére rakják, illetve a nadrág 
hátsó zsebei sem elég biztonsá-
gosak. Legmegfelelőbb védel-
met a belső zsebek nyújtanak.

– A lakáskulcsaiktól és gép-
kocsijuk kulcsaitól irataikat kü-
lön tárolják!

– Télen a vastagabb kabát mi-
att kevésbé lehet érezni, ha valaki 
belenyúl a zsebükbe.

– A zseblopásokat jellemző-
en az utcán, tömegközlekedési 
eszközökön, piacokon vagy 
bevásárlóközpontokban, illet-
ve zsúfolt helyeken követik el, 
ezért értékeiket, így pénzüket, 
bankkártyájukat már akkor te-
gyék biztonságos helyre, amikor 
elindulnak otthonról. Lehető-
ség szerint a kabátjuk belső 
zsebében tárolják a pénztárcá-
jukat, az irataikat, és ha lehet a 
telefonjukat is. A PIN kódju-
kat ne tartsák a bankkártyájuk 
mellett!

– Ha a lopás során az iratok 
mellett a lakáskulcsot is elvitték, 
sürgősen cseréltessék le a zárat, 
ha pedig a bankkártyájuk tűnt el, 
azt azonnal tiltassák le!

Internetes vásárlás veszélyei
– Bankkártyával történő fi-

zetés estén lehetőség szerint 
olyan webáruházban vásárolja-
nak, amelynél a fizetés valamely 
banki oldalon keresztül történik, 
így a bankkártyájuk adatai biz-
tonságos kapcsolaton keresztül 
jutnak el a bank központjába, 
azokat a webáruház üzemelte-
tője nem ismeri meg.

– Legyenek óvatosak a sze-
mélyes adataik megadásánál, 
különösen a bankkártyájukra 
vonatkozó adatok esetében!

 A tömegközlekedés során 
– Táskájukat tartsák bezárva, 

lehetőség szerint használjanak a 
cipzáron kívül csattal is zárható 
táskát. A kezükkel, karjukkal 
öleljék át táskájukat, amelyet ne 
a hátukon vagy vállukon visel-
jenek!

– Lehetőség szerint utazás, 
vagy várakozás során kerüljék a 
tömeget!

– Értékeikre ne hívják fel a 
figyelmet azzal, hogy tömegköz-
lekedési eszközön tárcájukból 
pénzt vesznek ki, vagy a nagy ér-
tékű mobiltelefonjukat, táblagé-
püket látványosan használják!

– Utazásaik alkalmával foko-
zottan vigyázzanak csomagjaik-
ra, mert a pályaudvarokon és a 
vonatokon jellemzőek a csomag-
lopások. Bőröndjeiket ne bízzák 
ismeretlenekre, használják a cso-
magmegőrzőket!

– Tömegközlekedési eszkö-
zökre való le- és felszálláskor a 
táskáikat ne bízzák idegen em-
berekre!

– Lopás esetén értesítsék a 
vonatvezetőt vagy jegykezelőt 
és a rendőrséget!

Autófeltörések megelőzése 
érdekében

– A parkolás után és két 
vásárlás között is ellenőrizzék, 
hogy nem maradt-e a gépkocsi 
utasterében látható helyen érté-
kes vagyontárgy, műszaki cikk, 
korábban megvásárolt ajándék!

– A jármű ajtaját, az abla-
kokat, és a napfénytetőt zárják 
be mielőtt kiszállnak a kocsiból, 
még akkor is, ha csak rövid idő-
re távoznak. Az indító kulcsot 
mindig tartsák maguknál, olyan 
biztonságos helyen, hogy azt ne 
tudják jogtalanul megszerezni!

– Amennyiben lehetőségük 
van rá, parkoljanak kijelölt par-
kolóban és olyan helyen, amely 
közel esik a célba vett üzlet be-
járatához, esetleg térfigyelő ka-

mera közelében, az esti órákban 
pedig jól kivilágított parkolóban 
álljanak meg.

– Alkalmazzanak minősí-
tett mechanikai és elektroni-
kus vagyonvédelmi biztonsági 
rendszereket, eszközöket gép-
kocsijukon, melyek beszerelését 
érdemes szakműhelyben elvé-
geztetni.

– Amennyiben észlelték, 
hogy feltörték az autójukat, ne 
nyúljanak semmihez, értesítsék 
a rendőrséget!

Téli közlekedés
Decembertől nem csak a 

hideg idő, hanem az ünnepek 
miatt felduzzadt forgalom is 
okozhat bosszúságot, ezért a 
Zala Megyei Rendőr-főkapi-
tányság az alábbiakra hívja fel a 
figyelmet:

– Óvatosan közelítsék meg a 
gyalogos átkelőhelyeket!

– Legyenek türelmesek, fi-
gyeljenek jobban egymásra, a 
gyalogosokra és a kerékpáro-
sokra is!

– Elsősorban a fő közlekedé-
si útvonalakat használják, mert 
ezek azok az utak, amelyeket 
legelőször „hó- és jégmentesí-
tenek”.

– Havas, jeges úton az egy-
mással szemben közlekedő jár-
művezetők fokozott óvatosság-
gal haladjanak el egymás mel-
lett (ilyenkor ugyanis előfordul, 
hogy nem látszik az útpadka, 
illetve a felezővonal).

– A téli gumi mindenképpen 
ajánlott, nem csak profil mélysé-
ge miatt, de anyagában is más-
ként viselkedik az úton.

 A közlekedés során hirtelen 
fékezést és kormánymozdulatot 
lehetőség szerint ne végezzünk!

– Hosszabb útra indulás előtt 
azt javasoljuk, hogy tájékozód-
janak a várható időjárási körül-
ményekről és az utak állapotá-
ról; lehetőség szerint vigyenek 
magukkal meleg italt, pokrócot, 
hólapátot.

Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Nálunk járt a Mikulás!
December 6-án délelőtt a Mikulás ellátogatott bölcső-

dénkbe, óvodánkba. A kisgyermekek nagy örömmel fogad-
ták, mindenki boldogan vette át kis csomagját. Énekeltek, 
verseltek ügyesen, bátran. 

A bölcsődében Szabi sokat mesélt a Mikulának, nem is 
beszélve az óvodásokról, akik szebbnél- szebb versekkel, éne-
kekkel kápráztatták el a Mikulást.

Köszönjük Kupsza Jánosnak – Mikulás – és két gyermeké-
nek: Noéminek és Gergőnek hogy ilyen kellemes szép élmény-
hez juttatták a gyermekeket.

Köszönet
Köszönjük a NA-VA Tüzép, Naletilics Rudolfné poz-

dorja és betonvas-háló felajánlását.
Adományuk hozzájárult a karácsonyi dekoráció meg-

valósításához. Köszönjük!

Élőzenés táncház volt óvodánkban

November közepén látogatott el intézményünkbe a Kö-
lyökidő Alapítvány. Színvonalas, gyermekek és felnőttek szá-
mára egyaránt élményt jelentett az a kétszer harminc perces 
élőzenés táncház melyet biztosítottak számunkra.

A táncház közben készült fotókat a szülők megvásárol-
hatták, ezzel támogatást nyújtottak beteg, fogyatékkal élő 
gyermekek számára. Az adventi időszak, a karácsony az ő 
életükben is legyen örömteli, élménydús.

Köszönjük az alapítványnak, hogy lehetővé tette, hogy 
segíthettünk!

Áldott, békés 
karácsonyi 

ünnepeket, boldog 
új esztendőt 

kívánnak 
a Manóvár Óvoda 

és Bölcsőde dolgozói!
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Nagy szeretettel építettük 
Rácalmás betlehemét

Óvodánk, bölcsődénk dolgozói építették idén is a rácalmásiak bet-
lehemét a Millenniumi parkban. Reméljük sok örömet okozunk 
ezzel településünk lakóinak, megszépítjük ünnepi készülődésü-
ket idén is. Köszönjük, hogy sokan részt vettek az avató ünnepsé-
gen, advent első vasárnapján

Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Szántó Béla (elnök), Bíró Béla.

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

Közös advent
Baráti adventi rendez-

vényt tartott Rácalmás Város 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata a Mezőfalvi Német 
Nemzetiségi Önkormány-
zattal közösen.

December 3-án, szom-
bat kora délután a rácalmási 
művelődési ház szépen fel-
díszített termében az ado-
nyi és a mezőfalvi németek 
társaságában ünnepélyes ad-
venti eseménynek lehettünk 
tanúi. A rendező Rácalmás 
Város Német Önkormány-
zata szervezésében hatodik 
éve tartják a német ajkúak 
adventi ünnepi programjait, 
amihez az illő hangulatot a 
Dunaújvárosi Sándor Fri-
gyes Zeneiskola növendé-
keinek harmonikajátéka és 
a Mezőfalvi Nőikar német-
magyar nyelven előadott 
összeállítása szolgáltatta. A 
hivatalos köszöntőket és a 
műsort követően Steiner Ró-
bertet, a helyi németek kö-
zösségének elnöke elmondta:

– Hatodik éve tartjuk 
meg közösen az ünnepein-
ket, amiből az utóbbi három 
esztendőben nőtték ki ma-
gukat a találkozásaink ilyen 
nagyszabású rendezvény-
nyé. Az idei adventi ünne-
pünkre az adonyiak mellett 
a mezőfalviak is elfogadták 
meghívásunkat, akikkel a 
jó kapcsolatok reményében 
együttműködési megálla-
podást is aláírtunk. Regio-
nális szempontból komoly 
előrelépésnek tekintjük az 
eseményt, mivel ez a terület 
kevésbé kap reflektorfényt a 
megye többi részéhez képest. 
Ezért találtuk ki, hogy ilyen 
keretek között tartjuk a sze-
retet ünnepének várakozással 
teli pillanatait, ahova rend-
szeresen meghívunk a megye 
és az ország más vidékein élő 
társszervezeteket.

A rácalmási németek sa-
ját szervezésű eseménye a 
ta vasz ünnep, a Frühlingsfest, 
valamint az adventi ünnepek. 
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

 

 

 

„Csak a szépre emlékezem…” 

SZERKESZTETT ZENEI MŰSOR A 
RÁCALMÁS TELEVÍZIÓBAN 

A vasárnaponként jelentkező egy-másfél órás blokkokat Gerendai 
Gábor szerkeszti, aki egy-egy ünnephez, jeles alkalomhoz vagy 

témához kapcsolódóan válogat hatalmas gyűjteményéből. 

A karácsonyi ünnepi adásban december 24-én, 25-én és 26-án 17 
órai kezdettel többek között Orosz Júlia, dr. Szedő Miklós és Kóré 

Endre ritkán hallott felvételeit hallhatják, a gyerekeknek pedig 
karácsonyi mesével kedveskedik a szerkesztő. 

 

KEDVES LÁTOGATÓINK!
December 22-től január 2-ig zárva tart a 
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár. Ja-
nuár 3-án, kedden ismét szeretettel várjuk 
olvasóinkat, látogatóinkat, a közösségek, 
klubok tagjait.

Békés karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk!

a Ház munkatársai

Nálunk járt a Mikulás
December 6-án délelőtt az óvodások találkozhattak a 

Mikulással a Művelődési Házban, és meglátogatta azokat a 
csoportokat, akiknek éppen összejövetele volt nálunk aznap. 
Délután 15 és 18 óra között pedig minden érdeklődő gyer-
meket és szülőt szeretettel várt a nagyszakállú, két krampusza 
társaságában. A délután folyamán lehetett kézműveskedni és 
mesét olvasni is. Reméljük, jövőre is találkozunk vele!
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Cimbora 
könyvajánló

Antalné Török Mária vagyok, a Rácalmási Cimbora Klub 
vezetője. A szeptemberben indult „Cimbora könyvajánló” so-
rozatunkkal szeretnénk a gyerekeket, a fiatalokat és a felnőt-
teket is arra buzdítani, hogy olvassanak sokat, mert az egyik 
legjobb és legkellemesebb szabadidőtöltés. Vagyis: ajánlónkkal 
szeretnénk kedvet csinálni az olvasáshoz! Ime....

Kristina Ohlosson

Az üveggyerekek
(A svéd rádió gyerekregény-pályázatának győztese)

A 12 éves Billie akarata ellenére anyukájával egy kisvárosba 
költözik, miután apukája meghalt. Egy roskatag ház lesz az 
új otthonuk, ami a kislánynak az elejétől fogva gyanús volt. 
Sok furcsa dolgot tapasztal: üveg bábuk, amik vándorolnak 
a szobában, pici gyerektenyér-lenyomat a poros asztallapon, 
ráadásul az előző lakók is nagyon hirtelen költöztek ki, és 
szinte mindenüket ott hagyták. Billie és két barátja, Simona és 
Aladdin, úgy sejtik, hogy a házat kísértetek lakják. De ők már 
nagyok ahhoz, hogy higgyenek a kísértetekben. Így hát nyo-
mozni kezdenek. Vajon milyen titok lappang még a házban?

Mák Luca
5. osztályos

Kirándulás 
az Országházba

Mindenki izgatottan 
szállt fel a buszra november 
19-én, ugyanis kirándulni 
mentünk diáktársaimmal, a 
Cimbora klub szervezésével. 
Úti célunk Budapest volt, az 
Országházat néztük meg, és 
ellátogattunk a Planetári-
umba is. Az Országház lát-
ványa már kívülről lenyűgö-
zött bennünket. Az épületbe 
lépve folytatódott a csoda, 
belső tere is ámulatba ejtően 
gyönyörű. Megtudtuk, hogy 
az Országház tulajdonkép-
pen munkahely, hiszen egy-
ben a magyar Országgyűlés 
épülete is. Itt dolgoznak az 
országgyűlési képviselőink. 
Megnézhettük az üléster-
met, amit a TV-ben látottak 
alapján, sokkal nagyobbnak 
képzeltünk el. Az üléster-
meket kísérő folyosókat és 
a társalgókat 88 szobor dí-
szíti, amelyek bemutatják az 
akkortájt fontosnak tartott 
mesterségeket. Látogatásunk 
következő perceiben mind-
annyiunk szemében felfedez-
tem a koronázási jelvények 
látványa okozta csodálatot. 
Nagyon jó érzés volt élőben 
látni a Szent Koronát, a jo-
gart, a kardot és az országal-
mát. A kupolateremben még 
16 király,erdélyi fejedelem és 
kormányzó szobor is látha-
tó. A kiállítási teremben egy 
nagyméretű maketten meg-
csodálhattuk az Országház 
kicsinyített mását, majd egy 
rézvitézt, amelynek társai az 
épületet díszítik, és a vörös 

csillagot, ami a szocializmus 
idején az épület kupolájából 
magasodott az ég felé. Sok 
élménnyel gazdagodva indul-
tunk következő állomásunk, 
a Planetárium felé. Ha egy 
szép nyári éjszakán felnézünk 
az égboltra, elgondolkodunk 
azon, milyen távoliak is a 
csillagok, hogyan keletkez-
hettek, miből vannak, med-
dig élhetnek, s vajon milyen 
titkokat rejthetnek.

Amíg elődeinknek sokszor 
hónapokig kellett hajózniuk, 
hogy láthassák a távoli tájak, 
mondjuk a déli égbolt csil-
lagait, ma már a planetáriu-
mok segítségével percek alatt 
végigutazhatunk az egész 
Földön, és eljuthatunk tá-
voli galaxisokba is. Kupolája 
alatt úgy érezhettük magun-
kat, mintha a valódi csillagos 
ég alatt ülnénk, segítségével 
bővíthettük ismereteinket 
csodálatos világunkról. A 
Bolygóközi társasutazás című 
előadás alatt, a Kárpátia űr-
hajóval virtuálisan bekalan-
dozhattuk a Naprendszert, 
közelről megismerkedhet-
tünk a bolygókkal és hold-
jaikkal. Az élmény tökéletes 
volt. Az órák gyorsan pörög-
tek, azt vettük észre, hogy 
indulnunk kell haza. Utazás 
közben mindenki lelkesen 
mesélt az átélt élményekről. 
Köszönjük szépen Törökné 
Marcsi néninek, hogy meg-
szervezte nekünk ezt a csodás 
kirándulást. 

 Pletser Laura Lotti

Zárva lesz a pálya!
Tisztelt pályahasználók!
A rácalmási skatepark a téli ünnepi idő-

szakban 2016. december 24-25-26-án és 
31-én, valamint 2017. január 1-én zárva tart!
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Új könyvek érkeztek
Számos új könyv érkezett a 

könyvtárba az önkormányzat 
és a Márai-program jóvoltá-
ból. Hasznos, szórakoztató 
vagy éppen elgondolkodtató 
olvasnivalók az ünnepekre, 

a téli szünetre. Ne feledjék: 
könyvtárban az utolsó köl-
csönzési nap az idén decem-
ber 21., szerda. Szeretettel 
várjuk olvasóinkat a jövő 
évben is!

Közös koszorúkészítés
Idén is megrendezte ha-

gyományos adventi koszorú-
készítő kézműves programját 
az Ágasfa Hagyományélesztő 
Kör. November 26-án a Mű-
velődési Házban a népszerű, 
szalmaalapú, fenyővel és kü-
lönböző termésekkel díszített 
koszorúk mellett ősi magyar 
forma szerint, natúr vessző-
fonatból is elkészíthették az 
érdeklődők a hagyományos 
ünnepi jelképet. Idén is sok 

rácalmási család ünnepi ko-
szorúja készült el a program 
keretében, szebbnél szebb 
alkotások születtek. A részt-
vevőket teával, forralt borral 
és kemencés lángossal is 
megkínálták a szervezők. 
Idén először, hagyományte-
remtő szándékkal gyönyörű 
kézműves díszekkel ékesí-
tett, élő fenyő karácsonyfát 
is állítottak az Ágasfa ön-
kéntesei. 

Szerb táncház
December 5-én táncházat 

tartott a Rácalmási Szerb 
Hagyományőrző Egyesület a 
Művelődési Házban. A talp-
alávalót a tököli Kóló Zene-
kar húzta. Késő estig ropták 
a táncot a jókedvű vendégek.
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JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- ÉS 
TURISZTIKAI KÖZPONT

Tél a kúriában

November és december hónapokban már teljes gőzzel 
készülünk az adventi valamint a szilveszteri mulatságra. 
A kúria már szinte teljes karácsonyi pompában díszeleg, 
felkerültek az épületekre a karácsonyi fények, amelyek az 
este beköszöntével barátságossá teszik a kúria díszudvarát. 
Az Almavirág Ajándékbolt is felkészült a karácsonyra és 
megújult árukészlettel várja a meglévő és leendő vásárlóit a 
rácalmásiak karácsonyi rendezvényén is, meghosszabbított 
nyitva tartással. Folyamatosan zajlanak a téli hónapokban 

is a céges és családi rendezvények a kúria épületeiben. Jövő 
évre vonatkozóan már egyre több házasulandó pár keresett 
fel minket, és érdeklődött a kúria által biztosított lehetősé-
gek iránt. Év végére már jó néhány 2017-es évre vonatkozó 
rendezvény, esemény került lefoglalásra, így elmondható, 

hogy jövőre is sok-sok szertartás, családi, valamint céges 
és egyéb rendezvény kerül megtartásra nálunk. Egyút-
tal szeretnénk megragadni az alkalmat és áldott, békés, 
karácsonyi ünnepeket kívánni minden kedves rácalmási 
lakosnak.  Jankovich-kúria dolgozói

A Hankook nyerte az Év Vállalati Önkéntes Programja Díjat
2016-ban a Hankook Tire 

Magyarország Kft. lett az Év 
Vállalati Önkéntes Program 
Díj nyertese. A rácalmási 
gyár negyedik éve futó „Dol-
gozói Önkéntes Programja” 
az Önkéntes Központ Ala-
pítvány (ÖKA) által indított 
pályázaton nyert elismerést. 
Az alkalmazottakat aktívan 
bevonó támogatási program 
keretein belül a vállalat a dol-
gozók által javasolt közhasz-
nú szervezeteknek és közin-
tézményeknek nyújt segítsé-
get a rácalmási gyár tágabb 
környezetében. 2016-ban 
30 önkéntes projekt valósult 
meg, mintegy 12 millió forint 
összértékben.

Az Önkéntes Központ 
Alapítvány (ÖKA) célja a 
magyarországi önkéntesek és 
az őket foglalkoztató szerve-
zetek munkájának támogatá-
sa, illetve az önkéntesség kul-
túrájának terjesztése. A nem 
mindennapi erőfeszítések 
elismerésére az ÖKA idén 
már 8. alkalommal hirdette 
meg az „Önkéntességért Díj” 
pályázatot, melynek keretén 
belül 6 kategóriában volt le-
hetőség pályázni. A díjazás 
egyik alapvető célja, hogy 
sokak számára vonzóvá tegye 
ezt a tevékenységet, illetve 
a nyertesek bemutatásával 
az önkéntesség társadalmi 
megítélését kedvező irány-

ba mozdítsa. A Hankook 
Tire Magyarország Kft. az 
Év Vállalati Önkéntes Prog-
ramja kategóriában győze-
delmeskedett Dolgozói Ön-
kéntes Programjával.

A Hankook 2013-ban út-
jára indított kezdeményezé-
sének célja, hogy a dolgozók 
önkéntes munkájukkal is 
hozzájáruljanak a helyi kö-
zösségek mindennapjaihoz, 
amihez a vállalat biztosít-
ja az anyagi támogatást. A 
program keretein belül ed-
dig összesen 85 projekt öt-
let valósult meg, több mint 
28 millió forint értékben. A 
kezdeményezés sikerét bi-
zonyítja, hogy mind a kivi-

telezésre előterjesztett pro-
jektek száma, mind pedig a 
támogatási keret évről évre 
növekszik.

„Nagy örömmel tölt el 
minket, hogy megnyertük 
az Önkéntes Központ Ala-
pítvány díját, hiszen válla-
latunk különösen fontosnak 
tartja a társadalmi felelős-
ségvállalást, illetve az ilyen 
és ehhez hasonló önkéntes 
projekteket. Ilyen módon mi 
is hozzájárulhatunk nem csak 
környezetünk szebbé tételé-
hez, de a közösség összeko-
vácsolásához is.” - mondta el 
Lee Sang IL, a Hankook Tire 
Magyarország Kft. ügyvezető 
igazgatója.
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Budapestre kirándultunk
Hagyományainkhoz híven 

idén is ellátogattunk végzős 
tanulóinkkal az Országház-
ba. Fontosnak tartjuk, hogy 
megismerjék Budapest egyik 
legismertebb középületét, a 
Magyar Országgyűlés szék-
helyét. Jártunk az alsó- és 
felsőházi társalgókban, meg-
tekinthettük az üléstermeket, 
és ami talán a gyermekek 
érdeklődését legjobban fel-
keltette, a magyar koronaék-
szereket.

Megismerhettük az épü-
let történetét, és betekintést 
nyerhettünk a nemzetőrök 
munkájába is. Innen a Ma-

gyar Nemzeti Galéria felé 
vettük az irányt. A Budai 
Várnegyedben történő rövid 
sétánk alatt megnézhettük 
a Halászbástyát, a Mátyás 
templomot, és a Sándor-pa-
lotát. A múzeumon belül a 
késő gótikus szárnyas oltárok 
terme volt érdeklődésünk kö-
zéppontjában. Ugyanakkor 
az állandó kiállításon lát-
hattuk festőóriásaink kivá-
ló alkotásait is. Munkácsy, 
Csontváry és Szinyei képei 
tetszettek leginkább tanuló-
inknak.

Dancs Esztella
Márta István

Művészetis diákjaink sikerei
Aranyecset-díjat értek el 

tanítványaink a Petőfi Sándor 
Általános Iskola által hirde-
tett tankerületi rajzversenyen.

A feladatuk Petőfi Sándor, 
egy a gyerekek által választott 
költeményének illusztrációja 
volt. A díjazottak Gacsályi 
Enikő és Kovács Diána má-
sodik, Bognár Zsófia harma-
dik, Vincze-Hajnal Blanka 
hetedik, valamint Kovács 
Amanda (nem szerepel a 

fotón) nyolcadik osztályos 
tanulónk.

A dunaújvárosi Pannon 
Gimnázium által meghirde-
tett tankerületi rajzpâlyáza-
ton két tanulónk is oklevelet 
kapott. Kovács Amanda I. 
helyezett lett, Hajnal Zóra 
pedig elismerő oklevélben 
részesült. 

Gratulálunk valamennyi-
üknek!

Dancs Esztella

Gacsályi Enikő és Kovács Diána, második lett, Bodnár Zsófia pedig 
harmadik helyezést ért el, Vincze-Hajnal Blanka hetedik lett a 
tankerületi versenyen

Kovács Amanda első helyezett 
lett

Hajnal Zóra elismerő oklevelé-
ben részesült
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Iskolai forduló helyesírásból
November 23-án zajlott 

a Kárpát-medencében a Si-
monyi Zsigmond helyesírási 
verseny felső tagozatosok 
részvételével.

A mi diákjaink közül 42 
felsős tanulót neveztünk az 
iskolai fordulóba az előzetes 
évfolyamonkénti válogatás 
után. A verseny két részből 
állt: tollbamondásból és egy 
nyelvtani feladatlapból. Össze-
sen 100 pontot lehetett elérni. 
Évfolyamonként a 80 pont fe-
lett teljesítő munkákat kellett 
továbbítani Székesfehérvárra, 
az Oktatási Hivatal pedagógiai 
központjába, ahová Fejér me-
gyéből minden gyerek munká-
ja érkezik, aki 80 pont feletti 
eredményt ért el. Hamarosan 
kiderül, hogy évfolyamonként 
ki az a 25-25 gyerek, aki Fe-
jér megyében a teljesítménye 
alapján részt vehet tavasszal a 
megyei fordulón.

Izgalommal várjuk, lesz-e 
olyan jankovichos diákunk, 
aki bekerül a 25 legjobb közé.

Az iskolai fordulóban a 
következő eredmény szüle-
tett:

5. évfolyam
1. Pesei Karolina
2. Mák Luca
3. Kiss Benedek
6. évfolyam
1. Bachrathy Nikolett
2. Veres Szabolcs
3. Kunos Milan

7. évfolyam
1. Nemes Anna
2. Vincze-Hajnal Blanka
3. Nyári Bianka
8. évfolyam
1. Mess Anna
2. Vad Zsombor
3. Plozner Szimonetta
Kimagasló eredményéért 

Rozner Éva 6. osztályos ta-

nuló részesült különdíjban 
tollbamondásból.

Gratulálok a nyerteseknek, 
és a többi versenyzőnek is.

Köszönöm a verseny lebo-
nyolításában nyújtott segítsé-
gét Kürtösiné Fáczán And-
reának, Bogár Szilviának és 
Szabó Andreának.

Panyi Erika

Mesemondó-verseny Nagyvenyimen
Székely Zsombor 4.b osz-

tályos tanuló november 17-én 
ismét képviselte iskolánkat a 
tankerületi mesemondó-ver-
senyen, immáron harmadik 
alkalommal Lázár Ervin: A 
kék meg a sárga című meséjé-
vel. Sikerei az idei versenyen 
is folytatódtak, ugyanis II. 
helyezést ért el. Gratulálunk 
a szép eredményhez!

Vigh Zsuzsanna

KockaKobakjaink 
eredményei

A Tehetséges Kobakokért 
Alapítvány az idei tanévben 
is 3-10. évfolyamos diákok 
számára hirdette meg a Koc-
kaKobak Országos Matemati-
kaversenyt. Iskolánkból nyolc 
tanuló nevezett be és fizette ki 
az 1000 forintos nevezési díjat. 

A tanulók matematikai tu-
dását, logikai gondolkodását 
mérték egy egyedi, feleletfüggő 
labirintus-teszt segítségével. E 
verseny a felépítése által igaz-
ságos és izgalmas versenyzést 
tett lehetővé. 

Az ország nyolc régiójá-
ban hirdettek eredményt az 
első fordulóban. A Jankovich 
Miklós Általános Iskola és 
AMI diákjai a következő he-
lyezéseket érték el:

10. Krizsán Krisztina (3.b)
11. Mészáros Bálint (5.a)
12. Mészáros Bence (3.b)
21. Kovács Bianka (7.a)
27. Stumphauzer Péter 

(6.b)
32. Kunos Milan (6.b)
33. Nyári Bianka (7.a)
38. Kunos Miklós (4.a)
Gratulálunk a tanulók kivá-

ló eredményéhez!
Wernerné 

Galkovics Rita

Kata sikere 
matematikából 

Sajátos nevelési igényű ta-
nulóknak szerveztek matema-
tika versenyt a Dunaújvárosi 
Móra Ferenc Általános Isko-
lában december elsején. Isko-
lánkból Blau Kata 6.a osztályos 
tanuló vett részt e megméret-
tetésen, és I. helyezést ért el. 

Kata már a tavalyi évben is 
ugyanilyen szépen teljesített, 
ezúton is gratulálunk neki!

Wernerné Galkovics Rita
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Patak menti izgalmak
Az Ördögárokban csak 

esőzések után van vízfolyás, 
nekünk most ez jutott. 

Mivelhogy a Bakonyban 
jártunk, ott is a legnehezebb 
útvonalat választottuk Éva 
néni vezetésével. Dudarról 
indultunk, majd az Ördögá-
rok sziklái között a patakon 
legalább 20-szor átkelve cé-
loztuk meg Csesznek várát. 
Csapatunkhoz pici elsősök 
is csatlakoztak, akik nem is 
sejtették, milyen izgalmak-
ban lesz részük. Időnként 
apukák építettek „hidat”az 
átkeléshez, hogy száraz láb-
bal tudjunk átkelni, amit na-
gyon élveztek a gyerekek. A 

sziklákkal övezett szurdok 
igazán szép látvány, bár nem 
mindig gyönyörködhettünk 
a látványban, mivel az avar 
alatti, sokszor csúszós talaj-
jal kellett megküzdenünk. 
A várhoz már sötétedéskor 
értünk, de még sikerült be-
jutnunk. Itt, mintha nem is 
túráztunk volna előtte, a kis 
csapat felfrissült, és lelkesen 
vette be a várat. 

Hazafelé a szokásos cuk-
rászdás program nem marad-
hatott el.

Dicséret a kis csapatnak! 
Remélem, januárban ismét 
találkozunk!

 Kürtösiné F. Andrea

Kondor Károly Gyula

Karácsony este
Karácsony este elcsendesedik a világ,
Várja a kis Jézust, Isten fiát.
Az ég a földdel összeölelkezik,
Békesség legyen most velünk!

Kisded, ki értünk a földre szállt,
Hogy hirdesse Isten hatalmát,
És megváltást adjon nekünk,
Békesség legyen most velünk!

Betlehemi csillag ragyogjon ránk,
Hogy el ne vesszen e romlott világ,
Ember szállj magadba és hajtsuk meg fejünk,
Békesség legyen most velünk!

Ne dörögjenek gyilkos fegyverek,
És szeressék egymást az emberek.
Hogy a földön békesség legyen.
Életünkben a szeretet mindig jelen legyen!

Pályaválasztás 2016
A gyermekkor végének egyik 

jele, amikor nyolcadik osztályos 
korban először felteszik a kér-
dést, mi szeretnél lenni, ha nagy 
leszel. A válasz nem egyszerű, 
hiszen 14-15 évesen még na-
gyon kevesen tudjuk mivel is 
akarunk majd foglalkozni az el-
következő ötven évben. Ehhez 
azonban először egy megfelelő 
iskolát kell választani, amely el-
indít a munka irányába. Ebben 
segítünk mi pedagógusok, hogy 
a lehetőleg a képességeiknek és 
érdeklődési körüknek megfe-
lelően válasszanak középfokú 
iskolát tanulóink. 

A Dunaújvárosi Egyetem 
adott otthont idén a Pályaválasz-
tási kiállításnak, amelyen bemu-
tatkoztak a megyében működő 
közép-és felsőfokú intézmények. 
Nyolcadik osztályos diákjaink 
november 8-án osztályfőnökeik 
kíséretében megtekintették a 
kiállítást és információt gyűjt-
hettek azon iskolákról, ame-
lyek továbbtanulási terveikben 
szerepelnek. Szűk egy héttel 
később, november 14-én pá-
lyaválasztási szülői értekezletre 
vártuk tanulóinkat és szüleiket. 
A szülőin a Rudas Közgazdasá-
gi Szakgimnázium és Kollégium 
igazgatóhelyettese Gloczné Be-
hon Marianna, a Bánki Donát 
Gimnázium és Szakgimnázium 
megbízott igazgatója Schön 
Beatrix és a Hild József Szak-
gimnázium, Szakközépiskola és 
Szakiskolából Págerné Molnár 
Gabriella tájékoztatták a szülő-
ket és gyermekeiket a felvételi 
eljárásról és az iskolafajtákról. Az 

általános tájékoztató után lehe-
tőség volt személyes megbeszé-
lésre is a középfokú intézmények 
képviselőivel.

Az elméleti ismeretek után 
tanulóinknak lehetőségük nyílt 
a gyakorlatban is megismerniük 
az autóiparral kapcsolatos fog-
lalkozásokat. A Dunaújvárosi 
Kereskedelmi és Iparkamara 
szervezésében üzemlátogatást 
tettünk a dunaújvárosi Máté Au-
tószalonban, november 24-én. 

A diákokat Máté Márton és 
fia ifjabb Máté Márton a szalon 
tulajdonosai fogadták. Elmond-
ták, hogy az autóiparban milyen 
szakmák közül választhatnak a 
fiatalok és milyen változások 
előtt áll ez a terület a jövőt il-
letően. Majd három csoportban 
bemutatták a szervizben folyó 
munkát, a raktárt és szemléltet-
ték, hogyan történik az anyag-
beszerzés. Az informatikai 
fejlődésnek köszönhetően már 
napokon belül megérkezhet 
egy-egy alkatrész. Máté Márton 
személyes történetekkel tette 
még színesebbé a bemutatót, 
amellyel folyamatosan fenntar-
totta a diákok érdeklődését. Az 
üzemlátogatás végén pedig arra 
is kíváncsiak voltak a tulajdono-
sok, hogy a tanulók mennyire fi-
gyeltek és néhány kérdést tettek 
fel, amelyeknek a helyes megvá-
laszolásáért ajándékok is jártak. 
A látogatás mindenképp fontos 
a pályaorientáció tekintetében, 
hiszen a pályaválasztás előtt álló 
fiatalok gyakorlatban is megnéz-
hetik a választott szakmát.

Igmándi Zita
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Már a mostanihoz hasonló, 
korábbi cikk bevezetőjében 
is jeleztem, hogy Rácalmás 
az újságokban folyamatosan 
kisebb- nagyobb híreivel rend-
szeresen jelen volt. Ezekből a 
kis hírekből szedtem össze is-
mételten egy csokorra valót.

Kis hírek, 
érdekességek 
Rácalmás 
150 évéből
A fogyasztási adó beszedése

Budapesti Közlöny 
1867.10-30

A Budai Magyar Királyi 
Pénzügyi Felügyelőség által 
ezennel közhíré tétetik, mi-
szerint a bornak, mustnak és 
húsnak felhasználásával járó 
fogyasztási adónak Rácz Al-
más helységben beszedése egy 
évre, 1868. január 1-től 1868. 
december 31-ig nyilvános 
árverés útján haszonbérbe 
adatik.

Tanítói álláshirdetés
Néptanítók lapja 1890-09
RáczAlmás (Fehérm.) kö-

zségi iskolánál két tanitói ál-
lomás megüresedvén, azokra 
október hó 14-ig pályázat 
nyittatik. Javadalma mind-
egyiknek évi 450 forint, két 
szoba, konyha, éléskamra és 
pinczéből álló szabad lakás. 
Kötelességük a megválasz-
tandó tanítóknak az ismétlő 
iskolát, tornászatot, valamely 
háziipart tanitani és vallások-
tatást ismételni. A zenében 
jártas tanitónak előny adatik, 
egyenlő bizonyítványok mel-
lett; oly tanitónak pedig, kinek 
neje zongora és női munkában 
jártas, mellékjövedelemre szá-
mithat. Kérvények felszerelve 
alólirthoz küldendők. Az állo-

mások mielőbb elfoglalandók. 
RáczAlmás, Pödör István plé-
bános, iskolaszéki elnök. 

Egy rácalmási szőlősgazda 
keservei

Borászati lapok 1896-06-
07

De ugyan ki venne hazai 
borterményt, hiszen a megle-
vő törvényeink dacára, min-
den népesebb faluban is pan-
csoltatik, többnyire a korcs-
márosok által is és ha hozzá 
egy kis olasz bor kevertetik, 
kész a bor. Isten a megmond-
hatója miféle idegen borokat 
nyakunkra csempésznek cse-
kély vám mellett, mindenféle 
alattomos utakon. Te szegény 
magyarom! csak kapálj, dol-
gozz véres verejtékkel, hogy 
az adód összejöjjön, a boro-
dat pedig idd meg magad, de 
csak úgy ihatod meg, ha meg 
tudod fizetni a még járó fo-
gyasztási adódat. 

Kettős és négyes fogatok 
eladók

Budapesti Hírlap 1896.03.
Rácz-Almáson a hajóállo-

más és vasútállomás közelé-
ben, Bay uraságnál több rend-
beli négyes és kettős fogatok 
eladók, pej, szürke és feketék, 
igen szépek, közöttük magas 
steeperek ; bővebb felvilágosi-
tást ad a tulajdonos Budapes-
ten Lipót utcza 33-ik szám. 

Almavásár
Budapesti Hírlap 1900. 

09-22
30 ezer darab alma Rácz-

Almáson eladó Lehoczky 
Dániel földbirtokos úrnál. 
Elsőrendű, 36 faj, válogatott, 
leszedve kézzel. Kiállításon 
állami ezüstéremmel lettek 
kitüntetve. Vasútra szállítva, 
az ára faj, minőség és nagy-
ság szerint 3-4 korona 100 

darabonként. Csomagolás 
önköltségen számítva.

Bay Géza végrendelete 1903
Hungaricana.hu Részlet:
„Örök nyugvóhelyemül Rá-

calmáson örököseim által oly 
sírbolt és azon mintára építen-
dő, melyben nagyszüleim Kő-
szegen nyugszanak. Falazata 
cementbe rakott szilárd tégla 
legyen és falazatában két ab-
lak és két erős acélajtó legyen. 
Az ajtón olyan készítésű zár 
alkalmazandó, mely a külső 
bezárás dacára belülről mégis 
nyitható legyen. A sírbolt két 
személyre készítendő. Örök ál-
mát aludja majd mellettem a 
jelenleg nálam alkalmazásban 
lévő hűséges házvezetőnőm 
Fischer Bernardin, aki hosszú 
éveken át törvényes hitvestár-
samnál hívebben és önzetlenül 
gondomat viselte. Díjtalanul 
háztartásomat vezette és tel-
jes odaadással igaz lélekkel és 
önfeláldozóan angyali jósággal 
és türelemmel ápolt és ápolni 
meg nem szűnt. Eltemetési 
költségei fedezetére külön 600 
koronát adományozok örökö-
seimnek”.

Posta és telefonközpont 
Rácalmás 1910

Hivatalos órák: Hétköznap 
reggel 8-tól este 6-ig; Vasár-
nap és ünnepnap: 8-11-ig és 
2-3-ig

Hívószám: Név és fog-
lalkozás:

9 Bay Sándor földbirtokos
14 Bruck Áron vendéglős 

és mészáros;
10 Bruck Sándor keres-

kedő,
5 Csendőrörs
13 Takarékszövetkezet.
15 Frankl Izidor földbirto-

kos, Galambospuszta
11 Fritz Antal földbirtokos
17 Führer Mór kereskedő

8 Háhn Béla kereskedő
6 Háj Antal földbirtokos
1 Községi elöljáróság
2 Pajzs Gyula dr.
7 Ráczalmási hengerma-

lom
4 Reményi Ödön keres-

kedő
16 Rozenzweig Izidor 

földbirtokos
3 Schwarcz Géza és fia ke-

reskedők
12 Szili Horváth Elemér 

földbirtokos
Megjegyzés: a Fejér me-

gyei települések sorában ez 
a leghosszabb telefonnévsor. 

Huszár stikli
Pesti Hírlap 1910. 06
Híres két huszárgyerek volt 

a hatvanas években Paczona 
Pista Rácalmásról és Tóth 
Pali Paksról. Mind a ketten 
hadnagyok voltak a híres 7-es 
Vilmos Princ Preussen nevű 
huszárezredben. Bravúros 
lovasok, jó tisztek voltak, az 
egész ezred tisztikara szerette 
őket. Számtalan stiklit követ-
tek el, s emiatt sokszor kerül-
tek bajba, jó formán többet 
ültek szobafogságban, mint 
nyeregben. Egyszer Bécsben 
körüllovagolták a Szent Ist-
ván templomot. Látják, hogy 
az egyik oldalkapun az em-
berek bemennek, a másikon 
ugyanazok az emberek kijön-
nek. Azt hitték átjáró - belo-
vagoltak. Bent meghökkenve 
látják, hogy templomba kerül-
tek. Tóth Pali nagyot szalutált 
az oltár felé, aztán pardon - 
haben geglaubt Durchhauss 
(bocsánat -azt hittük, átjáró-
ház) szavakkal és nagy fleg-
mával kilovagoltak az ellenke-
ző kapun. Persze nagy botrány 
lett Bécsben a dologból, a két 
tisztet jó egypár hétre bezár-
ták és elhelyezték Bécsből.

Szalai Árpád
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Matematika- 
versenyen jártunk 
Dunaújvárosban

November végén a verse-
nyek időszaka matematikából 
a nyolcadikosainknak is el-
kezdődött. A Rudas Közgaz-
dasági Szakgimnáziuma által 
szervezett Németh Margit 
Matematikaversenyen nyolc 
tanulónk vett részt. (Az idén 
40 diák nevezett összesen. A 
kistérség számos pontjáról 
érkeztek versenyzők, Cecé-
ről, Adonyból, Rácalmásról, 
és két dunaújvárosi iskolából, 
a Móricz Zsigmond Általá-
nos Iskolából és a Széchenyi 
István Gimnáziumból.)

A kétfordulós verseny so-
rán először egy tesztet oldot-
tak meg a diákok, majd a teszt 
kiértékelése után a legjobb 
tíz tanuló a döntőben ismét 
megmutathatta mit tud. Itt 
már három összetett feladat 
várt rájuk. 

A Jankovich Miklós Álta-
lános Iskola két diákja jutott a 
döntőbe. Végül Vad Zsombor 
8.a osztályos tanulónk az elő-
kelő hatodik, míg Mess Anna 
8.a osztályos tanulónk a 9. 
helyezést érte el.

Gratulálunk nekik!
Wernerné 

Galkovics Rita

A Jankovich Miklós 
Általános Iskola 
kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog 
új évet kíván vala-
mennyi dolgozójának, 
diákjának, a szü-
lőknek és Rácalmás 
lakóinak!

Felkészülés a téli rendkívüli 
időjárási helyzetekre

November 25-én pénte-
ken megtartotta őszi ülését 
a Fejér Megyei Védelmi 
Bizottság dr. Simon László 
kormánymegbízott, a védel-
mi bizottság elnöke vezeté-
sével. 

A Magyar Közút NZrt. 
Fejér Megyei Igazgatóság 
tanácstermében megtartott 
ülésen részt vettek a bizottság 
állandó és meghívott tagjai, 
valamint a meghívott vendé-
gek. Az egyik legfontosabb, 
legaktuálisabb témát a téli 
rendkívüli időjárási helyze-
tekre való felkészüléssel kap-
csolatos kérdések jelentették.

A téli rendkívüli időjárási 
helyzetre felkészülés aktuális 
feladatairól Molnár István, a 
Magyar Közút NZrt. Fejér 
Megyei igazgatója és Ma-
gosi Lajos tűzoltó ezredes, 
a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság igazgatója tartott 
beszámolót. Molnár István 
arról tájékoztatta a jelenlé-
vőket, hogy november 10-e 
óta a közútkezelő minden 
mérnöksége napi 24 órás 
szolgálatban látja el felada-
tát. Elhangzott, hogy Fejér 
megyében a tél 110 napjából 
70 olyan van, amikor be kell 
avatkozni, és nagyjából 20 
napot esik a hó.

Téli útüzemeltetésen a 
jövőben módosítás szüksé-
ges - hangsúlyozta Molnár 
István. A szakember hozzá-

tette: ennek lényege a teljes 
úthálózat - nem csak a főbb 
utak - síkosság, és hó men-
tesítése. A közútkezelő gép-
parkja nagy teljesítményű 
járművekkel egészült ki, je-
lenleg több mint 70 gép van. 
Előszerződéseket is kötött 
vállalkozókkal a közútkezelő, 
így szükség esetén 160-170 
gép tisztíthatja majd az uta-
kat. Molnár István fontosnak 
tartotta elmondani, hogy 
körzetbejárási terv alapján 
dolgoznak a gépek, ha valaki 
felemelt kotróval közlekedő 
járművet lát az azt jelen-
ti, hogy az éppen a körzete 
felé tart. Az útmeteorológiai 
állomások több helyszínről 
szolgáltatnak adatokat ez 
is nagyban segíti a védel-
mi munkát, aminek azon-
ban legfontosabb eleme az 
együttműködés - fejezte be 
tájékoztatóját Molnár István.

Magosi Lajos tűzoltó ez-
redes arról beszélt, hogy a 
katasztrófavédelmi igazga-
tóság felvette a kapcsolatot 

az önkormányzatokkal, az 
elakadt személyek mentése 
biztosított, az elhelyezésük-
ben a települések segítenek. 
A vasúti személyszállítás 
régiós szinten működik, a 
szolgáltatónak tájékoztatási 
kötelezettsége van a kataszt-
rófavédelem felé, és az utazó 
közönséget is megfelelően 
tájékoztatniuk kell. Az ál-
talános téli tájékoztatásról 
a Magosi Lajos elmondta, 
hogy fontos a lakosság fi-
gyelmének felhívása, ho-
gyan készüljenek a télre és 
mit tegyenek veszély esetén. 
Ebben a katasztrófavédelem 
vállal jelentős szerepet.

A téli rendkívüli időjárási 
helyzettel összefüggő felké-
szülési feladatok fontosságá-
ról, valamint a megyei védel-
mi bizottság idén végrehajtott 
feladataival kapcsolatban 
szóbeli kiegészítéseket tett és 
a teendők jelentőségét hang-
súlyozta Hári László alezredes, 
a Honvédelmi Minisztérium 
Védelmi Igazgatási Főosztály 
képviseletében és Fülep Zoltán 
tűzoltó ezredes, a Belügymi-
nisztérium Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság 
tűzoltósági főosztályvezetője 
a testület ülésén.

A tájékoztatókat a megyei 
védelmi bizottság tudomásul 
vette, a határozati javaslato-
kat egyhangúlag elfogadta.

Fejér Megyei 
Kormányhivatal
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Soha ne igyál, ha vezetsz!
Az Országos Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bi-

zottságának (ORFK OBB) főtitkára 2016. december 7-én 
sajtótájékoztatót tartott a „Soha ne igyál, ha vezetsz!” kampány 
legújabb kezdeményezéséről.

Az ünnepek alatt megnő a veszélye az ittas járművezetés-
nek. Erre hívja fel a figyelmet az akció, ami ezúttal fővárosi 
szórakozóhelyek környékére koncentrál. Az idén húsvétkor 
indított kampány a nyári fesztiválszezon után most új kezde-
ményezéssel folytatódik. Az ORFK-OBB a DIAGEO Kft. 
közreműködésével az év végi ünnepi időszak alkalmával is ki-
emelt hangsúlyt fektet arra, hogy felhívja a lakosság figyelmét 
a felelős járművezetés fontosságára. Ezúttal Budapest szóra-
kozó-negyedében, a VI. kerületben kampányolnak a felelős 
alkoholfogyasztásért. Az ünnepek alatt a kerületben található 
parkolóórák közül 48-ra olyan figyelemfelhívó matricákat 
helyeznek, amelyek a szórakozóhelyek környékén hirdetik a 
kampányhoz csatlakozás lehetőségét. A kezdeményezés Fa-
cebook oldalán hasznos tanácsokkal hívják fel a járművezetők 
figyelmét a felelős alkoholfogyasztásra.

„Az ittas vezetés nem lehet tabu, hiszen alkoholfogyasztást 
követően volán mögé ülni mindenkit érintő súlyos döntés. 
Az egyre javuló baleseti statisztikák ellenére azt látjuk, hogy 
sokakat a baleset kockázata, vagy a jogosítvány elvesztése sem 
tart vissza az ittas vezetéstől. Tapasztalatunk szerint a köz-
vetlen környezetnek, a családnak és barátoknak nagy szerep 
jut a szemléletformálásban és a megelőzésben, ezért is tartjuk 
fontosnak, hogy a közösségi médián keresztül jussunk el a 
sofőrökhöz és online is elérhetővé tegyük tájékoztató anya-
gainkat. Bízunk benne, hogy egyre többen csatlakoznak a 
„Soha ne igyál, ha vezetsz!” kezdeményezéshez és kötelezik el 
magukat a józanság mellett” – mondta el Kiss Csaba rendőr 
alezredes, az ORFK OBB főtitkára.

A kampányhoz csatlakozók a www.sohaneigyalhavezetsz.
hu oldalon, illetve a közösségi média oldalán fejezhetik ki 
elkötelezettségüket a józan járművezetés mellett.

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

Cserkész hírek
November 12-

én, Bicskén a ke-
rületi regös napra 
utaztunk. A regös 
cserkészet első-
sorban a hagyo-
m ányő r z é s rő l , 
népművészetünk-
ről, értékeinkről 
szól. Ennek ke-
retében kézmű-
ves foglalkozá-
sokon -többek 
közt- fafaragás, 
bőrözés, tűzzo-
mánc, nemezelés, 
csuhéfonás, vala-
mint táncházban, 
városismereti-, és 
cserkész vetélke-
dőn vettünk részt.

A Rácalmási Városvédő 
Egyesület az idén is emléklappal 
és vásárlási utalvánnyal köszönte 
meg a köztereken végzett ön-
kéntes munkáinkat a „Virágos 
Rácalmásért” évértékelőjén.

BETLEHEMES
Folytatjuk a betlehemes játék 

próbáit. Hagyományosan fellé-
pünk december 17-én 18 óra-
kor a „Rácalmásiak Karácsonya” 
rendezvényen, 18-án szentmise 
után a római katolikus temp-
lomban, a Deák téren és az öre-
gek otthonában Kulcson.

JÓTÉKONYSÁGI EST 
(cserkészbál)

December 10-én (lapzár-
tánkkal egyidőben) 18 órától 
a művelődési házban. Batyus 
svédasztal, tombola, játékok, 
gyerekek műsoros vetélkedő-
je, vetélkedő. A legfontosabb 
számunkra, hogy minden 
cserkészünk, szüleik, barátaink 
együtt legyenek. Többeknek 
nagy teher lenne a belépő és 
a büfé, ezért a belépés az idén 
is ingyenes és batyus jellegű a 
rendezvény. A közös asztalra 
várunk finomságokat! Az idei 
tombolára is várhatóan sok 
szép és értékes nyeremény fog 
összegyűlni. Kérek mindenkit, 

hogy lehetőségeihez mérten 
támogassa csapatunkat! A mi 
bálunkra nem a mulatozás a 
jellemző, inkább egy vidám, 
mozgalmas összejövetel a mi 
nagy közös családunknak.

ADVENTI ÖKUMENIKUS 
koncert

Okumenikus koncert lesz 
december 16-án 18 órakor a 
Római katolikus templomban. 
A tavalyi teltházas koncert si-
kerén felbuzdulva, hagyományt 
szeretnénk teremteni. A műsor 
utáni szeretet vendégségre szí-
vesen fogadunk süteményeket! 
Remek ráhangolódás az ünnep-
re, Blau Gabi és Varjúné Müller 
Ági szervezi a színvonalas elő-
adást. Fellépnek többek között 
a Lélekmentők Adonyból, a 
Dunaújvárosi Vegyes kar, Varjú 
Noémi, Csepregi Luca.

USZODAI VETÉLKEDŐ
Január 2-án 10 órától immár 

ötödik alkalommal tartjuk meg 
hagyományos szünidei uszodai 
vetélkedőnket. Január végén or-
szágos cserkész népzenei, nép-
dal, vers- és mesemondó verseny. 
Az eddigieken szép sikereket ér-
tek el csapatunk tagjai. Most is 
szép számmal készülnek a meg-
mérettetésre. Nem maradhatnak 
el téli túráink sem!

Blau Sándor

Karácsonyi Koncert
Karácsonyi koncert lesz a rácalmási római katolikus 

templomban december 16-án, pénteken 18 órai kezdet-
tel. Hallhatják a Lélekmentők Kamarakórust (Adony), 
a Református Egyházközség énekkarát, valamint Duna-
újvárosi Vegyeskart. Továbbá evangélikus, református és 
katolikus egyházközségek tagjai is szerepelnek a műsor-
ban dalokkal és hangszeres játékkal.

Hangolódjunk közösen a szeretet ünnepére!

 Miserend a katolikus templomban
A rácalmási katolikus templomban minden vasárnap 

11.30 órától van mise.

Ünnepi miserend:
December 24-én 22.30 óra
December 25-én 11.30 óra
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Tisztelt Földtulajdonosok 
és Földhasználók, Támogatóink!

Ezúton is szeretnénk 
megköszönni, hogy anyagi 
hozzájárulásukkal és taná-
csaikkal, bejelentéseikkel 
2016. évben is segítették a 
Dunaújvárosi Vízi Társulat 
munkáját.

107 ezer hektáron, 24 ön-
kormányzat területén több 
mint 300 km vízfolyáson dol-
goztunk saját embereinkkel 
és közfoglalkoztatottak be-
vonásával. Jelentősebb isza-
polásokat végeztünk Perká-
tán, Bárányjárás környékén, 
Baracson a Kokasdi ér felső 
szakaszán és Mélykúton, át-
ereszt építettünk Sárosdon. 
Az elvégzett gépi és kézi gaz 
és nádkaszálás meghaladta 
a 4 millió négyzetmétert. A 
munkavégzés részleteiről a 

www.dunaujvarosivt.tir.hu 
holnapról tájékozódhatnak. 
Az önkormányzatokkal tör-
ténő együttműködés és az 
Önök bejelentései segítenek 

minket abban, hogy a rendel-
kezésre álló erőforrásainkat 
ott hasznosítsuk, ahol legna-
gyobb szükség van a beavat-
kozásra. A téli időszakban, 

az ünnepek után folytatjuk 
a munkát. Törekszünk arra, 
hogy a téli-tavaszi belvíz 
kialakulására érzékeny idő-
szakra a medrek alkalmassá 
váljanak a csapadék elveze-
tésére.

Reméljük 2017-ben is tar-
talmas és gyümölcsöző lesz 
együttműködésünk, amelyet 
az önök támogatása fog is-
mét megalapozni! Köszönjük 
együttműködésüket 2017-
ben is!

Áldott adventi készülő-
dést, karácsonyt és boldog 
új évet kívánva,

Szabó Tamás
Intéző Bizottság elnöke 
és a Dunaújvárosi Vízi 

Társulat dolgozói

Az év vége közeledtével 
az egyesületünk utolsó ne-
gyedéves tevékenységéről 
beszámolva elmondhatom, 
hogy mindent meg tudtunk 
valósítani, amit beterveztünk. 
Schrick István polgármester 
úr segítségével létrejött a 
kapcsolat a sportcsarnok ge-
nerál kivitelezőjével.

A 2016. november 15-én 
megtartott találkozón a meg-
jelent rácalmási vállalkozók 
meghallgatták a fővállalkozó 
bemutatkozását, melyet kö-
vetően mindenkinek lehető-
sége volt a cég képviselőjével 
a személyes találkozóra.

A megjelent vállalkozá-
soknak, a szakterületüknek 
megfelelően ajánlattételi le-
hetőségük lesz a sportcsarnok 
kivitelezési munkáira.

A novemberi hónapban 
a képviselő-testület tagjai 
meglátogatták a H.R. Profix 
Konzol Kft. telephelyét, ahol 
Maxi Tibor tulajdonos be-
mutatta a cég tevékenységét, 
piaci helyzetét és fejlődési 
irányát. 

Egyesületünk egy régi vál-
lalását teljesíti. Ez év elején 
tragikus baleset következté-
ben elhunyt vállalkozótár-
sunk Kolumbán Portik Le-
hel. Az egyesületünk vezető-
sége Szabó István vezetőségi 
tagunk közreműködésével 
segíti volt vállalkozótársunk 
özvegyét azzal, hogy befejezi 
a családi házuk félbe maradt 
előtetőjét. A munkák elkez-
dődtek.

Szabó András
elnök

Vállalkozói hírek

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!

Witt Zalán, 2016. november 18., József A. u.
Tiger Szonja, 2016. 11. 27., Táncsics M. u. 
Dubniczky Fanni, 2016. 11. 29. Rácalmás, Somogyi B. u.
Bagóczki Dominik, 2016. 12. 01., Rácalmás, Akácfa u. 

Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs in-
formációjuk.

Kis 
anyakönyv

A Vállalkozók 
Rácalmásért Egyesület 

vezetősége és tagsága mindenki-
nek békés, boldog karácsonyt és 

sikerekben gazdag, boldog új évet 
kíván!
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Rácalmás
Sportegyesület

TÖKRECEPTEK 
– Ízek Rácalmásról és a nagyvilágból

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület a XIII. 
Rácalmási Tökfesztiválra új, 
megjelenésében és tartalmá-
ban színes és változatos Tök-
receptes könyvet jelentetett 
meg. A kiadvány nemzetközi 
recepteket, érdekességeket és 
nagyon sok képet is tartalmaz.

Megvásárolható a műve-
lődési házban, az Almavi-
rág Ajándékboltban (kúria), 
a Pomóthy Áruházban, a 
rácalmási papírboltban, va-
lamint egyesületünk irodá-
jában szerdai napokon 8 és 
10 óra között. Ára: 1200 Ft.

A Rácalmás 
Sportegyesület 
boldog karácsonyt 
és sikerekben, eredményekben 
gazdag, boldog új évet kíván 
a sportolóknak, edzőknek, 
a helyi sport területén 
tevékenykedőknek 
és Rácalmás valamennyi 
lakójának!

Kajak-kenu válogatott tábor
Kenusaink a korosztályos 

válogatott tagjaiként decem-
ber 5-10 közt Tatán alapozó 
táborban vettek részt, ahol 
napi három edzés volt az 
adag.

A képen Vízi Gábor edző 
társaságában Bucsi Bá-
lint, Nagy Ivo Máté, Bucsi 
Bence és Horváth Benedek 
látható.

Bölcskei Ferenc

A labdarúgás napja
A Jankovich iskolákban 

az idei tanévben először ke-
rült megrendezésre a magyar 
labdarúgás napja november 
25-én.

Ezen a délutánon külön-
böző focival kapcsolatos játé-
kokkal és vetélkedőkkel tet-
tük ismertté az „Aranycsapat” 
sikerét a gyerekek számára is.

A programok között volt 
például pontrúgás, labdave-
zetés bóják között, kirakó a 

válogatott játékosok képei-
ből, labdarúgó mezbe öltöző 
verseny és focis színező is. A 
rendezvényt - sikerességéből 
adódóan - a következő évtől 
hagyományteremtő szándék-
kal szeretnénk megszervezni.

Ezúton is köszönjük a se-
gítséget az eseményen közre-
működő szülőknek, kollégák-
nak, valamint az ajándékokat 
a Hankook Tire Hungary 
Ltd. rácalmási üzemének!
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2017. ÉVI FALINAPTÁR
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület ismét szép fa-

linaptárral örvendezteti meg Rácalmás lakosságát. A 2017. évi 
falinaptárat a Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény képző-és iparmű-
vészeti tagozatos diákjainak rajzai díszítik.

Megvásárolható a művelődési házban, az Almavirág Aján-
dékboltban (kúria), a Pomóthy Áruházban, a papírboltban, 
valamint az egyesület irodájában szerdai napokon 8-10 óra 
között. Ára: 1500 Ft

Megnyílt!!!
Beni Zöldség- Gyümölcs Boltja

Várja kedves vásárlóit minden nap 
h – p: 8 – 12 és 14 – 17 óráig

szombaton 8 – 12 óráig
Rácalmás Széchenyi tér 11. 

(horgászbolt mellett)
Üzletünkben kapható 

kimért vecsési savanyúság is. 
Telefon: 06-30-9690-845

Apróhirdetés
Rácalmáson családi házat vennék 12 millió forintig kész-
pénzfizetéssel. Telefon: 06-30-360-3308

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2017. január 20-án, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2017. január 9-én, hétfőn. Kérjük, hirdetései-

ket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghí-
vóikat legkésőbb január 9-ig juttassák el a szerkesztőbizott-
ságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság




