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TARTALOM

Csodálatos órákat töltöttünk 
együtt a rácalmásiak adventi 
ünnepségén      5. oldal

Újjá alakult a Rácalmási Nép-
tánccsoport. Várják a táncolni 
vágyó gyerekeket, fiatalokat!

14. oldal

Számítógépekkel, játszósa-
rokkal gazdagodott a könyv-
tárunk...        8. oldal

Gyémánt diplomás óvónőn-
ket, Sárközi Ferencné Borikát 
köszöntöttük    11.oldal

KÖZMEGHALLGATÁS
Rácalmás képviselőtestülete közmeghallgatást tart 

február 3-án, kedden 17 órától 
a művelődási házban.

A résztvevők tájékoztatót hallhatnak a múlt évi ered-
ményekről, majd utána szó lesz az idei tervekről, elkép-
zelésekről, költségvetési lehetőségekről. 

A tájékoztató után az önkormányzat vezetői válaszol-
nak a felmerülő kérdésekre.

Szeretettel várunk minden rácalmási lakót, érdeklő-
dőt!

Schrick István
polgármester

A napenergia 
hasznosítására 
nyertünk 
támogatást

Rácalmás önkormányza-
ti 21 millió 899 ezer 191 fo-
rint támogatást nyert az Új 
Széchenyi Terv Környezet és 
Energia Operatív Program 
keretében a „Fotovoltaikus 
rendszerek telepítése Rácal-
más területén” című pályáza-
tával. A fotovoltaikus (nap-
elemes) rendszerek a Nap 
energiáját közvetlenül alakít-
ják át elektromos energiává.

Sikeres év áll mögöttünk...

Rácalmás fejlődése töretlen
– Sikeres év áll mögöt-

tünk, hiszen jelentős nagy-
ságrendű  beruházásaink 
voltak 2014-ben is. Az utak 
építésével például  nagyon 
régi adósságunkat sikerült 
ledolgozni,  de még min-
dig van tennivalónk ezen a 
téren is. Ugyanilyen régóta 

várt fejlesztés volt a bölcső 
építése, az óvoda épületé-
nek részbeni modernizálá-
sa, amit pályázati lehetőség 
hiányában saját erőből vol-
tunk kénytelenek megolda-
ni. 

Aki eljött a megnyitóra, 
láthatta, hogy milyen igé-

nyes az épület és a környe-
zete is.

Az ófalu szintén nagy si-
ker, hiszen látható milyen 
erős védművek, gabion falak 
épültek például a ráctemp-
lom környékén.

(Az interjú folytatása a 3. 
oldalon.) 

2015. január XXII. évfolyam 1. szám
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A múlt év főbb beruházásai

Partvédelem: Ófaluban folytatódott a partfal stabilizálása

Emlékmű: tisztelegtünk a holokauszt áldozatai előtt

Megközelíthetőség: elkészült a Venyimi út bekötő szakasza

Ipartelepítés: Dunaújvárossal közös beruházásban készült el a 
Hankooknál lévő körforgalom ötödik ága

Gyerekek: modern lett az óvoda középső szárnya és udvara,  átad-
tuk az új bölcsődét, a kisgyermekes szülők örömére

Útépítések: Felújítottuk az Arany János utcát, ahol megoldottuk a 
vízelvezetést és kerékpárutat is építettünk

Biztonság: kiépült a térfigyelő 
kamerarendszer

Állagmegóvás: helyreállítottuk 
a Szentháromság szobrot

Járda: a Somogyi Béla utcában elkészült a járda
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Rácalmás fejlődése töretlen
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ófaluban a korábban le-

pusztult utcák helyén ma 
rendezett kép tárul elénk, 
a csapadékvíz-elvezetéstől 
kezdve a talajvízszint süly-
lyesztésig, a vasbeton cölöpös 
megerősítésig minden meg-
oldódott, jelentős uniós pá-
lyázati támogatással. 

– A Hankook jelenléte  
meghatározza Rácalmás éle-
tét,  városunk fejlődése részben 
annak is köszönhető, hogy a 
gyár nálunk telepedett le, és fo-
lyamatosan fejleszt,  minőségi 
termékeket gyárt. Lee Sang Il 
ügyvezető igazgató közvetlen-
sége és segítsége nagy ajándék 
számunkra, példa nélkül álló-
an jó kapcsolatokat ápol  a hi-
vatallal, az óvodával, iskolával, a 
civil szervezetekkel, barátként, 
jó ismerősként köszönt ben-
nünket. Szakmai és emberi tu-
lajdonságainak elismerése volt 
a vastaps, ami övezte Lee urat, 
amikor átvette a Rácalmás 

Díszpolgára címet.  A Hank-
ook folyamatos fejlesztése, az 
általa biztosított háttér alapoz-
za meg a tavaly ősszel indult 
önkormányzati ciklusunkat is 
– kezdte  múlt évi  összegzését 
Schrick István polgármester, 
majd a választásokkal folytatta:

– Nagyon-nagyon há-
lás vagyok a képviselőtes-
tület tagjaival együtt azért, 
hogy az országos átlagnál 
tíz-tizenöt százalékkal töb-
ben mentek el szavazni Rá-
calmáson. Soha ilyen mérté-
kű részvétel nem volt nálunk. 
Jó érezni, tudni a ciklus ele-
jén, hogy a városunkban élők 
ilyen nagy mértékben kife-
jezték elégedettségüket. A 
győzelem pedig elmondha-
tatlanul jóleső. Az utcagyű-
léseken mintegy négyszáz 
emberrel találkoztunk, és ér-
ződött, hogy nem is igazán 
a múlttal vannak elfoglalva, 
hanem a hogyan továbbra 
kíváncsiak. A rácalmásiak 87 

százalékos szavazattöbbség-
gel választottak meg ismét 
polgármesternek, a városvédő 
képviselők több mint 1000 
szavazattal győztek. A siker 
olyan erős bizalom, amely-
lyel élnünk kell, és amelynek 
meg kell felelnünk az elkö-
vetkezendő években, és ame-
lyet nem a hét képviselő vívta 
ki magának, hanem az a több 
száz ember, aki a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egye-
sület égisze alatt dolgozik 
városunkért már évtizedek 
óta. A helyi civilek összefo-
gása nélkül ma nem tartanák 
ott, ahol tartunk, hiszen so-
kan kiveszik részüket a nagy-
rendezvényeinkből, a kör-
nyezetszépítésből, a sport- és 
kulturális életből. Hálásak le-
hetünk a segítségükért. 

A folytatásról, részleteket 
a közmeghallgatáson hall-
hatnak majd az érdeklődők. 
Elöljáróban  következőket 
mondta el Schrick István.

– Most készül a költség-
vetés, pontos számadataink 
még nincsenek. De újabb el-
vonásokkal szembesültünk, és 
azt is látjuk, hogy sokkal több 
mindent kellene megvalósíta-
ni, mint amire lehetőségünk 
lesz. Például be kellene fe-
jezni az óvodát, hiszen akkor 
lesz teljesen kész, ha megépül 
a harmadik ütem, és a régi kú-
ria rész is megújul, amely há-
rom csoportnak ad helyet, és 
jelenleg semmilyen szabvány-
nak nem felel meg. Fontos, 
hogy a közel kilencven gye-
rek és a velük foglalkozó pe-
dagógusok normális körül-
mények között tölthessék a 
mindennapjaikat. Az isko-
lánk rendben van, a bölcső-
de elkészült,   és ha az óvodát 
is befejezzük, akkor a gyere-
kekről való gondoskodásunk 
teljes körű lesz. Folytatnunk 
kell az útépítést. A régiekből 
is szeretnénk meríteni, ilyen 
a Király utca, és tervezzük a 

Csillag, a Hold utca rendbe-
tételét. A Rózsa és József At-
tila utca csapadékvíz-elveze-
tése is fontos, és szeretnénk, 
ha lenne forrás a Kulcsi úton 
a kerékpárút megépítésére.  
Járdaépítésben is gondoslko-
dunk két nagyon frekventált 
helyen, a temető mellett, ami 
felfagyott, balesetveszélyes 
és régi probléma, valamint a 
Jankovich-kúriához vezető-
en, ahol rendezvények alatt 
sokan gyalogolnak, és csak 
az autósok figyelmességének 
köszönhető, hogy nem tör-
tént baleset. Az év nagy kihí-
vása lesz a temetőüzemeltetés 
átvétele. A temetőt  egy-két év 
alatt szeretnénk rendbe ten-
ni, új ravatalozót építeni a le-
pusztult állapotú  helyett. Fel-
adat tehát lesz bőven idén is. 
Erőt ad, hogy jól kezdődött 
az év, hiszen több mint húsz-
millió forint pályázati forrást 
nyertünk a napenergia-hasz-
nosításra. A fürdő és a sport-
csarnok beruházásának elő-
készítésén is dolgozunk. Az 
önkormányzat már megvásá-
rolta a termálkút alatti földte-
rületet, amelyre egyébként is 
szükség volt, mert a rendez-
vények alatt a kúriánál egyre 
nagyobb gond a parkolás. A 
tervek, engedélyek most van-
nak folyamatban. Ugyanígy 
készülünk a sportcsarnokra, 
a főépítészünk területkutatá-
si eredményei alapján fogjuk 
megvásárolni az építéséhez 
szükséges területeket, ha lesz 
rá pénzünk, akkor még idén. 
Továbbá a Hankook is jelezte, 
hogy a dolgozóik biztonsága 
miatt járdára lenne szükség  a 
gyárnál lévő út mellett, ennek 
megvalósításáról a napokban 
tárgyalunk Dunaújvárossal. A 
felsoroltak talán száz-kétszáz 
millióval meghaladják majd 
a lehetőségeinket, de a képvi-
selőtestület feladat lesz, hogy 
rangsoroljon, Rácalmás to-
vábbi fejlődése érdekében.

Megnevezés      Kivitelezési költség (milló)
Ófalu 3. ütem 198 419
Parkoló kivitelezés 20 948
Bay tér kivitelezése 
 (szemétszállító forduló, kapubejárók) 8 238
Térfigyelőkamera 16 125
Óvoda bővítés, átalakítás II. ütem 184 074
Óvoda belsőépítészet 28 317
Úthálózat fejlesztés 
 (Helyes, Babits, Kinizsi, Nap, Venyimi) 166 598
Arany J. u. útfelújítás 63 373
Mester u. burkolatfelújítás 8 054
Iskola u. burkolatfelújítás 11 384
228 hrsz ingatlan vásárlás 20 400
646 hrsz ingatlan vásárlás 5 400
227/9 hrsz ingatlan vásárlás 7 000
Vis maior Szentháromság tér 39 886
Vis maior Pincesor 142/3 hrsz. 6 973
DRV 14 820
Király utca ivóvízvezeték 26 385
Somogyi Béla utca járdaépítés 39 555
Deák tér környezetrendezése 9 539
Hankook körforgó 5. ág kivitelezése 18 014
Szobor 
 (Rácalmásról elhurcolt emberek emlékére) 13 050
Összesen 906 552
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E.ON ZRT FELHÍVÁSA!
Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatun-

kon.
A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése ér-

dekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-
mentesítése.

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében
2015. január 30-án

8 órától várhatóan 12 óráig
Rácalmás: Szigetfő u., Szigetfő u., Jankovich Miklós 

Általános Iskola, Róth köz, Liliom u., Borostyán u., So-
mogyi u., Béke köz, Panoráma köz, Ady út, Bay út, Lép-
csős köz, Iskola

területén áramszünet lesz.
Köszönjük a lakók megértését.

Az áramszünet miatt nem lesz 
ügyfélfogadás  a hivatalban!

Az E.ON munkavégzésének ideje alatt, tehát január 
30-án 8 órától 12 óráig áramszünet miatt nem lesz ügy-
félfogadás a polgármesteri hivatalban!

Kérjük a lakók megértését!

Városvédők közgyűlése
Tisztelt Egyesületi Tagunk!
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület nevében 

meghívom Önt a 

2015. február 27-én (péntek) 16.30 órakor
 tartandó éves rendes közgyűlésünkre.
Helyszín: Rácalmási Művelődési Ház

Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés 
tartására kerül sor az eredeti meghívóban közölt napi-
rendi pontok tárgyalásával 2015. február 27-én 17 óra-
kor.

A megismételt közgyűlés a megjelentek számától füg-
getlenül határozatképes.

A megismételt közgyűlés helye: Rácalmási Művelő-
dési Ház

Közgyűlés napirendi pontjai:
1. Beszámoló a 2014. évben végzett 

tevékenységünkről 
Előadó: Bodnár Sándor elnök

2. Beszámoló az egyesület gazdálkodásáról 
Előadó: Bodnárné Surányi Gabriella elnökségi tag

3. 2015. évi munkaterv ismertetése 
Előadó: Bodnár Sándor elnök

4. Egyebek
                                                                

Bodnár Sándor
elnök

FELHÍVÁS!
Pálinkafőző bejelentése, 2015-től változnak 

az otthoni pálinkafőzésre vonatkozó szabályok  
(2003. évi CXXVII. törvény)

A szabályozás értelmében a lakóhely szerint illetékes 
önkormányzati adóhatóságnál kell a bejelentést meg-
tenni. A bejelentés díjmentes. A 2015. év előtt vásárolt 
pálinkafőző berendezéseket (max. 100 liter űrtartalom)  
2015. január 15-ig szükséges bejelenteni, ezt követően 
vásárolt lepárlók esetében a vásárlást követően 15 na-
pon belül kell eleget tenni a kötelezettségnek. Ameny-
nyiben bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, 
kérem mihamarabb tegye meg. A kötelezettség elmu-
lasztása 100 ezer forintig terjedő bírságot vonhat maga 
után.

További részletes tájékoztatás a bejelentési kötele-
zettségről valamint bevallási, adófizetési kötelezettség-
ről, Rácalmás Város Önkormányzat Adócsoportjánál, 
ügyfélfogadási időben vagy telefonon a 25/517-863 te-
lefonszámon. 

dr. Györe Andrea
jegyző

Az önkormányzat üzemeltetheti a temetőt

Új ravatalozót kell építeni!
A rácalmási és kulcsi kö-

zös katolikus egyházközség 
egyetértésével Rácalmás ön-
kormányzata szerződést kö-
tött Rácalmás Római Ka-
tolikus Plébániájával, mint 
tulajdonossal a temető üze-
meltetésére. A szerződést az 
egyház részéről Spányi An-
tal megyéspüspök írta alá.

A felek megállapodtak 
abban, hogy a temetőnk üze-
meltetését átveszi az egyház-
tól Rácalmás Város Önkor-
mányzata 2015. április 1-től. 
Az önkormányzat köteles 
ellátni a temetőkről és te-
metkezésről szóló törvény-
ben meghatározott teme-
tőüzemeltetési feladatokat. 
A törvény szerint szociális 
temetések céljára szociális 
parcellát, valamint szociális 
temetkezési helyet kell ki-
jelölni.

A szerződő felek megál-
lapodtak abban is, hogy a te-
metési hely, valamint az új-
raváltás díját egymás között 
megosztják, abból Rácalmás 
Katolikus Plébániáját 60, az 
önkormányzatot 40 százalék 
illeti meg. A díjak mértékét 
az önkormányzat rendeletben 
állapítja meg, a díjmértékeket 
évente felül kell vizsgálni. 

A szerződésben rögzítet-
ték azt is, hogy a temető rava-
talozója nem felel meg a jog-
szabályi követelményeknek. 
A Fejér Megyei Kormány-
hivatal Dunaújvárosi Járá-
si Hivatala kötelezte az ön-
kormányzatot jogszabálynak 
megfelelő ravatalozó építé-
sére. A felek megállapodtak 
abban, hogy a régi ravatalozó 
lebontásra kerül, az új ravata-
lozó a templom mögötti par-
cellán lesz felépítve.
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Csodálatos órákat 
töltöttünk együtt 

A Rácalmásiak Karácsonya idén is kisvárosunk lakóinak 
szólt. Nagyon sokan gondoskodtak a vendégek ellátásáról, a 
jó hangulatáról.  Az együtt töltött órák reméljük még meg-
hittebbé, kellemesebbé tették a karácsonyi készülődést.

Fát ültettek a városvédők
A Rácalmási Városvédő 

és Szépítő Egyesület  egy kis 
csoportja elültetett 30 fát a 
Tóth Árpád, a Helyes Imre 
és az Adonyi utcákba. 

Az ültetéskor figyelembe 
vették a csatornák helyét, 
villanyvezetékeket, 10-10 
darab vérjuhar, berkenye 
és gömbmeggy került kiül-
tetésre.  Köszönetet mon-
dunk Steiner Lajosnak, Győr 

Sándornak, Varga Lászlónak 
Kis Sándornak és Németh 
Jánosnak, akik a feltámadt 
hideg szélben a tápanyag-
gal bélelt helyükre ültették 
a fákat. 

Köszönet illeti még ifj. 
Finta Jánost, aki az előre ki-
jelölt helyeken géppel ásta 
ki a gödröket, nagymérték-
ben megkönnyítve ezzel az 
ültetők munkáját!

Tisztelt 
Adózó!

Egyesületünk az elmúlt 
évekhez hasonlóan 2015-ben 
is azon dolgozik, hogy Rácal-
más szép, tiszta, kultúrált és él-
hető település legyen.

Kérjük Önt,
hogy adója 1%-val támogassa
Egyesületünk munkáját! 

Adószámunk: 18486496-1-07
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület
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Szociális juttatások
A pénzbeli és természet-

beni szociális ellátások rend-
szere 2015. évben jelentős 
mértékben átalakul Magyar-
ország 2015. évi közpon-
ti költségvetésének megala-
pozásáról szóló  2014. évi 
XCIX. törvény  alapján. Né-
hány kisebb, jogalkalmazást 
elősegítő módosítás 2015. 
január 1-jén, az átalakítást 
érintő fő szabályozási ele-
mek március 1-jén lépnek 
hatályba.

2015. január 1-jén ha-
tályba lépő, az egységes jog-
alkalmazást elősegítő válto-
zások:

1. Általános szabályok
A szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szó-
ló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 4. § (1) 
bekezdés d) pontjának dd) 
alpontja, azaz közeli hozzá-
tartozók fogalmának a 18 év 
alatti gyermek szempontjá-
ból történő meghatározása 
kiegészült a gyermek azon 
testvérével, aki egyébként a 
közeli hozzátartozók körébe 
tartozó gyermek fogalmá-
nak megfelel.

Továbbra is a járási hiva-
talok hatáskörébe tartoznak 
az alábbi ügykörök:

- alanyi ápolási díj (az 
alapösszegű, a fokozott ápo-
lási szükségletre tekintettel 
megállapított emelt össze-
gű, valamint a kiemelt ápo-
lási díj),

- időskorúak járadéka, 
- alanyi és normatív jog-

címen megállapított köz-
gyógy-ellátás,

- egészségügyi szolgálta-
tásra való jogosultság.

2. Ápolási díjjal kapcsolatos 
változások: 

2.1. Változnak az ápolási 
díjra való jogosultságot meg-
állapító hatóságra vonatko-
zó illetékességi szabályok. 

2015. január 1-jétől az ápo-
lási díj tekintetében az Szt. 
32/A.§ (1) bekezdés szerin-
ti általános illetékességi sza-
bály alkalmazandó, tehát az 
ápolási díjra való jogosultság 
megállapítására irányuló ké-
relmet az a szociális hatás-
kört gyakorló szerv bírál-
ja el, amelynek illetékességi 
területén a kérelmező lakó-
helye, vagy ha a kérelmező 
életvitelszerűen a bejelentett 
tartózkodási helyén lakik, a 
tartózkodási helye van.

Az új illetékességi szabá-
lyokat az ápolási díj megálla-
pítására 2014. december 31-
ét követően indult ügyekben, 
továbbá az ápolási díjra való 
jogosultságnak, vagy az ápo-
lási díj összegének a 2014. 
december 31-ét követő leg-
közelebbi felülvizsgálatakor 
kell alkalmazni. 

2.2. Pontosításra kerül-
tek az ápolási díj más ellátás 
melletti teljes összegű to-
vábbfolyósítására vonatkozó 
rendelkezések (Szt. 42.§ (4) 
bekezdése). Az új szabályo-
zás szerint a 41. § (1) bekez-
dés a) pontja szerinti (azaz 
a súlyosan fogyatékos ápolt 
személyre tekintettel meg-
állapított alapösszegű vagy 
emelt összegű), valamint a 
kiemelt ápolási díjra való jo-
gosultság továbbra is fennáll, 
ha az ápolási díjban részesü-
lő személy részére az Szt. 
42.§ (4) bekezdés a) pontja 
szerinti ellátás kerül meg-
állapításra, feltéve, hogy az 
ápolási díjra való jogosultság 
az új ellátásra való jogosult-
ság keletkezését megelőző 
húsz évben legalább 10 évig 
fennállt.

Az új rendelkezéseket 
azon ápolási díjban részesü-
lő személyre kell alkalmaz-
ni, aki 2014. december 31-ét 
követően szerez a 42. § (4) 
bekezdés a) pontja szerinti 
ellátásra való jogosultságot. 

2.3. 2015. január 1-től 
jogszabályi szinten is meg-
erősítésre kerül, hogy az 
ápolási díj iránti kérelem be-
nyújtására szolgáló forma-
nyomtatványon az ápolási 
díj megállapítása egyidejű-
leg több jogcímen is kérhető. 
Ha az igénylő a kiemelt ápo-
lási díj mellett egyidejűleg az 
alapösszegű vagy az emelt 
összegű ápolási díj megálla-
pítása iránt is kérelmet nyújt 
be, először a kiemelt ápolási 
díjra való jogosultság feltéte-
leit kell vizsgálni.

Ha az ápolási díjban ré-
szesülő személy az ápolási 
díjra való jogosultság fenn-
állása alatt az ápolási díj más 
jogcímen történő megálla-
pítása iránt nyújt be kérel-
met, és a kérelem alapján az 
ápolási díj az új jogcímen 
megállapítható, a korábbi 
jogcímen megállapított el-
látást az új jogcímen meg-
állapított ellátásra való jo-
gosultság kezdő időpontját 
megelőző napon meg kell 
szüntetni. A visszamenőle-
ges időszakra járó összeget 
úgy kell meghatározni, hogy 
a visszamenőleges időszakra 
járó ellátás bruttó összegéből 
le kell vonni az azonos idő-
szakra kifizetett, a korábbi 
jogcímen megállapított ápo-
lási díj bruttó összegét.

2.4. Pontosításra kerül-
nek a más rendszeres pénz-
ellátásban is részesülő ápo-
lási díjra jogosult személyek 
részére megállapítandó ápo-
lási díj összegének számítá-
si szabályai, mivel a korábbi-
akban nem volt egyértelmű, 
hogy ilyen esetben az ápolá-
si díj összegéből a megálla-
pított rendszeres pénzellátás 
bruttó vagy nettó összegét 
kell-e levonni. A módosí-
tás értelmében az ápolási díj 
havi összege az ápolási díj 
bruttó összegének és a jogo-
sult részére folyósított más 

rendszeres pénzellátás havi 
bruttó összegének a külön-
bözete. 

Az új rendelkezéseket 
az ápolási díj megállapítása 
iránt 2015. január 1-jét meg-
előzően benyújtott, de 2014. 
december 31-éig el nem bí-
rált kérelem alapján indult 
ügyekben is alkalmazni kell. 
A 2015. január 1-jét meg-
előzően megállapított ellátás 
esetében az ápolási díj 2015. 
december 31-ét követő első 
felülvizsgálatakor kell alkal-
mazni.

3. Közgyógyellátás megállapí-
tásának változásai: 

3.1. Az Szt. 50. § (1) be-
kezdés g) pont gc) alpontja 
értelmében alanyi jogcímen 
jogosult közgyógyellátásra 
az, aki rokkantsági ellátás-
ban részesül, de nem tarto-
zik a ga) és gb) alpont hatá-
lya alá és a közgyógyellátásra 
való jogosultságát 2012. áp-
rilis 15-éig megállapították. 
2015. január 1-jén az Szt. 
50. § (1) bekezdés g) pont 
gc) alpontja hatályát veszti, 
tehát ilyen jogcímen alanyi 
közgyógyellátás már nem 
állapítható meg. 

Az Szt.   „50. § (1) Ala-
nyi jogcímen jogosult köz-
gyógyellátásra:

a) az átmeneti gondozás-
ban részesülő, és a nevelésbe 
vett kiskorú;

b) a rendszeres szociális 
segélyben részesülő egész-
ségkárosodott személy;

c) a pénzellátásban ré-
szesülő hadigondozott és a 
nemzeti gondozott;

e) a központi szociális se-
gélyben részesülő;

f ) a rokkantsági járadé-
kos;

g) az, aki
ga) rokkantsági ellátásban 

részesül és az egészségi álla-
pota a rehabilitációs hatóság 
komplex minősítése alapján 
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nem haladja meg a 30%-os 
mértéket,

gb) az Mmtv. 30. § (4) be-
kezdés b) pont ba) alpontjá-
nak vagy 32. § (1) bekezdés 
a) pontjának alkalmazásával 
rokkantsági ellátásban része-
sül és 2011. december 31-én 
I. vagy II. csoportú rokkant-
sági, baleseti rokkantsági 
nyugdíjra volt jogosult,

gc)rokkantsági ellátásban 
részesül , de nem tartozik a 
ga) és gb) alpont hatálya alá 
és közgyógyellátásra való jo-
gosultságát 2012. április 15-
éig megállapították.

A rendelkezést a folya-
matban lévő ügyekben is al-
kalmazni kell, ugyanakkor a 
már megállapított jogosult-
ságokat a módosítás nem 
érinti. 

3.2. A pénzbeli és ter-
mészetbeni szociális ellá-
tások igénylésének és meg-
állapításának, valamint 
folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. 
(III. 27). kihirdetés előtt 
álló módosítása rendelke-
zik a követendő eljárásról 
abban az esetben, ha a köz-
gyógy-ellátásra jogosult 
számára 1000 Ft-ot el nem 
érő gyógyszerköltsége okán 
egyéni gyógyszerkeret nem 
került megállapításra, azon-
ban az időközben bekö-
vetkezett változások miatt 
gyógyszerköltsége már el-
éri az 1000 Ft-ot. A pon-
tosítás egyértelművé teszi, 
hogy ilyen esetben a gyógy-
szerkeret felülvizsgálatára 
lehetőség van, mivel a fe-
lülvizsgálathoz szükséges 
1000 Ft-os gyógyszerkölt-
ség-változást nem az erede-
ti, tényleges gyógyszerkölt-
ségéhez, hanem a 0 Ft-os 
összegű gyógyszerkerethez 
viszonyítva kell vizsgálni.

Az ellátórendszer 2015. 
március 1-jei átalakítása 
miatti változások:

A segélyezési rendszer 
2015. március 1-jei átala-
kításával összefüggésben az 
állam és az önkormányzatok 

közötti feladat-megosztás a 
szociális ellátások területén 
átalakul:

2015. március 1-jétől az 
aktív korúak ellátása jegyzői 
hatáskörből a járási hivatal 
hatáskörébe kerül. A járási 
hatáskörbe kerülő aktív ko-
rúak ellátása keretében két-
féle ellátástípus állapítható 
meg:

- a foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatás

- az egészségkárosodási 
és gyermekfelügyeleti támo-
gatás (új ellátás a korábban 
rendszeres szociális segélyre 
jogosultak egy részre erre vá-
lik jogosulttá).

1. A foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatás szabályai-
ban - az ellátással kapcsolatos 
hatáskörváltozáson túl - nem 
várható változás. 

2. Rendszeres szociális segély
A rendszeres szociális se-

gély 2015. március 1-jétől 
ebben a formában nem része 
a szociális ellátórendszernek, 
a jogosulti kör - az átalakí-
tást követően - más ellátá-
sokra válhat jogosulttá.

Azon személyek aktív 
korúak ellátására való jogo-
sultságát, akik részére 2015. 
március 1-jét megelőzően 
rendszeres szociális segélyre 
való jogosultság került meg-
állapításra, még a jegyzőnek 
kell felülvizsgálnia, 2015. ja-
nuár 1. és 2015. február 28. 
között, az Szt. 2015. március 
1-jén hatályos rendelkezései 
alapján.

A felülvizsgálat eredmé-
nyeként 2015. március 1-jé-
től a korábban rendszeres 
szociális segélyre jogosult 
személyek ellátásra való jo-
gosultsága a következők sze-
rint alakul: 

- ha a felülvizsgálat során 
a foglalkoztatást helyette-
sítő támogatásra jogosultak 
számára előírt együttműkö-
dést nyilatkozatban vállal-
ják, foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatásra lesznek 
jogosultak:

- a nyugdíjkorhatárt 5 
éven belül betöltők, és

- az Szt. 2015. febru-
ár 28-án hatályos 37. § (1) 
bekezdés d) pontja szerin-
ti személyek (önkormányzat 
rendeletében foglalt feltéte-
lek szerinti jogosultak).

- a törvény erejénél fog-
va az újonnan bevezetendő 
egészségkárosodási és gyer-
mekfelügyeleti támogatásra 
lesznek jogosultak: 

- az Szt. 2015. február 
28-i szabályai szerint egész-
ségkárosodottak és 

- a 14 év alatti gyermekük 
felügyeletét másképp bizto-
sítani nem tudók. 

Miként a rendszeres szo-
ciális segély, úgy az egész-
ségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatás is az 
aktív korúak ellátásának ré-
szeként lesz megállapítha-
tó. Jogosultsági feltételei a 
rendszeres szociális segéllyel 
megegyeznek, azzal, hogy az 
egészségkárosodási és gyer-
mekfelügyeleti támogatás a 
rendszeres szociális segély 
négy jogosulti köréhez ké-
pest csak az egészségkáro-
sodottak (az Szt. 2014. de-
cember 31-én hatályos 37. § 
(1) bekezdés a) pontja sze-
rinti személyek), valamint 
a gyermekük felügyeletét 
megoldani nem tudók (az 
Szt. 2014. december 31-én 
hatályos 37. § (1) bekezdés 
c) pontja szerinti személyek) 
részére állapítható meg. 

Az új támogatás összeg-
ében abban tér el a rendsze-
res szociális segélytől, hogy 
az öregségi nyugdíjmini-
mum 90%-a helyett 92%-
áig egészíti ki a családi jöve-
delmet.

3. Az aktív korúak ellátásával 
kapcsolatos hatáskörváltozás, 
az iratok, nyilvántartások át-
adás-átvételének szabályai

A 2015. március 1-jén a 
jegyzőnél aktív korúak el-
látásával összefüggésben fo-
lyamatban lévő, valamint a 
2015. február 28-áig meg 
nem szűnt vagy jogerős ha-

tározattal meg nem szünte-
tett aktív korúak ellátásával 
összefüggő ügyekben a járá-
si hivatal jár el. Ezen ügyek 
iratait a jegyző darabszin-
tű iratjegyzékkel ellátott át-
adás-átvételi jegyzőkönyvvel 
adja át 2015. március 6-áig a 
járási hivatal számára. 

4. Az aktív korúak ellátásá-
nak folyósításával kapcsolatos 
rendelkezések

A  2015. februárjára járó 
foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatást és rendszeres 
szociális segélyt 2015. már-
cius 5-ig még a települési 
önkormányzat folyósítja. 

A 2015. március hónap-
ra járó - április 5-éig esedé-
kes - támogatási összegek 
utalásáról már a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok 
gondoskodnak majd, a járá-
si hivatalok adatszolgáltatá-
sa alapján. 

5.  Lakásfenntartási támoga-
tás változása:

Az ellátás 2015. március 
1-jétől kikerül az Szt. -ből , 
ettől az időponttól kezdődő-
en biztosítása nem lesz kö-
telező. 

A 2015. január 1-jén fo-
lyamatban lévő, valamint a 
2014. december 31-ét kö-
vetően  lakásfenntartási tá-
mogatás  megállapítása iránt 
benyújtott  kérelem alapján 
indult ügyekben  a lakás-
fenntartási támogatást - az 
Szt. 38.§(8) bekezdésben  
foglaltaktól eltérően - egy 
év helyett legfeljebb  a 2015. 
február 28-áig terjedő  idő-
tartamra lehet megállapíta-
ni.    

A 2015.  március 1-jét 
megelőző kezdő időponttal 
megállapított lakásfenntar-
tási  támogatás tekintetében 
- a jogosultság  határozatban  
megállapított  időtartamára 
, vagy annak megszünteté-
séig - a 2015. február 28-án 
hatályos  rendelkezéseket 
kell alkalmazni. 

Az önkormányzatok 
-  a korábbi évek  gyakor-
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Szülők bálja
2014. november 15-én 

megrendezésre került a Szü-
lői Szervezet és Jankovich 
Miklós Általános Iskola ál-
tal közösen szervezett ha-
gyományőrző bál. A nagy 
érdeklődés minden várako-
zásunkat felülmúlta.

Az estét Kiss József igaz-
gató úr beszéde nyitotta, 
melyet a Jankovich Miklós 
Általános Iskola valamint a 
Violin Zene Iskola növen-
dékeinek műsora követett. 
A tanulók felkészítéséért kö-
szönetet szeretnénk monda-
ni Igmándi Zitának.

A vacsorát követően a 
jó hangulatról Vass Tamás 
gondoskodott, így a parkett 
az est folyamán folyton telt-
házas volt.

Magam és a szervezők 
nevében szeretnék köszöne-
tet mondani mindenkinek, 
aki részvételével, támogató 
jegy, illetve tombola megvá-
sárlásával hozzájárult a ren-
dezvény sikeréhez!

Külön köszönetünket fe-
jezzük ki a büfé lehetősé-
gének támogatásával Posz-

pischil Lászlónak, aki a 
finom koktélokkal színesí-
tette a báli hagyományokat.

S végül, de nem utolsó 
sorban itt szeretnék köszö-
netet mondani mindazok-
nak, akik tombola tárgyak 
felajánlásával támogatták 
rendezvényünket, valamint 
a Szülői Szervezet azon tag-
jainak, akik a bál szervezé-
sében és lebonyolításában 
munkájukkal segítettek.

Fodorné Rózsa Csilla
Szülői Szervezet elnöke

Avató
December 5-én felavat-

tuk elsőseinket. Meseor-
szágba vezettük őket erre 
az alkalomra. Hófehérkék, 
Csipkerózsikák, Hamupipő-
kék, törpék, királyfiak, csiz-
más kandúr fogadták őket, 
miután megtalálták Mese-
ország kapujának kulcsa-
it. Ezután próbákat teljesí-
tettek: Hófehérkének almát 
vittek, Hamupipőke cipői-
nek a párjait keresték meg, 
sőt még Télapónak is segí-
tettek összeszedni a kihul-
lott szaloncukrait, amiért 
cserébe kaptak tőle ajándé-

kot. A feladatok között hir-
detések feladóit találták ki, 
amiért aranytallér volt a ju-
talom, ezt a végén beváltot-
ták cukorra. A sikeres pró-
batételek után fogadalmat 
tettek, hogy szorgalmas, jó 
tanulói lesznek az iskolá-
juknak. Legvégül ajándéko-
kat is kaptak a negyedike-
sektől: egy-egy nyakláncot 
(aminek a medálját a kerá-
mia szakkörösök készítettek 
el, köszönjük nekik!) és egy 
karácsonyi színezőt. Ezután 
siettek az osztályukba, mert 
várták a Mikulást.

lata szerint -  a továbbiak-
ban a települési támogatás 
keretében  biztosíthatnak 
támogatást a lakhatáshoz 
kapcsolódó  rendszeres ki-
adások  viseléséhez, illetve a  
hátralékot felhalmozó  sze-
mélyek számára. 

6. Méltányossági közgyógy-
ellátással kapcsolatos válto-
zás:

Az ellátás 2015. márci-
us 1-jétől kikerül az Szt. 
-ből, ettől az időponttól 
kezdődően biztosítása nem 
lesz kötelező, azzal, hogy a 
2015. március 1-jét megelő-
zően megállapított  méltá-
nyossági közgyógy-ellátás-
sal összefüggésben  a 2015. 
február 28-án folyamatban 
lévő ügyekben - a jogosult-
ság  határozatban megál-
lapított időtartamára, vagy 
annak megszüntetéséig  -  a 
2015. február 28-án hatá-
lyos  rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

Az önkormányzatok  
2015. március 1-e után a 
települési támogatás kere-
tében  biztosíthatnak támo-
gatást a gyógyszerkiadások 
viseléséhez . 

7. A méltányossági ápolási díj 
változása: 

Az ellátás 2015. márci-
us 1-jétől kikerül az Szt. 
-ből. Az ellátás  biztosítá-
sa a települési önkormány-
zatok  számára jelenleg sem 
kötelező. Az önkormányza-

tok a települési  támogatás 
keretében  ellátást biztosít-
hatnak a 18. életévet betöl-
tött  tartósan beteg  személy  
ápolását, gondozását  végző 
hozzátartozók részére.  

8. Települési  támogatás:
Az önkormányzatok ál-

tal biztosított ellátás neve 
2015. március 1-jétől  egy-
ségesen  TELEPÜLÉSI 
TÁMOGATÁS  lesz .  TE-
LEPÜLÉSI TÁMOGA-
TÁS keretében  nyújtha-
tó  támogatás különösen az 
Szt.  alapján: 

a) a lakhatáshoz  kacso-
lódó rendszeres kiadások vi-
seléséhez , 

b) a 18. életévét betöltött 
tartósan  beteg hozzátarto-
zójának az ápolását , gon-
dozását  végző  személy ré-
szére, 

c) a gyógyszer- kiadások 
viseléséhez,

d) a lakhatási  kiadások-
hoz  kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek ré-
szére.

A települési önkormány-
zat  képviselő-testületé-
nek  a települési támogatás 
megállapításának, kifizeté-
sének, folyósításának, vala-
mint  felhasználása ellenőr-
zésének  szabályairól szóló  
rendeletét  legkésőbb 2015. 
február 28-áig kell megal-
kotnia.  

  
 dr. Györe Andrea

  jegyző 

Szelektív hulladékgyűjtés!
A háztartásokban keletkező műanyag fla-

konokat (PET palackok) begyűjtéséhez a 
szemétszállító cég térítésmentesen biztosít 
zsákokat.

Szállítási időpont: 
január  28.
február 25.

A későbbi időpontok megtalálhatók lesz-
nek a Dunanett Nonprofit Kft. honlapján.
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Kirándulás Budapesten
Még a karácsonyi ünne-

pek előtt kerítettünk sort 
iskolánk immár hagyomá-
nyosnak mondható, téli ta-
nulmányi kirándulására, 
amelyen elsősorban művé-
szeti tagozatos diákjaink 
vettek részt. Első állomá-
sunk a Szépművészeti Mú-
zeum volt, ahol a 17. századi 
holland művészet időszakát 
bemutató „Rembrandt és a 
holland arany évszázad fes-
tészete” című nagyszabású 
kiállítást tekintettük meg. 
A tárlat a kor legnagyobb 
mestere, Rembrandt köré 
épül, akitől 20 remekművet 
láthattunk. A csaknem 100 

festő több mint 170 alkotá-
sát felvonultató kiállításon 
a Szépművészetei Múze-
um gazdag holland gyűjte-
ményének 40 alkotása mellé 
több mint 130 festmény ér-
kezett magán- és közgyűj-
teményekből. Idegenveze-
tőnk érdekfeszítő előadása, a 
gyönyörű festmények lenyű-
göztek bennünket. Különle-
ges, és egyben felemelő érzés 
volt élőben is látni a „festő-
óriás” eddig csak könyvekből 
ismert önarcképeit. 

A Hősök terén megállva, 
Árpád és a többi honfoglaló 
vezér lovas szobra előtt készí-
tettük el a csoportképünket. 

Ezután a Szent István 
Bazilikát kerestük fel, ahol 
ismét rabul ejtett bennünket 
a hely szépsége, csodálatos 
akusztikája. Felkerestük a 
kápolnát, ahol a magyar ál-
lamalapító király,Szent Ist-
ván épségben maradt jobb 
kezét, a Szent Jobbot erek-
lyeként őrzik.

Programunk zárásaként 
belevetettük magunkat a ka-

rácsonyi vásár forgatagába. A 
Vörösmarty téren a legkülön-
bözőbb kézműves termékek-
ben gyönyörködtünk, s aki a 
válogatásban megéhezett, a 
vendéglátó házaknál talált lé-
lekmelegítő forró italokat és 
ételeket, az ünnepkörhöz illő 
finomságokat.

Ismét egy csodálatos él-
ménnyel gazdagodtunk.

Pál Péterné

Marslakócskák
Iskolánkban kiemelkedő 

szerepet tölt be az egészség-
nevelés. Keressük a lehető-
séget projektek, pályázatok 
formájában a tanulók egész-
ségtudatos nevelésére. Eh-
hez kapcsolódóan szervez-
tük meg a Marslakócskák 
vitaminos pályázatot, mely 
az Arcadia Reklám Kft.-től 
érkezett hozzánk. A gyere-
kek az egészségnevelő pro-
jekt keretén belül játékosan 
ismerkedtek meg a vitami-
nokkal. A Marslakócskák 
„vitaminos” pályázaton 1-4. 
osztályig minden napközis 

tanuló részt vett. A Mars-
lakócskákról szóló mese el-
olvasása után egy Activity 
segítségével barangoltuk be 
szervezetünk számára leg-
fontosabb vitaminok cso-
portjait. Az általunk meg-
rajzolt figurákba az előre 
gyűjtött gyümölcsöket, és 
zöldségeket beragasztot-
tuk, és a munkánkról ké-
szített képet elküldtük el-
bírálásra. Lelkesedésünket, 
és szép munkánkat okle-
véllel és könyvjelzővel ju-
talmazták.

Kopeczné Konnát Anikó

Terítési verseny
December 19-én került 

megrendezésre a már ha-
gyománynak számító Terí-
tési verseny a délelőtti Ját-
szóház programjai mellett. 
Különböző fantázianeve-
ket választva, csapatok-
ban neveztek be a gyere-
kek.   A csapatokat maguk 
állíthatták össze; osztálytár-
sak, barátok, sőt még uno-
katestvérek is pályáztak. Az 
idén  a  „Karácsonyi asz-
tal”, „Fantázia asztal”, „Szil-
veszteri vacsora-asztal” vagy 
„Egy nemzet/népcsoport 
ünnepi(karácsonyi) asztala”  
témák közül választhattak 
a tanulók. A megnyerhe-
tő ajándékok az utolsó hé-
ten megtekinthetők voltak 
az emeleti folyosón. A ver-
senyre kilenc csapat, mint-
egy harminc  gyerek neve-
zett. Ezzel elindult a lázas 
tervezés, készülődés. A gye-
rekek sikeresen mozgósítot-
ták támogatóikat; megkez-
dődött a  sütés-főzés.Tudni 
kell, hogy a versenyen való-
di ételekkel terítenek a ver-
senyzők. Lázas sürgölődés 
után elékezett a vetélkedő 
legnehezebb része: a zsűri 
számára be kellett mutat-

ni az asztalt, valamint te-
rítéssel kapcsolatos kérdé-
sekre kellett válaszolniuk. 
A zsűri tagjai voltak Már-
ta István, Pál Péterné Jutka 
néni, Szabó Erika és Győr-
finé Eszti néni. A döntéskor 
az esztétikum mellett fon-
tos szempont volt a csapa-
tok tájékozottsága és az asz-
tal bemutatása.A következő 
eredmények születtek:

1. Karácsonyi Manók 
(Vincze-Hajnal Blanka, 
Wiedermann Csenge, Hor-
váth Laura)   „Karácsonyi 
asztala”

2. Görög Istenek (Sza-
bó Patrícia, Kovács Kamilla, 
Steiner Petra)  „Egy nemzet 
ünnepi asztala”

3. Vajk Szakácsai (Siba 
György, Tóth Bálint)  „Kará-
csonyi asztala”

Az ajándékok közül a 
helyezések sorrendjében 
választhattak a nyertesek.
Versenyünket Baglyas Ág-
nes asztali díszekkel támo-
gatta az idei évben is, ame-
lyet ezúton is köszönünk. 
Köszönjük a versenyzők 
szüleinek is a versenyzők 
támogatását.

Győrfiné Nagy Eszter



Rácalmás10

Könyvtári Kutató Kaland
Még a téli szünet előtt, 

december december 10-11-
12-én zajlott a könyvtárban 
a Könyvtári Kutató Kaland, 
amelyen Jankovich iskola 45 
diákja vett részt, hogy játékos 
kutatómunkával választ kap-
jon sok érdekes és hasznos 
tudományos kérdésre. 

A játék során mindenki-
nek egy 5 kérdésből álló fel-
adatlapot kellett kitöltenie. 
Az eredményhirdetésre ja-
nuár 10-én került sor, egy 
nagyon barátságos hangulatú 
összejövetel keretében. Min-
den résztvevő gyerek aján-
dékot választhatott az elért 
eredmények függvényében: 
csokit, írószert, könyvet. 

Az összejövetelt filmvetí-
tés is színesítette, a Mr. Bean 
sorozat könyvtári epizódját 
nézhették meg a gyerekek, 
illetve virtuális sétát tehet-
tek a világ legszebb könyv-
táraiban. 

A játékban való részvétel 
feltétele a könyvtári tagság 
volt, így reméljük, hogy a jö-
vőben is rendszeresen felke-
resik majd a diákok a könyv-
tárat.

 A játéknak még két for-
dulóját hirdetjük meg idén, 
a tanév végén pedig értékes 
főnyereményeket ajánl fel a 
legsikeresebben teljesítő di-
ákoknak a könyvtár.

Szilágyi Irén

Tisztelt Érdeklődők!

A Mozgásérültek 
Fejér Megyei Egyesülete
2015-ben is szeretettel várja
a régi és új érdeklődőket, tagokat
a Rácalmási
Művelődési Ház és Könyvtár épületében
minden hónap utolsó 
szerdáján 15-16 óráig.

Az egyesület vezetője: Pauer Gézáné
Elérhetőség:
+3620-576-3141 és +3625-625-824

Búcsúzunk 
id. Kiss Józseftől

Emlékezés Józsi bácsira
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület megren-

dülten fogadta a hírt, hogy régi, kedves tagunk, Kiss Jó-
zsef 2014. decemberében elhunyt.

Józsi bácsi egyesületünk oszlopos tagja volt, aki sokat 
és szívesen dolgozott a közösségért. Barátságos ember 
lévén könnyen teremtett kapcsolatot másokkal és Őt is 
mindenki szerette, tisztelte.

Amíg egészsége engedte gyakran járt összejövetele-
inkre, rendezvényeinken kivette részét a munkából, ott 
segített, ahol tudott.

Nagyon fog nekünk hiányozni.
Nyugodjék békében.

Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület

Id. Kiss József emlékére
Józsi bácsi! Te, ki vidám ember voltál, 
Szép magyar nótákat kedvelő, éneklő
Közismert mestere,
Itt hagytál bennünket, messzire utaztál,
Szívünk gyásszal tele.

Ahová Te mentél
Onnan nincsen vissza út
Jelzi ezt a sok virágcsokor
és tizenegy koszorúd.
Népszerű voltál az emberek között,
Sokan elkísértek utolsó utadon.
Nem lehetsz már köztünk,
A nyugdíjasklubban hiányolunk nagyon!

A köz érdekében is nagyon sokat tettél,
A klub munkájában aktívan részt vettél.
Az emléked köztünk sokáig megmarad,
Énekelgetjük a kevenc nótáidat.
Mert csak az hal meg, kit elfelednek,
Te tovább élsz köztünk,
Mert sokan szerettek.

Kondor Károly Gyula

A Napfény Nyugdíjasklub tagjai fájó szívvel búcsúz-
nak id. Kiss Józseftől,  elhunyt klubtársuktól.

Isten veled Józsi bácsi!
Nyugodj békében!
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Rácalmási Manóvár Bölcsőde és Óvoda
Szép karácsony

A karácsony az egyik leg-
szebb ünnep intézményünk-
ben. Ünnepi díszbe öltöz-
tetjük az óvodát, bölcsődét, 
mindannyiunk szívét, lelkét. 
Nagy izgalommal készülnek 
a nagycsoportosok a betle-
hemes játékra, próbálnak az 
ünnepet megelőző napok-
ban, hetekben szorgalmasan, 
várják a fellépést.

Örömmel fogadták, a 
nyugdíjas klub felkérését, év-
záró rendezvényükre. A klub 
tagjai minden évben szíve-
sen látják a kisgyermekeket, 
örömet okoz nekik a gyer-
mekek játéka.

Köszönjük szépen Bodó 
Ivánné Marikának az óvo-
dának- bölcsődének felaján-
lott édességet.

Gyémánt diplomás óvónőnk
Az óvodai karácsonyi ün-

nepélyt még szebbé tette az 
idei évben, hogy felköszönt-
hettük Sárközi Ferencné Bo-
rikát gyémánt diplomája át-
vétele alkalmából. Hatvan 
év telt el azóta, hogy Borika 
kézbe vehette óvónői diplo-
máját. Sok kisgyermek óvo-

dai életét szépítette meg, tet-
te egy életre felejthetetlenné. 
Büszkék vagyunk arra, hogy 
Borika óvónői pályájának 
nagy részét a Rácalmási 
Óvodában töltötte.

Schrick István, Rácalmás 
polgármestere megköszönte 
Borika munkáját.

Várjuk a szülőket!
Január 28-án délután 15 és 16 óra között, Reszegi 

Imre  vezető mentőtiszt várja a kedves szülőket a gyer-
mekekkel kapcsolatos kérdéseikkel, elsősegélynyújtás, 
újraélesztés stb.  

Minden érdeklődőt szeretettel várunk óvodánk tor-
natermébe.

Ajándékok készültek
December 19-én a bölcsődében gyermekek, szülők, gon-

dozó nénik kellemes órácskákat töltöttek el. Festéssel, vágás-
sal gyurmaformázással gyönyörű ajándékok készültek mind-
annyiunk örömére.

Köszönjük szépen Rosta József vállalkozónak, hogy 
saját kertjéből egy csodálatos fenyőfát ajándékozott az 
óvodának, s ezzel tette még szebbé az ünnepünket.
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Új számítógépek és játszósarok a könyvtárban
A közelmúltban két új 

laptopot vásárolt a könyv-
tár. A számítógépeket min-
den beiratkozott gyermek 
és felnőtt olvasónk naponta 
1 órás időtartamban ingyen 
használhatja internetezés-
re, tanulásra, böngészésre. 
Ezért is érdemes tehát be-
iratkozni hozzánk, hiszen 

az éves könyvtári díj min-
dössze 120 forint. Termé-
szetesen folyamatosan bő-
vülő könyvkínálatunk is 
várja az olvasókat.

A gyermekkönyvtári 
részben játszósarkot alakí-
tottunk ki a legkisebbek-
nek, ahol a korosztályuknak 
megfelelő mesekönyvek, la-

pozgatók mellett építőjáté-
kok, plüssállatok, rajzeszkö-
zök várják őket. Reméljük, 
míg apa, anya, vagy a na-
gyobb testvér olvas, a picik 

is jól érzik majd magukat, 
és közben játékos formában, 
szinte észrevétlenül megsze-
retik a könyveket, az olva-
sást is.

Nyitva tartás
A Művelődési Ház

Hétfő: zárva
Kedd: 10-20
Szerda: 10-20
Csütörtök: 10-20
Péntek:  10-20
Szombat:      14-18
Vasárnap: zárva

Könyvtár és Internet
Hétfő: zárva
Kedd: 10-18
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-18
Péntek: 10-18
Szombat: 14-18
Vasárnap: zárva 

Programjainkról, szolgáltatásainkról az alábbi  elér-
hetőségeken adunk felvilágosítást: Művelődési Ház és 
Könyvtár, Rácalmás, 2459, Szigetfő u. 31., telefon/fax: 
25/440-456, e-mail: racmuvhaz@gmail.com
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Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 

Szántó Béla (elnök), Bíró Béla, Szekeres István.
Szerkesztőség levélcíme: 

2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. Telefon: (25) 440-001
Nyomdai munkák: a Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. 

Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető

Egészségügyi előadás
Egészségügyi előadást tart

Reszegi Imre
vezető mentőtiszt

2015. január 29-én 17 órai 
kezdettel 

a Rácalmási Művelődési Ház 
és Könyvtárban. 

Az előadás keretében a mentőtiszt általános el-
sősegély-nyújtási tanácsokat ad, újraélesztési fo-
gásokat mutat és egyéb egészségügyi kérdésekre 
válaszol.

Mindenkit szeretettel várunk!

PÓTSZILVESZTER
  a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban

2014. február 7., szombat 19 óra

A jegyek ára: 1000 Ft

ÉTEL, ITAL: batyus (étel közös svédasztalra)

ZENE: nosztalgiadiszkó DJ Vass Tomival

a ’60-as, ’70-es, ’80-as, ’90-es évek és

napjaink slágereivel

Öltözék: laza, farmeros

JEGYRENDELÉS: személyesen a Művelődési

Házban

vagy a 440-456-os telefonszámon.

Mert 
olvasni jó...!

Új könyveink a könyvtárban
Két új, fiataloknak szóló 

kötet jelent meg év elején 
a népszerű Könyvmolykép-
ző Kiadó gondozásában. A 
hamis herceg a Hatalom-
trilógia első kötete, a Tíz 
apró lélegzet című regény is 
izgalmas olvasnivalót kínál. 

Az eredetileg angol nyel-
ven megjelent könyvek ér-
dekessége, hogy fordítójuk 
egy tehetséges rácalmási fi-
atal, Szujer Orsolya (Szujer 
János kollégánk lánya), aki-
nek ezúton is gratulálunk 
és köszönjük az ajándékba 
kapott köteteket. 

A közelmúltban jelent 
meg Móró Piros életraj-
zi regénye, Sorskönyv cím-
mel. A szomszédos Kulcs 
településhez szoros szálak-

kal kötődő szerző könyv-
tárunknak két tisztelet-
példányt ajándékozott, 
amelyet ezúton is köszö-
nünk. 

A két új kötet kollégánk, Szujer János lánya, Szujer Orsolya fordí-
tásában jelent meg
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Új művészeti vezetők a néptáncosoknál
Január 10-én találkozóra 

hívta a művelődési ház ve-
zetése az egykori és jelenle-
gi rácamási néptáncosokat, 
valamint a tánc és a hagyo-
mányőrzés iránt érdeklődő-
ket. A találkozó előzménye 
az volt, hogy a tavalyi év-
ben sajnálatos módon meg-
fogyatkozott a felnőtt tánc-
együttes létszáma, s év végén 
a csoport művészeti vezetője, 
Wünsch László is elköszönt 
az együttestől.

A cél az volt, hogy Rá-
calmáson újjászerveződjön 
a néptáncélet, s az együttes 
újra régi fényében működ-
hessen, fellépéseivel emelve 
a helyi és környékbeli kultu-
rális rendezvények színvona-
lát. A január 10-ei találkozón 
bemutatkozott a jelenlévők-
nek az együttes két új művé-
szeti vezetője, Bocsi Nóra és 
Molnár István Dániel. 

A lelkes, tehetséges fia-
tal szakemberek mindent 
elkövetnek majd, hogy fel-
lendüljön a néptánc élet Rá-
calmáson. Január 16-án a 
Jankovich iskolában is tar-
tottak egy táncházzal egy-
bekötött, jó hangulatú 
bemutatót, hiszen a tánc-
együttesben a felnőttek 

mellett utánpótlás csoport 
is indul, ahová első osztá-
lyos kortól jöhetnek a nép-
tánccal ismerkedni vágyó 
gyerekek. 

A táncegyüttes szom-
bati napokon tartja próbá-
it a művelődési házban, a 
konkrét próbaidőpontok 
még egyeztetés alatt van-

nak, hiszen olyan időpon-
tot szeretnénk találni, ami 
minél több érdeklődőnek 
megfelel. Mire ezt az újsá-
got olvassák a rácalmásiak, 
addigra már eldőlt, hogy 
hány órától próbál szom-
batonként az utánpótlás 
és a felnőtt csoport, erről a 
440-456-os telefonszámon 
adunk felvilágosítást. 

A néptánccsoport mű-
ködését a művelődési ház 
finanszírozza, így tagdíjat 
nem kell fizetni, ingyenesen 
vehet rész a próbákon min-
den táncolni vágyó rácalmási 
gyermek és felnőtt.

Egyúttal megkérünk 
minden régi táncost, akinél 
viselet van kint, hogy szí-
veskedjen a művelődési ház 
tulajdonát képező ruhákat, 
cipőket, csizmákat mielőbb 
visszahozni, mert újra kell 
leltároznunk a meglévő vi-
seleteket. A közeljövőben 
pedig új ruhák beszerzésére 
is sor kerül.

Szilágyi Irén

Az új művészeti 
vezetők nagy 

szeretettel 
várják a táncolni 
vágyó gyerekeket, 

fiatalokat!
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Tökös ételkóstolót 
tartottunk

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület  tag-
jai Nagykarácsonyban jár-
tak decemberben, ahol tökös 
ételkóstolóval, töklámpá-

sokkal, tökdekorációval 
népszerűsítettük Rácalmást, 
a rácalmási Tökfesztivált, és 
a jövő évi Almavirág Fesz-
tivált.

Rácalmási falinaptár
Kovács György rácalmási festőművész képeivel il-

lusztrált 2015. évi falinaptárunk elérhető a helyi Papír-
boltban, a Jankovich-kúriában, a Művelődési házban és 
szerdai napokon a városvédő egyesület irodájában is 8 és 
10 valamint 17 és 18 óra között.

A doni  áttörésre emlékeztek
A Jobbik Rácalmási If-

júsági Tagozata és a Jobbik 
Rácalmási alapszervezete 
közösen, 1943. január 12-
én történt 72. évvel ezelőtti 
doni áttörés történéseire, a 2. 

magyar hadsereg elesett hősi 
honvédő katonáira emléke-
zett, majd meggyújtották 
gyertyáikat, január 12-én a 
Szentháromság tér mellet-
ti világháborús emlékműnél.

Ajánljátok fel az 1 %-ot!
Tisztelt Vállalkozótársak! A 2014-es adózási év zárá-

sakor mindenki rendelkezhet adója 1 %-áról. 
Kérlek benneteket, hogy adótok 1 %-ával segítsétek 

egyesületünk gazdálkodását.
Vállalkozók Rácalmásért Egyesület adószám: 

18213582-1-07
 Szabó András

  VRE vezetőségi tag

Tisztelt Vállalkozótársak!
Évindításként kívánok 

minden rácalmásinak, vál-
lalkozónak sikerekben gaz-
dag, boldog új évet! 

Az év első fontos feladata 
a tisztújító közgyűlés meg-
tartása. A közgyűlés előké-
szítéseként január 30-án, 
pénteken 18 órakor Vállal-
kozói Klub összejövetelt tar-
tunk a Pomóthy étteremben. 
Az összejövetelünk témái a 
vezetőség által kidolgozott 
programtervezet megvitatá-
sa, javaslatok a tisztújításra. 

Az egyesület vezetősé-
ge együttműködési mun-
katervvel kereste meg az 
önkormányzatot. Az  első 
egyeztetés megtörtént. A 
feladatok időrendi kivitele-
zésére ütemterv készül.

Együttműködési munka-
terv (rövidített változat):

1. Elsődleges cél az ön-
kormányzat és a vállalkozók 
között harmonikus munka-
kapcsolat kialakítása 

2. A Vállalkozók Rá-
calmásért Egyesület közös 
programot indít a testület-
tel, hogy minél több cég fi-
zesse valamilyen adóját Rá-
calmásra.

3. Egyesületünk kezde-
ményezi, hogy minden Rá-
calmáson megrendezésre 
kerülő program kerüljön egy 
programtervezetbe.

4. Egyesületünk az ön-
kormányzattal való kapcso-
latépítés részeként szeret-

né bemutatni a testületnek 
a rácalmási vállalkozók kö-
zül a nagyobb cégek telep-
helyeit - rövid  cégismertető 
és szerény vendéglátás kere-
tei között.

5. Egyesületünk a képvi-
selő testülettel közösen sze-
retné kijelölni annak a száz 
éves, a rácalmási vállalkozók-
nak emléket állító zászlónak 
a helyét, amely restaurálásra 
került, és helytörténeti kuri-
ózumként méltó helyre ke-
rülhetne.

6. Egyesületünk javaslatot 
tesz arra, hogy a Millenni-
um parkban legyen felhúzva 
a Hankook zászlója, az egye-
sület zászlója, harmadik he-
lyen pedig annak a cégnek a 
zászlója, aki az előző évben 
a legtöbb helyi adót fizette 
be az Önkormányzat szám-
lájára.

7. Az önkormányzati lap-
ban vállalkozói rovatot in-
dítunk, melyben minden al-
kalommal a vállalkozókat 
érintő aktuális témában je-
lennének meg információk. 

8. Nemes gesztusnak tar-
tanánk, ha egy helyi vállal-
kozó, amennyiben a tele-
pülésen érdemlésre méltó 
munkát végzett, és azzal az 
önkormányzat meg van elé-
gedve, akkor elismerő ok-
levélben részesüljön, ki-
emelkedő munka esetén 
emléktáblával jelezzék, hogy 
ki volt a kivitelező.

Vállalkozói hírek
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Vagyonőr 
képzés

FIGYELEM!
Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzata SZE-
MÉLY- ÉS VAGYONŐR 
képzést indít.

Jelentkezni lehet szemé-
lyesen ügyfélfogadási idő-
ben: 2400 Dunaújváros, De-
vecseri G. u. 2. 1 emelet (volt 
rendőrségi épület bejárata).

Telefonon a  06 25 786 
065 számon.

Ügyfélfogadás:
hétfő 9.00 - 14.00
szerda: 9.00 - 14.00
csütörtök: 9.00 - 14.00

Néhány fontos adat a 
képzésről:

 A képzés időtartama: 320 
óra

Elmélet: 128 óra napi 6 
órába

Gyakorlat: 192 óra napi 8 
órába

A hiányzások nem ha-
ladhatják meg a képzés idő-
tartamának 20 százalékát, 
igazolatlan hiányzás nem 
megengedett

Egészségügyi alkalmas-
ság szükséges

Képzés helyszíne: Duna-
újváros

Iskolai előképzettség: 8 
általános

Létszám: 15-20 fő
Erkölcsi bizonyítvány 

szükséges
 A képzés ideje alatt a 

résztvevő megélhetési tá-
mogatást kap (8 órás kép-
zés esetén ez  körülbelül 50 
ezer forint.) Ez az összeg a 
támogatás 80 százaléka, a 
fennmaradó 20 százalék ki-
fizetése záróvizsga után tör-
ténik, mint sikerdíj.

A képzések során munka-
ruhát biztosítanak

A válogatás során 
tesztírásra és személyes el-
beszélgetésre is sor kerül.

A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Elismeréseket adtunk át
Egyesületünk a 2014-es 

év utolsó hónapját is ered-
ményesen és jónak mond-
hatóan zárta, decemberben 
a lakosság sérelmére elkö-
vetett bűncselekmény nem 
történt városunkban. Meg-
állapíthatjuk, hogy statisz-
tikánk szerint az elmúlt 
évet zárhattuk a legnagyobb 
büszkeséggel, mivel 2014  
volt az az év, amikor legkeve-
sebb bűncselekmény történt 
településünkön. Köszönhető 
mindez jó technikai felsze-
reltségünknek, a jó kapcso-
lattartásnak a rendőrséggel, 
a sűrű rendőri jelenlétnek, 
de nem utolsó sorban egye-
sületi tagjaink lelkiismeretes 
munkájának. 

Tekintsünk vissza a leg-
nehezebb helyzetekre! Egy 
veszélyes kőrözött személyt 
kellett elfogni a saját lakásá-
ban Rácalmáson, amit a kör-
zeti megbízottal egyetem-
ben profi módon hajtottak 
végre tagjaink. A legvidá-
mabb esemény pedig a Mar-
tinász lakótelepen volt: egy 
gyermekhangnak hitt se-
gélykiáltásokhoz vonultak ki 
járőreink, de a helyszínen, a 
bejelentő segítségével meg-
állapították tagjaink, hogy a 
gyomrát rontott kecske jaj-
veszékelését vélte gyermek-
hangnak a bejelentő. 

A múlt évben is minden 
reggel vigyáztunk iskolá-

saink, óvodásaink testi ép-
ségére, folyamatosan jár-
őröztünk nappal, délután és 
éjszaka. Mindennek ered-
ményét mutatja a jelenlegi 
statisztika. 

A decemberben meg-
rendezett évzáró bálunkon 
mindezt meg is köszöntük 
tagjainknak, mint minden 
évben kiválasztottuk az év 
polgárőrét és a  kiváló pol-
gárőrünket, akik átlagon fe-
lüli munkájukkal érdemelték 
ki a kitüntetést. 

Az „Év Polgárőre” címet 
Ródenbuckher József vehette 
át, a „Kiváló Polgárőr” címet 
Simon Miklós kollégánk ér-
demelte ki.

 Találkozónkra meghív-
tuk segítőinket is, akik egész 
évben munkájukkal, vagy 
anyagi hozzájárulással se-
gítették feladataink teljesí-
tését. Jelen voltak a rendez-
vényen a rendőri szervek 
vezetői, önkormányzatunk 
polgármestere és a képvi-
selőtestület tagjai, valamint 
azok is, aki a civil életből tá-
mogattak bennünket. A ha-
gyományokhoz híven oda-
ítéltük az „Év Díszpolgárőre” 
címet is annak, aki anyagi-
akban legnagyobb mérték-
ben járult hozzá Rácalmás 
közbiztonságának fenntar-
tásához. Ezt az elismerést a 
rácalmási Födém Bt. ügyve-
zető igazgatója Katona Fe-

renc úr vehette át, de mind-
azok megérdemelték volna a 
díjat, akik kevés nyugdíjuk-
ból alacsony jövedelmükből 
támogatták munkánkat. 

Mindezért itt, az újság 
hasábjain fejezzük ki köszö-
netünket, hálánkat. Köszö-
netünket fejezzük ki mind-
azon szponzoroknak, akik 
nélkül ez az évzáró össze-
jövetel nem jöhetett volna 
létre, felsorolásuk hosszú 
lenne, hiszen elmondható: 
Rácalmás összes vállalko-
zója támogatta rendezvé-
nyünket.

Egyesületünk vezetősége 
biztonsággal tervezi a 2015-
ös évet, mivel megtakarított 
pénzünkből, valamint az ön-
kormányzatunk és az önök 
támogatásából megfelelő az 
anyagi helyzetünk ahhoz, 
hogy továbbra is vállalhas-
suk feladatainkat. Az idei 
évben nagy hangsúlyt fekte-
tünk Rácalmás közlekedési 
moráljának javítására, ezért 
terveink között  szerepel, 
hogy a település bevezető út-
jain sebességmérő és figyel-
meztető berendezéseket he-
lyezzünk el. Ezeket pályázati 
pénzekből szeretnénk finan-
szírozni. Továbbra is figye-
lemmel kísérjük iskolásaink 
közlekedését, közterülete-
ink rendeltetésszerű haszná-
latát, és az átutazó bűnözők 
féken tartását. Nem feledke-
zünk meg a nyugdíjasokról, 
nem hagyjuk magukra őket 
sem, és továbbra is küzdeni 
fogunk az alkalmi és illegális 
árusok és a  besurranásos lo-
pásokat elkövető személyek 
ellen is. 

Továbbra is várjuk se-
gítségüket, hogy fenn tud-
juk tartani Rácalmás jónak 
mondható közbiztonságát!

Segíts, hogy segíthes-
sünk!

Vizi István
elnökségi tag

Szüleink, gyermekeink és saját ma-
gunk biztonságos hétköznapjainkhoz já-
rul hozzá, ha adója 1%-val egyesületünk 
részére rendelkezik! Köszönjük!

a Szent György Polgárőr 
Egyesület adószáma: 

18495573-1-07
 Segíts hogy segíthessünk!
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Rájátszik, avagy 
a Rácalmási Játékszínkör!

A hideg ellenére is meg-
lepően sokan gyűltünk ösz-
sze január 9-én  a Rácalmási 
Művelődési Ház és Könyv-
tár egyik helységében. Fel-
nőtt és gyerkőc szemében 
egyaránt ott vibrált a kíván-
csisággal vegyült izgalom, az 
a mi is fog most történni ér-
zés, amely mindannyiunk 
szívét kissé erősebb ütemre 
sarkalta.  A bemutatkozás 
még kissé bátortalanul zaj-
lott. Ez így is van rendjén, 
hiszen ha minden igaz, ját-
szani fogunk, sokat és még 
annál is többet, így a lámpa-
láz hamarosan a barátunk-
ká fog válni. Hogy miről is 
szól, a Rájátszik  Játékszín-
kör igazán? Emberek, kicsik 
és nagyok olyan csoportjá-
ról, ahol egy kicsit mindenki 
belebújhat majd más bőrébe, 
egy kicsit megismerhetjük a 
színház világát és részesé-

vé válhatunk. Valaki elfelej-
tett régi álmát szeretné kicsit 
visszacsempészni az életébe, 
van aki, épp a megszokott, 
gépiesített világtól akar távo-
lodni, de akadnak olyanok is, 
leginkább az apróságok, akik 
még a legnagyobb őszinte-
séggel fordulnak a színpad-
hoz. Ők azok, akik derűvel, 
és vidámsággal színesítik a 
társaságot. Igen ugyanis tár-
saság alakult, színjátszó tár-
saság. Legfőbb célul pedig 
a közönség szórakoztatását 
tűztük ki! Hosszú távú ter-
veink között szerepel sok 
színes és színvonalas rendez-
vény, amely egyébként is szí-
nes városunk társasági életét 
még jobban felpezsdíti, ez-
zel is kibővítve a kulturális 
palettát.  Várunk minden-
kit szeretettel, hiszen a játék 
nem korhoz kötött!

Reiter Judit

Kérjük, támogassa adója 1 %-ával

a „Sirály” Horgász Egyesületet!

Adószám: 
19822798-1-07

Segítségét köszönjük!

Pályázati 
Felhívás

A Rácalmásért Oktatási Kulturális és Környezeti Ne-
velési Egyesület pályázatot hirdet az alábbiakban leírtak 
szerint:

A pályázat témaköre:
Rácalmási tél

A pályázaton részt vehet minden rácalmási lakcímmel, 
vagy munkahellyel rendelkező személy, korhatár nélkül.

A pályázat feltételei:
Pályázni lehet bármilyen technikával készült alko-

tással, illetve fotók esetében jpg kiterjesztésű munkával. 
Egy pályázó maximum két pályaművel pályázhat, me-
lyek még más pályázatokon nem szerepeltek, nem kap-
tak nyilvánosságot.

Kategóriák:
- Grafika
- Kisplasztika
- Fotó

Korosztályok:
– 0-6 éves korig
– 7-11 éves korig
– 12-16 éves korig
– 17-

Díjazás:
Kategóriánként és korosztályonként az első három 

helyezett vásárlási utalványban, valamint ajándékban ré-
szesül. Minden pályázó emléklapot kap. A kiemelkedő 
alkotásokat különdíjjal értékeljük.

A változtatás jogát fenntartjuk.

A pályamunkák leadási határideje: 2015. január 30. 
(péntek)

Címe: 2459 Rácalmás, Szigetfő u. 24. vagy a racal-
masertegyesulet@gmail.com e-mail címre.

Eredményhirdetés:
2015. február 16-án, 16 órakor a pályaművekből ösz-

szeállított kiállítás megnyitóján a Rácalmási Jankovich 
Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
aulájában.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Füléné 
Perusza Katalinnál (tel.: 20/352-77-75), az egyesület el-
nökénél.

Rácalmás, 2015. január 8.
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EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRE 
Rácalmás reformkori és 

szabadságharc korabeli sze-
repe messze túlmutat a tele-
pülés méretéből következő 
arányokon. Rácalmás me-
gyei közigazgatósági és po-
litikai részvétele és szerep-
vállalása olyan nagy volt, 
melynek alapvető oka - anél-
kül, hogy ezt most részlete-
sen vizsgálnánk - a nemes-
ség magas számában, annak 
magas műveltségében és a 
reformeszmék iránti elkö-
telezettségben keresendő. 
Még egy jellemzője volt a 
rácalmási reformkornak: a 
reform értelmiség, nemesség 
teljesen egységes volt, egy-
értelműen a haladó eszmék 
mellett voltak. Az egyik, a 
reformeszmék iránt elköte-
lezett jogász, Márkus István 
volt.

Márkus István (1817-1881) 
a rácalási reformerek vezére

Márkus István 1817-
ben születet Csősz község-
ben református földbirtokos 
családban. A Márkus család 
Fejér megyében régi nemesi 
családnak számított, nemes-
ségüket I. Lipóttól kapták. 
A XIX. század elején szét-
szóródtak Fejér megyében. 
Márkus István Rácalmáson 
a báró, kisrákói Lehoczky 
családba házasodott be, fele-
ségül vette Lehoczky József 
Klára nevű leányát. Ez az 
1840-es évek elején történt. 
Lehoczkyék Rácalmáson a 
Jankovichok után a máso-
dik legnagyobb földbirtok-
kal rendelkező család volt. 

Márkus István jogot vég-
zett és ügyvédként dolgozott 
Székesfehérváron. Jó nevű 
ügyvéd volt. Messze távol-
ról is felkeresték. Remény-
telennek látszó ügyeket is 
megnyert a bíróságokon. A 
szegények körében is nép-
szerű volt, mivel olyan ügye-
ket is elvállalt, melyekért a 
szegény emberek nem tud-

tak fizetni. Mosonyi Mihály 
könyve írása során megláto-
gatta Márkus István ükuno-
káját, Holló Margitot, Rozig 
Miklósnét, aki elmesélt neki 
egy családi legendát: Már-
kus István egyszer egy em-
beröléssel vádolt asztalost 
védett, aki nem tudott fizet-
ni. Az asztalost felmentették 
a gyilkosság vádja alól, ké-
sőbb meg is találták az igazi 
gyilkost. Már tíz év is eltelt, 
mikor az asztalos megjelent 
Rácalmáson lovas kocsival, 
két szép szekrényt hozott, 
így törlesztette adósságát. 

Márkus István sokat tar-
tózkodott Székesfehérvá-
ron, így a rácalmási gazdasá-
got felesége és apósa vezette.

Márkus István Rácalmás-
ra költözése után a Sziget-
főn felépítette kúriáját (ma: 
Művelődési Ház). A refor-
mok iránt elkötelezett em-
ber volt, sőt a haladó reform 
eszméket nem csak elfogad-
ta, hanem hangot is adott 
véleményének és szervezeti-
leg is segítette a reformesz-
mék terjesztését. Olyan ba-
ráti társaságot alakított ki, 
melynek segítségével Fejér 
megyében a legnagyobb és 
legerősebb reform telepü-
lésé tette Rácalmást. Baráti 
körének többek között tag-
jai voltak: Modrovich Ignác, 
Paczona Elek, Jankovich Jó-

zsef, a Kreskay és a Lehocz-
ky család férfi tagjai. A Már-
kus kúriában rendszeresen 
összejöttek és megtárgyalták 
a politikai helyzetet, ezen 
belül azokat a kérdéseket, 
melyek a reformkor, s fő-
ként a forradalom fő köve-
telései voltak: a Bécsből tör-
ténő adminisztratív irányítás 
megszűntét, országgyűlést 
Pesten, sajtószabadságot, 
a jobbágyság helyzetét, és 
mind azokat a kérdéseket, 
melyek a feudális rendszer 
felszámolását szolgálták. 

1840. májusában meg-
alakult a Fejér Megyei Ol-
vasótársaság. Az olvasótár-
saság volt a reform eszmék 
és az ellenzéki szellem leg-
főbb fóruma. Rácalmáson 
már 1842-ben megalakult 
az olvasó társaság „kültára” 
Modrovich Ignác fő szerve-
zésével, de Márkusék is so-
kat segítettek és tettek az 
ügyért. Az 1842-46 között 
zajló Pozsonyi Országgyű-
lésen már a reformerek erő-
sen hallaták szavukat és ezek 
a hírek sokat erősítettek a vi-
dék reform mozgalmán. Kü-
lönösen sokat segítettek a 
megyében Rácalmás és Alap 
községek reformereinek. 

Márkus István a forrada-
lom kitörése után nemzet-
őrnek áll, majd a Fel-Dunai 
hadsereg tagja lett. A világosi 

fegyverletétel után a komá-
romi várba vonul, itt Klapka 
tábornok a kezdő, tapaszta-
latlan katonák szervezésé-
vel bízza meg. Tiszti kine-
vezést és főhadnagyi rangot 
kap. A komáromi fegyverle-
tétel után menlevelet kap és 
a többi rácalmásival együtt 
hazajön.

A rácalmási 48-asok visz-
szavonultak birtokaikra. A 
Bach korszakban nem vettek 
részt a megye irányításában. 
Földjeiken gazdálkodtak, 
közhivatalt nem vállaltak. 
Márkus István a helyi ta-
karékszövetkezet pénztár-
noki tisztségét vállalta el. 
Országos szinten folytak a 
vagyonelkobzások, melyeket 
árveréseken értékesítettek. 
Osztrákok, bécsiek olcsón 
felvásárolták a főúri földeket 
és műkincseket. Rácalmás-
ról elsősorban Modrovich 
Ignác volt arról nevezetes, 
hogy a műkincsvásárlásban 
megelőzte az osztrákokat, 
de Márkus István is vásárolt 
műkincseket, így Batthyány 
Lajos egyik íróasztalát is. 

Mikor leánya, Izabel-
la férjhez ment dr. Kemény 
Kálmánhoz, a Márkus kú-
ria szomszédságában egy 
szép házat épített leányának, 
majd amikor Emília leánya 
ment férjhez,  neki is felépí-
tett egy nagy házat a birto-
kon. Ezek voltak a Trojkó és 
Rezutsek kúriák (ma: óvoda 
és bölcsőde).

Az 1860-as években eny-
hült a politikai légkör és a 
reformkor emberei kisebb-
nagyobb hivatali feladato-
kat elvállalnak. Így Márkus 
István is 1860-ban elvállal-
ja a megyei főügyész tisztsé-
get. 1865 októberében me-
gyegyűlést hívtak össze. A 
közgyűlésen Rácalmás kül-
dötteként Márkus István, 
Modrovich Ignácz, Matyók 
Zsigmond és Paczona Elek 
vett részt. Itt Márkus Istvánt 

A Márkus kúria 60 évvel ezelőtt
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a rácalmási kerület országy-
gyűlési képviselőjévé válasz-
tották. 1967 áprilisától - a 
kiegyezéstől- a megye kirá-
lyi főügyésze volt.

1871-ben lemond min-
den tisztségéről és visszavo-
nul. A családi birtokot vezeti 
és két leánya családja köze-
lében él. 

1881-ben hunyt el Rácal-
máson. Önarcképe nem ma-
radt fenn, mivel a fényképek 
a II. világháborúban elégtek. 
A temetőben felállított sírkő 
hátsó oldalára Márkus Ist-
ván veje, dr. Kemény Kálmán 
egy verset vésetett, melyet ő 
költött: 

Szerette a szépet
A jót, az igazságot,
Gyönyörködve nézett
Minden kis virágot
Szerette a tudományt
És a természetet.
Két kezével sok kis fát
Nevelt, nemesített.

Ebben a sírban nyugszik 
még felesége, Lehoczky Klá-
ra; gyermekük, Izabella; és 
az ő férje dr. Kemény Kál-
mán is.

Szalai Árpád
Forrás: Mosonyi Mihály, 

Egy rácalmási a régi Rácal-
másról. Fejér megyei levéltá-
ri közlemények

A városvédők Márkus István sírjánál

Napfényes évünk volt
A Napfény Nyugdíjas 

Klub 2014-ben is teljesítette 
célkitűzéseit. Elkészítettük 
az éves tervet. Pályázatot ír-
tunk. A polgármester úr és 
a képviselőtestület döntésé-
nek köszönhetően sok-sok 
feladatot meg tudott oldani 
a nyugdíjasklub.

 Részt vettünk Rácal-
más rendezvényein, már-
cius 15, Majális, augusztus 
20., 1956-os megemléke-
zés és Rácalmásiak Karácso-
nya. A városvédő egyesület 
munkáiból is kivettük ré-
szünket: Almavirág Fesz-
tivál, virágosítás, Tökfesz-
tivál. Iskolai rendezvényen 

segítettünk. A klubon belül 
megtartottuk a nőnapot, a 
költészet-napot, anyák nap-
ját, apák napját az iskolások 
részvételével. Bölcskei Fe-
rencnek (Böfinek) köszön-
hetően egy szép napot tölt-
hettünk a csónaktárolónál a 
Duna parton. Névnapokat, 
születésnapokat és az 50.há-
zassági évfordulót 2014-ben 
Palczer János és Palczer Já-
nosné Kati ünnepelték. Idő-
sek Világnapja társklubok 
meghívásával együtt 110 fő-
vel voltunk, polgármester úr 
köszöntötte a nyugdíjasokat. 
Jó volt hallani, hogy Rácal-
más városnak még szüksé-

ge van a nyugdíjasokra és a 
munkánkra. A Hankook ve-
zetőségének Lee úrnak kö-
szönhetően eljutottunk für-
dőbe, ahol kipihenték a sok 
fáradságos munkát a nyug-
díjasok. Év végén a klub-
ba is ellátogatott a Mikulás, 
szaloncukorral és gyümölcs-
csel kedveskedett a klubta-
goknak. Záró ünnepséget 
a kis óvodások betlehemes 
műsora az iskola énekka-
ra,  Igmándi Zita tanárnő 
vezetésével és a nyugdíjas 
klubtagok karácsonyi műso-
ra és versei tették színeseb-
bé. Köszönöm a támogatá-
sokat: polgármesteri hivatal, 

gyógyszertár, Aradi Hajni 
Cipőbolt, Csini butik, Ko-
molai Erzsike papírbolt,Ági 
Virágsarok, Pomóthy Üzlet-
ház, vas-műszaki bolt, Pint-
hoffer házaspár, művelődési 
ház vezetőjének és dolgozó-
inak. Köszönöm a Napfény 
Nyugdíjasklub tagjainak az 
egész éves kitartó munkát és 
hogy mellettem álltak 2014-
es évben. Megköszönték 
a 10 éves munkámat,  ami 
nagy meglepetés volt szá-
momra. 

Kívánok nagyon jó egész-
séget és eredményes 2015-ös 
évet.

Bodó Ivánné Marika

Családsegítő szolgálat
Várjuk azoknak a családoknak, egyéneknek a jelent-

kezését, akik átmenetileg vagy tartósan nehéz élethely-
zetbe kerültek. 

Információt nyújtunk segítő szervezetekről, szociális 
juttatásokról, szociális jellegű törvények rendelkezései-
ről, adományok felajánlásáról. Mindennapi munkánk so-
rán a titoktartás szabályait követve dolgozunk.

Rácalmás város lakosai számára egyéni segítő kapcso-
lat keretében, térítésmentesen biztosítunk komplex tá-
mogatást:

Segítünk: 
– lelki-mentális
– szociális, életvezetési
– anyagi, adóssággal kapcsolatos
– párkapcsolati, családi-kapcsolati
– családon belüli erőszak
– munkavállalási
– betegséggel kapcsolatos
– ügyintézéssel kapcsolatos
– szenvedélybetegséggel kapcsolatos
– lakhatási problémáik megoldásában

Családsegítés ügyfélfogadási rendje:                    
Hétfő       8-12    óráig   
Kedd        nincs ügyfélfogadás 
Szerda      10-17  óráig
csütörtök  nincs ügyfélfogadás
péntek      8-12   óráig

Elérhetősége:
Széchenyi tér 19. (régi városháza épülete)
telefon: 06-25-440-440
e-mail: csaladsegito@racalmas.hu

Rozonics Patricia 
családgondozó
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A gyermek születése mindig nagy boldogság a családban, és 
öröm a közösség számára is, hiszen minden újszülött a jövőt, 
jövőnket  hordozza magában. Szeretettel köszöntjük városunk 
legfiatalabb polgárait! Horváth Dorka, 2014. 12. 13., Rácal-
más, Martinász u. Több újszülött gyermek születéséről a védő-
nőknek nincs információjuk.

K
is 

an
ya

kö
ny

vKözérdekű 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: 
25/440-035

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

  
25/440-957

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

Rácalmási Római Katolikus Plébánia Hivatal: 06-20-9726-597

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2015. február 20-

án, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2015. február 9-én, hétfőn. Kérjük, hirdetései-

ket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghí-
vóikat legkésőbb február 9-ig  juttassák el a szerkesztőbi-
zottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

A hónap híre és fotója

Finom süteményeket sütöttek
Az adventi készülődés-

be aktívan bekapcsolódtak 
a városvédők is december-
ben. A városvédők  – akik 
egyben a nyugdíjasklub osz-
lopos tagjai is –  finom lin-
zert sütnek a rácalmásiak 

karácsonyi ünnepségére. A 
helyszín is ünnepi díszbe 
öltözött az esemény köze-
ledtével, itt szorgoskodnak 
a hölgyek, akik már nagyon 
sok esemény segítői és részt-
vevői voltak.


