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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.

TARTALOM

Táborok, programok sokasá-
ga várta a rácalmásiakat.
 8-11. oldal

Svédországban jártak a kézi-
labdázóink. 22. oldal

Virágos Magyarországért – 
Rácalmás ismét nevezett

A szervezők felkérésének eleget téve Rácalmás Város 2017-ben is benevezett a Virágos 
Magyarország környezetszépítő versenyre.

Az értékelők július 4-én jártak Rácalmáson. (Írásunk a 6. oldalon)

Rácalmási Városnap 
augusztus 20-án!

Rácalmás Város Önkormányzata ebben az évben 
is városnapi programokat kínál a lakóknak és vendé-
geinek. 

A rendezvény 2017. augusztus 20-án lesz a Janko-
vich-kúriában.

Szeretettel várom Rácalmás lakóit! Találkozunk a 
Városnapon! Ünnepeljük közösen államalapításunk 
és lakóhelyünk várossá nyilvánításának évfordulóját!

Schrick István
Rácalmás Város polgármestere

Első körben négy pályázó 
kapott letelepedési támogatást

A képviselő-testület áprilisban fogadta el a letelepedési támo-
gatásról szóló helyi rendeletet, amelynek értelmében első körben 
június 15-ig fogadták be az igényeket. A beadott kérelmek alap-
ján négy pályázót részesített az önkormányzat támogatásban, 
összesen 5,2 millió forint értékben – hárman lakóház építésé-
hez, egy kérelmező pedig ház vásárlásához kapott hozzájárulást. 

A következő határidő szeptember 15., az addig benyújtott ké-
relmeket október 30-ig bírálja el a képviselő-testület. 

A letelepedési támogatásról szóló helyi rendelet teljes szö-
vegét, a kitöltendő igénylőlapot és egyéb kapcsolódó nyom-
tatványokat megtalálják Rácalmás honlapján (www.racalmas.
hu), kifüggesztett formában elolvashatják a hirdetőtáblán is. 
(A támogatásról bővebben a 23. oldalon.)
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Tisztelt Lakóingatlan-tulajdonos!
Ezúton tájékoztatom arról, hogy bevezetésre került a KÖZPONTI CÍMREGISZTER (KCR), mely a földhivatali nyil-

vántartás és a címnyilvántartás összerendelésére szolgál. Az ingatlanok tulajdoni lapján szereplő utca és házszám javítása és 
feltüntetése a települési önkormányzat polgármesteri hivatala feladatává vált.

Információnk nincs arra vonatkozóan, hogy a korábbi években a földhivatalnál mely helyrajzi szám és házszámok javí-
tására került sor.

Annak érdekében, hogy a házszámok és helyrajzi számok ellenőrzését el tudjuk végezni, kérem, szíveskedjen az alábbi-
akban lévő adategyeztető lapot kitölteni és a Rácalmási Polgármesteri Hivatal (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.) bejára-
tánál elhelyezett gyűjtőládába mielőbb visszajuttatni.

Amennyiben az elmúlt egy évben esetleg igényelt tulajdoni lapot a földhivataltól, és azon azt tapasztalta, hogy megfele-
lőek a házszám adatai, úgy nem szükséges az adatlapot kitöltenie, mert a tulajdoni lapon a javítás már megtörtént.

A tulajdoni lap adattartalmáról (helyrajzi szám és házszám egyezőségről) információt adni nem tudunk, egyéb tájékoz-
tatás az alábbi telefonszámon kérhető: 25/517-853.

 
Segítő együttműködését köszönöm!

 

dr. Györe Andrea sk.
jegyző

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADATEGYEZTETŐ LAP 
Központi Címregiszterhez

Ingatlan címe (utca, házszáma, amennyiben van):

 ..........................................................................................................................................................................................

Ingatlan helyrajzi száma:

 ..........................................................................................................................................................................................

Ingatlan tulajdonos neve (elegendő egy tulajdonos):

 ..........................................................................................................................................................................................

Rácalmás, 2017……………………………………….

……………………………………………………………
aláírás



Rácalmás 3

Szelektív hulladékgyűjtés
Rácalmás területén ebben 

az évben is lehetőség van 
arra, hogy a lakók szelektív 
módon, zsákokba gyűjtsék a 
műanyag palackokat, papír-, 
valamint fémhulladékokat. A 
szolgáltató kéri, a flakonokat 
összetaposott állapotban te-
gyék a zsákba! A szelektív 
hulladékszállítás időpontjai:

július 26.
augusztus 23.
szeptember 27.
október 25.
november 22.
december 27.

Képviselői 
fogadóórák

Rácalmás képviselő-testü-
letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

A következő időpont:
dr. Varga Szabó Lajos 

2017. augusztus 2.

Helyszín:
Polgármesteri hivatal, a fo-

gadóórák minden alkalommal 
15-17 óráig tartanak. 

VÁLTOZÁS 
a hulladékszál-
lítással kapcso-
latos ügyintézés 
területén!

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy a hulla-
dékszállítással kapcsolatos 
ügyintézés a polgármeste-
ri hivatalnál megszűnt! Ko-
rábban az önkormányzat né-
hány feladatot átvállalhatott 
a Dunanett Kft-től segítve 
ezzel is a lakosságot. A jö-
vőben ezen feladatok ellátá-
sát a hulladékszállító cég ké-
résének eleget téve a hivatal 
már nem végezheti. Ezért a 
szeméttároló edények igény-
lése és cseréje, valamint hul-
ladékgyűjtő zsák vásárlása 
kizárólag a Dunanett Kft. 
ügyfélszolgálatán lehetsé-
ges! (Cím: 2400 Dunaújvá-
ros, Budai Nagy A. út 2., tel: 
25/436-535) 

Kérjük a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy az elkövetkezen-
dőkben a hulladékszállítás-
sal kapcsolatos igényükkel, 
kérdésükkel a Dunanett Kft. 
ügyintézőihez legyenek szí-
vesek fordulni!

Megértésüket köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

Dransfeldbe 
utaznak 
a gyerekek

Rácalmás és Dransfeld 
több évtizedes partnerkap-
csolatának köszönhetően 
rácalmási gyerekek vakáci-
ózhatnak ezen a nyáron is 
Németországban, Drans-
feldben ebben a hónapban. 
A gyerekek ott élő családok-
nál lesznek elszállásolva, a 
korábbi évek hagyományai 
szerint. Az önkormányzat 
gondoskodik a programok-
ról a kint tartózkodásuk ide-
je alatt. 

A kiutazó gyerekeknek jó 
szórakozást, kellemes idő-
töltést kívánunk a dransfeldi 
nyaralásuk alatt.

Önkormányzat

Csapadékvíz-elvezetők épülnek
Csapadékvíz-elvezető 

rendszert építtet az önkor-
mányzat a település több 
pontján is. A sportcsarnok 
környékén készülő csatorna 
elvezeti például a Béla köz-
ből is az oda lezúduló esővi-
zet a Barina patakba, amely 
tovább viszi a csapadékot a 
Dunába. 

A József Attila utcában 
szintén árkot alakítanak ki a 
szakemberek azon a részen, 
ahol eddig nem volt megol-
dott a csapadékvíz-elvezetés.

Önkormányzat

Nyáron tilos 
a kerti hulladék égetése!

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának 
védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a kom-
posztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése febru-
ár, március, április, szeptember, október és november hónap 
első csütörtökén és péntekén végezhető el. A fenti időpont-
tól eltérni csak kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén (pél-
dául: eső, szél, köd stb.) lehet, és akkor is csak a fenti idő-
pontot követő hét csütörtökén és péntekén lehet csak égetni. 

A következő időpont, amikor 
eltüzelhetik a kerti hulladékot: 

szeptember 7., 8.
Együttműködésüket köszönjük.

Polgármesteri Hivatal
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Gyönyörűek 
a porták

Öröm végigjárni Rácal-
más utcáit, mert a lakók na-
gyon odafigyelnek arra, hogy 
szépítsék, virágosítsák, zöld 
növényekkel, fákkal ültessék 
tele házuk környékét. 

Köszönjük a lakóházak 
tulajdonosainak, hogy gon-
dot fordítanak környezetük-
re, ezzel szebbé teszik Rá-
calmást, örömet okoznak 
azoknak, akik látják a szép 
előkerteket, utcafrontokat!

Az önkormányzat 
vezetői
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„Tanulmányi” kiránduláson jártunk Tatán
A Rácalmási Városvédő 

és Szépítő Egyesület 2017. 
június 25-én 60 fővel láto-
gatott Tatára, a Víz, Zene, 
Virág Fesztiválra. 

Látogatásunk célja el-
sősorban az volt, hogy ta-
pasztalatokat szerezzünk ar-
ról, mások, máshol hogyan 
bonyolítanak le olyan or-
szágos rendezvényt, mint a 
Rácalmási Tökfesztivál, ezért 
főleg a saját rendezvényünk 
megszervezésében résztve-
vő tagjaink voltak utastársa-
ink. A bőséges látnivalókon 
belül több csoportra szakad-
va mindenki a saját szervezé-
si területét érintő programo-
kat, eseményeket, témákat 
szemlélte fokozottan.  Például 
gasztrós csapatunk az étel-
ital kínálatot és árakat térké-
pezte fel, mások a kézműves 
árusok termékeit, árait figyel-
ték meg jobban, a sok isme-
rős vállalkozó mellett néhány 
újnak a névjegykártyát be is 
gyűjtöttünk. A férfiakat ter-
mészetesen a technikai meg-
oldások és kivitelezés érde-
kelte, pl. sörpaddal (és sörrel) 
való ellátottság, alternatív 
ülőalkalmatosságok, színpa-
dok előtti ülőhelyek kialakí-

tása, mobil mosdók, parkolás, 
beléptetés, biztonsági felada-
tok megoldása, stb. Volt, akit 
az egészségügyi kísérőprog-
ramok érdekeltek. Akiknek 
az itthoni profiljába a kiállítá-
sok szervezése tartozik, azok 
természetesen a Tatán meg-
rendezett kiállításokat szak-
mai szemmel (is) nézték meg. 
Napközben befutott Szalóki-
Oros Brigi is kisfiával, a há-
rom és fél éves Szabival, akit 
megkértünk, hogy szakértő 
szemmel értékelje a gyerek-
programokat. Egy sima lán-
gos elfogyasztása után Szabi 
hosszasan próbálgatta a játé-
kokat egészen addig, míg el 
nem aludt.

A forgatagban összefutva 
és később hazafelé a buszon 
megosztottuk és megvitat-
tuk egymással a látottakat. 
Több jó ötletet láttunk, amit 
a saját rendezvényeinken is 
lehetne alkalmazni. 

Épp a hazafelé indulás 
tervezett időpontjában érke-
zett meg az eső, de addig is a 
ragyogó időben egy szép és 
tartalmas napot töltöttünk 
együtt. 

Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület

Szalóki Szabolcs, egy ifjú városvédő
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Virágos Magyarországért!

Rácalmás városa újra nevezett
A szervezők felkérésének 

eleget téve Rácalmás város 
2017-ben is benevezett a 
Virágos Magyarország kör-
nyezetszépítő versenyre.

Az értékelők július 4-én 
jártak Rácalmáson. A szoká-
sos menetrend szerint előbb 
a papírmunkát végezték el az 
önkormányzat munkatársai-
val, hiszen ez a megmérette-
tés nem csupán a virágosítás 
mértékéről szól. 

A versenyben résztvevő 
városoknál informálódnak a 
megújuló energiák felhasz-
nálásáról, környezettudatos 
nevelésről (óvoda, iskola), az 
utak, járdák állapotáról, bur-

kolatáról, csapadékvíz elve-
zetésről, zöldfelületek nagy-
ságáról, növényfajtákról, 
gondozottságáról, fákkal való 
ellátottságról, száraz ágak el-
távolításáról, nyilvános illem-
helyek meglétéről, turisztikai 
információs pontról, játszó-
terekről, közösségi terek-
ről, vendéglátóhelyek szá-
máról, civil szervezetekről és 
még hosszasan sorolhatnám. 
Emellett évről évre szóba ke-
rülnek a településen tervezett 
és már megvalósult különfé-
le projektek is (ravatalozó, 
sportcsarnok, Milleniumi-tó 
rekonstrukció), amik a fenn-
tartható fejlődést figyelembe 

véve az itt élő közösség érde-
keit szolgálja.

2017-ben a verseny ki-
emelt célpontjai voltak a te-
lepülési buszmegállók és a 
vasútállomások. Rácalmás 
városának buszmegállóit itt 
jártakor már Ráday Mihály 
is megdicsérte. Mi úgy gon-
doltuk, hogy egy kis virág-
gal még jobban feldobhat-
nánk az összképet, ezért a 
már korábban a Városvédő 
Egyesület által megvásárolt 
kavicsos virágládákba és az 
önkormányzat által finan-
szírozott fehér kőládákba 
virágok kerültek, ezek lettek 
aztán kihelyezve a buszmeg-

állókba. A locsolásukat ma-
gánszemélyek, vállalkozók, 
önkormányzati dolgozók 
vállalták el.

Mind a buszmegállók, 
mind a vasútállomás és an-
nak környezete elnyerte a 
zsűritagok tetszését. Elis-
merően szóltak arról a pél-
dátlan összefogásról, amit a 
civilek, vállalkozók, magán-
személyek és az önkormány-
zat valósít meg annak érde-
kében, hogy egész Rácalmás 
egy folyamatosan fejlődő, él-
hető, szerethető, ápolt és vi-
rágos kisváros legyen.

Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület
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Készülünk a Tökfesztiválra
Tisztelt Fő utcai Ingatlantulajdonosok!
A XIV. Rácalmási Tökfesztivál alkalmából ismét meghir-

detjük az utcai tökdekorációk versenyét. Az értékelhető de-
koráció készítőinek ismét 2 db három napra szóló belépő-
jeggyel köszönjük meg, hogy hozzájárulnak az eseményhez, 
ezzel megörvendeztetik a településünkre látogatókat. 

Mivel a rendezvényre igyekvők nagy része a Fő utcán ha-
lad végig, ez a dekorációk szempontjából kiemelten fontos 
területnek számít. Az elmúlt években azonban azt tapasz-
taltuk, hogy a Fő utca 6-os út és a Milleniumi tó közötti 
szakaszán egyre kevesebb lakónak áll módjában dekorációt 
készíteni. 

Azért, hogy ezen változtassunk felkérjük a Jankovich 
Miklós Általános Iskola pedagógusait és diákjait, hogy né-
hány osztály erre az útvonalra, a nem dekorált ingatlanok elé, 
közterületre helyezze ki a megálmodott tök kompozícióját. 
Természetesen a belépőket ebben az esetben is a kompozí-
ció készítői kapják.

Ehhez szeretnénk kérni azon ingatlantulajdonosok je-
lentkezését, akik egy ilyen jellegű együttműködésben part-
nerek lennének. 

Telefonszámok: 06-30-9395-499, 06-30-348-2946, 06-
30-948-2613, 06-20-473-4315.

E-mail cím: info@racalmasivarosvedok.hu
Levélszekrény útján: Széchenyi tér 19. (régi önkormány-

zati épület) 
Reméljük, hogy kérésünk megértésre talál, s ezzel feszti-

válunk és városunk még látványosabb lesz.

Köszönettel:
Bodnár Sándor

elnök
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület

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: Milpress Kft., 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. 
Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető

Mozgássérültek Fejér Megyei 
Egyesületének felhívása

Miért érdemes a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesü-
lete tagjának lenni?

– Rendszeresen adunk tagjainknak tájékoztatást jogi, szo-
ciális és egészségügyi kérdésekben.

– Ha sokan vagyunk a szervezetben, akkor hatékonyab-
ban tudjuk az érdekeinket képviselni.

– Jó egy közösséghez tartozni, ahol megértik az embert, 
és ha problémája van, tudja, hova fordulhat. 

A rácalmási csoportot az alábbi helyen és időpontban ke-
reshetik fel. Az ügyfélfogadás Rácalmáson a Szigetfő utca 
31-ben van minden hónap utolsó szerdáján 15-től 16 órá-
ig. Csoportvezető: Pauer Gézáné. Elérhetősége 25/625-824, 
20/576-3141

A megyei iroda elérhetősége: 8000 Székesfehérvár, Er-
zsébet utca 20. Tel.: 22-316-926. E-mail: egyesület@
msfmegyesulete.t-online.hu

Helyi rendelet az együttélés szabályairól

Vasárnap délután tilos 
füvet nyírni

Rácalmás képviselő-testülete helyi rendeletet alkotott a május 
22-én megtartott ülésén a közösségi együttélés alapvető szabályai-
ról és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről. A rendelet Rá-
calmás lakóterületi, üdülő és mezőgazdasági (zártkerti) övezetében 
az ingatlanokon végezhető építési, bontási tevékenységre, kertépí-
tésre, zöldfelület fenntartásra terjed ki.

Rácalmásnak ezeken a részein az ingatlanon kertépítéssel, zöld-
felület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevékenység, 
így különösen motoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor 
üzemeltetés és zajkibocsátással járó építési és bontási tevékenység 
munkanapokon 7 és 20 óra között, szombaton 9 és 17 óra között, 
vasárnap, munkaszüneti nap és ünnepnap 9 és 12 óra között végez-
hető. Vasárnap délután tilos!

Aki a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását el-
mulasztja, természetes személy esetén 20-200 ezer forintig, jogi 
személy vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet esetén 50 
ezertől 2 millió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A 
rendelet 2017. június 1. napján lépett hatályba.

(A helyi rendelet teljes terjedelmében megtekinthető Rácalmás 
hivatalos honlapján és a városháza hirdetőtábláján.)
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

 Kalandtábor a művelődési házban
A tavalyi népszerű Ro-

binson Kalandtábor sikere 
után idén is tábort szerve-
zett a Rácalmási Művelődési 
Ház és Könyvtár. A 25, 6–12 
éves korú gyermeket júli-
us 10–14-ig láttuk vendégül 
minden nap reggel 8-től dél-
után fél 4-ig.

A változatos programo-
kat a művelődési ház mun-
katársai és a nyári diákmun-
ka keretében nálunk lévő 
fiatal felnőttek biztosították. 
Így volt például hiphopokta-
tás Baji Krisztiánnéval; ku-
tyabemutató a rácalmásiak 
által jól ismert Roxy kutyá-
val és Glocz Adrienn-nel; 
valamint fogászati tudni-
valókat ismertető előadás a 
fogorvosnak tanuló Szvobo-
da Balázs jóvoltából. Schm-
idt-Czetli Ágnes és Mess 
Viktória segítségével majd-
nem mindennap kézműves-
kedtünk, ahol az elkészített 
dekorgumi karkötőt, para-
fadugó hajót, kukaccsipeszt, 
szélforgót, asztali üvegdíszt 
haza is vihették a gyerekek. 
Külön köszönjük a Cikk-

Cakk Foltvarróklubtól Ar-
nóczky Zsuzsának, hogy 
csütörtök délelőtt eljött hoz-
zánk, és foglalkozást tartott 
a gyerekeknek.

Az 5 napos napközis tá-
borban 5 fős csapatokra 
osztva és egyénileg is arany-
tallért szerezhettek a gyere-
kek, melyet az utolsó napon 
a titkos kincs lelőhelyével 
kapcsolatos információra 
válthattak be. A megtalált 
kincs azonban mindenkié 
volt, így a közös tortázás él-
ményével, valamint minden 

gyerek egyforma ajándék-
kal és emléklappal térhetett 
haza. Köszönjük a szülőknek 
a bizalmat, és a kicsiknek a 

számunkra is élményekben 
gazdag hetet! Jövőre is vár-
juk a csemetéket!

KA



Rácalmás 9

Jazzbalett tábor
A Rácalmási Művelődé-

si Ház és Könyvtárban kö-
zel 10 éve működő jazzbal-
ettklub idén 3. alkalommal 
szervezett jazzbalett-tábort 
június 26–30-ig. A 21 gyer-

mek között voltak klubtagok 
és külsősök is, sőt egy profi, 
balettintézetben tanuló kis-
fiú is a tábor résztvevői kö-
zött volt. Bostyai Emília és 
Kovács F. Ildikó klubveze-

tők figyeltek rá, hogy a dél-
előtti és délutáni tánctanulás 
mellett sok játékot is bizto-
sítsanak a kicsiknek, így volt 
szabadtéri játék a művelődé-
si ház udvarában, kártyázás, 
társasozás, a nagy meleg-
re való tekintettel még vízi 
bombázás is. Az egyhetes 

tábort Ki mit tud?-dal zár-
ták, ahol a táncosok bemu-
tathatták, mit tanultak az 5 
nap alatt. Mosolygós, és a 
rácalmási jazzbalettklub jövő 
évi táncainak alapjait elsajá-
tító gyerekektől búcsúztunk 
az utolsó napon. Reméljük, 
jövőre is találkozunk!  KA

Országos countrytalálkozó
Június 17-én a Rácalmási 

Művelődési Ház és Könyv-
tár biztosított helyet az Or-
szágos countrytalálkozó-
nak. Szalai Gabriella, a helyi 
Apple Country Club veze-
tője és egyben a program 
fő szervezője elégedett volt 
az egész napos rendezvény-
nyel, ahol az ország több 

egyesülete is képviseltet-
te magát, Szegedtől Győrig, 
Pécstől Debrecenig, de szá-
mos rácalmási is ellátogatott 
megnézni a táncosokat.

Aki érdeklődik a linedan-
ce iránt, azokat várjuk sze-
retettel szeptembertől szer-
da este 6 órától a művelődési 
házban!
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Néptánc tábor 
a művelődési házban

Óriási érdeklődés mellett 34 fővel tartotta meg idén is a 
Rácalmási Barina Táncegyüttes a néptánctáborát a művelő-
dési házban, július 2. hetébe

A gyerekek szakmai fejlődéséről Bocsi Nóra és Molnár 
István Dániel klubvezetők gondoskodtak. A gyerekek fe-
gyelmezetten sajátították el a lépéseket, vagy fejlesztették 

a már meglévő néptáncismeretüket. A résztvevők a tábor 
utolsó napján a Naszály zenekar jóvoltából zenekari kísé-
rettel mutatták be tudásukat az érdeklődőknek a művelődési 
házban. Ezt követően pedig a tavaszi félévet záró program-
ként késő estéig tartó táncházzal ünnepeltek a barinások és 
a rácalmási érdeklődők.  KA

Köszönjük a szemüvegeket!
Az utóbbi két lapszámban közzétett szemüveggyűj-

tési kezdeményezésünkre rengeteg szemüveg érkezett a 
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárba. Köszönjük 
mindazoknak a rácalmásiaknak és környékbelieknek, akik 
eljuttatták hozzánk nem használt okuláréjukat!

A Magyar Afrika Társaság részére átadott 2 doboznyi, 
összesen 240 darab szemüveget azok bevizsgáltatása után 
fogja a társaság az Afrikában élő rászorulóknak eljuttatni.

Apák Napja
A művelődési ház augusztusi zárva tartása előtt apák nap-

ja apropójából tartotta utolsó találkozóját Napfény Nyug-
díjas Klub június 29-én. Mint ahogyan megszokhattuk jó 
hangulatban, finom ételekkel várták a klubtagokat. Kellemes 
pihenést kívánunk nekik a nyárra!
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Nyári napforduló 
az Ágasfával

Az Ágasfa Hagyományélesztő Baráti Kör idén először 
tartotta a nyári napéjforduló ünnepét a Rácalmási Művelő-
dési Ház és Könyvtár kertjében, június 23-án. A meleg nyá-
ri estén sokan ellátogattak a rendezvényre, ahol a résztvevők 
lovagolhattak, próbára tehették ügyességüket a fonott karika 
dobálásában, és lépésről lépésre nyomon követhették, sőt be 
is szállhattak a kemencében sült kenyér készítésébe. Sötéte-
déskor a tábortüzet íjászok gyújtották lángra, ami mellett éj-
szakáig tartó történetmeséléssel folytatódott a program. Kö-
szönjük az Ágasfának az első – de reményeink szerint nem 
utolsó – nyári napéjfordulós rendezvényt!  KA

Az e havi zenei válogatásunkban 
az 1940-es évek egyik népszerű nótaénekesének, 

Lontai-Rajner Lászlónak 
néhány szívmelengető nótáját hallhatják.
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Használt könyvek 
felajánlása a könyvtárnak

Könyvtárunk szabályza-
ta lehetővé teszi, hogy az 
olvasók megunt, egyszer 
olvasott, a könyvtárnak fel-
ajánlott otthoni könyve-
it átvegyük, ha az a könyv-
tári állományba illeszkedik. 
Ebben a hónapban számos 
könyvet ajánlottak fel az ol-
vasóink, amit ezúton is na-
gyon köszönünk! A könyvek 
már kölcsönözhetők, számos 
kellemes nyári olvasmány is 
megtalálható közöttük.

Azok a könyvek, melyek-
re nincs szüksége a könyv-
tárnak, az előtérben találha-
tó ingyen elvihető könyvek 
polcára kerülnek, ahonnan 
bárki hazaviheti azokat.

Külön köszönjük Szujer 
Orsolyának, hogy a nemrég 
megjelent könyvfordításá-
nak egy példányát a könyv-
tárnak ajándékozta, az olva-
sóink nagy örömére!

Schmidt-Czetli Ágnes 
könyvtáros

Szünet a könyvtárban
Felhívjuk kedves olva-

sóink figyelmét, hogy a 
könyvtár augusztus 1-től 
szeptember 4-ig zárva tart. 
A szünet előtti utolsó köl-
csönzési nap július 29., 
szombat, a szünet utáni első 
nyitvatartási nap szeptem-
ber 5., kedd. A szünet ide-
jére hosszabb kölcsönzési 

időt biztosítunk, így min-
denki bátran választhat 
nyári olvasnivalót!

Cimbora vásár
Megtartottuk a várva várt Cimbora vásárt is, ahol termé-

szetesen csak a jutalmul kapott cimbora dinárral és tallérral 
lehetett fizetni! Hogyan is szerezhettek tallérokat, dináro-
kat? Az a cimbora, aki szorgalmasan segített és beszámoló-
kat írt a foglakozásokról (naplóba, honlapra), vagy Cimbora 
hírt ír ki, rajzot és könyvajánlót készített, versenyekre nevez 
ett be és részt vett a fellépéseken, bizony sok tallérral lett gaz-
dagabb. A vásárban több könyv is gazdára talált, de elkeltek 
írószerek, csoda nyomdák és egyéb apróságok is.

Marika unokájára készül
Ez a meghitt mosolyú hölgy 

három kitüntetést mutat fény-
képészünknek: az egyik a Peda-
gógus Szolgálati Emlékérem, 
amelyet az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumától kapott. 
A másik az Eötvös József Em-
lékérem, amelyet a Pedagógu-
sok Szakszervezete adományo-
zott neki. A harmadik pedig a 
Rácalmás Közszolgálatáért díj, 
amellyel a szomszéd kisváros 
önkormányzata tüntette ki. 

Már csak ezekből is látszik, 
hogy Gyöngyösi Lászlóné, szü-
letett Kondisz Mária, aki Alap-
tól Kaposváron át Dunaújvá-
rost és Nyírturát is megjárva 
jutott el 1981-ben a rácalmási 
általános iskolába, mint alsó 
tagozatos tanító, aki testneve-
lés szakkollégiumi végzettség-
gel is rendelkezett, nem akár-
ki volt abban az intézményben! 

De ez még semmi... 
Az igazi kitüntetéseket ő 

menet közben, folyamatosan 
kapta meg, méghozzá a legille-
tékesebbektől: az általa tanított 
gyerekektől! 

Hiszen hogyan is lehetséges 
másként, mint kitüntetésként 
értelmezni a puszta megszólí-
tásokat, amiket óra közben, a 
szünetekben, a napköziben, az 
iskolába menet vagy hazafe-
lé indulva kapott a kicsiktől: a 
„Tanító néni”-ből hamar „Ma-
rika néni” lett, hogy aztán ezt is 
fölváltsa egy időszakra (amikor 
a saját gyerekei is olyan idősek 
voltak, mint a tanítványai) az 
„Anya” titulus, és végül (ami-
korra nagymamakorba ért) a 
„Mama” megszólítás... 

Jó tanítóhoz illően igazán 
fegyelmezetten uralja arckife-
jezését Marika - de azért elég 
közel ülök hozzá a rácalmási 
családi házban ahhoz, hogy lás-
sam: kissé elfelhősödik a szeme 
ezeket a változásokat taglalva... 

Ő, aki tizenegy osztály di-
ákjait tanította (közülük kilenc 
évfolyamot négy éven át, ket-
tőt pedig az úgynevezett „kis-
felmenő” rendszerben két-két 
esztendeig) vérbeli osztályfő-

nökként is lemondott erről a 
beosztásról az utóbbi két év-
ben: mert nem akart törést 
okozni szeretett diákjainak az-
zal, hogy a most érvényes négy-
éves tanrend közepén meg kell 
váljanak megszokott tanítójuk-
tól. 

Inkább napközit vállalt - 
és tapasztalt pedagógusként 
is meglepődött, mennyire ko-
moly, egész embert kívánó fel-
adat az iskolapadból kisza-
badult, de mégis leckeírásra 
kötelezett gyerekeket felada-
taik ellátására bírni, irányítani 
őket számtalan különórájukra, 
felelősen intézni, hogy kiért ki 
jön és mikor? 

Mindezek összessége, vagy-
is az elmúlt harminchat év az, 
ami más lesz már ősztől. S amit 
most még nem is érez át igazán, 
hiszen még: vakáció van... 

De mire igazán belopózik 
életébe a nyugdíj, addigra meg-
születik majd az igazi csoda: az 
első unoka! 

És Marika, aki eddig sem 
unatkozott soha, hiszen a nagy 
házban, ami egy kisebb múze-
um is egyben (autószerelő, vas-
utas és pilóta férjével együtt 
csodás néprajzi és technikatör-
téneti gyűjteménnyel ismertet-
ték meg eddig is a rácalmási 
diákokat) mindig akadt vala-
milyen rendezgetni- és takarí-
tanivaló, ezután kisebbik lánya 
augusztusban születendő fiá-
hoz készülődik máris. 

Lehet, hogy tévedek, de azt 
hiszem: a három szép és meg-
érdemelt kitüntetést sokáig 
nem fogják kinyitni...

Forrás: DH /Pekarek János
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RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT
E-mail: csaladsegito@racalmas.hu és gyerekjoletisz@racalmas.hu

Pszichológusi tanácsadás: csütörtök 8-14 óra között
Bejelentkezés személyesen a Szolgálatnál!

Tel: 06-25-440-440 és 06-25-440-018

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 8-12 óráig

Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8-17 óráig

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8-12 óráig

Rácalmás I. körzet - ROZONICS PATRICIA
A körzethez tartozó utcák:
Petőfi Sándor u., Erdősor, Meggyfa u., Nyírfa u., Radnóti tér, József Attila u., Martinász u., Venyimi u., Vasvirág u., 

Jázmin u., Rózsa u., Hársfa u., Tulipán u., Nyárfa sor, Viola u., Korányi tér, Gárdonyi Géza u., Búzavirág köz, Fenyő 
köz, Mester u., Arany János u., Szélescsapás, Völgy köz, Barinai u., Harmat köz, Gyümölcs u., Mandula köz, Pirosal-
ma köz, Szőlő köz, Áfonya köz, Páfrány köz, Pálma köz, Gyöngyvirág köz, Patak u., Orgona u., Gélicshegyi u., Bokros 
u., Kócsag u., Cinke köz, Evező köz, Kis-Duna parti u, Ladik köz, Tengerész köz, Matróz köz, Jégmadár u., Domb u., 
Keszeg köz, Szárcsa köz, Ponty köz, Bárta köz, Szentkúti u. Páskom dűlő, Sirály u., Dunai lejáró, Rév u., Kígyó köz, 
Vágóhíd u., Somogyi Béla u., Nádas köz, Bokréta köz, Muskátli köz, Rozmaring köz, Hajnalka u., Levendula u., Szent 
Imre u., Bajcsy-Zs. u., Vessző köz, Kecskés köz, Tallián köz, Deák tér, Róth köz, Szigetfő u., Kis köz, Repkény köz, 
Margaréta köz, Cimbalom köz, Béke köz, Nárcisz köz, Liliom köz, Borostyán köz, Tolsztoj u., Ibolya köz, Panoráma 
köz, Fő tér, Béla köz, Lépcsős köz, Iskola u., Körtés u., Ady Endre u., Csepecz köz, Széchenyi tér, Kossuth Lajos u., 
Templom köz, Szávó köz, Rác köz, Hajós köz, Halász köz, Vadkacsa köz, Kiss Ernő u. 11- utca végéig, 36-utca végé-
ig, Szigony u., Bruck köz, Fürdő u., 

Rácalmás II. körzet - SZILVÁSI KATALIN 
A körzethez tartozó utcák:
Fő u., Vörösmarty u., Akácfa u., Tóth Árpád u., Rákóczi Ferenc u., Zrínyi Miklós u., Balassi Bálint u., Kamilla köz, 

Katona József u., Kinizsi Pál u., Babits Mihály u., Helyes Imre u., Tóth Árpád u., Márkus I. u. , Belmajor u., Május 1. 
u., Milleniumi park, Prekop Ferenc u., Adonyi u., Sárvári u., Kulcsi u., Esze Tamás u., Jankovich Miklós köz, Síp u., 
Sütő köz, Szentháromság tér, Kiss Ernő u. 1-9-ig, 2-34-ig, Koltói Anna u., Dózsa György u., Király u., Pince sor, Ma-
dách Imre u., Dália köz, Pillangó u., Táncsics Mihály u., Jókai köz, Kazinczy Ferenc köz, Móricz Zsigmond u., Egres 
köz, Málna köz, Hunyadi Mátyás u., Eper köz, Baboskerti lejáró, Duzlok dűlő, Szitakötő u., Csalogány köz, Ciklá-
men köz, Rigó köz, Mikszáth Kálmán u., dr. Sárközi Ferenc u., Csillag u., Nap u., Hold u., Pacsirta u., Rézvirág köz, 
Jácint köz, Szirom köz, Bimbó köz, Harangvirág köz, Szeder köz, Pázsit köz, Vadvirág köz, Rezeda köz, Nefelejcs u., 
Pinty köz, Csóka köz, Fülemüle köz, Holló köz, Mályva köz, Bíbic köz, Fecske köz, Daru köz, Hattyú u., Bojtorján u., 
Szlatina tanya , Kölcsey Ferenc u., Móra Ferenc u., Illyés Gyula u.
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Szemelvények iskolánk múltjából

Rácalmás évezredei III.
A hódoltsági területen, - 

melyen településünk is elhe-
lyezkedett - 150 évre megállt 
a fejlődés. A török uralom, 
illetve a 15 éves háború ide-
je alatt a lakosság nagy része 
elpusztult, vagy elhurcolták 
őket. A földek elvadult ugar-
rá, mocsárrá váltak.

Rácalmás területe a török 
időkben a Budai Szandzsák-
hoz, a szultán hász-birtoka-
ihoz tartozott, vagyis az itt 

beszedett pénzből az állam-
háztartást finanszírozták. A 
török közigazgatás adóz-
tatás céljából rendszeresen 
összeírta a lakosságot, por-
tákat, lábas jószágot. 1546 
és 1590 között öt összeírás 
adatait ismerjük. Tikus már 
nem, csak Almás és Szigetfő 
szerepelt az okmányokban, 
Csetény pedig csak egy Al-
máshoz tartozó puszta volt. 
1562 - től Almás és Szigetfő 

lakói egy helyen laktak. Az 
egymást követő összeírások-
ból megtudhatjuk, hogy há-
nyan haltak meg, tűntek el, 
költöztek el, illetve be a fa-
luba. Nagy volt a lakosság 
mozgása. A rendkívül vál-
tozatos adónemekből kö-
vetkeztethetünk a termésre, 
a családok életszínvonalára. 
A súlyos adóterhek ellené-
re a lakosság gyarapodása, a 
borkultúra fellendülése jel-

lemző erre az időszakra. A jó 
fekvésű lejtők Almásra von-
zották a környékbeli falvak 
lakóit, hogy itt műveljenek 
szőlőskerteket. A defterek-
ben (összeírásokban) csak 
magyar nevek szerepelnek, 
mint Pap Balázs, Keresztös 
István, Baranyai János, Mol-
nár Benedek, Szabó András. 
Ebben az időszakban még 
nem éltek rácok települé-
sünkön.

Az Almást birtokló Al-
mási család a török elle-
ni harcokban kihalt. I. Fer-
dinánd 1560-ban a Rátold 
nemzetségből származó 
Paksyaknak adományozza 
a falut, bár az a török hó-
doltsági területen feküdt. A 
Paksy család férfiágának ki-
halása után nőágon a Da-
róczyakra szállt a falu, akik 
kincstár felé való tartozásaik 
miatt nem tudták megtarta-
ni. 1651-ben III. Ferdinánd 
a még mindig török uralom 
alatt szenvedő települést 
Farkas András Győr megyei 
alispánnak, és Lindvay János 
királyi harmincadosnak, és 
azok férfi és nőágbeli leszár-
mazottainak adományoz-
ta. Mivel a falu a hódoltsá-

gi területen feküdt, Győrből 
kormányozták birtokukat. A 
falu ekkor puszta volt, illet-
ve egyes kutatók szerint ek-
kor kezdték rác parasztokkal 
benépesíteni, valamint ekkor 
kapta a Rác előnevet is.

Lindvay és Farkas zálog-
ba, ill. bérbe adta a részét 
Szapáry Péternek. 1730-ban 
a Farkas és Lendvay csalá-
dok megosztoztak a birto-
kon. Az ő leszármazottaik 
a későbbi birtokosok (Far-
kas: Modrovich, Hattyuffy, 
Tallián, Boronkay, Tavasz, 
Matkó, Kreskay, Fiáth, Bay, 
Hunkár, Paczona, Lehoczky, 
Lindvay: Jankovich, Már-
kus). Különös, de a törökök 
eltűrték, a magyar jogható-
ságok intézkedéseit, és hogy 

a magyar földesurak be-
szedjék az adókat a jobbá-
gyaiktól. A több mint száz 
esztendőn át tartó egymás 
mellett élés egészen megle-
pő együttműködést eredmé-
nyezett.

A török-magyar földes-
urak közösen telepítettek 
be pusztává vált települése-
ket, egymással baráti han-
gulatú leveleket váltottak, 
sőt a törökök nem egyszer 
arra kérték a magyarokat, 
hogy a hódoltsági területen 
élő jobbágyaik adóját mér-
sékeljék. „Almás: Census és 
szolgáltatás a török alatt: ti-
zedek, robot, készpénz, bá-
rány. Keresztény földesúr-
nak karmazsin csizma, vaj, 
zsír, hízott sertés.” A törö-

kök kiűzése céljából folyta-
tott 15 éves háború mind a 
magyar, mind a török for-
rások szerint mindkét rész-
ről példátlan kegyetlenség-
gel folyt. Az oszmán hadak 
pusztítása mellett a legna-
gyobb szenvedést főképpen 
az idegen zsoldosok okoz-
ták könyörtelen zsákmány-
ra éhes hadviselésükkel. Az 
1684-ben Ráckeve szigetei-
re menekült földönfutók kö-
zött említenek almásiakat, 
akiknek faluja egy 1685-ös 
összeírásban lakatlan pusz-
taként szerepel Pentelével és 
Adonnyal együtt. 1686-ban 
felszabadult Buda és hama-
rosan ez a terület is. 

(Folytatás a következő ol-
dalon.)
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A török időkre eredez-
tették a régi öregek a Rácal-
mást behálózó, azóta nagy-
részt beomlott alagút, illetve 
pincerendszert is, melynek 
egyes részei napjainkban is 
okoznak meglepetéseket út-
szakaszok, házalapok meg-
süllyedésének okozásával. 

A 16. század közepén, - 
amikor még a török tartja 
megszállva az ország közép-
ső részét- kezdi szükséges-
nek látni az uralkodó osztály 
az alsóbb rétegek iskolázta-
tásának megoldását. A ki-
rályi Magyarország terüle-
tén összeülő nagyszombati 
zsinat elrendelte 1560-ban, 
hogy minden plébániának 
tanítót kell alkalmaznia, a 
szegény falvaknak pedig 
összefogva, együttesen kell 
tanítót felfogadniuk. Eb-
ben az időszakban jött létre 
egy fontos intézménytípus, 
a kisiskola, mely több mint 
háromszáz esztendeig mű-
ködött. A felekezeti alapon 
működő iskolában olvasást, 
írást, számolást oktattak, va-
lamint erkölcsi nevelés folyt. 
A kisiskolák által nyújtott 
nevelést-oktatást kiegészí-
tette a templomi katekiz-
mus oktatása, melyet a plé-
bános végzett vasárnap. Ide 
jártak azok a gyerekek is, 
akik nem vettek részt az is-
kolai oktatásban. A céhekbe 
igyekvő fiataloknak ebben a 
korban már rendelkezniük 
kellett elemi ismeretekkel, a 
falusi nép egészének azon-
ban még nem volt szüksége 
mindennapos munkájához 
az írás, olvasás tudományára. 
A gyermekeket, mint mun-
kaerőt sem nélkülözhették a 
családok, ezért nem mehet-
tek rendszeresen iskolába. A 
parasztgyerekek szüleiktől és 
környezetüktől sajátították 
el azt a tudást, amely életük-
höz szükséges volt. A török 
alól felszabadított területek-
nek azonban még hosszú idő 
kellett ahhoz, hogy újra in-
duljon az élet.

Németh Miklósné

Vízi turisztikai megállóhely

Rácalmás 40 millió 
forintból fejleszthet

A Magyar Kajak-ke-
nu Szövetség egy évvel ez-
előtt minősítette Rácalmást 
vízi turisztikai megállóhely-
lyé, most pedig a fejlesztésre 
is lehetőséget kaptunk. Rá-
calmás egyike annak a 10 
magyar önkormányzatnak, 
amely GINOP keretből 
több mint 40 millió forintot 
kap a Duna-parti létesítmé-
nyek, a megállóhely komplex 
fejlesztésére. A támogatási 
szerződést múlt héten írta 
alá polgármesterünk Buda-
pesten.

Schrick István elmondta: 
– Már a vízi megálló-

hellyé minősítés is a Rácal-
más SE Vízi-sport Szak-
osztály tevékenységének 
az elismerése is volt. Az 
önkormányzattal karölt-
ve a vízi sport szakosztály 
mindent megtett az el-
múlt években a Duna-par-
tunk kínálta lehetőségek, a 
turizmus és a vízi sportok 
népszerűsítése érdekében. 

Bizonyára mindenki em-
lékszik arra, hogy 7-8 évvel 
ezelőtt még libalegelő volt 
a parton és fütyült a szél a 
fűszálak között. Mára vi-
szont kikötő és csónakház 
várja a sportolni vágyókat, a 
folyón érkező és nálunk pi-
henni megálló kajakosokat, 
kenusokat, csónakosokat. 
A fejlesztés azért is fontos 
lesz számunkra, hiszen Dö-
mös alatt Rácalmás a kö-
vetkező dunai megállóhely, 

amely részesül a GINOP 
pályázati támogatásból.

Schrick István elmond-
ta azt is, hogy a pályázat be-
nyújtása után az önkormány-
zat, mint rendszergazda saját 
forrásból megrendelte a vízi 
megállóhely fejlesztés kivi-
teli terveit, hogy ezek meg-
létével is gyorsítsa a folya-
matot. Ennek köszönhetően 
a támogatási szerződés alá-
írása után el is kezdődhet a 
munka. 
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Zsíros kenyér, sült keszeg és palacsinta is járt a versenyzőknek

Snecifogók örömei a kulcsi Duna-parton
Szombaton immáron 

harmadik alkalommal várták 
nemes versengésre a telepü-
lés horgászpalántáit. Halor-
szág kicsiben. 

- Három évvel ezelőtt ha-
gyományteremtő szándék-
kal indítottuk útjára snecifo-
gó versenyünket, amelynek a 
fiatal korosztály megszólítá-
sa a célja.

Szombaton 16 ifjú ver-
senyző ragadott horgászbo-
tot, és mindannyian remekül 
teljesítettek, így minden indu-
lónak járt az érem és az okle-
vél, a legjobb három verseny-
ző pedig serleggel térhetett 

haza a családi horgásznappá 
kerekedő pecás találkozó vé-
gén - mondta el lapunknak 
szervező Kulcsi Horgász és 
Természetvédő Egyesület ré-
széről Mérei Lajosné, aki a 
dobogós helyezetteket is ki-
emelte. Az idei snecirangadót 
tehát Randó Rebeka nyerte, 
a második hely Oláh Márké 
lett, míg a harmadik pozíci-
ót Radnó Rita szerezte meg. 
Az egyesület következő verse-
nye már a felnőtt horgászok-
nak szól, őket egy 24 órás peca 
várja augusztus 12-én.

Forrás: DH / Szabó Sza-
bolcs. Fotó: Zsedrovits Enikő

KisSirályok a rengetegben – táborozás és pecakalandok Rétimajorban

Horgászvagányságokról
Több mint két évtizede 

tudatosan toborozza után-
pótlását a rácalmási Sirály 
Horgászegyesület, amelynek 
vezetői inkább a közösség-
építésben látják a horgász-
szenvedély továbbadásának 
lehetőségét. Rétimajorban 
láttamoztuk a tábori létet. 

„István bácsi, beakadtam” 
- nyit be a közösségi szobá-
ba bőven az úgymond meg-
szabott pecaidő után, este 8 
óra körül egy 10 éves körü-
li fiatalember. István, azaz 
Dualszky Kovács István, a 
Sirály egyesület elnöke rög-
tön indul és megszakítja 
párbeszédünket. Menni kell. 
Egyébiránt arról kérdeztem 
a Sirály táboroztató masszív 
őspecás legényeit, hogy: mi-
ért is? Mivégre csinálják ezt 
a tábort immáron 22 eszten-
deje? 

István szerint a válasz 
pont olyan egyszerű mint 
egy sima pergetés: fontos, 
hogy a felnövekvő generáci-
ók újra és újra belekóstolja-

nak a horgászat maradandó 
élménytárába. A tábor min-
dekori szervezője, Zsedro-
vits Tibor messzebbről indít: 

- Huszonkét éve a fiam is 
ott volt egy olyan horgásztá-
borban, ahol a Dunán eresz-
kedtünk le Budapesttől Rá-
calmásig, az egy különleges 
élmény volt mindenki szá-
mára, ma már ezt nehezebb 
lenne megszervezni. Immá-
ron öt éve járunk Rétima-

jorba és a horgászélmény 
mellett az a fiatalok megta-
nulják becsülni és tisztelni a 
természetet. Lévai Ferenc, a 
rétimajori horgászcentrum 
igazgatója jó ismerősként 
köszöntötte a rácalmásiakat. 

- Baráti kapcsolatban ál-
lunk a rácalmásiakkal, pél-
daértékű az az értékterem-
tő és nevelői munka, amit itt 
elvégeznek az öreg pecások. 
Mi arra törekszünk, hogy 

ez az élmény maradandó le-
gyen a gyermekek számá-
ra, hogy bebizonyosodjon, 
hogy az okostelefonon és a 
számítógépen túl is van élet. 
Itt vannak egy rendezett 
környezetben, ám mégis a 
természetben, ahol számos 
rendkívüli élményt átálhet-
nek. Örömmel látom, hogy 
a Sirály esetében már van 
olyan fiatalember, aki pár éve 
még itt pecázott a táborban, 
most pedig már a fiát küldte 
el hozzánk. A rácalmási Si-
rály Horgászegyesület több 
mint két évtizede szervez tá-
borokat. A halfogás fortélyai 
mellett a táborvezetők arra 
is figyelnek, hogy a diákok 
megismerkedjenek a tér-
ség halfaunájával, természe-
ti értékeivel is. A táborozók 
pénteken este közös szalon-
nasütéssel zárták a közel egy 
hetes pecás maraton. Jövőre 
újra visszatérnek!

Forrás: DH / Szabó Sza-
bolcs. Fotó: Zsedrovits Enikő
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Információk a foglalkoztatási 
támogatásokhoz

Pályázatírással foglalkozó személyek jelentős ellenszol-
gáltatás fejében ajánlották fel tevékenységüket az elmúlt idő-
szakban a foglalkoztatóknak, biztosítva őket arról, hogy az 
igényelt támogatást biztosan megkapják - tudta meg a Fejér 
Megyei Kormányhivatal.

Az ilyen szolgáltatást nyújtó személyek jellemzően a ha-
zai forrás terhére nyújtható munkahelymegőrző támogatásra 
irányulóan-, illetve az utóbbi időszakban már uniós forrásból 
- pl.: az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósu-
ló GINOP-5.2.1-14-2015-00001 kódszámú munkaerő-pi-
aci program-, illetve a GINOP-5.1.1-15-2015-00001kód-
számú Út a munkaerőpiacra! megnevezésű munkaerő-piaci 
program - nyújtható bértámogatási konstrukciók valamelyi-
kének igénybevételére vonatkozóan ajánlják fel szolgáltatá-
sukat.

A Fejér Megyei Kormányhivatalnak jelenleg sincs, és a 
kormányhivatal ezt megelőzően az egész évre, de a koráb-
bi évekre visszamenőleg sem tett közzé a fenti támogatá-
sokra irányuló pályázati kiírást, tekintettel arra, hogy a fent 
felsorolt támogatásokat a munkáltató kérelem benyújtásá-
val igényelheti. Munkahelymegőrző támogatás esetén a fog-
lalkoztatás helye (munkáltató székhelye/telephelye) szerint 
illetékes járási hivatalhoz szükséges a támogatás iránti ké-
relmet benyújtani. A bértámogatás esetében, a kérelmet a 
munkaadó által foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tar-
tózkodási helye vagy ennek hiányában értesítési címe szerint 
illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani, és ott kell érdem-
ben elbírálni.

A kérelmek elbírálása során vizsgálni szükséges, hogy a 
kérelmező megfelel-e a jogszabályi feltételeknek. Ezt kö-
vetően kerül sor a támogatásokat vonatkozó jogszabályban 
meghatározott mérlegelési szempontok figyelembevételé-
re. A kötelező mérlegelési szempontokon túlmenően a helyi 
munkaerő-piaci sajátosságok figyelembevétele is mérlegelé-
si szempont.

Amennyiben a kérelem megfelel a jogszabályi feltételek-
nek, az állami foglalkoztatási szervként első fokon eljáró já-
rási hivatalok foglalkoztatási osztályai hatósági szerződést 
kötnek a kérelmezővel, vagy a járási hivatalvezető nevében 
eljárva rendelkeznek a kérelem elutasításáról.

A Fejér Megyei Kormányhivatal által működtetett támo-
gatás iránti kérelem és dokumentációs körének benyújtásá-
hoz pályázatíró szervezet vagy személy közreműködésére 
alapvetően nincsen szükség, a szükséges nyomtatványok a 
foglalkoztató által egyszerűen kitölthetőek.

A munkaadók számára nyújtandó támogatások doku-
mentációja a www.munka.hu internetes portálon is elérhe-
tők. Részletesebb felvilágosítást az illetékes járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályainak munkatársai készséggel nyújta-
nak telefonon és személyesen is.

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a munkáltató pá-
lyázatíró közreműködő segítségét ellenszolgáltatás fejében 
igénybe veszi, a felelősség kizárólag a foglalkoztatót terheli.

Fejér Megyei Kormányhivatal

A Fejér Megyei Kormány-
hivatal is részt vett 
a Múzeumok Éjszakáján

Velencén a Fejér Megyei Kormányhivatal épületegyüt-
tesében létezik egy Európában egyedülálló kiállítás a nö-
vényvédelem és talajvédelem 60 éves történetéről. Az erede-
ti magángyűjtemény az utóbbi években alaposan kibővült, 
ezt tekinthetik meg az érdeklődők a Múzeumok Éjszakáján.

A Növény- és Talajvédelmi Osztály épületében a növény-
védelmi technika, a gépek, a kijuttatási módszerek fejlődését 
követhetjük nyomon a kezdetektől napjainkig. Apró fiolák 
rejtik a valamikori igen drasztikus növényvédő szerek mintá-
it. Látható rovargyűjtemény, nemcsak a szerény külsejű, ám 
veszélyes kártevők, de gyönyörű pillangók és bogarak is meg-
figyelhetők a vitrinekben. 

A növény-és talajvédelem nagyjainak arcképcsarnoka te-
kint le a mára már muzeális értéket képviselő talajvizsgáló 
gépsorra. Láthatjuk itt Magyarország genetikus talajtérké-
pét, a legfontosabb talajtípusok leírását, sőt a kiállított mo-
nolitok révén testközelbe kerülhetünk hozzájuk. 

A látogató megtapinthatja az egyes talajféleségeket, meg-
ismerkedhet a talajszelvények feltárásánál használatos esz-
közökkel, de „kézzel foghatók” a kiállításon hazánk termesz-
tett növényeinek vetőmagjai is. 

A mezőgazdaság iránt érdeklődők számára a múzeumok 
éjszakáján - 2017. június 24-én is látogatható volt a kiállítás.

 Fejér Megyei Kormányhivatal
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Nyári élmények
Rácalmás Város Önkor-

mányzat Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálata az is-
kola befejezését követő 
héten 21 gyermek – első 
osztálytól hatodik osztályig 
– részére ingyenes tábort 
szervezett, mely Rácalmás 
Város Önkormányzatá-
nak támogatásával valósul-
hatott meg. Az előző évek-
hez hasonlóan, megszokott 
helyszínen, a Jankovich-
kúria Rendezvény- és Tu-
risztikai Központban ke-
rült megrendezésre a tábor. 
A napi háromszori étke-
zést a Vipi Büfé biztosítot-
ta. A programok között sze-
repelt: személyiségfejlesztés, 
konfliktuskezelés játékos 
feladatokba ágyazva, Rabi 
József pszichológus vezeté-

sével, számháború, kézmű-
veskedés, szabadidős spor-
tolás. Meghívott előadóként, 
Fridrich Ferenc körze-
ti megbízott a vizek veszé-
lyeiről tartott interaktív be-
szélgetést a Duna-parton. A 
helyszín kiváló lehetőséget 
biztosított arra, hogy a gye-
rekek megmutassák, hogyan 
tudnak „kacsázni”.

43 főre kiegészülve az 
utolsó napon a Csillebérci 
Kalandparkba is ellátogat-
tak, ahol először csapatépítő 
feladatokon tesztelték ma-
gukat, majd a kötelező fel-
szerelésekben mindenki sa-
ját tempójában ment végig 
a gyakorlópályán. A bátrab-
bak a magasságuknak meg-
felelő pályákon legyőzték 
saját korlátaikat, ami hatal-

mas élmény volt mindenki-
nek. A Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat munkatársai 
köszönik a jelzőrendszer 

tagjainak a tábor ideje alatt 
nyújtott folyamatos segítsé-
get, és az önkormányzat tá-
mogatását.  KA
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JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- ÉS 
TURISZTIKAI KÖZPONT

Teltházas május és mozgalmas június!
A Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai 

Központ az idei év eddigi legmozgalmasabb hónap-
jait tudhatja maga mögött. Részt vettünk, mint szer-
vezők a focipályán megtartásra kerülő május 1. ren-
dezvényen, ahol a művelődési házzal közösen mind 
az előkészületi, mind pedig az utómunkákban aktí-
van kivettük a részünket. Helyszínt biztosítottunk az 
idei évben is az immáron IX. alkalommal megrende-
zésre kerülő Almavirág Fesztiválnak, amely a ked-
vező időjárási viszonyok mellett, a Rácalmási Város-
védő és Szépítő Egyesület aktív tagjai és önkéntesei 

által belefektetett rengeteg munkának és energiák-
nak köszönhetően nagy sikerrel zárult. Reméljük az 
idei évhez hasonlóan a jövő évi rendezvény is hasonló 
sikereknek fog örvendeni. A fesztiválra való készülő-
dés (épületek rendezése, stb.) alatt és utána is folya-
matosan helyszínt biztosítottunk hétköznapokon és 
hétvégenként céges rendezvényeknek, valamint pén-
teki és szombati napokon szertartásoknak és lako-
dalmaknak. Túráztunk a tanösvényen iskolás és óvo-
dás csoportokkal, akik szép élményekkel gazdagodva 
tértek haza tőlünk egy aktív nap után. Május hónap 
végén szintén nálunk került megtartásra a gyereknap, 
amelyre rengetegen kilátogattak.  A kúria területére érkezők pedig, bízunk abban, hogy értékelték a parkban 
folytatott rengeteg munkát és persze annak eredményét az új virágágyásokat, amelyekre méltán büszkék va-
gyunk. Az idei évben is kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy színvonalas környezetet tudjunk biztosítani 
az itt megtartásra kerülő kisebb, nagyobb rendezvényeknek egyaránt. 

Jankovich-kúria dolgozói
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

A visszajelzések alapján, az 
olvasóink nagyon kedvelik az 
apró érdekes híreket, melyek 
Ráczalmás múltjából villan-
tanak fel egy-egy érdekes ese-
ményt. Íme a legújabb válogatás 
a múltból. Szórakoztató nyári 
olvasmány.

III. Kis hírek, érdekességek 
Rácalmás 150 évéből

Szerb-Almás?
Bolond Miksa 1867-06-23
Amit Stratimirovich in-

dítványára élegyanánt irtunk, 
most már valóság lesz; azt írtuk, 
hogy maholnap a rácürmöst és 
Rácz- Almást is szerbürmösnek 
és Szerb- Almásnak kívánják 
neveztetni. Úgy lön. Rácz-Ke-
resztúr, ráirt Szöged városára, 
hogy ott nincs többé Rácz-Ke-
resztúr, hanem Szerb-Kereszt-
úr s jövőre mindazon leveleket, 
melyeket hozzá nem így címez-
nek, visszaküldi. - Valóban ideje 
volna, hogy tót atyánkfiái szin-
tén megharagudjanak százados 
elnevezésükért, sőt megvárnók 
Tóth Lörincztől és Tóth Vil-
mostól is, hogy magukat jövőre 
Szláv Lőrincznek és Szláv Vil-
mosnak kívánják neveztetni.

Elismerő nyilatkozat 
és köszönet 

Fővárosi Lapok 1879-02
Tek. Paczanyi gyógyszerész 

úrnak. Budapest, Kőbánya.
Igen tisztelt gyógyszerészúr! 
Több orvos ajánlatára meg-

hozattam a gyógyszerészúr által 
feltalált és készített édes mus-
tárját. A nagy dicsekvésekkel 
ajánlott más orvosi szerekre mit 
sem adván azon remény fejében, 
hogy ez az édes mustár nem fog 
ártani, megrendeltem két üveg-
gel és már ezek elhasználása 
után éreztem a nagy könnyeb-
bülést, a nálam évek óta előfor-
duló gyomorhurutommal.

Nemsokára megint négy 
üveggel megrendeltem, ezen 
finom édes mustárból és most 
hála az Istennek, a makacs idült 
gyomorhurutomtól megszaba-
dultam. Akiket megkérdeztem, 
egyhangúlag az édes mustár ki-
tűnő hatását magasztalták. Kí-
vánom, hogy az uraságod által 
feltalált finom és kitűnő hatá-
sú gyógyszer a szenvedő em-
beriség javára a legvégső korig 
megmaradnak. 

Maradván igen tisztelt 
gyógyszerész úrnak legmélyebb 
tisztelettel, alázatos szolgája.

Rácz-Almás 1879-02-02. 
Dr. Kemény Kálmán közbir-
tokos.

Petőfi másként
Borszem Jankó 1900-07.22
Ujjé Szavalás. Rácz-Almá-

son történt, hogy a koronázási 
emlékünnepélyen egy leány Pe-
tőfitől szavalt valamit és végül e 
helyett: Éljen a haza! Azt han-
goztatta : Éljen a néppárt! Ha 
már a kisasszony Petőfit min-
denképpen kapcsolatba „akar-
ja hozni a néppárttal, akkor 
inkább a Petőfi „Őrült”-jét sza-
valja. Abban több a néppárti vo-
natkozás. 

Kivonat a helységnévtárból
Budapesti Közlöny 1903-09
Az 1898. évi IV. t.-cz. alap-

ján megállapított községnév a 
legutóbbi Helységnévtár sze-
rint B11. Rácz-Almás volt, 
mostantól

: Ráczalmás. 
A községhez tartozó azon 

egyéb lakott helyek nevei: Az 
Országos Községi Törzskönyv-
be szerepel: Kulcspuszta.

Helyiségnévtárban szerepel-
nek: Kreskaitanya; Ujgalambos; 
Galambos; Hangos; Belsőma-
jor; Csillagcsárda; Müllertanya; 
Kisdoboka; Lipótpuszta; Kres-
kapuszta; Rózsamajor; Szlatina; 

Talliánpuszta; Radicsa; Kisha-
lom; Doboka.

Friss tej eladó
Köztelek 1908.07.
Napi 1.000 liter tej, folyó év 

október 1-től eladó Paizs Gyula 
gazdaságában, Ráczalmás.

Álláshírdetés
Köztelek 1915. 06
250 holdas mezőgazdaság, 

ettől távolabb eső mintegy 20 
hold, több helyen lévő szőlő és 
100 hold dunai sziget kezelésére 
megbízható, szorgalmas, had-
mentes egyént keresek azonna-
li belépésre. Fizetés és feltételek 
megegyezés szerint. Fritz Antal, 
Rácalmás, Fejérm. 6818

Egy tragikus hír Rácalmásról
Nyírvidék 1927. 07-12
- Szabó Gyula ráczalmá-

si kereskedő háza leégett. Sza-
bó a szőlőjében foglalatoskod-
va szerzett tudomást a bajról s 
hirtelen felindultságában haza 
se ment, hanem beleölte magát 
a Dunába

Tudósítás a rácalmási 
szüretről

Borászati Lapok 1928.
Rácalmás, Fejér m. (Saját 

tudósítónk.) Nov. 27. u A nyári 
hosszantartó szárazság itt is úgy 
a mennyiségben, mint a minő-
ségben nagy csalódást okozott. 
Az októberi bekövetkezett esős 
és hűvös időjárás rothadást ho-
zott, ami siettette a gazdákat a 
szüret megkezdésére, bár ilyen 
késő szüretre még nem emlé-
keznek, mert egyes helyeken a 
szüretet több ízben megállítot-
ták, hogy a minőség a mennyi-
ség rovására javuljon, a cél azon-
ban ezzel sem éretett el. Gyenge 
minőségű borok vannak. A szü-
ret alatti 35 - 40 filléres mustá-
rak leestek, s ma kereslet nincs, 
de a termelők is tartózkodnak 

a kereskedők által beígért 20-
25 filléres áraktól s inkább ma-
guk fogyasztják el borukat, mert 
egy tojásnak az áráért nem ad-
ják oda. A szőlővesszők jól be-
értek, a fedést mindenütt befe-
jezték, egyes nagyobb telepeken 
van még kevés fedni való, ami 
a kedvező időjárás mellett seré-
nyen folyik. A trágyahordás és 
trágyázás folyamatban van. Fér-
finapszám 1*80 - 2 pengő, női 
1*40-1*60 pengőig. Napszámos 
van elég. Borok fejtése még nem 
kezdődött el, mert az új borok 
utóerjedésben vannak.

Teleszky János új kalapban
Nyírvidék 1932.
Budapestről jelentik: A 33-

as bizottság ma délelőtt a kép-
viselőházban ülést tartott. Ezen 
az ülésen a gazdamoratórium 
került megvitatásra. Felme-
rült olyan terv is, mely szerint 
a gazdáknak 1933. október 1-ig 
adnának halasztást. A képvise-
lőház folyosóján nagy derültsé-
get keltett, hogy Teleszky János 
pénzügyminiszter új kalapban 
jelent meg a harminchármas 
bizottság ülésén. Előzmény: 
Gömbös Gyula miniszterelnök 
kritizálta az egyes képviselők, 
miniszterek „takarékos” maga-
tartását, annak ellenére, hogy 
jövedelmük 150-200 ezer pen-
gő volt.

Dr. Sárközi Ferenc 
búcsúbeszéde

Elmondta nyugdíjba vonu-
lása alkalmából 1963.

„Amikor megláttam a Du-
nát, a zöld színben pompázó 
szigetet és a gyönyörű fekvésű 
falut, rögtön tudtam, hogy ez az 
én falum és innen többé nem 
akarok elmenni. Én az Ipoly 
partján nőttem fel, a Duna mel-
lett, Esztergomban jártam isko-
lámat, én csak víz mellett tudok 
élni!” Szalai Árpád
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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2017. augusztus 

24-én, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2017. augusztus 14-én, hétfőn. Kérjük, hirdeté-

seiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meg-
hívóikat legkésőbb augusztus 14-ig juttassák el a szerkesz-
tőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

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!

Farkas Máté, 2017. 06. 18., Domb utca
Pardi Mátyás, Pardi Emma, 2017. 06. 19., Május 1. utca
Csiák Noémi 2017. 07. 02., Bajcsy-Zs. u. 
Nagy Blanka Lilla, 2017. 07. 03., Rácalmás, Márkus I. u.
Több újszülött gyermek születéséről a védőnőknek nincs 

információjuk.

Kis 
anyakönyv

Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 

25/517-850 

  Jegyző 
25/517-866

  Polgármester 
25/517-855 

  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864

  Pénzügyi iroda: 
25/517-861 

  Építésügyi iroda: 
25/517-856 

  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852

Jankovich-kúria 25/440-020

Iskola: 25/440-023

Óvoda és Bölcsőde: 
25/517-840

Családsegítő Szolgálat 
25/440-440

Gyermekjóléti Szolgálat: 
25/440-018

Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038

Művelődési ház és könyvtár: 25/440-456

Körzeti megbízott: 
30/621-0959 

Polgárőrség: 30/621-0962

Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/898-028

 dr. Árgyelán Sára 20/341-3839

Gyermekorvos: dr. Földi Ágnes 20/413-1556

Fogorvos: dr. Jáky Ágota 30/648-5481

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet,

Kistérségi egészségügyi központ, Kulcs: 25/251-063 

 25/509-060

Posta: 25/441-261

E-ON: 80/205-020

Dunanett, szemétszállítás: 
25/436-535

Mezőföldvíz: 40/462-000

 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 

 helyben Ragacs György 
20/509-7790

Tarr Kft. - kábel tévé: 
20/362-4188

 70/459-2561

LIQUID-PORTER Kft. Szennyvízszállítás: 20/805-9009 

Állatorvosi rendelő: 
  Dr. Beregszászi Anikó 

20/377-7842

  Dr. Szlávik Ferenc 
30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053

Bozai Márton katolikus plébános: 20-354-8122

A JANKOVICH ISKOLA NYÁRI ÜGYELETE
2017. július 26. (szerda) 9-13 Kürtösiné Fáczán Andrea igazgatóhelyettes
2017. augusztus 2. (szerda) 9-13 Márta István igazgatóhelyettes
2017. augusztus 9.(szerda) 9-13 Kiss József igazgató
2017. augusztus 16. (szerda) 9-13 Kiss József igazgató

Javítóvizsga és osztályozó vizsga:  augusztus 29. (kedd) 8.00 óra

Pótbeíratás: augusztus 28-30-ig 8-12 óráig 

Iskolalátogatási igazolás kiadása is ezeken a napokon történik

Tanévnyitó ünnepély: 2017. augusztus 31. (csütörtök) 17.00 óra

Első tanítási nap: 2017. szeptember 1. (péntek)
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RácalmásSportegyesület

Kézis kaland a Partille Kupán
Nagy élményben volt ré-

szünk, mert elutazhattunk 
Göteborgba egy nagy kézi-
labda kupára, a „Partille Cup 
2017”-re. A svéd IK Sävehof 
kézilabda klubja által indított 
Partille Kupa a világ egyik 
legnagyobb és legrangosabb 
kézilabda versenye, amelyen 
az idén 43 ország 1185 csa-
patának 22500 sportolója 
vett részt. A versenyt minden 
év júliusában rendezik meg a 
10 és 21 év közötti fiatalok 
számára. Ezen a kupán vet-
tünk részt mi, rácalmási kézi-
labdások, a lány 12, fiú 13 ill. 
15 éves korcsoportban.

Július 2-án vasárnap haj-
nalban indultunk busz-
szal. Szlovákia felé vettük az 
irányt, aztán Csehországba 
mentünk. A következő ál-
lomás Drezdában volt, ahol 
a sofőrcsere is megtörtént. 
Németországot vízen, a Ros-

tockból este 21:00-kor indu-
ló komppal hagytuk el. Gyö-
nyörű volt a látvány! Kétórás 
hajóút után megérkeztünk 
Dániába, a gedseri kikötő-
be. Svédországba a Koppen-
hágát és Malmőt összekötő 
hídon, az Öresund hídon ju-
tottunk át. Malmőből 8 órás 
buszúttal érkeztünk Göte-
borgba, a kupa helyszínére. 
Reggel 6 órakor érkeztünk 
a szállásra, egy iskolába (41 
iskolát nyitottak meg a já-
tékosok elszállásolására). A 
termekben aludtunk. Kapott 
mindenki egy gumi karsza-
lagot, ami ingyenes haszná-
lati jogot biztosított a villa-
moshoz és belépést a helyi 
Liseberg vidámparkba, ahol 
elképesztőn jó játékokat 
próbálhattunk ki. Az étke-
zést egy másik közeli isko-
lában biztosították. Nagyon 
finom ételeket ehettünk.

A csoportmérkőzések 
megkezdése után kedd este 
egy nagyszabású színvonalas 
megnyitó ünnepséget ren-
deztek ahol közel nyolcezer 
néző óriási ovációval és ha-
talmas tapssal köszöntötte a 
színpadra fellépő csapatokat.

A kupán résztvevő csapa-
tokat korosztályonként to-
vábbi csoportokra osztották. 
Minden nap egy vagy két 
meccset játszottak csapata-
ink, így a csoportmérkőzé-
sek végére az U13-as fiúk és 
az U12-es lányok 5.-ek, mi 
az U15-ös fiúk 4.-ek lettünk 
a magunk csoportjában így 
az 1/16 döntőig jutottunk, 
míg a lányok az 1/8 döntőig, 
az U13-as fiúk az 1/32 dön-
tőig jutottak.

A meccseinken és a kupa 
ideje alatt edzőink – Nóg-
rádi Sándor, Szabó Kristóf, 
Fazekas Krisztina, Somogyi 

Szabolcs – és a kísérő szülők 
mindenben támogattak ben-
nünket. Az utazás főszerve-
zője Nógrádi Sándor (ahogy 
mindenki ismeri Sanyi bá-
csi) mindent jól megszer-
vezett, lehetővé téve, hogy 
zavartalanul élvezhessük a 
hetet.

A mérkőzések közti sza-
badidőben volt időnk meg-
ismerkedi a velünk egy isko-
lában lakó más nemzetiségű 
csapatokkal is. A hazafelé 
utazás során két órát töltöt-
tünk Koppenhágában.

Hatalmas megtiszteltetés 
volt egyedüli magyar klub-
ként képviselni Magyaror-
szágot ezen a neves kupán. 
Köszönjük a Rácalmás SE-
nek, hogy ilyen nagyszabású 
úttal hálálták meg az idén el-
köszönő U-14 csapat 7 éves, 
sikeres és kitartó munkáját.

Vad Zsombor

A Rácalmás SE kézilabdázóinak csoportja utazás előtt Az U14-es fiú csapatunk

Az U13-as fiú csapatunk Az U12-es lány csapatunk



Rácalmás 23

Apróhirdetés
Rácalmáson a Barina dűlőben 4000 m2-es üres telek (hrsz: 

923) eladó. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehetséges: 

06-70/569-8676.

q

Eladnám rácalmási Halász köz 6. számú Dunára néző fürdő-

szobás kertes házamat. Teljesen közművesített. Melléképüle-

tek, pince, kút van. Terület: 830 m2. Tel.: 413-299

Letelepedési támogatás: 
szeptember 15-ig igényelhető 
Rácalmás képviselő-testülete elfogadta április 27-én a letelepe-
dési lakáscélú támogatásról szóló helyi rendeletet, amellyel a 
gyermekes családok otthonteremtését kívánja elősegíteni. 

A rendelet értelmében az önkormányzat a város népes-
ségmegtartó erejének fokozása, lakónépesség számának nö-
velés érdekében vissza nem térítendő támogatást nyújt a ren-
delet szerinti feltételekkel. 

A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét 
a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében ál-
lapítja meg azzal, hogy annak egynegyedéből azon igénylők 
részére állapítható meg támogatás, akik a kérelem benyújtá-
sát megelőzően Rácalmáson már lakóhellyel rendelkeznek. 

A rendelet alapján lakásvásárlásra vagy lakásépítésre igé-
nyelhető a letelepedési lakáscélú támogatás elsődlegesen a 
gyermekes házaspárok és gyermeküket egyedül nevelő szü-
lők esetében, a rendeletben foglalt feltételek szerint. 

A tárgyév szeptember 15-ig benyújtott kérelmek elbírá-
lásáról október 30-ig hoz döntést. Az elbírálási sorrendnél 
fontos szempont hogy a házastársak, élettársak, egyedülálló 
szülő két vagy több gyermeket nevel(nek), vagy egyet, vagy 
esetleg gyermeket még nem nevelő házastárs, élettárs kérel-
méről van-e szó. Az elbírálási szempontok alapján kialakult 
azonosság esetén a kérelem benyújtásának időpontja hatá-
rozza meg a sorrendet. 

A támogatás összege a következőképpen alakul. 
Házastársak, élettársak, az egy gyermeket nevelő egyedül-

álló kérelmező esetén: 1 millió forint. Egy gyermeket nevelő 
házastársak, élettársak, a két gyermeket nevelő egyedülálló 
kérelmező esetén: 1.3 millió forint. Két gyermeket nevelő 
házastársak, élettársak esetén: 1,6 millió forint. Három vagy 
több gyermeket nevelő házastársak, élettársak, egyedülálló 
kérelmező esetén: 2 millió forint.

A rendelet alkalmazásában gyermek, aki a 18. életévét még 
nem töltötte be, avagy már betöltötte, de oktatási inétzmény 
nappali tagozatán tanul és a 25. életévét nem töltötte be. 

A támogatásban részesített kérelmezőkkel az önkor-
mányzat képviseletében a polgármester támogatási szerző-
dést, s azzal egyidejűleg a támogatással érintett ingatlanra, 
építési költséghez biztosított támogatás eseténa beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlanra 30 napon belül jelzálogjog 
alapító megállapodást köt. 

A letelepedési támogatásról szóló helyi rendelet teljes szövegét, 
valamint kitöltendő igénylőlapot és egyéb kapcsolódó nyomtat-
ványokat megtalálják Rácalmás hivatalon honlapján (www.racal-
mas.hu) és onnan letölthetik, kifüggesztett formában elolvashat-
ják a hirdetőtáblán is. Érdeklődjenek a polgármesteri hivatalban!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük Rácalmás Város Önkormányzatának, Rá-

calmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a 
morális és anyagi támogatását, a Rácalmási Művelődési 
Ház és Könyvtár minden dolgozójának az erkölcsi tá-
mogatást.

Dr. Mercz Gabriellának az utógondozást, családunk-
nak pedig az itthoni segítséget!

Baji Krisztián
és Baji Krisztiánné




