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Városnapi
meghívó

Tisztelt Rácalmásiak!
Kedves Vendégeink!
A rácalmási Városnap
augusztus 20-án lesz a
Jankovich-kúriában!
Szeretettel
meghívom és várom Önöket a
nagyrendezvényünkre!
Schrick István
polgármester

Már a Facebookon
is elérhetőek vagyunk!
www.facebook.com/racalmas
A Rácalmás
Televízió adása
MINDEN NAP
19 órakor kezdődik.

Kísérje figyelemmel településünk életét, eseményeit városi tévénken
keresztül is! A televízió adása az interneten
is megnézhető, a www.
racalmas.hu weboldalon.

TARTALOM

Rácalmás 245 millió forint támogatást nyert az óvodára, bölcsődére

Az energiahatékonyságért
és a megújuló energiákért
Rácalmás Város Önkormányzata sikerrel pályázott
a Norvég Alap felhívására, és 245 millió forintnak
megfelelő eurót nyert az
együttműködésen alapuló
innovatív szolgáltatásfejlesztésre az energiatudatosság növelése és a megújuló energiák elterjesztése
érdekében.
A támogatási összeg a
Manóvár Óvoda és Bölcsőde energiahatékonyságának növelésére használható fel.
Ahhoz, hogy a projekt keretében elkészülő tanulmányok a leginkább tükrözzék
a helyi igényeket, elvárásokat, sajátosságokat, kérdőív
formájában kívánjuk elérni a
célcsoportokat.

A kérdőívet az újság mellékleteként, valamint Rácalmás honlapján találhatják meg, és kitöltésével
nagyban támogathatják a
projekt sikerességét, valós
helyzetelemzés elkészítését.
Kérjük, hogy a kitöltött kérdőíveket 2016. július 25-ig, hétfőig juttassák vissza a polgármesteri

FIGYELEM!

Az önkormányzat felhívja a fiatalok figyelmét, hogy

a GÖRPÁLYA

használata a használatbavételi
engedély megadásáig

Közeledik a Rácalmási Tök
fesztivál
5. oldal

SZIGORÚAN
TILOS!

Köszönjük a megértésüket!

hivatalba, dobják be az ott
elhelyezett gyűjtőládába!
A projekthez való hozzájárulásukat előre is köszönjük!
(Részletes tájékoztató lapunk 4. oldalán. Kérdőív az
újság mellékletében és Rácalmás Város hivatalos honlapján, valamint facebook-oldalán található.)

2

Rácalmás

Fogadóórák

Rácalmás képviselő-testületének tagjai minden hónap
első szerdáján tartanak fogadóórát.
2016. augusztus 3.
Kukucska Gyula
Helyszín: Polgármesteri hivatal, a fogadóórák minden alkalommal 15-17 óráig tartanak.

Szelektív
hulladékgyűjtés

Rácalmás területén ebben
az évben is lehetőség van
arra, hogy a lakók szelektív
módon, zsákokba gyűjtsék a
műanyag palackokat, papír,
valamint fém hulladékokat.
Éljenek ezzel a lehetőséggel,
amely környezetünk megóvása szempontjából is nagy
jelentőséggel bír.
A szelektív hulladékszállítás időpontjai 2016-ban:
augusztus 24.
szeptember 28.
október 26.
november 23.
december 29.

Az üveget
külön!

Az üveg hulladék begyűjtése céljából külön szelektív
szigeteket alakítottak ki Rácalmáson.
Szelektív üveggyűjtő szigetek a következő helyeken
találhatók:
– A Tóth Árpád utca elején, a főutcai kereszteződés
után
– Az Adonyi úton a focipályánál
– a Kossuth Lajos utcában a régi Dudás kocsmánál
Kérjük, a gyűjtőbe KIZÁRÓLAG ÜVEGET
dobjanak, a PET-palackot, papírt és egyéb hulladékot ne tegyék bele,
mert azt zsákokban kell
gyűjteni. Köszönjük!

Támogatás iskola, óvoda,
bölcsőde kezdéséhez
Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete a korábbi évek gyakorlatát követve, úgy döntött, hogy a 72 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
család 113 gyermeke részére biztosít július hónapban gyerekenként 10000,- forint ös�szegű Erzsébet-utalványt iskolai taneszközök, óvodai ruhaneműk, cipők megvásárlására.
Az utalványokat a jogosultak a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján július közepén átvették.
Schrick István
polgármester

Sportcsarnok:
ősszel indul a munka!
Rácalmás Város Önkormányzata nyílt közbeszerzési eljárás keretében kívánja
kiválasztani az új sportcsarnok építésének kivitelezőjét.
A felhívás már megjelent!
Várhatóan augusztus végén
lesz döntési helyzetben a
képviselő-testület.
Szeptemberben kezdődhet a sportcsarnok építése, a
befejezést pedig 2017 végére
tervezik önkormányzatunk
vezetői.
A sportcsarnok megközelíthetősége érdekében az
önkormányzat megvásárolt
több ingatlant is. Így például
a Béla közben három ingat-

lan, plusz két telekrészlet, a
Tolsztoj utcában három családi ház, továbbá egy telekrészlet megvételéről született határozat.
Az ingatlanokon lévő
építmények elbontásra kerülnek.
A telkek megvásárlására
azért volt szükség, mert településünk vezetői megfelelő területet szeretnének biztosítani az új sportcsarnok
környékén, hogy a létesítmény buszokkal és személygépkocsikkal egyaránt kön�nyen megközelíthető legyen,
és parkolási gondok se merülhessenek fel.

Pince sor, Király utca:
kezdődhet a beruházás

A képviselő-testület kiválasztotta a Pince sori támfal
építésének kivitelezőjét. Napokon belül megkezdődnek
a munkák. A testület döntött a beszakadt terület helyreállításáról is. Ez utóbbihoz az önkormányzat vis maior
támogatást is nyert.
A képviselő-testület elhatározta azt is, hogy megvásárolja Sárközi Györgyék Duna-parti ingatlanát, hogy
az említett két beruházással egyidejűleg megoldhassa a
Király utca és a Pince sor vízelvezetését is, minél előbb
elkezdődhessen a két utca aszfaltozása, természetesen a
vízelvezetéssel együtt.

Ne tüzeljenek!
Elszállítják a
zöldhulladékot!

Az önkormányzat helyi
rendelete értelmében a nyári hónapokban TILOS tűzgyújtással megszabadulni a
kerti hulladékoktól!
Kérjük, a nem komposztálható
zöldhulladékokat
gyűjtsék össze szelektíven a
Dunanett Kft. által kifejezetten erre a célra rendszeresített (lebomló) zsákokban, mert a szolgáltató havi
rendszerességgel elszállítja
ezt településünkről.
A zsákok átvételére a Dunanett Kft. ügyfélszolgálatán
(Dunaújváros, Budai Nagy
Antal út 2.) van lehetőség az
alábbi időpontokban:
Hétfő, kedd, csütörtök:
8-12-ig és 12.30-14.30-ig
Szerda: 7-19-ig.
A zsákok átvételéhez személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya és az utolsó
szemétszállítási díj befizetését igazoló bizonylat szükséges!
Zöldhulladék elszállítás
időpontok 2016-ban:
Augusztus 13.
Szeptember 8.
Október 8.
November 12.
December 8.
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Elkészült a pálya, de még TILOS
használni!
A leendő sportcsarnok szabadtéri részére tervezett GÖRPÁLYA elkészült, jelenleg minősítés és átvétel alatt van.
Az önkormányzat felhívja a fiatalok figyelmét, hogy
a GÖRPÁLYA használata a használatbavételi engedély
megadásáig SZIGORÚAN TILOS!
Amint az szükséges engedélyek meglesznek, az önkormányzat facebook-oldalán és minden tájékoztatási felületén értesíti majd a fiatalokat arról, hogy használatba vehetik
a görpályát!
Addig köszönjük türelmüket és megértésüket.
Polgármester Hivatal
PÁLYAHASZNÁLATI SZABÁLYOK
A pálya használatba adásáig már több mint valószínű,
hogy nem jelenik meg Rácalmás újság, ezért most tájékoztatjuk a fiatalokat a pályahasználat szabályairól.
Kérjük, a saját biztonságuk érdekében olvassák át figyelmesen az alábbiakat, és tartsák be az előírásokat!
q
A pályát az veheti igénybe, aki az alábbi szabályokat magára nézve érvényesnek tekinti és betartja. A szabályok megszegése a pályáról való kitiltást eredményezheti.
1) A pályán görkorcsolya, gördeszka, roller, mountain bike
és BMX kerékpár használata engedélyezett. Egyéb
sport- és közlekedőeszközzel a pályára menni tilos!
2) A pályán más elemeket, ugratókat, tárgyakat elhelyezni
tilos!
3) A görpálya elemei alá, közé bebújni, tilos!
4) A pályán történt balesetekért a tulajdonos/üzemeltető felelősséget nem vállal. Az esetleges sérülés, baleset
minden felelőssége a felhasználó személyt, illetve annak kiskorú volta miatt a szülőt, gondviselőt terheli.
5) A felhasználó számára a védőfelszerelés kötelező!

6) Minden a pályára lépő felhasználónak kötelessége megvizsgálni a saját sporteszközét, védőfelszerelését. Azok
elégtelen minősége miatt történő balesetek felelőssége
is a felhasználót terheli.
7) A pályán lévő sportelemek használata 14 év alatt felnőtt
felügyelete mellett ajánlott. 8 éven alul gyermekek a pályát nem vehetik igénybe!
8) Dohányzás és nyílt láng használata, valamint alkohol
fogyasztása a pálya területén tilos! Alkohol vagy más
bódító szerek hatása alatt a pályát használni tilos!
9) A pálya csak akkor vehető igénybe, ha azon legalább két
személy jelen van, egyszerre viszont legfeljebb 10 használó személy tartózkodhat rajta!
10) A nézők csak az aszfaltozott pályán kívül tartózkodhatnak!
11) A pályára mobiltelefont, fejpánt nélküli szemüveget,
italos üveget, hosszú sálat, és egyéb leeső, elguruló, zsebekből kihulló, ezáltal balesetveszélyt okozó tárgyat bevinni tilos!
12) Esős, havas, csúszós idő esetén a pálya nem használható!
13) A pályán lévő sportelemekben és az ott található más
elemekben direkt módon okozott kár anyagi vonzatát
a károkozónak kötelessége megtéríteni!
14) Felhívjuk a használók figyelmét, hogy az esetleges elhagyott tárgyakért, eszközökért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben azonban elveszett, gazdátlan tárgyakra, eszközökre bukkannak, akkor az leadható az
önkormányzat ügyfélszolgálatán.
15) A pálya területére állatot bevinni tilos!
16) A keletkező hulladékot kérjük a tárolóban elhelyezni.
17) 11. A házirend megszegői a pálya használatából kizárhatóak!
18) Közérdekű telefonszám: 112 (segélyhívó)
19) Üzemeltető: Rácalmás Város Önkormányzata, telefon:
06 25 517 850
Kellemes kikapcsolódást, balesetmentes sportolást kívánunk!
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GREENING REGIONS
“EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ INNOVATÍV
SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS AZ ENERGIATUDATOSSÁG NÖVELÉSE ÉS
A MEGÚJULÓ ENERGIÁK ELTERJESZTÉSE ÉRDEKÉBEN”

Rácalmás Város Önkormányzat, 245.000.000 forint
támogatást nyert a Norvég Alap Pályázat keretében
Rácalmás Város Önkormányzat által benyújtott
„Együttműködésen alapuló innovatív szolgáltatásfejlesztés az energiatudatosság
növelése és a megújuló energiák elterjesztése érdekében” című pályázat 812.920
EUR, azaz 245.000.000
HUF támogatásban részesült. A pályázatot Rácalmás Város Önkormányzat,
mint a nemzetközi partnerség vezetője nyújtotta be. A
nemzetközi partnerség tagjai: Mezőfalva Nagyközség
Önkormányzata, Energia
klub Szakpolitikai Intézet és
Módszertani Központ, Duna-Via Kft., Stor - Elvdal
Önkormányzata (Norvégia),
Elverum Önkormányzata
(Norvégia).
A partnerség tagjai rendkívüli hozzáadott értéket jelentenek a projekt megvalósítása során a rendelkezésre
álló szakértelmükkel, illetve
helyi ismeretükkel. A tevékenységek túlnyomó többségét Rácalmás Város Önkormányzata valósítja meg,
illetve koordinálja, de munkáját a partnerség tapaszta-

lataira, ismereteire, szakértelmére építi.

A projekt célja
A projekt általános célja
egy fenntartható együttműködési modell kidolgozása
a megújuló energiaforrások
használatának, az energiahatékony megoldások elterjesztésének és a CO2 kibocsátás
csökkentésének
érdekében.
A projekt eredményei
A projekt megvalósítása során elkészítendő energiastratégia sikeresen hozzájárul a helyi gazdasági
fejlődéshez. A stratégia
megalkotása során a megújuló energiaforrások, az
energiahatékonyság és a
CO2 kibocsátás csökkentése terén alapos helyzetfeltárás készül, amelyre alapozva
készül egy 5 éves beruházási
terv. A beruházási terv tartalmazza a tervezett beruházások lehetséges finanszírozási forrásait is.
A projekt kézzel fogható eredményeként két minta projekt fog megvalósulni.

Az első minta projekt keretében egy próbaberuházás
kerül megvalósításra. Ez a
Rácalmási Manóvár Óvoda
és Bölcsőde energiahatékony
felújítását foglalja magába,
megújuló
energiaforrások
használatával. A beruházás
eredményeképpen az óvoda
és bölcsőde fűtését geotermikus energia felhasználásával,
talajszondás hőszivattyúkkal
oldják meg. A beruházás célja
jó példa mutatása a helyi lakosok és a régió más települései számára.
A második minta projekt
megvalósítása során egy regionális energiamenedzsment
ügynökséget állít fel a partnerség. Az energiamenedzsment ügynökség segítséget
nyújt a helyi érdekeltek számára energiával kapcsolatos
kérdésekben, segítve a tudatos energiafogyasztást, elősegítve a környezeti terhelés
mérséklését.
A jelen projekt egy egyedülálló kezdeményezés a
helyi közösségek energiafogyasztási tudatosságának
előmozdításának területén,
valamint a megújuló ener-

giaforrások használatának
elterjedését is nagyban támogathatja. Jelenleg a településeknek a gazdasági fejlődés
ösztönzése problémát jelent,
amely nem csak a pénzügyi
keretek mérsékelt rendelkezésre állásával indokolható,
hanem az olyan szakmai előkészítő anyagok hiányával is,
amelyek nélkül tudatos fejlődés aligha képzelhető el. Jelen projekt ezen a téren rendkívüli eredményeket hozhat.
Kérdőív, a célcsoportok
bevonása
Ahhoz, hogy a projekt
keretében elkészülő tanulmányok a leginkább tükrözzék a helyi igényeket, elvárásokat, sajátosságokat,
kérdőív formájában kívánjuk elérni a célcsoportokat.
A kérdőívet lapunk mellékleteként, valamint Rácalmás Város honlapján és facebook-oldalán találhatják
meg, és kitöltésével nagyban támogathatják a projekt sikerességét, valós helyzetelemzés elkészítését.
A projekthez való hozzájárulásukat előre is köszönjük!
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KÖZELEDIK A XIII. RÁCALMÁSI
TÖKFESZTIVÁL!
A Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület elnöksége és tagjai egyéb vállalt
feladataik ellátása mellett
gőzerővel szervezik az idei
Tökfesztivált, ami idén
szeptember 16-18. között
kerül megrendezésre.
A legnagyobb feladat, a
színpadi fellépők szervezése már lezárult. Így biztosan
vendégünk lesz többek között Bangó Margit, a Margaret Island és a Desperado
együttes, Geszti Péter, a Kozmix, Gáspár Laci, a Cosombolis együttes, Kegye János
pánsípművész, az OPÁNKE Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület és a
Magyarországon Élő Ecuadoriak Egyesülete néptánccal, a Talamba ütősegyüttes, a Dunaújvárosi VASAS
Táncegyüttes, láthatjuk a
CC és a Fekete Lakkcipők
(Komár László) műsorát,
és várjuk még Nagy Bandó
Andrást, Suzyt és Jollyt valamint a REPUBLIC együttest is. Természetesen a gyerekekről sem feledkezünk el.
Őket óriásbábos gólyalábasok, Mesevilág bohócok, a

Görömbő Kompánia táncos
meséi, Farkasházy Réka és a
Tintanyúl együttes produkciói szórakoztatják majd.
A részt vevő árusok gasztronómiai kínálata mellett
már termesztjük a helyi töklekvárhoz, tök ivóléhez és a
tökös mákos réteshez való
sütőtököt is.
Nagyon sok – szép és igényes portékával jelentkező – kézműves árus közül
választjuk ki a legjobbakat,
újakat és régieket egyaránt,
hiszen nagyon sok terméket

már keresnek a fesztivál látogatói.
Lassan betelnek a kiállítótermek is, újdonságunk
idén Lauro Vicente Minga
Guamán ecuadori festő kiállítása, de szeretettel várjuk
vissza Bubutimár Évát és
mesés manókerámiáit.
Dél-koreai és tökös ételek
kóstolója, kézműveskedés és
játszóház, tökfaragás, töklámpás kerékpáros és gyalogtúra, kerékpárkölcsönzés,
Rácalmási séta (idegenvezetés), kisvonat és vidám-

park, vadmadarak, pónilovak, mind-mind újra hívja,
várja a látogatókat.
Egyszóval mi készülünk,
kérjük, készüljön ön is!
Idén milyen dekoráció
díszíti majd háza elejét? Milyen tökös étel elkészítésével
mutatja be sütő-főző tudományát? Ne feledje, hozzájárulását a Tökfesztivál sikeréhez belépőjeggyel köszönjük
meg!
A Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület
elnöksége
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A Virágos Rácalmásért!

A Virágos Rácalmásért!
versenyre ez évben negyvenhét lakos adott le jelentkezést, a Szép Portára pedig
harminc jelentkezést érkezett. Három értékelő csapat
három alkalommal (május
vége, július és október) egymástól függetlenül egy tízes
skálán értékel.
Az így kialakult átlagok
adják majd a verseny végeredményét. Az értékelők
folyamatosan járják a nevezett udvarokat, előkerteket.
Aki szeretné az értékelést segíteni azzal, hogy virágairól, azok pompájáról a
legjobb időszakban és fényviszonyban fényképet készít,

az maximum három darab
a városvédők e-mail címére
(info@racalmasivarosvedok.
hu) beküldött fényképpel
bátran megteheti.
Városvédő Egyesület
elnöksége

Kérjük támogassa Ön is
lehetőségeihez mérten
egyesületünk munkáját!
Számlaszámunk:
KHB 10400463-50526766-68721009.
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A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT!
Városunk ismét jelentkezett a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyre, melyen idén is
majdnem 300 település vesz
részt.
A hattagú kertészeti és
környezetvédelmi szakemberekből álló értékelő bizottság június 30-án a kora
délutáni órákban érkezett. A
művelődési házban Bodnárné S. Gabriella és Kazsoki
Sándor fogadta őket. A terembe belépve első szavuk a
gyönyörű virágok voltak!
A szakemberek több
szempontot vizsgáltak az
értékelés során. Ilyenek pl. a
– köz és zöldfelület fenntartás és fejlesztés,
– település környezetvédelmi programja,
– környezet állapotát javító beruházások,
– környezeti nevelés és
oktatás,
– klímatudatosság,
– környezetkímélő módszerek és hatékony energiafelhasználás,
– hulladékgazdálkodás,
újrahasznosítás,
– fenntarthatóságot segítő tevékenységek,
– civil szervezetek, lakosság és helyi vállalkozások
részvétele a környezetszépítésben,
– helyi virágosítási verseny, közösségi kertek megléte.
E témákban részletesen
tájékozódtak az elmúlt három év fejlesztéseiről és az
elkövetkező időszakra tervezett beruházásokról is
(Milleniumi-tó rekonstrukciója, temetői ravatalozó és
környezete). A papírmunka
végeztével a következő javasolt útvonalat, intézményeket jártuk végig:
Manóvár Óvoda, közösségi tér és szalagágyak, temető, sportpálya, Somogyi
B. út, Bajcsy-Zs. és Kossuth

Az értékelő bizottság tagjai
L. utca, Duna-part, Tóth Á.
utca és vasútállomás.
Az
óvodát
Pálinkás
Tiborné mutatta be a zsűrinek, akiket lenyűgözött már
a felújított épület, a stílusa,
helyi foltvarró remeke a falon, az udvar és csodás fái , az
óvodai veteményes (környezeti nevelés) a kemence (hagyományápolás), EU konform elemek az épületben és
az udvaron, stb.)
A közösségi tér felé sétálva a különleges papíreperfákat is csodálták és fotózták.
A közösségi térnél és a
szalagágyások mellett sétálva
csak dicsérő szavak hangzottak el, hosszan gyönyörködtek a virágok sokaságában. Jó
tanácsként mondták, hogy
minél több évelő növényt
ültessünk, és ahol a virágözön alatt kilátszik a föld, ott
mulcsozni kell.
A temetőben - ami immár önkormányzati kezelésbe került -, az új ravatalozó
és környezetének kialakítását mutattuk be hangsúlyozva a rendezettség fontosságát hiszen a mi temetőnk a
város közepén van. Az építkezés mellett megtekintették a Pajzs emlékművet is.
Ezután kisbusszal mentünk el a focipályához, ahol
a föld és fűrekonstrukció
után szép, öntözött és nyírt

terület lett kialakítva energiatakarékos világítással. A
Somogyi Béla utcában a járda építést néztük meg, de
persze itt is ámulva nézték
a szép kerteket, házakat. A
Bajcsy-Zsilinszky és Kossuth Lajos utcákban sem
jártak még korábban, itt a
csapadékvíz-elvezetés, partfal stabilizálás után helyreállított utat, utcaképet nézték
meg. Megálltunk a Ráctemplomnál és a régi, felújítás alatt álló régi patika épületre is vetettünk nem egy
pillantást. Csodálva nézték
a szépen helyreállított, takaros lakóépületeket és az ízlésesen virágosított kerteket,
előkerteket. A Duna-parton
élettel teli vízi paradicsomot
találtunk és persze szakértő szemmel vizsgálták az út

két oldalára ültetett fákat. A
Tóth Árpád utcában szintén a faültetések és az új aszfaltozott utak (Kinizsi, Helyes Imre) voltak terítéken,
de nem győztünk lassítani a
rengeteg virágos porta előtt!
Végezetül a vasútállomásra
mentünk, ahol szépen nyírt
zöld felületet, csodás virágokat és cserjéket láttak a felújított állomásépület mellett.
Itt ért véget ez évi hivatalos látogatásuk Rácalmáson.
Összességében
szinte
mindenhol rendezett környezetet láttak. Nem csak a
közterületeken, de a magánházak előtt is szépen nyírt
gyepet, rendezett területet
és virágos portákat láthattak. Értékelték a közterületeket, portákat, házakat,
rendezettségüket, a faültetések sokaságát, a virágokat
városszerte, utakat, járdákat
és kerékpárutakat. Még egy
jó tanácsot kaptunk: a kiszáradt fák, letört, elszáradt
ágak eltávolítására fokozott
figyelmet kell fordítani, mert
balesetveszélyesek lehetnek
és esztétikailag sem szépek.
Azzal búcsúztunk el,
hogy jövőre újra szeretnének visszatérni, hiszen ennyi
szépséget,
rendezettséget
és fejlettséget Rácalmáshoz
hasonló nagyságú településen kevés helyen látni.
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde
Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük!

Köszönjük kedves vendégeinknek, s annak a néhány szülőnek, aki eljött a kerti partinkra.
A tombolából befolyt összegből a gyermekeknek a képen
látható rollereket vásároltuk.
Örömmel használják most nyáron a kellemes, szép udvarunkon.
Köszönjük a felajánlott tombolatárgyakat, valamint Jankovics Tibornak a világítás kiépítésében nyújtott segítségét.

Elbúcsúztak a bölcsődétől
Kirándultunk

Intézményünk kollektívája ellátogatott az etyeki Korda Filmstú
dióba. Sok érdekes dolgot tudtunk meg a filmkészítés rejtelmei
ről. Kellemes, szép nap volt, mindenkinek jó szívvel ajánljuk ezt a
helyet családi programként is

Elbúcsúztak a hároméves bölcsisek a bölcsődétől. Szépen
feldíszített terasz várta a kedves szülőket, gyermekeket június 16-án délután.
Minden búcsúzó gyermek tarisznyát, apró ajándékot, ölelést kapott szeretett gondozó nénijétől.
A Süni csoportos óvodások kis műsorral lepték meg a piciket. Majd Kozári Boglárka bölcsődénk szakmai vezetője
vezetésével felsétáltak a Süni csoportba, ahol szeptemberben
ezek a kis apróságok megkezdik a tanévet.
Köszönjük szépen Nagy–Abinéri Orsinak, hogy arcfestéssel szerzett örömet a gyermekeknek.
Pálinkás Tiborné
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A Budavári Palotában voltunk
2016. június 9-ére (csütörtökre) meghívást kaptunk
a Cimbora Alapítványtól a
Budapesti Történeti Múzeumba és a Budavári Palotába. Múzeumpedagógiai foglalkozás, Várbarangoló túra
és más izgalmas programok
vártak ránk.
A csapattal rácalmási ,
dunaújvárosi és perkátai
cimborák is utaztak a Déli
Pályaudvar felé tartó reggeli vonaton. Már az utazás is
nagy élmény volt a piros vonattal, megalapozta az egész
nap hangulatát. Érdnél pedig
újabb gyereksereggel bővült
a kirándulók száma. Aztán
megérkeztünk a Déli Pálya-

udvarra, ahol már csak egy
hosszú lépcsősor várt arra,
hogy megmásszuk. Fent a
vár tövében Békéscsabáról
és Balatonalmádiból érkező
cimborák csatlakoztak hozzánk. Egy vidám, jó han-

Cimborák beszámolója:

Nyári Bianka és Krizsán Balázs beszámolója a kirándulásról:
Nagyon jól sikerült a kirándulás, amellett, hogy sok
mindent megtudtunk a magyar történelemről még sok
jó barátra is szert tettünk. Szobrok után nyomoztunk,
melyik hőst ábrázolja és ki az alkotója. A Budavári
Várnegyedben jót szórakoztunk a történelmi játszótéren. Ezek után egy tanulságos foglalkozáson vettünk
részt a Budapesti Történeti Múzeumban, itt csapatokban dolgoztunk, együtt oldottuk meg a feladatokat.
Sosem fogom elfelejteni. Külön megköszönöm Marcsi
néninek, hogy elmehettem. (Nyári Bianka)
A Cimbora klubbal a Budavári Palotába látogattunk el.. Megnéztük a Mátyás Templomot a Budai Várat, a Halász Bástyát. A kirándulás végén elmentünk
a Budapesti Történeti Múzeumba, ahol sok régi és érdekes emléktárgyat láttunk. Szerintem nagyon jó volt
a kirándulás! (Krizsán Balázs)

gulatú Cimbora találkozó
vette kezdetét! A Hadtörténet Múzeum előtt kiállított
ágyúknál közös fotózás, tízóraizás, majd egy kis játék
után indultunk a megbeszélt
találkozóhelyre.
Közülünk sokan nem barangoltak még a Budai Várnegyedben, ők most felfedezhették és játékosan
megismerkedhettek vele a
„Várbarangoló” túra keretén
belül. Különböző pontokon
játékmesterek várták a cimborákat a megoldandó feladatokkal. A jó teljesítményért pedig végül mindenki
apró jutalomban részesült.
Kutattunk fotók alapján lovas
szobrok után, meghallgattuk a Halász Bástya történetét, amiből azt is megtudtuk,
hogy a hét tornya a hét vezért jelképezi. Megcsodáltuk a Mátyás templomot és
Mátyás kútját is, elsétáltunk
a Sándor Palota előtt és sikerült megnéznünk az őrség
váltást is. Az útvonalunk vége
előtt egy hangulatos, középkori játszótér is várt minket,
ahol nagyon jól szórakoztunk! Az utolsó állomás a
Budapesti Történeti Múzeum volt, ahol egy interaktív
foglakozással zártuk a felfedezések sorát.
Ez a nap nemcsak sok új
érdekességgel szolgált, de
mindezt az együtt felfedezés
és közös játék örömével!
Törökné Antal Mária
klubvezető

FELHÍVÁS!

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, -kezelőket és
-használókat, hogy gondoskodjanak az ingatlanjaikat
érintő, azokon áthaladó vezetékeket elérő vagy megközelítő fák és növényzet
metszéséről, illetve eltávolításáról!
Miért fordulunk önhöz?
• Mert a vezeték az ön
tulajdonában álló ingatlant
érinti, keresztezi.
• Mert a vezetéket az előírt távolságon belül megközelítő fák, növények vagy
ezek ágainak visszavágása
során szem előtt tudja tartani saját kertészeti, esztétikai
szempontjait is.
• Mert a vezetéket meghatározott távolságon belül érintő, megközelítő fák,
növények élet- és balesetveszélyt, valamint áramszüneteket, feszültségingadozásokat okozhatnak.
A vezetékek biztonsági övezetének terjedelmére vonatkozó előírásokat a
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet tartalmazza.
Biztonság mindenekelőtt!
Kérjük, hogy előzetesen
jelentse be a munkavégzés
tervezett időpontját az áramhálózati társaságnál, hogy az
érintett vezetékszakaszokat
a munka megkezdése előtt
feszültség-mentesíthessük!
A bejelentés elmulasztásából
és a feszültségmentesítés elmaradásából adódó esetleges
balesetekért, károkért nem
vállalunk felelősséget!
A bejelentést a következő telefonszámokon teheti
meg:
Pécsi régióközpont:
06 72/ 500 084
Szekszárdi régióközpont:
06 74/ 505 700
Kaposvári régióközpont:
06 82/ 502 934
Nagykanizsai régióközpont:
06 93/ 503 500
Tisztelettel:
E-ON
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Vendégeink voltak a dransfeldi gyerekek
Az idei évben július 5-én
érkezett meg Rácalmásra német testvérvárosunk,
Dransfeld
diákcsoportja,
13 fiatal és 3 felnőtt kísérő.
A vendéglátó családok fogadták a gyerekeket, majd
a programismertetést követően mindenki szívesen
tért nyugalomra a hosszú út
után. A következő hét folyamán változatos programokat
szerveztünk a vendégeknek,
ezekre a magyar családok
gyerekei is velünk tarthattak. Szerdán a Jankovichkúriában töltöttük a napot,
csocsó, ping-pong, és keramikus kézműves foglalkozás szerepelt a programban,
majd a vízisport szakosztály
segítségével egy rövid dunai motorcsónakázást is be

tudtunk iktatni. Csütörtökön Mogyoródon, az Aquaparkban telt a nap, pénteken
pedig a Fővárosi Állatkertbe
látogattunk el. A szombati napot a Zamárdi Kalandparkban töltöttük, a délutáni részbe még egy balatoni
fürdőzés is belefért. Vasárnap volt a családi nap, ekkor
a programszervezésről a fogadó családok gondoskodtak. Hétfőn a Velencei tóhoz kirándultunk, majd este
grillparti zárta a hetet. Ez alkalommal adta át Rácalmás
Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata a visszautazó német csoportnak az
ajándékát: üdítőket, édességeket, rágcsálnivalókat.
Kedden reggel élményekkel telve indultak haza a né-

met vendégek. A hét folyamán barátságok szövődtek
vagy erősödtek meg, s remek
alkalom volt az együtt töltött
idő a nyelvgyakorlásra is.

Jövőre a rácalmási gyerekek utazhatnak majd ismét
Németországba.
Bodnár Edina,
Szilágyi Irén

Rácalmás Város Önkormányzat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Rácalmás Város Önkormányzat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Rácalmásiak!
Örömmel értesítjük önöket, hogy Rácalmás
Város Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2016. június 16-tól megkezdte

2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19.
06-25-440-440 és 06-25-440-018
csaladsegito@racalmas.hu
és gyerekjoletisz@racalmas.hu

Továbbra is várjuk adományaikat!
Ügyfeleinknek szüksége lenne működőképes kis- és nagy háztartási gépekre, gyermek
és felnőtt ruhákra, játékokra.
Köszönettel:

Rozonics Patrícia és Szilvási Katalin
családsegítő munkatársak

2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19.
06-25-440-440 és 06-25-440-018
csaladsegito@racalmas.hu
és gyerekjoletisz@racalmas.hu

pszichológusi tanácsadását

Bővebb információért forduljanak a családsegítő
munkatársakhoz!
Rozonics Patrícia és Szilvási Katalin

Rácalmás

11

Rácalmás Város Önkormányzat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
E-mail: csaladsegito@racalmas.hu és gyerekjoletisz@racalmas.hu
Tel: 06-25-440-440 és 06-25-440-018

2016. június 1-től körzetek szerint
fogadja ügyfeleit
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8-12 óráig
Kedd : Zárva
Szerda: 8–17 óráig
Csütörtök: Zárva
Péntek: 8-12 óráig

Rácalmás I. körzet – ROZONICS PATRICIA:
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, Pirosalma 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 végéig, Szigony u., Bruck köz, Fürdő u.

Rácalmás II. körzet – SZILVÁSI KATALIN:
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, Madách 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, Ciklámen 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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Tábori élmények
Idén is lehetőséget biztosított Rácalmás Város Önkormányzata a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülő iskolások táborának megszervezésére. A
Jankovich-kúriában a színes
programok között napi há-

Kigazoltuk
a tökföldet!

Nyakig ért a gaz a
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület tökföldjén!
De megszüntettük ezt az
áldatlan állapotot! Megcsináltuk! Megcsináltuk! Júliusban ismét kigazoltuk a
tökföldet, megszabadítottuk a növényeinket a kártékony gyomoktól! Köszönjük
a 18 megjelent segítőnek a
kemény és kitartó munkát!
Úgy néz ki lesz sütnivalónk
a Tökfesztiválra!
Városvédő Egyesület
elnöksége

romszori étkezés volt biztosítva. Megismerkedhettek
különböző sportokkal, játékokkal, részt vehettek kézműves foglalkozásokon, kötetlen beszélgetés keretében
a védőnők felhívták figyelmüket az egészséges életmód

fontosságára. Az utolsó napon a Veszprémi Állatkertbe látogattunk el. A Család
és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai összefogva a
védőnőkkel, az óvoda és az
iskola dolgozóival felejthetetlen élményt nyújtottak a

gyermekeknek. A képek is
erről tanúskodnak.
Ezúton szeretnénk megköszönni Rácalmás Város
Önkormányzatának a tábor
és kirándulás anyagi támogatását és segítőinknek az
aktív részvételt!

Rácalmás
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Nyári ügyelet a Jankovich Barina néptánctábor:
fergeteges gála volt!
iskolában
2016. júli. 27. (szerda) 8-12
2016. aug. 03. (szerda) 8-12
2016. aug. 10. (szerda) 8-12
2016. aug. 17. (szerda) 8-12

Márta István - ig. hely.
Márta István - ig. hely.
Kürtösiné Fáczán Andrea - ig. hely.
Kiss József - igazgató

Javítóvizsga és osztályzóvizsga:
aug. 29. (hétfő) 8.00 óra
Pótbeíratás:
aug. 24-30-ig 8-12 óráig Iskolalátogatási igazolás kiadása ezeken a napokon
Tankönyv csomag átvétele: KIZÁRÓLAG ezen a két napon
aug. 29-én (hétfő) 10-17 óráig
aug. 30-án (kedd) 10-17 óráig
A tankönyvek átvételekor átadás-átvételi bizonylatot ír
alá a szülő.
A tankönyvek ellenértékét 2016. szeptember 15-ig
kell befizetni a szülőnek csekken vagy banki átutalással a
KELLO (tankönyvforgalmazó) felé.
Tanévnyitó ünnepély: 2016. augusztus 31 . (szerda) 17.00 óra
Első tanítási nap: 2016. szeptember l. (csütörtök)

Nagy sikerű táncgálával zárult a Rácalmási Barina Táncegyüttes
idei tánctábora. Az évzáró műsoron a tavaly év elején újjáalakult
együttes mind a négy csoportja, közel ötven táncos mutatta be
tánctudását. A teltházas gálán vastapssal díjazta a közönség a
produkciókat. Ezt követően táncházzal, közös táncolással zárult
az este

MEGHÍVÓ
a 2016. augusztus 20-án megrendezésre kerülő városnapi rendezvény

„Magyaros ételek főzőversenyére”

Rácalmás Város Önkormányzata, valamint a Jankovich - kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ nevében nagy tisztelettel meghívom Önt a
2016. augusztus 20.-án a Jankovich - kúria területén megrendezésre kerülő
magyaros ételek főzőversenyére. A díjazottak értékes ajándékot kapnak.
A főzőversenyen a következő két kategóriában lehet indulni:
I. kategória: Hagyományos magyar ételek
II. kategória: Különleges magyar ételek
Minden résztvevő számára biztosítunk
a főzéséhez megfelelő helyszínt, tűzrakó helyet.
Kérem a versenyen való részvételi szándékát 2016. augusztus 18-ig
az alábbi elérhetőségek valamelyikén, vagy személyesen
a Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ irodájában jelezze.
Tel: 0625/440-020
Mobil: 0630/922-9830
E-mail: jankovichkuria@jankovichkuria.hu
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Almavirág Ajándékbolt

A Jankovich-kúria
Rendezvényés Turisztikai Központ
Oktatási
Épületében
várja vásárlóit az
„Almavirág Ajándéküzlet”
folyamatosan bővülő,
sokszínű kínálatával.

Többek között:
Képeslapok, naptárak, textil tárgyak,
kerámiák, természetes alapanyagú
kozmetikumok, gyertyák.

Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 08.00 - 16.00
Szombat: 08.00 – 12.00
Vasárnap: Zárva
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Júliusi éjszaka – remek előadás volt!
Könnyed nyári előadás,
igazi közönségsiker volt július 8-án a Rácalmási Játékszínkör Júliusi éjszaka című
vígjátéka, amelyet két felvonásban láthattunk a művelődési házban.
A darab a boldog aranykor idején játszódik, a harmincas években, amikor már
elfelejtették az első világháborút, de még nem gondolnak a másodikra – flörtölnek, házasodnak, táncolnak,
élvezik az életet. Elsősorban
vágyakozás nyílt megvallása,
az inas megaláztatásának finom, mégis erőteljes kritikája, ugyanakkor először jelenik
meg egy szolga véleménye is.
A vőlegény és a menyasszony
házasságra készül. Csak az a
baj: a menyasszony mást szeret, és egyáltalán nincs ínyére a vőlegénye közeledése,
aki viszont majd szét durran
éledező férfierejétől. A kikapós özvegy szóba sem jöhet,

mert hárman is dongnak körülötte. A vőlegény a faluban
nem ismeri a járást, így csak
az inas választottja, a komorna marad.

A szereplők a következők
voltak a darabban.
Vőlegény: Csősz Péter,
Menyasszony:
Adrián
Anikó

Gábor: Kupsza János
Ház úrnője: Arany Réka
Ház ura: Lukács László
Isti: Nagy Zoltán
Herceg: Osvai Zoltán
Inas: Lukács Zsolt
Komorna: Kovács Virág
Özvegy: Ördögné
Ruszthi Anna
Dadus: Lendvai Józsefné
Színi rendező: Ördögné
Ruszthi Anna
Zenei rendező: Udvari
Péter
Gratulálunk az egész csapatnak! Köszönjük a remek
előadást, a kellemes estét!

Augusztusban zárva lesz a Rácalmási Művelődési
Ház és Könyvtár
Augusztus 1-től négy héten át szabadságolások és a
szükséges karbantartási munkálatok elvégzése zárva lesz
a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár. Ez idő alatt
csak az augusztus 20-ai műsorban fellépő csoportok (as�szonykórus, néptáncosok) számára biztosítunk próbalehetőséget.
A nyári zárva tartás előtti utolsó kölcsönzés nap július
30. szombat.
A szünet idejére kikölcsönzött könyvek visszahozási határideje: augusztus 30., kedd.

Kérjük, ne feledkezzenek meg a kölcsönzési határidő betartásáról, hogy ne érje önöket kellemetlen meglepetés a
késedelmi díj összegével kapcsolatban, ami 10 Ft/könyv/
nap és 20 Ft/folyóirat/nap.
Nyitás: augusztus 30., kedd. Ezt követően újra szeretettel várjuk látogatóinkat programjainkra, rendezvényeinkre,
valamint várunk minden régi és új klubot, csoportot az ös�szejöveteleikkel kapcsolatos igények egyeztetésére.
Kellemes nyaralást, jó pihenést kíván mindenkinek a ház
kollektívája!
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Ebben a cikkben nem egy
hosszabb, egész oldalas történetet, vagy sztorit írok le, hanem
egy-egy olyan történést, vagy eseményt, amely önmagában egy érdekes hír és nem szorul bővebb kifejtésre. Az elmúlt 150 évben sok
rácalmási hír jelent meg az újságokban. Ezekből szemezgetek egy
oldalnyi terjedelemben.

Kis hírek az
elmúlt 150 évből

Bay Géza lovas balesete
Fővárosi Lapok 1876. 04.
Bay Géza képviselő lovai e
napokban elragadták a kocsit: a
kocsis leesett a bakról, s a lovak
a keresztutcában úgy elgázoltak
egy fodrásznőt, hogy azt nehéz
sebekkel szállították a kórházba.
Önkéntes árverés
Budapesti Hírlap 1903. 04.
Néhai bábai Bay Géza úr hagyatékához tartozó 18 db. félvér
ló, különböző kocsik és szerszámok, különféle fajkutyák, éneklő-és díszmadarak, 1903. évi
április hó 3-án délután 3 órakor
Ráczalmáson a Bay kastélyban
fognak szabadkézből a legtöbbet ígérőnek átadatni. Néhai
bábai Bay Géza örökösei.
Ráczalmás község
hirdetménye
Vadász és versenylap 1918.
04.
Ráczalmás község elöljárósága ezennel közhírré teszi, hogy Radicsa- és Szlatina-pusztán mintegy 1088 kat.
holdon gyakorlandó vadászati
jogot május hó 15-én d. e. 10
órakor, a Nagyszigeten, mintegy 382 kat. holdon gyakorlandó vadászati „jogot május
hó 15-én d. e. 11 órakor a községházán 40 évre nyilvános árverés útján haszonbérbe adja.

Az árverési feltételek, melyek
különben a 15462/1912. számú szabály-rendeletben vannak körülírva, a hivatalos órák
alatt a községházán megtekinthetők. Kelt Ráczalmáson, 1918.
évi április hó 6-án. P. h. Szabó
s. k. biró
Koleragyanus megbetegedés
Pesti Napló 1911. 09.
Székesfehérvárról táviratozták: Rácalmás községből az alispáni hivatalnak jelentést tettek,
mely szerint Magda Józsefné
téglagyári munkásnő koleragyanus tünetek közt megbetegedett. A jelentés vétele után
Lauschmann megyei főorvos
azonnal a helyszínre utazott,
ahol megtette a szükséges óvóintézkedéseket.
Pécsi Mária beadványa
Fővárosi Közlöny 1920. 07.
A tanács Pécsi Máriának az 1907. évi február 17én 9454/1917-VII. szám alatt
1915. évi szeptember 1-től kezdődő hatállyal föltételesen kinevezett dajkának korengedély
iránt benyújtott kérelmét pártolóan azzal a javaslattal terjeszti a
törvényhatósági bizottság hatáskörében működő tanácsülés elé,
hogy Pécsi Máriának a kért korengedményt megadni, azaz kimondani méltóztassék, hogy ő,
aki Rácalmás községben (Fejér
megye) az 1871 évi augusztus
28-án születet, korára tekintet
nélkül, képzettségének megfelelő bármely végleges állásra kinevezhető, vagy megválasztható.
A gyilkos- és a tréfás villám
Budapesti Hírlap 1921. 08.
Rácalmás község határában
a villám halálra súlytotta a szabadban dolgozó Vadász Jánost
rácalmási lakost. A közvetlen
mellette álló Horváth Ferencnek csak a bal lábán lévő cipő-

jét lyukasztotta ki a villám s az
ijedtségen kívül más baja nem
történt.
Nyaralás Ráczalmáson
Színházi Élet 1932. 28.
Szabó Jenő mérnök, Rácalmás, Fejér megye. Vendégeinket
a vasutállomáson saját autommal várom. A községet erdős
szigetek övezik, ligetek, hegyek
is vannak. Szép kirándulás csónakkal a Dunán. Újonan épített
emeletrészen négy szoba, különbejárattal, balkonnal, szép
kilátással a Dunára. Teniszpálya, Duna fürdő egy percre.
Autó és csónak a vendégek rendelkezésére áll.
Napi négyszeri étkezéssel, 4
pengő.
38 vitézi telket adományozott
a kormányzó
Pesti Napló 1936. 09.
A kormányzó az Országos
Vitézi Széknek a miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásával megbízott földművelési miniszter által előterjesztett
javaslatára 38 vitézi telket adományozott. Az új telkes vitézek
névsora a következő: …….vitéz
Hidalmási Ferenc volt tartalékos szakaszvezető, ácsmester,
Rácalmás; vitéz Rónai Mihály
volt tartalékos közvitéz, ácsmester és földműves, Rácalmás;
vitéz Csavajda György volt tartalékos főtüzér, cipész, Rácalmás; vitéz Gódán János volt
tartalékos közvitéz, földműves,
Rácalmás; vitéz Morva Mihály
volt tartalékos szakaszvezető,
kőműves segéd és földműves,
Rácalmás.
Az inyencmester üzenete
Pesti Napló 1937.10.
F.K- né Rácalmás. Azt kérdezi , hogy mi az agar-agar? Az
agar-agar tengeri moszatokból készült gumiszerű anyag,

melyet a zselatin mellett, vagy
annak helyettesítésére a cukrászatban is felhasználnak az
anyagok kocsonyásítására.
Aki nem tud úszni, ne menjen
a Dunába
Magyar Országos Tudósító
1938. 02.
Félesztendővel ezelőtt a Keresztény Szocialista Villamos
Alkalmazottak Országos Szövetsége Ráczalmás község területére hajókirándulást rendezett,
amelyen résztvett Popper Viktor HÉV alkalmazott is. A hajó
kikötése után rövid idő múlva Popper Viktor a Duna kőgátja fölötti részen a Dunába
ment füröani. Mindjárt a parttól néhány lépésnyire melléig
ért a vlz. Itt hirtelen alámerült,
örvénybe került és belefulladt a
Dunába. Holttestét csak három
nappal később fogták ki. Özvegye kártérítési pert indított Farkas Kérolv községi főjegyző, továbbá Ráczalmás község ellen és
havi 148 pengő járadékot követelt azon az alapon, hogy elmulasztották a figyelmez- tető táblákat elhelyezni, amelyek tudtul
adták volna, hogy a szóban forgó helyen a fürdés életveszélyes,
A budapesti kir. törvényszék és
most a tábla Alcsuthy-tanácsa
is az özvegy kártérítési keresetét
elutasította. A bizonyítási eljárás során kiderült ugyanis, hogy
a kirándulás rendezői, de az alperesek is kijelölték azt a helyet,
ahol a kirándulók fürödhetnek.
A felperes férje azonban olyan
helyen ment a Dunába, amelyet
fürdés céljaira nem jelöltek ki.
Megállapítást nyert az is, hogy
Popper Viktor nem tudott úszni.
A bíróság megállapítása szerint
tehát a halálos baleset kizárólag Popper Viktor gondatlansága folytán következett be és így
kártéríteni nem lehet.
Szalai Árpád
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Újabb 100 gyerek nyaralt a Hankook-táborban
Idén is folytatódott a
Hankook gyermekek idegen
nyelvű oktatását támogató
CSR programja. A 2014ben indult kezdeményezés
partnere továbbra is a Funside Angol Tábor, és 2015 után
2016-ban is csatlakozott a

programhoz a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
(NOE) – ezzel pedig idén
is elérhetővé vált a program a rászoruló nagycsaládosok számára. A Hankook
támogatásának köszönhetően összesen 100, mintegy

40 nagycsaládból származó,
10 és 17 év közötti diák vehet részt az egyhetes, nemzetközi angol táborban Balatongyörökön. A támogatás
összértéke meghaladta a 7
millió forintot, és jól illeszkedik a vállalat 2012-ben

indított Hankook Értékteremtő Programjába, melynek célkitűzései között szerepel a helyi közösségekkel
való szoros együttműködés
mellett a környezetvédelmi,
egészségügyi és oktatási területek felkarolása is.

és a Bakonyba. A Macska
őrsnek lesz sátrazás pizsamapartival.
Őrsvezetőképző tábor: augusztus 3-12.
„Cserkészen az életre” táborok augusztus 7 - 12, augusztus 14 - 19. Megérkeztek
a befizetést igazoló e-mailek is. Aki a cserkészek szervezésében szeretne utazni,
az mielőbb jelezze levélben
blau@invitel.hu, vagy telefonon: 30/4320795. Vonattal

utazunk, elővételben vesszük
meg a jegyeket. Természetesen egyénileg is el lehet vinni
a gyerekeket.
A csapattábort augusztus
21-28 között 8 nap (7éj) tartjuk meg. A táborhelyet felderítettük Bugacon, a program
is alakul. Aktív csapattagoknak az idén is próbáljuk tartani az 5000Ft+utazás részvételi díjat.
Blau Sándor
csapatparancsnok

A cserkészcsapat hírei
Május 14-16. között Székesfehérváron portyáztunk
27 fővel. Szombaton virágot
vittünk példaképünk Kaszap
István sírjához és megemlékeztünk róla. Érdekes, vidám
feladatokkal bejártuk, megismertük a várost. Megszálltuk
a romkertet a nemzeti emlékhelyek napján, táborgyertyával zártuk a napot. Vasárnap szentmisén vettünk részt
a bazilikában, majd őrsökre
bontva szerveztünk programokat. Az esti, városi „mese-erdőben” minden volt: békává változott királyfi, herceg
kisasszony, ogre, szellem, boszorkány, rabló, utcazenész,
rendőri üldözés, kút tündére
és persze bátor lovagok, akik
elbuktak a halál kapujában
(az északi irány megtalálásának módjaiban). Pünkösd
hétfőn pakoltunk, rendet raktunk és ott voltunk az egyházmegyei napon is.

A május 20-22. között
megtartott
őrsvezetőképző hétvégén befejeződött a
képzés első harmada. Két jelöltünk készülhet a nyári táborra! A szombat esti vacsorát csapatunk felajánlásaként
főztük meg a résztvevőknek.
Május 28-a délutánját a
szigetben töltöttük. A tanösvényen kiképzés-forgót tartottunk, piknikeztünk, gyakoroltuk a nyakkendőharcot.
Az ott töltött négy óra úgy elrepült, hogy észre sem vettük.
Június 18-án, szombaton a
Budakeszi Vadasparkban, hat
autóval 34-en vettünk részt a
kiránduláson. A cserkészszövetség pályázaton ingyenes
belépőket nyert, így 1000Ftba belefért az útiköltség és a
fagyizás is.
Júliusban túráztunk a Balaton-felvidéken, a Vértesben, fürödtünk a Velencei-tóban. Megyünk a Börzsönybe
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Ifjúsági horgásztábor
A Rácalmási „Sirály”
Horgász Egyesület 2016. június 27. és július 02. között
tartotta ifjúsági horgásztáborát.
A rétimajori Nyalókaszigeten 20 gyermek 3 felnőtt kíséretében pihent és
horgászott az erre a célra kialakított, ideális üdülőhelyen. A horgászpalánták a változatos halfaunából
nagy halakat is zsákmányoltak. Az idén először táborozó Toronyi Barnabás 7,2 kg-

A horgászás mellett focizással, pingpongozással és
esti meccsnézéssel gyorsan
szaladtak a napok. Péntek
délelőtt halfogóversenyen
mérettették meg tudásukat a táborlakók, este pedig
szalonnasütés zárta a hetet. Szombat délelőtt családi
horgászattal és közös bográcsozással köszönt el egymástól a baráti közösség.
A „Sirály” Horgász Egyesület hosszú évek óta megrendezett tábora a horgász-

os, míg a rutinosnak számító
Nagy Gábor Bence 12 kgos pontyot fogott. Mindenkinek akadt a horgára szép
számmal hal, sőt volt olyan
vehemens kapás is, hogy a
bot a tóban kötött ki, és csak
nagy ügyeskedés árán sikerült visszaszerezni.

Áramszünet!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A
tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültségmentesítése.
A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében

2016. július 30-án 10 órától várhatóan 16 óráig

Rácalmás: Martinász u. 35-79., 32-74/1., Vasvirág u. 49
sz., Venyimi u. Beugró bűfé területén áramszünet lesz.
Tisztelettel: E-ON

utánpótlás-nevelés
egyik
alappillére a településen. A
programot a horgászegyesület, Rácalmás Város Önkormányzata a HVDSZ és
magánszemélyek is támogatták.
Dualszky-Kovács István
elnök

Lapunk következő száma

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Rácalmás Rácalmás Önkormányzatának kiadványa
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Szántó Béla (elnök), Bíró Béla, Szekeres István. Szerkesztőség levélcíme: 2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. Telefon: (25) 440-001
Nyomdai munkák: a Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető
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Rácalmás   Sportegyesület

Vidék-bajnokság

Vidék-bajnokságon szerepeltek a Rácalmás SE Vízi- és
Szabadidősport Szakosztály versenyzői.
Az országos bajnokságra csak az innen továbbjutó versenyzők indulhatnak, mely július 29-31-én lesz Sukorón. A
versenyzők előtte egyhetes táborba vesznek részt Dömsödön.
Számos jó eredmény született, ezek közül is kiemelkedett
a kenusok teljesítménye.
Vidéki bajnokok lettek a következő távokon:
Bucsi Bence C-1 4000 m, C-2 500 m és C-1 3x200 m-es
váltó.
Bucsi Bálint C-2 500 m, C-1 3x 200 m-es váltó,
Nagy Ivo Máté C-2 500 m, C-1 3x 200 m-es váltó,
Horváth Benedek C-2 500 m.
Gratulálunk!
Bölcskei Ferenc
szakosztályvezető

Vízi tábor

A Rácslmás SE Vízi és Szabadidősport Szakosztálya
vízi tábort szervez a sportág iránt érdeklődő 9-12 éves
úszni tudó lányok és fiúk részére (a tábort min. 15 fő
esetén indítjuk)

Időpont:
augusztus 22-26-ig,
9-15 óra között.
Részvétel: 10 000 Ft/fő mely tartalmazza az ebédet is.
Jelentkezni és érdeklődni lehet augusztus 15-ig, személyesen a csónakházban vagy telefonon: Bölcskei Ferenc, 20/9 520-580.

Vízisport-szakosztályunk versenyzői számára a nehézségek ellenére sikerült megtartanunk a kéthetes vízi tábort

Bölcskei Ferenc
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JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- ÉS TURISZTIKAI
KÖZPONT

Folyamatosak a programok

vészetoktatási Intézmény pedagógusai által szervezett alkotótábor, ahol számos alkotás
született a táborozó gyerekek
keze által. A Gasztronómiai épületünk a Rácalmás Város Önkormányzat Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett tábornak adott
otthont közel egy hétig. Június végén a Hankook Tire Magyarország Kft. családi napjának biztosított helyszínt a
kúria, ahol rengeteg program-

A Jankovich-kúria júniusban is
több kisebb-nagyobb rendezvénynek biztosított helyszínt. A teljes
nyári időszakban szinte minden
hétvégén szertartások és lakodalmak zajlanak a kúria parkjában és
épületeiben. Folyamatosak a céges
és családi rendezvények, valamint
az egyéb táborok. A Kézműves
épületünkben zajlott a Jankovich
Miklós Ált. Isk. és Alapfokú Mű-

mal várták a dolgozókat, valamint
családtagjaikat, kicsiket és nagyokat. Mindeközben egyéb karbantartási munkálatok és parkgondozási feladatok zajlanak a kúria egész
területén, hogy az ide látogató vendégek maradéktalanul élvezni tudják az itt eltöltött időt.
Jankovich-kúria dolgozói
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Több darab új
60, 120, 220 literes
csatos műanyag
hordó eladó.
Érdeklődni: 06-30-223-0476-os
telefonszámon lehet.

Apróhirdetés
Sürgősen albérletet keresünk Rácalmáson maximum 60 ezer
forintig, két kicsi gyermekkel. Minden megoldás érdekel! Jelentkezéseket várunk a 06-30-861-1519-es telefonszámon.
q
Arany János utca 23. szám alatt komplett asztalos műhely berendezése együtt eladó! Ár megegyezés szerint! Érd.: nap közben 06-30-413-7110, vagy 06-25-625-564-es telefonszámon.

A Dunaújvárosi Járási Hivatal

munkatársa, Kurné Tibold Erika ügysegéd a következő
időpontban tart ügyfélfogadást Rácalmáson:
– minden szerdán 8 - 17 óra között a Széchenyi tér 19.
alatt (régi polgármesteri hivatal).

SZERKESZTETT ZENEI MŰSOR A
RÁCALMÁS TELEVÍZIÓBAN
A vasárnaponként 13 órai kezdettel jelentkező egy-másfél órás
blokkokat Gerendai Gábor szerkeszti, aki egy-egy ünnephez, jeles
alkalomhoz vagy témához kapcsolódóan válogat hatalmas
gyűjteményéből.

Az augusztusi adásban a Táncdalfesztiválok legnagyobb slágereiből
hallhatnak válogatást, a 60-as, 70-es évekből.

– korrekt feltételekkel,
– teljeskörü ügyintézessel,
KERESÜNK - KÍNÁLUNK
ELADÓ - KIADÓ INGATLANOKAT!
„Legjobb otthon” Inagtlan Iroda
Dunaújváros Vasmű út 12.
(képcsarnok)
+3620/952-4900
+3620/5694-262
www.legjobbotthon.net
info@legjobbotthon.net

„Semper consilium tunc deest cum opus est maxime.” Publ. Syrus
„A jó tanács mindig akkor hiányzik, amikor a legnagyobb szükség lenne rá.”

§

DR. BÁCSALMÁSI CSILLA ÜGYVÉD
irodája
2456 Besnyő, József A. u. 21.
Elérhetőség: 06-70-777-53-19
bacsalmasicsilla@gmail.com

§

VÁRJA TISZTELT ÜGYFELEI JELENTKEZÉSÉT
JOGI TANÁCSADÁS (Végrehajtási ügyekben is)
OKIRATOK SZERKESZTÉSE (Angol nyelven is)
Pl.: - Ingatlanok adás-vételi szerződése
- Végrendeletek készítése
- Felszólító levelek, cégalapítás
POLGÁRI ÜGYEKBEN JOGI KÉPVISELET
Pl.: - Munkaügyi perek
- Házassági bontóperek
- Kártérítési perek és egyéb peres
képviselet
BÜNTETŐ ÜGYEKBEN VÉDELEM ELLÁTÁSA
ÜGYFÉLFOGADÁS:
Telefonon történő előzetes időpont egyeztetés alapján.
Bejelentkezés: a 06-70-777-53-19-es telefonszámon
FORDULJON HOZZÁM BIZALOMMAL!

Dunaújvárosi SZC Hild József
Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Speciális Szakiskolája
2400 Dunaújváros, Bercsényi utca 8.
Tel./Fax: 06-25/400-530
E-mail: hild@hild-dunaujv.sulinet.hu,
http://www.hildiskola.hu

Képzési ajánlat
Szerezz iskolánkban nappali tagozaton érettségi bizonyítványt és
ösztöndíjas OKJ-s szakmákat!
Érettségivel rendelkezőknek:
építész technikus képzés (nappali, 2 év)
a végzettség középvezetői (koordinációs, szervező, irányító,
ellenőrző) tevékenységek vagy műszaki rajzolói feladatok ellátására
alkalmas
Szakmával rendelkezőknek:
érettségire felkészítő képzés (nappali, 2 év)
Nyolcadikosoknak: MÉG NEM KÉSŐ!!!
ösztöndíjas szakmák 3 év alatt (asztalos, ács, festő, kőműves és
hidegburkoló) akár 60 ezer Ft ösztöndíj!
gyakorlati oktatás az iskola és a Faktor Kft. tanműhelyeiben
Felnőttoktatás: 16 év felett, vagy másodszakma (asztalos, ács, festő,
kőműves és hidegburkoló, burkoló, szárazépítő) INGYENES!!!
Beiskolázással kapcsolatban érdeklődni lehet a fenti elérhetőségeken.

13.00–14.00 Zenés ébresztő:
az adonyi Bandy Band térzenéje
a város különböző pontjain

SZÍNPADI PROGRAM

14.00–15.30 Rácalmási Napsugár Asszonykórus
RosmarinVolkstanzgruppe, Adony
Rácalmási BarinaTáncegyüttes
Quintia zenekar – délszláv dallamok
15.45

Szulák Andrea műsora

17.00

Kenyérszegés,
ünnepi köszöntők,
elismerések átadása
Ocho Macho koncert
Tombolasorsolás
Demjén Ferenc koncert
Tűzijáték

18.00
19.30
20.30
22.00

VÁROSNÉZŐ
KISVONAT

14–20 óráig a településen
ingyenes városnéző kisvonat
közlekedik, fellszállás
a Jankovich-kúria
alsó parkolójánál.

MAGYAROS ÉTELEK
FŐZŐVERSENYE
A főzőhelyekre családok,
baráti társaságok
előzetes jelentkezését várjuk
augusztus 18-ig.
információ és jelentkezés
a jankovich-kúriában,
vagy 440-020-as
telefonszámon.

KIÁLLÍTÁSOK

Hájas Ferenc képzőművész
Lóki Judit festőművész
Molnár Ibi festőművész
Rácalmási Festőkör
Zsember Zoltán rézdomborító
Zsurbej Zsolt bőrműves

GYERMEKSZIGET

• népi játékok
• kézműves játszóház
• pónilovaglás • ugrálóvár
• bungee jumping

SZeReTeTTel VáRjA VeNdégeiT RácAlmáS VáRoS ÖNKoRmáNyZATA éS iNTéZméNyei.
A jankovich-kúria területén kézműves árusok változatos kínálata, étel- és italfogyasztási lehetőségek,
valamint változatos gyermekprogramok várják az érdeklődőket.
A ReNdeZVéNyRe A BelépéS díjTAlAN, miNdeN láTogATó TomBolASZelVéNyT KAp.

