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A Rácalmás 
Televízió adása 

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

Március 15. – koszorúzással tisztelegtünk
A kormány által kihirde-

tett veszélyhelyzet és rend-
kívüli intézkedések mi-
att idén koszorúzással való 
tiszteletadás formájában 
emlékeztünk az 1848-49-
es forradalom és szabad-
ságharc hőseire. A forra-
dalmár költő, Petőfi Sándor 
szobránál tisztelegtünk a 
hősök előtt. Rácalmás Vá-
ros Képviselő-testülete és 
az önkormányzat intézmé-
nyei nevében az emlékezés 
virágait Schrick István pol-
gármester és Németh Mik-
lósné alpolgármester he-
lyezte el a szobornál. 

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület nevé-
ben Steiner Lajos, az egye-
sület elnöke és Szalai Árpád 
tiszteletbeli elnök koszorú-
zott. A szabadságharc hő-
seinek tiszteletére  virágot 
helyezett el Tóth Imola és 
Németh István, a Vállalko-

zók Rácalmásért Egyesület 
nevében. Közreműködött a 

Rácalmási Napsugár Asz-
szonykórus Egyesület. 

Fotók: Rácz Lambada József

KELLEMES HÚSVÉTI 
ÜNNEPEKET 

KÍVÁNOK 
RÁCALMÁS 
LAKÓINAK!

Schrick István
polgármester

Intézkedések  
a koronavírus-
járvány miatt

A kormány veszélyhely-
zetet hirdetett Magyarorszá-
gon a koronavírus-járvány 
visszaszorítása és terjedésé-
nek megakadályozása miatt. 
Orbán Viktor miniszterel-
nök március 13-án újabb vé-
delmi intézkedéseket jelen-
tett be, többek között - új 
digitális munkarend lépett 
életbe az iskolákban. Már-
cius 16-tól az intézmények 
eddigi formájukban nem 
működnek tovább, a rende-
let visszavonásáig bezártak. 
Ez vonatkozik a Jankovich 
iskolára is. Rácalmáson is 
kénytelen volt a polgármes-
ter számos döntést meghoz-
ni a járványveszély mérséklé-
se érdekében, ezek érintik az 
óvodát, bölcsődét, szociális 
ellátást, közétkeztetést is. 

(Részletes tájékoztatót ol-
vashatnak a 2-3. oldalon.)
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A vírus közösségben terjed a legjobban! Bezártak az  intézmények

Veszélyhelyzetet hirdetett a kormány 
a koronavírus-járvány miatt

A koronavírus-járvány 
közösségben terjed a legy-
gyorsabban. Ezért komoly, a 
csoportosulásokat korlátozó 
intézkedések lépnek életbe a 
vendéglátóhelyekre, üzletek-
re, tilos a rendezvények szer-
vezése, a mozik és más kultu-
rális intézmények látogatása. 
A kormány arra kéri az időse-
ket, hogy ne hagyják el ottho-
naikat. Az új intézkedéseket 
Orbán Viktor miniszterelnök 
március 16-án jelentette be. 

A részleteket tartalmazó 
kormányrendelet megjelent 
a Közlönyben és kedden már 
életbe is lépett. E szerint:

Beutazási tilalom a külföl-
di állampolgároknak (tehát 
már nem csak az Olaszor-
szágból, Kínából, Dél-Koreá-
ból és Iránból érkező külföl-
dieknek).

A vendéglátóhelyek nyit-
vatartásának korlátozása. Ki-
zárólag reggel 6 óra és dél-
után 3 óra között lehetnek 
nyitva, ezen időszakon túl 
csak az ott foglalkoztatot-
tak, valamint az ételt elvitel-
re rendelők tartózkodhatnak 
ezekben a helységekben. Az 
üzletek nyitvatartásának kor-
látozása. Kizárólag reggel 6 
óra és délután 3 óra között 
lehetnek nyitva - az élelmi-
szert, az illatszert, a drogériai 
terméket, a háztartási tisztí-
tószert, a vegyi árut és a hi-
giéniai papírterméket árusító 
üzlet, továbbá a  gyógyszertár, 

a  gyógyászati segédeszközt 
forgalmazó üzlet, az  üzem-
anyag-töltőállomás és a  do-
hánybolt kivételével.

A kormány arra kéri a 70. 
életévüket betöltötteket, hogy 
ne hagyják el otthonukat, 
és ha ezt vállalják, az önkor-
mányzat gondoskodik az el-
látásukról.

Létszámtól függetlenül ti-
los a zárt és szabadtéri ren-
dezvények, valamint gyűlések 
szervezése. Ez alól csak a val-
lási közösségek szertartásai, a 
polgári házasságkötések és a 
temetések jelentenek kivételt.

Sportrendezvény nézők 
nélkül, zárt kapuk mögött 
tartható meg.

Tilos a látogatása pl. a 
színházaknak, táncos és zenei 
rendezvényeknek, moziknak, 
múzeumoknak, könyvtárak-
nak, közművelődési intézmé-
nyeknek stb. Ott kizárólag az 
ott foglalkoztatottak tartóz-
kodhatnak.

Szabálysértést követ el, aki 
a fenti (vendéglátóhelyek-
re, üzletekre, rendezvények-
re, kulturális eseményekre el-
rendelt) látogatási tilalmakat 
megszegi, amely akár félmil-
lió forintos pénzbírsággal is 
sújtható.

A korlátozó intézkedések 
betartását a rendőrség ellen-
őrzi és szankcionálja.

A kormányhivatalok által 
kiállított hivatalos okmányo-
kat kizárólag postai úton kéz-

besítik, személyes átvételére 
nem lesz lehetőség.

A járvány terjedésének 
modellezése, elemzése céljá-
ból az innovációért és techno-
lógiáért felelős miniszter bár-
mely rendelkezésre álló adat 
megismerésére, kezelésére jo-
gosult. A az  állami, önkor-
mányzati szervek, valamint a 
vállalkozások és magánsze-
mélyek pedig kötelesek meg-
adni a kért adatokat.

Az emberi erőforrások mi-
nisztere - a  járványügyi ható-
ság közreműködésével - fel-
méri és nyilvántartásba veszi 
azoknak a közép- és felsőfokú 
egészségügyi szakképzésben, 
továbbá főiskolai vagy egyete-
mi szintű egészségügyi alap-
képzésben, felsőoktatásban 
szociális alapképzésben, vala-
mint az  egészségügyi és szo-
ciális akkreditált iskolai rend-
szerű szakképzésben nappali 
tagozaton részt vevő hallga-
tóknak az adatait, akik bevon-
hatók az egészségügyi válság-
helyzeti feladatok ellátásába.

A koronavírus elleni vé-
dekezés keretében tíz akció-
csoportot állt fel, az oktatási 
munkacsoport első javasla-
ta nyomán március 16-án, 
hétfőtől a tanulók nem lá-
togathatják az oktatási in-
tézményeket. Orbán Vik-
tor kifejtette március 13-án 
este: tantermen kívüli, digi-
tális munkarend lép érvény-
ben. Olyan tanítási módok 
lesznek, amelyek nem igé-
nyelnek személyes jelenlétet. 
Ez új módszertanokat is igé-
nyel. A módszertani ajánlá-
sokat az oktatási államtitkár 
a jövő héten teszi közzé.

Ennek értelmében a ta-
nulók nem mehetnek az is-
kolába. Az igazgatóknak vi-
szont be kell menniük. A 
tanároknak is folytatni kell 

az oktatást, de digitális esz-
közökkel – ismertette.

Az érettségire is fel tud-
nak készülni a diákok – 
mondta Orbán Viktor, hoz-
zátéve: jó eséllyel a szokott 
rendben meg tudják tartani 
az érettségi vizsgákat. 

Lapunk nyomdára adása 
és megjelenése közötti na-
pokban is jelenhettek meg 
újabb intézkedések. Kérjük, 
figyeljék a híradásokat, és 
tartsák be az intézkedése-
ket, hogy elkerülhető legyen 
Magyarországon a koro-
navírus-betegek számának 
drasztikus emelkedése.

Információs 
vonalat és ügye-
leti központot 
működtetnek

A Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ (NNK) 
ingyenesen hívható zöld-
számokat hozott létre a 
koronavírussal kapcsola-
tos lakossági megkeresések 
gyors és szakszerű megvá-
laszolása érdekében. A 06-
80-277-455, illetve a 06-
80-277-456

lakossági informáci-
ós vonalak a hét minden 
napján 24 órában elérhe-
tők. A telefonszámok mo-
bil és vezetékes telefonról 
is egyaránt tárcsázhatók. A 
telefonvonalakat az NNK 
működteti, és szakembe-
rek adnak információt az 
új koronavírusról. 

Ügyeleti központot mű-
ködtet a koronavírus-fertő-
zés elleni védekezésért fe-
lelős operatív törzs is. Az 
ügyeleti központ e-mail-
elérhetősége: koronavi-
rus@bm.gov.hu. A beérke-
ző elektronikus levelekre a 
központ a lehető legrövi-
debb időn belül ellenőrzött, 
hiteles választ küld.

Intézménylátogatási tilalmat rendeltek el a ma-
gyarországi egyetemeken. Az egyetemi oktatás csak 
távoktatás formájában valósulhat meg, az egyetemi 
épületeket bezárták.

A Határtalanul! tanulmányi kirándulási progra-
mot felfüggesztették, a külföldi osztálykirándulásokat 
megtiltották, a diákok nyári kéthetes nyelvtanulásának 
bevezetését egy évvel elhalasztották.

Látogatási tilalom van érvényben a kórházakban, a 
szociális intézményekben, az idősotthonokban.
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KÖZLEMÉNY
A KORONAVÍRUS-járvány terjedésének megakadályo-

zása érdekében  úgy döntöttem, hogy 
a Rácalmási  Manóvár Óvoda és Bölcsőde   2020. már-

cius  17. napjától  az országos veszélyhelyzet fennállásáig 
zárva tart.

A közétkeztetést az önkormányzat továbbra is biztosítja, 
amelyről bővebben  lejjebb olvashat!

Egyúttal arról is tájékoztatom  Önöket , hogy Rácalmás 
Város  Önkormányzat  intézményei  2020. március 17-től  
zárva tartanak  az országos veszélyhelyzet fennállásáig   és 
nem fogadnak ügyfeleket:

a Rácalmási Jankovich–kúria Rendezvény és Turisztikai 
Központ  

a Rácalmási Művelődési Ház- és Könyvtár  
a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok.   

A   Rácalmási Polgármesteri Hivatalnál  
és a  Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál 
az ügyfélfogadás 2020. március 17-től  szünetel 
az országos veszélyhelyzet fennállásáig. 
Az ügyintézés  elektronikus  úton, telefonon, a honlapon 

található telefonszámokon történik.
( honlap cím: wwww.racalmas.hu )

Segítségüket és együttműködésüket köszönöm! 
Rácalmás, 2020. március 16.

Schrick István 
polgármester

Az összefogás, az odafi-
gyelés életet menthet

Az eddigi járványügyi adatok alapján a koronaví-
rus okozta megbetegedés súlyos formája elsősorban az 
idős és beteg embereket érinti. Magyarország minisz-
terelnöke nyomatékosan kérte a 70 éven felülieket, 
hogy egészségük érdekében ne hagyják el a lakásukat. 

Kérjük az idős emberek hozzátartozóit, - ezek hiá-
nyában az ismerőseiket, szomszédjaikat, - hogy a kap-
csolattartás minimalizálásával, heti egy alkalommal 
a feltétlenül szükséges bevásárlás, gyógyszer kiváltás 
intézésével segítsék az otthon maradásukat!

Rácalmás Város Önkormányzat

 A koronavírus-járvány miatt 
 TILOS
 Rácalmás játszótereit használni!

Az önkormányzat vezetői kérik a szülőket, hogy tartsák 
be a játszótér-használati tilalmat. Ezek a terek nincsenek be-
kerítve, lakattal lezárni nem lehet egyiket sem, de lelki sze-
meikkel képzeljék oda a korlátokat! 

A gyermekeknek otthon van a legjobb helyük ebben a 
mostani, járvány sújtotta időszakban. Nagy hiba lenne, ha 
óvoda, bölcsőde zárva tartásának időszakában a gyermekek, 
illetve a szülők a játszótereken fertőznék meg egymást!

Rácalmás Város Önkormányzata

Közétkeztetés Rácalmáson a járványveszély idején
Rácalmás Város Önkormányzat  2020. március  18. nap-

jától (szerdától ) az országos veszélyhelyzet fennállásának 
időtartama alatt is  biztosítja a rácalmási általános iskolába, 
óvodába és bölcsődébe járó gyermekek étkeztetését. 

Az étkezést minden esetben igényelni szükséges. Az igénylést 
követően az önkormányzat az étkeztetést folyamatosan bizto-
sítja mindaddig, amíg az  a szülő által lemondásra nem kerül. Le-
hetőség van csak ebéd igénylésére  vagy reggeli, ebéd, uzsonna 
igénylésére is. A reggeli és uzsonna az ebéddel együtt vihető el.  

Az étel  műanyag dobozban kerül kiszállításra az általános 
iskola és az óvoda konyhájára. A térítési díj  változatlan ösz-
szegű, a műanyag dobozok költségét a közétkeztetést biztosító 
szolgáltató felé az önkormányzat téríti meg, annak költségét 
átvállalja a szülőktől.

Az  iskolai étkezést  az alábbi elérhetőségeken  lehetett 
igényelni  2020. március 17-én 12 óráig a  25/517-854 vagy a 
30/586-7414 telefonszámok egyikén vagy az  etkezes@racal-
mas.hu emailen. Az étel elvihető minden  munkanap 11.00  
és 13.00 óra között  az iskola konyhájáról. Az étel későbbi 
elvitelére nincs lehetőség . Az ételek átvétele a helyi  polgár-
őrség bevonásával  szervezetten a közegészségügyi  szem-
pontok  betartásával történik.

A Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde  2020. március 
17-től a veszélyhelyzet fennállásáig zárva tart.  Az étkezést  
2020. március 17-én 12 óráig  az  info@racalmasiovoda.hu  
emailen  lehetett igényelni. Az étel elvihető minden  mun-
kanap 11.00  és 13.00 óra között  az óvoda gazdasági bejá-
ratától. Az étel későbbi elvitelére nincs lehetőség. Az ételek 
átvétele   szervezetten a közegészségügyi  szempontok  be-
tartásával történik.

Az egyéb igénylésekre és lemondásokra a megszokott 
rend szerint  előző nap 8.30-ig   van lehetőség. 

A térítési díj átutalással  történő fizetésére átmeneti-
leg lehetőséget biztosítunk, az átutalás pontos összegéről a 
25/517-854  telefonszámon szükséges egyeztetni minden 
esetben. 

A térítési díj összegét  iskolai étkezés igénylése esetén  
11736037-15361868-000000000, óvodai és bölcsődei  étke-
zése esetén   11736037-16702103-000000000   bankszám-
laszámra kell utalni. 

Rácalmás, 2020.  március  16.
Schrick   István 

polgármester    
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A biológiailag 
lebomló, vagyis 
zöldhulladékok 

A gyűjtési időpontok a 
következők

 április 27., május 25., jú-
nius 22., július 20., augusztus 
17., szeptember 14.,  október 
12., november 9.

Áprilisban is el lehet tüzelni a kertben felhalmozódott zöldhulladéko-
kat a hónap első csütörtökén és péntekén
A lakosság kérésének megfelelően változtatott tavaly Rácalmás képviselő-testülete az avar és kerti hulladék égetését sza-
bályozó helyi rendeleten, mégpedig olyan módon, hogy a nyári hónapokban is lehetőségük legyen a lakóknak tűzgyúj-
tással ártalmatlanítani a kerti hulladékot. 

 De az égetésre továbbra is havonta csak egy alkalommal 
van lehetőség Rácalmás területén! 

Avar és kerti hulladék megsemmisítése továbbra is el-
sősorban helyben történő komposztálással történhet. Ége-
téssel csak a nem komposztálható (nem lebomló), illetve a 
komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gom-
bás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatla-
nítható.

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának vé-
delme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposz-
tálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése december 
és január kivételével minden más hónapban (február, márci-
us, április, május, június, július, augusztus, szeptember, ok-
tóber és november) a hónap első csütörtökén és péntekén 
végezhető el. A fenti időponttól eltérni csak kedvezőtlen 
időjárási viszonyok esetén (például: eső, szél, köd stb.) le-

het és a fenti időpontot követő hét csütörtökén és péntekén 
lehet csak égetni. 

Az égetést 14-22 óra közötti időszakban lehet végezni. 
Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. 
A következő időpont: 2020. április 2-3..
Rossz idő esetén: 2020. április 9-10.

Biológiailag lebomló hulladék 
elszállítása Rácalmásról

A biológiailag lebom-
ló hulladék a csomagolási 
hulladék gyűjtésére szolgá-
ló zsákba nem keverhető. A 
levágott füvet és egyéb lágy-
szárú növényeket a VER-
TIKÁL emblémával el-
látott BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ zsákban (1db 
zsák max. 25 kg), illetve ma-
ximum 70 cm hosszú, és 50 
cm átmérőjű kötegekben 
összekötve szállítja el Társa-
ságunk a megjelölt szállítá-
si napokon, az ingatlan elől 
alkalmanként 0,5 m3 meny-
nyiségben. A VERTIKÁL 
emblémával ellátott biológi-
ailag lebomló zsákok (gyűj-
tési alkalmanként 1db)  át-
vétele nem Rácalmáson, 
hanem a szolgáltató dunaúj-
városi Ügyfélszolgálatánál 
történik:

DUNANETT Nonpro-
fit Kft.

Dunaújváros, Budai 
Nagy Antal út 2.

Telefon: 25/436-535
Email: dunanett@duna-

nett.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS 
a következő napokon van:  

Hétfő: 7:00-15:00
Kedd: 7:00-15:00
Szerda: 7:00- 19:00
Csütörtök: 7:00-15:00
Péntek: Zárva – ügyintézés csak telefonon keresztül

FONTOS: Kérik, a komposztálható hulladékot úgy he-
lyezze ki, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban 
kihelyezett  zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM 
kerülhet.

Szelektív 
hulladék-
gyűjtés

Az ütemterv alapján ve-
hető igénybe a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés 
2020-ban, ahogyan azt az el-
múlt években megszokhatták. 

Kérjük önöket, hogy a 
táblázatban megjelölt na-
pokon a papír és a mű-
anyag hulladékot külön, 
átlátszó gyűjtőzsákban he-
lyezzék ki.

Gyűjtési időpontok:
március 20., április 3., 17., 

május 1., 15., 29., június 12., 
26., július 10., 24., augusz-
tus 7., 21., szeptember 4., 18., 
október 2., 16., 30., november 
13., 27., december 11., 28.
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Fogadóóra
Rácalmás képviselő-testü-

letének tagjai minden hónap 
első szerdáján tartanak foga-
dóórát.

A következő időpont:
Miss István

2020. április 8., szerda

Helyszín: Polgármesteri 
hivatal, a fogadóórák min-
den alkalommal 15-17 óráig 
tartanak. Mód van arra, hogy 
a fenti képviselői alkalmakra 
külön is konkrét időpontot 
kérjenek. Az időpontot Rác-
almás jegyzőjével, dr. Györe 
Andreával egyeztethetik a 
25/517-866-os telefonszá-
mon.

Vízitúra-megállóhellyé bővített 
csónakház várja Rácalmáson  
a vízisportok szerelmeseit,  
a kirándulókat, természetjárókat

Látványos építkezésnek 
lehettek tanúi mindazok, 
akik az elmúlt hónapokban 
a kikötő, a csónakház kör-
nyékén sétáltak: impozáns 
objektum körvonalazódott 
a létesítmény kerítésén be-
lül. Az új létesítmény el-
készült – átadása a tervek 
szerint lapunk megjelené-
sével egyidőben történik 
meg, ami a vízi sport és tu-
risztikai szezon kezdetét 
is jelenti egyben. Avatá-
si ünnepséget viszont nem 
szerveznek a koronavírus 
járvány miatt.

 
A rácalmási csónakház-

bővítés egy nagy projekt 
részeként kerül megvaló-
sításra. A nagy projekt ke-
retében kilenc településen 
valósulnak meg vízituriszti-
kai fejlesztés, ezek a telepü-
lések: Komárom, Lábatlan, 
Esztergom, Dömös, Rácal-
más, Dunaújváros, Bölcske, 
Kalocsa és Baja. Ezen tele-
pülések egy részén új csó-
nakházak (megállópontok) 
kerülnek kialakításra, va-
lamint a Duna adottsága-
ihoz igazodó eszközpark/
hajópark kerül beszerzés-
re. Rácalmás esetében a már 
meglévő csónakház került 
bővítésre. 

A bővítéssel egy, nagyjá-
ból 50 fő befogadására alkal-
mas közösségi tér kerül ki-
alakításra hozzá kapcsolódó 
öltöző helységekkel és esz-
közök beszerzésével. Bölcs-
kei Ferenctől, a Rácalmás 
SE szakosztályvezetőjétől 
megtudtuk, hogy sátorhely-
lyel, tisztálkodó helyeiségek-
kel  (öltözővel, zuhanyzóval) 
várják a Rácalmásra látoga-
tó túrázókat. Érkezhetnek a 

megállóhelyre pihenni vá-
gyó turisták szárazföldön és 
vízen egyaránt, sőt, aki szá-
razföldön érkezik, de vizen 
szeretné körbejárni a nagy-
szigetet, az csónakot is bérel-
het majd nálunk. Az itt tá-
borozó, sátrazó kirándulók 
akár több napot is eltölthet-
nek  majd a Duna-parton, 
onnan indulva bejárhatják a 
környéket. A tágas közösségi 
helyiség csoportos vendég-
fogadásra is alkalmassá te-
szi az új létesítményt. Télen, 
rossz idő esetén pedig a he-
lyi sportolók is használhat-
ják majd az erőnléti edzések 
megtartására. 

Jelen beruházás a csónak-
ház fejlesztését érintette, hi-
szen a kikötő rész három 
évvel ezelőtt lett felújíva, 
rendbe téve. 

A vízitúra-megálóhely 
nyitvatartása bejelentkezés 
alapján történik majd, nem 
lesz állandó szermélyzet a 
helyszínen. Ez ugyanis nem 
kemping, nem is üzemelhet 
olyan formán, hiszen az más 
kategória, más szabályok vo-
natkoznak rá. Előre látható-
an online és telefonon lehet 

majd szállást foglalni, esz-
közbérlést igényelni.

Fontos, hogy a beruhá-
zás megvalósítását követő-
en az üzemeltetésnél nagy 
hangsúlyt szükséges fektetni 
a turisztikai célú kihaszná-
lásra is a sport tevékenység 
mellett. Bölcskei Ferenctől 
megtudtuk azt is, hogy pá-
lyázati forrásból megvalósult 
beruházásról van szó, amely 
követelményeket is támaszt. 
Éves szinten minimum 700 
fős mozgást és 1,5 milliós 
árbevételt vár  el a  Magyar 
Kajak-kenu Szövetség. A 
terület és a létesítmény ön-
kormányzati tulajdonban a 
fenntartó is az önkormány-
zat  és nem a Rácalmás SE. 
Bölcskei Ferenc szerint tár-
gyalások folynak még arról, 
hogy a kúriához vagy a sport-
csarnokhoz csatolják-e ez az 
új létesítményt, amelynek 
megvalósításához Rácalmás 
a GINOP-7.1.1-15- 2016-
00012 projekt keretében 
73.749.074 Ft támogatás-
ban részesült, melyhez ön-
erőként bruttó 15 millió 
Ft-ot biztosított az önkor-
mányzat. 

A veszélyhely-
zet megszűné-
séig érvényesek 
maradnak a le-
járó okmányok

Az élet- és vagyonbizton-
ságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó hu-
mánjárvány megelőzése, il-
letve következményeinek 
elhárítása, a magyar állam-
polgárok egészségének és 
életének megóvása érdeké-
ben elrendelt veszélyhelyzet 
során teendő intézkedések-
ről szóló 41/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelet hatályba lé-
pését, azaz 2020. március 
12-t követően lejáró okmá-
nyok érvényesek maradnak. 
A rendelkezés a magyar ál-
lampolgárok Magyarország 
területén hatályos valameny-
nyi hivatalos okmányára vo-
natkozik. 

A leggyakoribb ügykö-
rök online is intézhetők, 
továbbá a hatósági ügyek-
ben elektronikusan is be-
nyújthatók kérelmek. 

A koronavírus-járvány 
aktualitásairól tájékozódjon 
a kormányhivatal honlapján!

 (kormanyablak.hu)
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei

 XII. ALMAVIRÁG  FESZTIVÁL
2020. május 16-án, a Jankovich-Kúriában kerül megrendezésre fesztiválunk, mely a hagyományoknak megfelelően a család, egész-
ség, sport, és kultúra jegyében zajlik. Bízunk benne, hogy a koronavírus-járvány addigra elcsitul és megtarthatjuk a rendezvé-
nyünket. Erről később tájékoztatjuk a rácalmásiakat.

9.00 órától orvosi vizsgálatok és szűrések, véradás, délután érdekes előadások a szervátültetésről, az érszűkületről és lá-
bunk egészségéről várják mindazokat, akiknek fontos az egészségük.

A bringatúra a labdarúgó pályától indul. A kicsik futóversenyen indulhatnak, és önfeledten szórakozhatnak a színpadi 
műsorokon és a vidámparkban.

A délelőtti gyermekműsorokat kora délután ének és táncbemutatók, kabaré követi helyi előadókkal. A főműsor a 19 óra-
kor kezdődő ZENEVONAT SZUPERKONCERT AZ LGT SZTÁRJAIVAL. A fesztivál a 21.00- 23.00-ig tartó Lotfi 
Begi Discoval zárul.

Belépődíj 13 órától 23.00 óráig 1.500 Ft/fő 
Délelőtt 09.00 órától 13.00 óráig ingyenes, de ezután csak karszalaggal érvényes a területen a tartózkodás! 
Családi jegy (2 felnőtt és 2 gyermek) 4000 Ft/nap
14 év alatti gyermek és fogyatékkal élőknek a belépés ingyenes.
   (A részletes programot a következő Rácalmás újságban találják.)

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület

ADÓ 1%
Szeretnénk megköszönni a segítséget 

mindazoknak, aki adójuk 1 %-ának fel-
ajánlásával segítették a Rácalmási Város-
védő és Szépítő Egyesület működését. 
Kérjük, az idei esztendőben is támogassák 
adójuk 1 %-ával egyesületünket!

Adószámunk: 
18486496-1-07

Nagyon köszönjük!

A Rácalmási Városvédő és Szépítő 
Egyesület elnöksége



Rácalmás 7

A törvényszék elutasította a városvédő 
egyesület ellen felhozott vádakat

Befejezte a Székesfe-
hérvári Törvényszék a 
Rácalmási Városvédő és Szé-
pítő Egyesület ellen, Czobor 
Imre által indított törvényes-
ségi felügyeleti vizsgálatot, 
és a bejelentő kérelmét el-
utasította, mert megállapí-
totta, hogy az egyesület mű-
ködése törvényes.

 Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület rosszin-
dulatú megjegyzéseknek, tá-
madásoknak volt kitéve múlt 
év őszén, az önkormányzati 
választások kampány idősza-
kában. Holott Steiner Lajos 
elnök tájékoztatása alapján 
az egyesület tevékenységét 
a jogszerűség jellemezte az 
önkormányzati választások 
kampány időszakában is. 

Ezt egyértelműen meg-
erősíti a Székesfehérvári 
Törvényszék 2020. február 
25-én kelt végzése is. 

 A törvényszéki végzés-
ben foglaltak szerint  Czobor 
Imre törvényességi felügye-
leti eljárást kezdeményezett 
a Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesülettel szem-
ben, kérte az egyesület jog-
szabályt vagyx alapszabályt 
sértő határozatának meg-
semmisítését. Arra  hivatko-
zott, hogy a 2019. évi helyi 
önkormányzati választáso-
kon jelölő szervezetként lé-

pett fel, jelölteket állított, de 
kizárólag bizonyos pártok-
ban szerepet vállaló egyesü-
leti tagok érdekében fejt ki 
kampánytevékenységet, míg 
más párt szintén egyesüle-
ti tag jelöltjei mellett nem. 
Álláspontja szerint az egye-
sület ezzel politikai tevé-
kenységet fejt ki, mert ezen 
tevékenységével nyilvánvaló-
an anyagilag is politikai pár-
tot támogat, valamint annak 
érdekében fejti ki tevékeny-
ségét. Állításainak igazolásá-
ra az egyesület által kiadott 
„25 éves a Rácalmási Város-
védő és Szépítő Egyesület” és 
a „Városvédők Rácalmásért” 
című kiadványokat csatolta. 

Az egyesület vitatta a 
„feljelentésben” foglaltakat. 
Steiner Lajos elnök hozzá-
járulásával megoszthatjuk a 
rácalmásiakkal a városvédők 
érveit. Egyebek mellett azt, 
hogy a törvényességi vizsgá-
latot kérelmező nem jelölt 
meg jogszabályba vagy alap-
szabályba ütköző tevékeny-
séget, magatartást, határo-
zatot. Az egyesület pártoktól 
független és nem végez poli-
tikai tevékenységet. A helyi 
önkormányzati választáson 
jelölteket állított, jelöltjei 
politikai pártok támogatá-
sában nem részesültek és a 
jelöltek részére az egyesület 

sem nyújtott anyagi támoga-
tást. A városvédő egyesület – 
mint fennállása óta folyama-
tosan és minden tekintetben 
-, így a tavaly ősszel megtar-
tott önkormányzati válasz-
tásokkor is szabályosan járt 
el. A városvédő egyesület 
25 éves tevékenysége alatt 
mindig az alapszabályának 
és a törvényes rendelkezé-
seknek megfelelően végez-
te tevékenységét Rácalmás 
fejlődése érdekében. Ez idő 
alatt nem merültek fel hiá-
nyosságok, sőt a lakosság fi-
gyelme és tisztelete kísérte 
munkájukat. A tagok ön-
kéntes munkát végeznek, 
melyért erkölcsi megbecsü-
lésben részesülnek, az egye-
sületi munkát jó hangulat-
ban, lelkesedéssel végzik. A

A törvényszéki végzés 
tartalma alapján a „feljelen-
tő” maga sem vitatta, hogy 
az egyesületnek a helyi ön-
kormányzati választáson 
jelölőszervezetként törté-
nő fellépését, jelöltállítását 
jogszabály nem tiltja. Az 
egyesület ellenben vitatta, 
hogy más jelölőszerveze-
tek, politikai pártok érde-
kében akár kampány-, akár 
más tevékenységet kifejtett 
volna. A feljelentő által csa-
tolt iratokból, az egyesület 
két benyújtott kiadványá-

ból pedig csak az állapítha-
tó meg, hogy az egyesület 
saját tevékenységét, ered-
ményeit ismertette, népsze-
rűsítette kiadványaiban és 
az általa állított jelölteket 
mutatta be a választópol-
gároknaki. Ez a tevékeny-
ség pedig nem haladta meg 
a törvény szerinti választá-
si kampánytevékenység ke-
reteit, olvasható a törvény-
szék határozatában. 

Ugyancsak a törvényszék 
határozata megállapította, 
hogy az egyesület  jelölőszer-
vezetként csak az általa állított 
jelöltek mellett kampányolt és 
a választáson rivális jelölőszer-
vezetek jelöltjei mellett - még 
ha azok szintén egyesületi 
tagjai is – ilyen tevékenysé-
get nem fejtett ki. Ilyen köte-
lezettsége ugyanis egyetlen je-
lölőszervezetnek sincs.

Mindezért a törvényszék 
a kérelmet elutasította. 

(Tájékoztatjuk a Rácalmási 
Városvédő Egyesület tagja-
it, hogy amennyiben szeret-
nének betekinteni az egyesület 
ellen beadott törvényességi fe-
lülvizsgálati kérelem, az arra 
adott elnöki válasz, valamint 
a törvényszéki végzés tartal-
mába, úgy ezeket az iratokat 
megtekinthetik az egyesület 
irodájában, előre egyeztetett 
módon és időpontban.)

Elkezdődtek a tavaszi munkák
A jó idő beköszöntével megkezdődtek a kerti teendőink is. A Rácalmási Vá-

rosvédő és Szépítő Egyesület szorgos tagjai rendbe tették a levendulást, a nyugdí-
jasaink pedig a művelődési ház udvarát és a szalagágyat is előkészítették a virágok 
fogadására. Napról napra szebbek a virágágyások. Kiss Sándor és felesége Vilma 
a Salamon szobor környezetét, Bodnár Sándor és Gabriella az üdvözlő tábla vi-
rágágyását tették rendbe, majd a többi városvédővel karöltve, a rózsák metszés-
ében, rózsaágyak kigazolásában, sövények nyírásában is részt vettek. A Remény 
Klub tagjai is szorgoskodtak.

Mindenkinek nagyon köszönjük a részvételt, az önzetlen segítséget! Köszön-
jük szépen a munkájukat!  

Steiner Lajos 
egyesületi elnök



2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok
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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!
 Tóth Norbert Daren, 2020.02.15., Kinizsi P. utca
Berczeli Barnabás, 2020.02.19., Tulipán utca
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Kis 
anyakönyv

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2020. április 24-én, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: 2020. április 13-án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
ápirlis 13-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hi-
vatal pénztárában.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Hernádi Judit volt a vendégünk

A nemzetközi nőnap alkalmából a rácalmási hölgyek 
Hernádi Judit Hernádi Pont című zenés, irodalmi előadá-
sát tekinthették meg a Rácalmási Rendezvényközpont és 
Sportcsarnok edzőtermében. Az előadás előtt Schrick Ist-
ván polgármester köszöntötte a hölgyeket. Hogy valóban a 
helyi lakosokat részesítsük ebben a különleges élményben, 
az ingyenes előadásra most először lakcímkártyával lehetett 
előzetesen megváltani a jegyeket a művelődési házban. Kö-
szönjük mindenkinek, aki befáradt a jegyekért, amelyek egy 
hét alatt el is fogytak. Bízunk benne, hogy mindenki jól érez-
te magát! Isten éltesse a hölgyeket!

A Gerendai Gábor által szerkesztett 
zenei válogatásban ebben a hónapban 

az opera egyik koronázatlan 
királyának, a Kossuth-díjas 

Palló Imrének néhány, 
az ’50-es évekből származó 
operafelvételét hallhatjuk.

Tisztelt 
érdeklődők! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult 
járványügyi helyzetre való tekintettel a következő 
városi rendezvények elmaradnak:

• Majális – május 1
• Gyermeknap
Elmarad továbbá a Rácalmási Városvédő és 

Szépítő Egyesület szervezésében május 16-ára 
meghirdetett 

• 16. Rácalmási Almavirág Fesztivál.

A június 15. utánra tervezett rendezvények 
szervezése folytatódik. 

Amennyiben a járványhelyzet kezelése kapcsán 
a június 15. utánra tervezett rendezvények meg-
tartása sem lehetséges, értesíteni fogjuk Önöket. 

A változásokról és minden rendezvényekkel 
kapcsolatos információkról az alábbi csatornákon 
értesülhetnek:

• Rácalmás Város honlapján 
(www.racalmas.hu) 

• Rácalmás Város Önkormányzat Facebook 
oldalán (www.facebook.com/racalmas/)

• Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 
honlapján (www.racmuvhaz.hu) és Facebook 
oldalán (www.facebook.com/racmuvhaz/)

• Jankovich-kúria Rendezvény- és Turiszti-
kai Központ honlapján (www. jankovichku-
ria.hu) és Facebook oldalán (www.facebook.
com/jankovichkuria/)

• Rácalmási Rendezvényközpont és Sport-
csarnok Facebook oldalán (www.facebook.
com/racalmasisportcsarnok/)

Rácalmás, 2020. március 17.
Schrick István

polgármester



Rácalmás 11

Nyílt próba az asszonykórusnál
A Rácalmási Asszonykó-

rus Egyesület idén csatlako-
zott a művelődési házak éjjel 
– nappal programhoz, ame-
lyet február 14 -15. között 
rendeztek meg. A rendezvé-
nyen kórusunk nyílt próbát 
és karaoke-t tartott február 
15-én, szombaton 14-16 óra 
között. A program helyszíne 
a Civil terem volt, amely a 
kezdésre teljesen megtelt és 
felmerült, hogy lehet szük-
ség lesz egy nagyobb hely-
ségre, hogy minden érdek-
lődő részt tudjon venni az 
eseményen.

Az asszonykórussal ké-
szültünk egy előzetes prog-
ramtervvel, amelynek cél-
ja volt, hogy megmutassuk, 
milyen műhelymunka folyik 
hetente kétszer egy órában. 
Az élet azonban a legjobb 
forgatókönyv író és a közön-
ség zenei érdeklődését, ja-
vaslatait figyelembe véve egy 
két órás öröméneklés valósult 
meg. 

A rövid megnyitó után egy 
olyan musicaldallal kezdtünk, 
amelynek címe a rendezvény 
mottójának is beillett: „A 
zene az kell”. Fiatalok, idő-
sek együtt zengték a Valahol 
Európában című musical be-
tétdalát. Majd visszatértünk a 
múltba, a gyökerekhez, a ma-
gyar népdalkincshez. A köz-
ismert dallamok nemcsak a 
capella módon szólaltak meg, 
hanem népzenei kísérettel is, 
amely sokat segített a bátor-
talanul éneklőknek is. 

A folytatásban Berényiné 
Kovács Zsuzsanna, az egye-
sült elnöke, énekelte el ked-

venc dalát, a Keresztapa című 
film címdalát eredeti olasz 
nyelven, élő hegedűkíséret-
tel. A siker nem maradt el, a 
közönség lelkesen mondta, 
hogy csatlakoznának, de ma-
gyarul, mert ők úgy ismerik 
és máris egy újabb zenei stí-
lusba merültünk el, a köny-
nyűzene és táncdalok vilá-
gába. Az első óra csak úgy 

elrepült és a szünetben meg-
vendégelték a kórustagok a 
vendégeket.

A program második fe-
lében a nemzetiségi dalok-
kal készültünk és meghívtuk 
Mohainé Csupity Zsófi-
át a Szerb Hagyományőrző 
Egyesület elnökét és Pál Pé-
tert Rácalmás Város Német 
Nemzetiségi Önkormányza-

tának elnökhelyettesét, akik 
megkerestek minket és fel-
kérték az énekkart, hogy ren-
dezvényeiken szerepeljünk. 
Nagy kihívás volt, mert szerb 
és német nyelvű dalokat kel-
lett megtanulnunk, amelyhez 
mind Zsófitól, mind Pál Pé-
tertől sok szakmai segítséget 
kaptunk. Ezért döntöttünk 
úgy, hogy ezeket a dalokat is 
betesszük a programba. 

A Napfény Nyugdíjas Klub 
tagjai is részt vettek az esemé-
nyen és dallal is készültek, a 
nyugdíjas indulót énekelték 
el, majd meglepve hallgatták 
meg az énekkartól Petőfi: Tá-
volból című versének megze-
nésített változatát, amelynek 
dallamára született indulójuk. 
A nyílt próba utolsó blokkjá-
ban a kedvenc nótáikat mu-
tatta be Szvoboda Ferencné 
Esztike, Rafai Tiborné Mar-
gitka és Boza Józsefné Nusi-
ka, akiknek csak elkezdeniük 
kellett az ismert nótákat és 
megszólalt a kórus.

Szinte észrevétlenül re-
pült el a két óra és lassan elér-
kezett a búcsú ideje, az utolsó 
dal. A Napsugár Asszonykórus 
kedvenc dallamával köszönte 
meg, hogy ilyen sokan meg-
tisztelték rendezvényüket és 
felcsendült magyarul Leonard 
Cohen: Alleluja című dala.

Ha valaki szívesen énekel-
ne még ezzel a kis közösséggel 
szeretettel várjuk próbáinkon 
keddenként 16 – 17 óra között 
és szerdánként 15:30 – 16:30 
között a Művelődési Ház Ci-
vil termében.

Márkusné Igmándi Zita
szakmai vezető

A fotók forrása: https://www.facebook.com/racmuvhaz

Megyei siker a népdaléneklési verseny döntőjében
Mint azt már az előző lapszámban megírtam Udvari Nóra Napsugár 3.a osztályos tanuló bejutott a Pesovár Ferenc Fejér 

Megyei Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verseny döntőjére. A rendezvényt az alsó tagozatos diákok szá-
mára február 28-án tartották Székesfehérváron, a Fejér Megyei Művelődési Központban. 

 A 10.00-12.00 óráig tartó bemutatkozáson 24, délután 14.00-16.00 óráig 20 népdalénekes és népzenei formáció mutat-
kozott be a szakmai zsűri (Berki Lilla, Németh István, Varró János és Vavrinecz András) tagjai előtt. 

Iskolánk jó hangú tanulói már 2002 óta vesznek részt ezen a megmérettetésen. Nóra szólóének kategóriában indult és 
Fejér megyei népdalokkal készült. A rendszeres gyakorlásnak ismét meglett az eredmény, a zsűri ARANY minősítéssel is-
merte el produkcióját.  Márkusné Igmándi Zita felkészítő tanár
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Könyvtári percek
Könyvajánló

Christelle Dabos: A Tü-
körjáró sorozat

Biztosan sokan emlékez-
nek még a Harry Potter so-
rozatra, amely egyszerű-
en beszippantotta az olvasó 
társadalmat. Nos ugyanez a 
helyzet a francia írónő, Ch-
ristelle Dabos, A Tükörjáró 
című sorozatával is.

Egy mesterien felépí-
tett fantasy világ részese lesz 
az olvasó az első oldalaktól 
kezdve. A történet főszerep-
lője, Ophélie, maga a Tü-
körjáró, hiszen gyermekko-
rától kezdve tud a tükrökön 
keresztül közlekedni. Ez a 
képessége számos izgalmas 
percet ígér az olvasóknak és 

ezzel még koránt sincs vége 
a kalandoknak.

Van ebben a sorozatban 
előre elrendezett házasság, 
melyből mindkét fél szaba-
dulna, sötét titkok, ármány, 

intrika, barátságok, szerel-
mek és egy bonyolult, szét-
szakadt világ, melynek jövő-
je két embertől függ.

Egy biztos, aki elkezdi 
olvasni a Tükörjáró regénye-

ket, az mindent tudni akar 
erről a világról. És még töb-
bet is.

A sorozat befejező része 
2020-ban várható magyar 
nyelven.

Kihívások
A Nincs Időm Olvasni Kihívás e havi témája szerint 

egy mesekönyvet kell elolvasni. A havi közös könyv pedig 
a Mirr-Murr kalandjai első kötete, Csukás István mun-

kássága előtt tisztelegve.  Ajánlópolcunkon rengeteg té-
mába illő könyvet sorakoztattunk fel, érdemes szemezget-
ni belőlük.  
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Elektronikus 
olvasnivalók 

A könyvtárak, kulturális intézmények és iskolák zárva tar-
tása alatt sem kell lemondania senkinek az olvasás öröméről. 
Sőt! Rengeteg internetes adatbázis, elektronikus könyvlelő-
hely nyitotta meg kapuit teljesen ingyenesen az olvasók előtt 
a rendkívüli helyzetben. Összegyűjtöttünk néhány olyan ol-
dalt, ahol biztosan mindenki talál kedvére való olvasnivalót!

q
Segítség az otthoni tanulásban: Ingyen elérhetővé te-

szi minden tankönyvét a Mozaik Kiadó. Ehhez ingyenesen 
kell regisztrálni a kiadó honlapján (www. mozaweb.hu) és 
ez után ingyenesen elérhetővé válnak a digitális tankönyvek, 
interaktív tartalmak és az  oktatási szoftver.

q
Ingyenes folyóiratok: Március 16-tól egy hónapon ke-

resztül bárki számára ingyenesen hozzáférhető az Arcanum 
Tudásbázis, ami közel 27 millió folyóiratot és újságoldalt tar-
talmaz az elmúlt két évszázadból. (https://adtplus.arcanum.
hu/hu/)

q
Mesék a Szabó Ervin Könyvtárból: „Minden napra egy 

mese”-ez a címe a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár faceboo-
kos felhívásának, melyben minden nap könyvtárosok ol-
vasnak fel mesét a legkisebbeknek a zárva tartás ideje alatt. 
(https://www.facebook.com/gazdagretikonyvtar)

q
Ingyenesen elérhető könyvek: A Digitális Irodalmi Aka-

démián száz író, költő teljes életművét érhetjük lehet elérni 
a  nyitó oldalon a regénytárra, a drámatárra vagy épp a gye-
rekeknek készült válogatásra kattintva.. Ágh István és Zelk 
Zoltán között (ábécérendben) ott van Esterházy Péter, Ká-
nyádi Sándor, Nádas Péter, Nemes Nagy Ágnes, Rakovsz-
ky Zsuzsa, Spiró György vagy Tamási Áron összes műve is. 
(https://pim.hu/hu/dia)

A Magyar Elektronikus Könyvtárban is rengeteg kötet 
elérhető online, vagy letöltésre is. Van lehetőség a műfajok 
közötti keresésre és a tematikus szűrés is lehetséges.  Itt szá-
mos kötelező olvasmány is elérhető, de a Nagy Könyv szava-
zás kötetei is mind olvashatók az elektronikus könyvtárban. 
(http://mek.oszk.hu/)

A Hungaricana oldalon a könyvek, képek mellett levéltá-
ri anyagok és térképek is elérhetővé váltak. (https://hunga-
ricana.hu/hu/)

A művészet szerelmeseinek a Metropolitan Museum  
of Art könyvtára nyújthat kikapcsolódást otthon. (https://
www.metmuseum.org/art/metpublications/titles-with-full-
text-online)

Az angolul tanulóknak az Open Culture oldalán közel 
800 könyv ingyenesen elérhető. (http://www.openculture.
com/free_ebooks)

q
Fejős Éva írónő Esti mese Fejős Évával sorozatában olvas 

fel könyveiből esténként felnőtteknek. A videók Fejős Éva 
hivatalos oldala facebook oldalán elérhetők. (https://www.
facebook.com/pg/fejoseva1/videos/?ref=page_internal)

#OT THONOLVASOK FOTÓPÁLYÁZAT
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Isten éltesse  
Annamária nénit!

Roszkopf Annamáriát köszöntötte 90. születésnapja al-
kalmából az önkormányzat vezetői nevében Németh Mik-
lósné alpolgármester. 

Annamária néni 1930. február 10-én született Udvari-
ban egy Tolna megyei kis településen. Édesapja cipész mes-
ter volt, édesanyja hat gyermekét nevelte nagy szeretettel. 
Az elemi iskola után befejezte a 8 általános, majd képesí-
tett könyvelői végzettséget szerzett. A Dunaújvárosi Papír-
gyárban dolgozott bérelszámolóként, ahonnan 35 éve ment 
nyugdíjba. Leánya magához vette, így már 17 éve Rácalmá-
son él.

Annamária néninek kettő saját és két fogadott unokája 
mellett 5 dédunokája van, akik szívesen látogatják.

Nagyon érdeklik a világ dolgai, a szellemi frissességét a 
TV nézés mellett a könyvolvasás és keresztrejtvények fejté-
sével őrzi meg. Gerinc és ízületi fájdalmai ellenére jó egész-
ségnek örvend. Sok boldogságot és örömet kívánunk neki a 
hátralévő életére!

A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Rengeteg hulladékot  
szedtek össze polgárőreink 

A Szent György Polgár-
őr Egyesület előző havi je-
lentkezése óta egy, a lakos-
ság sérelmére elkövetett 
betöréses lopás történt te-
lepülésünkön: egy építkezés 
felvonulási épületéből tu-
lajdonítottak el különböző 
szerszámokat. A tettes (tet-
tesek) a hátrahagyott szer-
számokat is összekészítették 
egy eldugott helyen, hogy 
később azokat is gondtala-
nul el tudják vinni. Tervü-
ket azonan meghiúsítottuk. 
Éjszaka a helyi körzeti meg-
bízottal és tagjainkkal figye-
lő szolgálatot állítottunk fel 
a helyszín közelében, ahová 
meg is érkezett egy gyanús 
gépjármű. Elszámoltatáskor 

a keresett szerszámok nem 
kerültek elő, de a szemé-
lyi motozás alkalmával két 
személynél kábítószert ta-
láltunk. Rendőreink a gya-
núsítottakat előállították a 
Dunaújvárosi Rendőrkapi-
tányságon. 

Polgárőreink az ilyenkor 
már megszokott hulladék-
gyűjtési akciót szerveztek a 
dúzloki úton, az ott lakókkal 
összefogva. Vasárnap több 
tíz zsák szemetet és építé-
si hulladékot szedtek ösz-
sze a nevezett területen. Az 
illegális szemétlerakás visz-
szaszorítása érdekében ezen 
a szakaszon is vadkamerá-
kat fogunk kihelyezni. A 
rögzített és azonosított kör-
nyezetszennyezők megfe-
lelő bírságra számíthatnak. 
(A szemétszedési akciónk-
ról külön ír az egyik polgár-
őr társunk.)

Vállalt feladatainkat to-
vábbra is a szokott módon 
látjuk el, amihez az anyagi 
hátterünk az önök jóvoltából 
biztosított. Viszont továbbra 
is várjuk adójuk 1%-át, hogy 
jövőre is fenn tudjuk tartani 
Rácalmás jónak mondható 
közbiztonságát. 

Segíts, hogy segíthes-
sünk!

Vizi István

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai: 
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

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

Körzeti megbízottak: 
Fridrich Ferenc

06-30/621-0959
Mata Dávid 

06-20/3308-899

Szent György Polgárőr Egyesület
2459 Rácalmás, Szigetfő u.11-13. 

Szüleink, gyermekeink, és saját magunk biztonsá-
gos mindennapjaihoz járul hozzá, ha ADÓJA 1%-val 

egyesületünk részére rendelkezik!

Adószámunk: 18495573-1-07
Rendelkezését köszönettel vesszük 
és az ön által felajánlott összeget 

Támogatásukat munkánkkal megköszönjük!

Rácalmási „Fedák Sári” 
hagyományőrző ulti klub 

keres 3-4 tagot 
szombat délután 5 -8 óráig kártyázásra, 

elhalálozás és elköltözés miatti 
taghiányból kifolyólag.  Helyszín: Vadász presszó

Telefon:
Ambrus J. 30/418-4088 

Czeilinger O.  30/9564-864
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Önkéntesek szedték össze a szemetet, 
tettek rendet a Dúzlok dűlőben...

Március 7-én  került sor a 
rácalmási Szent György Pol-
gárőr Egyesület kezdeménye-
zésével életre hívott önkéntes 
szemétszedési akcióra. Tag-
jaink a külterületi utcákat és 
üdülő övezeteket is járva saj-
nos számos helyen találkoz-
nak illegálisan elhelyezett 
hulladékkal, melyek nagyban 
rontják a környezet és az utca 
összképét. Sok esetben a rot-
hadó szemét kitűnő táptalaja 
a fertőzéseknek, amit a patká-
nyok és egyéb rágcsálok is szí-
vesen látogatnak!

Az első körben kiszemelt 
utca és környéke igen köz-
kedvelt a kirándulók, ke-
rékpárosok és a futás szerel-
meseinek körében. Többek 
között a nagy sikerű és több 
száz résztvevőt számláló, ta-
valy már második alkalom-

mal megrendezett Sziget-fu-
tás útvonala is érinti a részben 
megtisztított utcát!

Az eseményen csupán ki-
lenc jólelkű önkéntes gyűlt 
össze, így csak az utca felé-
ig sikerült eljutni, mégis si-
keresnek mondható az akció, 
hiszen így is közel 80 zsáknyi 

és sok nem zsákolható hulla-
dékot (tv, wc csésze, komp-
lett műanyag kerti tó) sikerült 
összegyűjteni, ami több, mint 
4 köbméter szemetet jelent! 
Az önkéntesek alapos mun-
kát végeztek, ha kellett bebúj-
tak a bokor mögé is, ha sze-
metet véltek ott felfedezni. 

A rendezvény jó időben, 
jó hangulatban telt.  Ezt ta-
núsítják az alábbi képsorok is. 
A kimerítő munka után pe-
dig közösen fogyasztották el 
a bográcsban készült ételt, és 
a különféle ízletes házi süte-
ményeket.

Ezúton szeretnénk meg-
köszöni minden tettre kész 
résztvevőnek és támogatónak 
a segítséget!

Továbbá felhívni a fi-
gyelmet, hogy A 218/1999 
(XII.28.) kormányrendelet 
értelmében szabálysértést kö-
vet el és százezer forintig ter-
jedő pénzbírsággal sújtható az 
a személy, aki települési szi-
lárd vagy folyékony hulladé-
kot a közterületen vagy nem 
az arra kijelölt helyen enge-
dély nélkül lerak, elhelyez.

Kajári Dániel
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JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- 
ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT

Esküvő és lakodalom - 
minden, amit a 
szervezésről tudni érdemes! 

Ez egy olyan alkalom, 
ami szervezést igényel egé-
szen az eljegyzéstől a lako-
dalom végéig. Vegyük sorra 
a szervezési feladatokat! 

Az eljegyzés 
Manapság a vőlegény vá-

sárolj az eljegyzési gyűrűt, és 
azzal kéri meg a menyasz-
szony kezét. Az eljegyzést 
követően bármelyik időpon-
tot kitűzhetik a szertartás 
és lakodalom lebonyolításá-
ra. Vannak különböző ha-
gyományok, ahol a szülőktől 
(főleg az apától) is megkéri a 
vőlegény a leendő menyasz-
szonya kezét. Az eljegyzési 
gyűrű átadása után már bár-
mikor kiválaszthatjátok ma-
gatoknak, azt a jegygyűrűt, 
amit a házasságkötés alkal-
mával húztok egymás ujjára. 

Polgári szertartás 
Ahhoz, hogy hivatalos 

formában is eggyé váljatok, 
szükség van egy anyakönyv-
vezetőre, akinek a közre-
működésével feleség és férj 
lesztek. A házasságköté-
si szándékot együttesen, és 
személyesen kell bejelenteni. 
Vannak párok, akik már jó 
egy évvel a szertartást meg-
előzően szeretnének idő-
pontot foglalni, ezt telefo-

non tehetik meg. A hivatalos 
jegyzőkönyv, amit az anya-
könyvvezető vesz fel, sza-
bályosan három hónappal a 
házasságkötés előtt készül-
het el. Ebben nyilatkoznotok 
kell, hogy a házasságotoknak 
törvényes akadálya nincs. Az 
eljárás önmagában illeték-
mentes, de a házasságkötő 
teremért, a külső helyszínért, 
a munkaidőn túli közremű-
ködésért (a szombat ennek 
minősül) fizetni kell. Az el-
járási díjat az önkormányza-
tok rendeletben rögzítik. A 
házasságkötés időpontját a 
bejelentését követő harminc 
nap utáni időpontra lehet ki-
tűzni, viszont indokolt eset-
ben a jegyző a határidő alól 
felmentést adhat. 

A polgári szertartás részei 
a bevonulás, az anyakönyv-
vezető hivatalos beszéde, a 
gyűrűhúzás, az aláírás, a szü-
lőköszöntő, az anyakönyvve-
zető köszöntő beszéde és a 
gratuláció. Ezeken az eleme-
ken kívül Nektek kell eldön-
teni, hogy milyen szertartásra 
vágytok. Polgári szertartáson 
fontos szerephez jutnak a ta-
núk. Tanú lehet minden 18. 
életévét betöltött, cselekvő-
képes személy, aki személy-
azonosságát igazolni tudja. 
A szerepük elsősorban az, 

hogy hitelesítik a házasságot. 
Ami nagyon fontos! A ma-
gyar törvények szerint csak 
az anyakönyvvezető előtt 
kötött házasság lehet hiva-
talos. Vagyis kizárólag a pol-
gári házasságkötést ismerik 
el a hatóságok! A ceremónia 
helyszíne is meghatározott, 
csak az adott önkormány-
zat által kijelölt helyszínen 
lehet hivatalosan egybekel-
ni. Amennyiben a fent emlí-
tett „kötöttségek” nem alkal-
masak számotokra, akár az 
időpont vagy a helyszín te-
kintetében, célszerű szertar-
tásvezetőt fogadnotok. 

Egyházi szertartás 
Az egyházi szertartás jó-

val kötöttebb menetrendet 
követel, mint a polgári. Min-
den felekezetnél más és más, 
így amennyiben egyházi es-
küvőt is szeretnétek, az adott 
egyházközségnél érdeklőd-
jetek arról, hogy mikor és 
milyen formában szükséges 
jegyes oktatásra járni, mikor 
esedékes a bejelentkezés, és 
arról, hogy milyen szükséges 
okiratokat, papírokat kell 
magatokkal vinnetek 

Szertartásvezető 
Egy szertartásvezető köz-

re működésével ma már az 

is lehetséges, hogy a hiva-
talos igen kimondása előtt 
vagy után az ország bármely 
pontján összekössétek az 
életeteket, egy ünnepélyes 
ceremónia keretein belül. 
Abban az esetben, ha külön-
leges helyszínt és időpon-
tot választotok, egy szertar-
tásvezetőt kell felkérnetek, 
ugyanis az anyakönyvveze-
tők hivatalosan csak saját 
közigazgatásuk alatt álló te-
rületen eskethetnek. Ezért is 
nagyon fontos, hogy a ma-
gyar törvények szerint csak 
az anyakönyvvezető előtt ki-
mondott igent ismerik el hi-
vatalosan a hatóságok. 

A dátum kiválasztása 
Nem előírás, de a hagyo-

mány szerint egy évvel az 
esküvő előtt illik kitűzni a 
dátumot, de manapság akár 
hónapok alatt is meg lehet 
szervezni mindent. Arra vi-
szont ügyeljetek arra, hogy a 
népszerű időpontok hamar 
betelhetnek a helyszínek és 
a szolgáltatók tekintetében. 

Az esküvőszervező 
Manapság „divatos” es-

küvőszervezőt fogadni, aki 
leveszi a feladatokat a vál-
latokról, és ezzel végig kísér 
benneteket a kezdetektől 
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egészen a lakodalom zárá-
sáig. 

A helyszín kiválasztása 
A ceremónia utáni vígas-

ságra több féle alternatíva lé-
tezik. Ezen a vacsorán mu-
lattok együtt a násznéppel, a 
meghívott vendégekkel. Vá-
lasztásotok alapján mehet-
tek étterembe, bérelhettek 
egy alkalmas helységet vagy 
rendezhettek sátras lakodal-
mat is. Itt csak a fantázia és 
az anyagi feltételek szabhat-
nak határt. 

Szolgáltatók kiválasztása 
Amennyiben lefoglal-

tátok a helyszínt és elő-
zetesen jelentkeztetek az 
anyakönyvvezetőnél, követ-
kezhet a szolgáltatók meg-
keresése: 

• zenész, aki lehet dj. 
vagy élő zenekar 

• fotós 
• videós 
• ceremóniamester és 

vőfély 
• járműbérlés 

Menyasszonyi ruha 
kiválasztása 

A most következő pont-
ban teljesülhet minden kis-
lány álma: a menyasszonyi 
ruha kiválasztása. Persze a 
vőlegénynek is elegánsan 
kell megjelennie a Nagy Na-
pon, de általában ez az arák 
kedvenc pontja. 

Először is el kell dön-
teni, hogy kölcsönöznétek, 
vagy megvásárolnátok-e a 
ruhákat. Különböző szalo-
nok és ruhakészítők ajánlják 
a szebbnél szebb ruhaköl-
teményeket. Érdemes több 
helyről tájékozódni a lehe-
tőségeket és az anyagiakat 
együttesen szem előtt tartva. 

Az ünnepi fogások kiválasz-
tása 

Amint megvan a hely-
szín már módotokban is áll 
egyeztetni az étteremmel 
vagy a catering szolgáltató-
val a lakodalmi menüt illető-
en. Érdeklődjétek meg, hogy 

az étel ital kínálatuk meny-
nyire széles skálán mozog, 
valamint tudják e biztosíta-
ni számotokra a sütemény 
és torta különlegességeket is 
vagy azt külön kell intézne-
tek. 

Virágok és a dekoráció 
A legpraktikusabb, ha 

megbíztok egy dekoratőrt, 
virágkötőt, aki feldíszíti az 
általatok kiválasztott hely-
színt, megköti álmaitok 
csokrát és elkészíti a többi 
virágdekorációt. 

Esküvői meghívók 
Dönteni kell a meghívók 

színéről, stílusáról és anya-
gáról, kérjetek több hely-
ről is árajánlatot, és ügyel-
jetek arra, hogy színben és 
stílusban minden passzol-
jon egymáshoz! A meghí-

vók kézhezvétele után, jó ha 
személyesen juttatjátok el a 
vendégeknek a meghívást és 
fontos, hogy informálódja-
tok arról is, hogy el tudják e 
fogadni a meghívást. 

Esküvő előtti szépségápolás 
Már időben foglalni kell 

a fodrásznál, manikűrösnél 
és kozmetikusnál időpontot. 
Szinte mindig készítenek 
próba sminket és frizurát is, 
hogy együtt el lehessen dön-
teni, mi az ami jól áll és az al-
kalomhoz illik. 

Leány- és legénybúcsú 
Itt kicsit fellélegezhet-

tek, ugyanis ez nem a jegyes 
pár feladata. Ezt a barátok 
és barátnők szervezik. Min-
denképpen külön ünnepel-

jetek, ez lehet az utolsó ha-
jadon buli. 

Nászút 
A lakodalom és a szerve-

zés fáradalmait kipihenheti-
tek egy utazás keretein be-
lül. Többen rögtön a nagy 
nap után kelnek útra, de van, 
hogy későbbre szervezik ezt 
a kikapcsolódást.  Az előbb 
felsorolt pontok közül min-
det végig jártátok, akkor már 
csak a Nagy Nap maradt hát-
ra. Az esküvő napján is vár 
rátok még bőven feladat, így 
azokat egy következő cikk-
ben foglaljuk össze. Remél-
jük hasznos információkkal 
szolgáltunk, és ha szeretné-
tek a lakodalom menetét is 
végig kísérni itt papírformá-
ban, akkor tartsatok velünk a 
következő számban is. 
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„ Legyél kicsi, vagy legyél nagy, nálunk mindent megvalósíthatsz” 

 

Minden család életében vannak ünnepnapok - születésnapok, névnapok, 
keresztelők, ballagás, eljegyzés, esküvő, házassági évforduló, elsőáldozás, 
bérmálás, osztálytalálkozó  – amelyeket emlékezetessé kell tenni. Mi abban 
segítünk Önnek, hogy a rendezvényük lebonyolításához csodás környezetet 

biztosítunk. 

Helyszín ajánlatunk : 

 A Kúria főépületének nagyterme, mely legfeljebb 80 fő befogadására 
alkalmas 

 A Kúria szekciótermei 20-50 főig biztosítanak lehetőséget a különböző 
események lebonyolítására 

 Oktatási Épületünk nagyterme 90 fő létszámig foglalható 
 Gasztronómiai házunk – ahol konyha is található -  igazi különlegesség a 

kisebb, legfeljebb 25 fős rendezvények alkalmához 
 Pince helységünk 50 főig várja az ünnepelni vágyókat 

Bármely évszakot választják vendégeink az ünneplésre, tökéletes helyszínt 
biztosítunk mind kültéri és beltéri megrendezéshez. 

 

 

 

Térkép 
Rácalmásról: 
ismerje meg 
városunk 
nevezetességeit!

Elkészült a Rácalmási Vá-
rosvédő és Szépítő Egyesü-
let által összeállított térkép, 
amely nem csak az ide lá-
togatóknak, de még a hely-
ben lakók számára is értékes 
információkkal szolgál. Rá-
calmás nevezetességeinek, 
látnivalóinak megtalálását 
igyekszik segíteni. 

A térkép megvásárolható 
a Jankovich-kúria Almavi-
rág boltjában, és a Rácalmási 
Művelőési Ház és Könyvtár-
ban. Ezek az intézmények 
azonban a koronavírus-jár-
vány miatt zárva tartanak, 
határozatlan ideig, a veszély-
helyzet elmúltáig. 

De majd a nyárra, illetve 
a későbbiekre vonatkozóan 
is ajánljuk a figyelmükbe a 
térképet!
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Visszaemlékezés a bujdosás idejére
Az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharcra tisztelettel emlé-
kezve Éjszaki Károly egy nagyon 
érdekes cikkét közlöm, mely 
minket, rácalmásiakat büszkévé 
tehet. 

Éjszaki Károly sokoldalú, 
tehetséges ember volt. Főte-
vékenysége a mérnöki mun-
ka volt, de 1848 után el volt 
zárva a mérnöki munká-
tól, ezért írásnak adta a fe-
jét. 1838-1868-ig élt Rá-
czalmáson itt igen aktívan 
bekapcsolódott a társadal-
mi életbe. A 48-as szabad-
ságharc előkészítésébe és a 
forradalomban aktív, vezető 
szerepet játszott. Erről ko-
rábban önálló írásomban is 
megemlékeztem. A szabad-
ságharc leverése után több 
rácalmási társával üldözte-
tésnek volt kitéve és bujdo-
sásra kényszerült. Tisztelői 
az elmúlt években adták ki 
összegyűjtött írásainak egy 
kötetét, melyben az alábbi 
írás is szerepel „Visszaem-
lékezés a bujdosás idejére” 
címmel. Mégis csak külön-
leges helyzetben volt Rá-
czalmás? Büszkék lehetünk 
múltunkra!

Ezt az írást Éjszaki Ká-
roly 1868-ban vetette papír-
ra, tehát még friss élmények 
alapján.

Az 1849 évi október hó 
mutatkozott a szabadság 
ügyére legvégzetesebbnek. 
E hótól fogva éltük legszo-
morúbb napjainkat. 

Világos minden kitar-
tást tönkre tett, e csapás 
után már csak holmi vélet-
len fordulatban lehetett re-
ménykednünk. De ezen, 

léha reménycsillámló szálai 
is szétfoszlottak az októbe-
ri eseményekkel. A tömeges 
gyilkolások vérig sértettek 
minden érző embert, a hi-
hetetlen bántalmak valósí-
tása óriási megrázkódtatást 
okozott: ész, szív, lélek a te-
hetetlenségig megdermedt.

Menekültünk, 
ki merre tudott 

Menekültünk, ki merre 
tudott, elrejtőztünk, ameny-
nyire csak tudott.

Egy főispánt az egyik, 
egy honvéd ezredest egy 
másik földesúrnál találtam, 
mint komenciós kertésze-
ket, idegen nevek alatt; ki 

a Bakonyban, míg a tél en-
gedte, ki valamelyik pusztán, 
ki valamely dunai szigeten 
vonta meg magát az üldö-
zések elől. Annyi bizonyos, 
hogy a menekvő saját ottho-
nában volt a veszélynek leg-
inkább kitéve, mert a „rebell 
kutyákat”, mint a vadakat, 
leginkább saját fészkökben 
keresték. Novemberben és 
decemberben érte el a vég-
hetetlen hajsza tetőpontját, 
mellyel Haynau bukása után 
némileg alábbhagytak, vagy 
legalábbis a módját változ-
tatták.

E hajszákat határozottan 
ügyetlenül kezelték, nem 
csuda, mert teljesen idege-

nek tették, kik sem az embe-
reket, sem a viszonyokat, de 
még csak a terepet, melyen 
mozogtak sem ismerték. 
Könnyen kitanulhatókká 
lettek, s némi ellenügyes-
séggel kijátszhatók voltak, s 
bátran lehetett előttök mo-
zogni. Később azonban haj-
tóvadászatuk meddőségét 
belátva az üldöző csapatok 
kalauzolására belföldieket – 
nem mondom őket magyar-
nak – szegődtettek, ezek se-
gítségével aztán, mint kik az 
embereket, viszonyokat, s a 
terepet ismerték bátrabban 
mozogtak több sikerrel űz-
ték a fogdosásokat. 

Fejér megyében kizáró-
lag Ráczalmás falu és Alap 
puszta szolgált a bujdosók-
nak mentsvárul. Itt mind-
egyikben több kisebb-na-
gyobb birtokos honolt, kik 
maguk is részben bujdo-
sók, de a köznép is hihe-
tetlen dolgokat követett el 
a menekvők biztonságá-
ért. Ráczalmás különlege-
sen kedvező helyül bizo-
nyult e célra, nem csak az 
egyetemes lakosság korrekt 
jó szelleme folytán, de kü-
lönösen helyrajzi fekvésénél 
és terepviszonyainál fogva. 
E község szorosa a Duna 
partján fekszik, előtte egy 
nagy sziget, csekély rész-
ben gyümölcsösekkel, töb-
bi részében öreg erdővel 
borítva, és tetemes vízerek 
és tócsák által átszaggatva, 
melyek közt s az erdő sű-
rűségein át a járást csakis a 
helyismerők bírták megta-
lálni. Ha jött a jelszó, hogy 
„baj van”, csak a Dunára 
kellett leszállni, s a mindig 

TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIKTÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából
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készen álló csónakon a szi-
getre átevezni, s a menekvő 
mentve volt. Egyetlen eset 
sem volt reá, hogy a „rebel-
leket” üldöző csapatok a szi-
getre hatoltak volna.

Ezen előnyös helyze-
ten túl a 3000-nél több la-
kost számláló Ráczalmás 
– kik közt egyetlen áruló-
val sem találkoztunk – a 
Duna hosszat hegyes-völ-
gyes, partos terep által van 
környezve, mely akkor még, 
mint egy 200 holdnyi sző-
lőkkel és gyümölcsfákkal 
volt beültetve és helyen-
ként kisebb-nagyobb erdő-
csoportokkal borítva, mely 
szintén a menekvők javát 
szolgálta. 

Megemlítésre méltó még 
az előny is, melyben a me-
nekvők a ráczalmási jegy-
zőnek a jó ügy iránti hűsége 
által részesültek. A községi 
jegyzők a forradalom buká-
sa után rossz elemmé vál-
tak: vagy köpönyeget kellett 
fordítaniuk, vagy távozniuk 
kellett. A hivatalban ma-
radtaktól félni kellett.

A mi ráczalmási jegyzőnk 
kivételt képezett

A mi ráczalmási jegyzőnk 
kivételt képezett. Mint filo-
zófiát és jogot végzett nem 
éppen fiatal tót diák jutott az 
itteni birtokos házába, hogy 
az úrfiakat magánvizsgára 
készítse, itt is rekedt örök-
re. Történt azonban, hogy az 
öreg jegyző búcsút vett a vi-
lágtól, s e kérdés támadt: ki 
lesz az új jegyző? Erre egy 
irányadó így felelt, mit talál-
gatnánk sokat, itt van Szad-
lis barátom, jó lesz ő jegyző-
nek. Meg is tették jegyzővé.

A forradalom alatt meg-
állta a helyét, de utána még 
jobban. A császáriaknak 
ügyesen port hintett szeme-
ik közé, ezek biztos embe-
rüknek tartották, közben a 
forradalom szerencsétlenjeit 
tatarozta.

Decemberi sötéttel este 
9-10 óra között az ablako-
mon kocogtattak, azt súg-

ja egy sötét alak 11 órakor 
érkeznek. Ez azt jelentette, 
hogy a poroszlók, szomszéd 
községig világosban jöttek, 
onnét éjszaka átbátorkodnak 
hozzánk razziára. E tudósí-
tást nekem minden esetben 
a jegyző adta. 

20 perc alatt minden ház, 
melyben helyi vagy idegen 
menekvő tanyázott, értesítve 
volt, s a menekvők így biztos 
menhelyen voltak. A jegy-
ző mi úton-módon nyer-
hetett tudomást az invázió 
érkezéséről – ez a megfej-
tendő kérdés. A megfejtés 
igen egyszerű. A jegyzőt bi-
zalmasan értesítették, hogy 
pld december ötödikére egy 
tiszt, kettő altiszt és 20 le-
gény számára legyen szállás 
és vacsora. Ebből megtudta a 
jegyző, hogy éjjel 10-11 órá-
ra beérkeznek, jött a tudósí-
tást megadni. 

A viszonyok szomorúsága 
dacára sok komikus helyzet 
fejlődött ki. H. Kristóf egy 
ilyen komikus eseten esett 
át. K birtokos házánál es-
télyre gyűlt össze a helybéli 
társaság. A jegyző engem tá-
vollétem miatt nem értesít-
hetett, nőmet sem találhatta 
honn, ki a társaságban vett 
részt. Ilyedet jelenti a házi-
úrnak az inas: „Tekintetes 
uram a házat katonaság állta 
körül” A társaság íly látoga-
tásokhoz szokva lévén, nem 
is annyira meg ijedt, mint 
bosszankodott a társaság 
megzavarásán. A fő üldözöt-
tek közül H. Kristóf lévén a 
társaságban, bizonyosra volt 
tehető, hogy a látogatás őt 
illeti. Hová rejthetik őt rög-
tön, ez volt a feladat. Egy 
kerek asztalnál női társaság 
játszott holmi kártyajátékot, 
Kristófunkat hamar az asztal 
alá bújtatták, az asztalt kö-
rülülték, az akkoron divatos 
bő ruházatokkal, az asztal al-
ját teljesen befödték, s nyu-
godtan csevegve, vidámkod-
va folytatták a Fekete Pétert.

Néhány perc múltán meg-
jelent a tiszt és a biztos egy-
pár katonával, vezetve a há-

ziúr által, minden szekrényt, 
fiókot, ágyat átkutattak, de 
H. Kristófot sehol sem talál-
ták. Eközben a jegyző egyik 
bizalmasának megsúgta – Ő 
is, mint helyismerő, hivatal-
ból vett részt az expedíció-
ba – hogy egy bizonyos ajtó-
hoz két pandúrt állított, kik 
teljesen megbízhatóak, azon 
ajtón bátran lehet a sötétben 
menekülni. A katonák meg-
szállva tartották a házat, te-
hát Kristófnak menekülni 
kellett. A mondott egérúton, 
a jegyző utasítását követ-
ve szerencsésen elmenekült. 
Pár napig biztos helyen rej-
tőzött, honnét én, miután a 
helyzetről értesítést nyer-
tem, s a levegő tisztábbá lett, 
elszállítottam Tolnába, hol 
mint rögtönzött segédmér-
nök háborgatást többé nem 
szenvedett.

Egy igazi magyar hölgy volt a 
megmentő

Egy másik esetben hírét 
vettük, hogy jönnek! Azon-
nal fogattam és K. Kandíd-
dal elhajtattam Alapra. Itt 
vagy öt napot töltve, mint 
hogy további veszély hírek 
híjában voltunk, s engem 
dolgaim is vonszoltak, visz-
szahajtottunk Ráczalmásra. 
Amint beérkeztünk az ud-
varra, nőm rögtön unszol-
va sürgetett, hogy azonnal 
forduljunk vissza s hajt-
sunk el, amint hajtani tu-
dunk. Mondja továbbá, hogy 
már két nap óta ott vannak, 
most szerencsére ebédre tá-
voztak el. Azt is megtud-
tuk, hogy ez alkalommal K. 
Kandidot keresik. A kocsis 
ez alatt megfordult a kocsi-
val, én visszaültem rá és szó-
lítom K. Kandid barátomat, 
hogy üljön fel és hajtsunk 
el az Isten nevében. Kandid 
barátom nincs sehol, eltűnt, 
mintha a föld elnyelte volna.

Végre megtudtam, hogy 
Kandid barátom három kerí-
tésen áttornázva toronyiránt 
P. N-ékhez menekedett, hol 
az asszonyok egy-már 10 év 
óta üresen álló mészverem-

be rejtették, melyben vigyá-
zatosan gyakorolt élelmezés 
mellett két napot töltött.

Egy igazi magyar hölgy 
volt a megmentő. Hajnali 
szürkülettel, homályos, kö-
dös időben apja kocsijával a 
mézgödörnél, maga hajtván 
a lovakat, megjelent. Kandid 
barátom a szénaülés közé lett 
bepakolva, pokrócokkal leta-
karva. A hölgy a szénaülésen 
foglalt helyet és gyí! – felki-
áltással hajtott ki a faluból 
gyanút nem keltő módon az 
őrök közt. Majd az útról el-
térve kiment a Dunára, hol 
bizonyos helyen egy csónak 
várt az érkezőkre, mely Kan-
did barátomat a Dunán át-
szállította. 

Befejezésül még egy eset 
itt állhat. H. Vince barátom 
házánál tartott egy este nagy 
társaság jelenlétében a pol-
gári katekizmusból tartott 
magyarázó előadást. A nők 
kegyeletes figyelemmel hall-
gatták jó időn át. Künn nagy 
volt a sötétség, őszi ködös est 
lévén. 

Egy kérdés hangzott el: 
mi a polgárok fő köteles-
sége? Ebben a pillanatban 
szaladt be lélekszakadva és 
ijedten a komorna: „végünk 
van, vasas németek állták el 
a házat! ” Nagy lett az első 
pillanatban az ijedtség a 
nők sorában. A házigazda 
kiment azonnal utána nézni 
a dolognak. Csakugyan egy 
századnyi vértes szállta meg 
az utcákat, meg az udvart. A 
cselédekkel már diplomati-
záltak, de miután ezek nem 
tudtak németül, amazok pe-
dig magyarul, nem értették 
egymást. A házigazda ha-
mar tisztába hozta a dol-
gokat. kiderült, hogy a csa-
pat az erős köd által sűrűbbé 
vált sötétségben az utat té-
vesztette el és Cece helyett 
Alapra vetődött. H. Vince 
lóra ültette egyik cselédjét, 
ezáltal a németeket elkalau-
zoltatta a helyes útra, kik a 
szívességet köszönve távoz-
tak.

Éjszaki Károly
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Varázslatos környezetünk,  
a Duna és a rácalmási szigetvilág III.

A folyamszabályozást 
az áradások (jégtorlaszok 
okozta jeges ár, és a termé-
nyekben nagy kárt okozó 
május-júniusi zöldár) elke-
rülése végett, a lóvontatá-
sú hajókat felváltó gőzha-
jók igényei szerint végezték 
el. Sokáig csak védgátakat 
építettek, majd az 1838-as 
nagy pesti árvíz után Vásár-
helyi Pál elkészítette a sza-
bályozási terveket. 1870-ben 
kezdték meg a munkálato-
kat Budapestnél, majd foly-
tatták a délre eső szakaszon. 
(Az 1876-os árvíz során 
Rácz Almáson 140 hold volt 
víz alatt.) Keresztgátakkal és 
párhuzam művekkel terelték 
a folyamot kevésbé kanyar-
gós irányba, új sodorvonalat 
alakítottak ki. Védműveket 
(gátakat) építettek és me-
derkotrást végeztek. A So-
roksári-Dunaágat, amely a 
szabályozásig azonos széles-
ségű volt a Nagy-Dunával, 
lezárták.

1898-tól zajlott a Rácal-
más – Dunaföldvár szaka-
szon a folyamszabályozás, 
mely a község lakóinak 12 
évig tartó munkalehetőséget 
biztosított. A főág a Nagy - 
Duna lett, a Kis - Dunából 
elterelték a vizet a sziget fö-
lött a jobb parton kialakított 
kőhányással (ez a Felső-kő 
vagy Karaj-kő, amely Rácal-
más Kulcs határánál található.

Annak érdekében, hogy a 
meder megőrizze a mélysé-
gét, a sodrást a szigetre me-
rőlegesen épített kőgátak-
kal átterelték a bal partra. 
A sziget Nagy – Duna felő-
li részén a Felső-kő után to-
vábbi keresztgátak épültek, 
melyekhez párhuzam mű-
vek (a szigettel párhuzamo-
san kialakított kőhányások) 
csatlakoztak. A keresztgátak 
északról déli irányba: Felső 
Beti-, Alsó Beti-, Margit-, 

Bay-kő, a Kálmán-kő pe-
dig párhuzamos a parttal. A 
Dunába hatalmas oszlopo-
kat vertek, ezekre keresztben 
ereszkedtek rá az uszályok, 
melyekből talicskával zúdí-
tották a követ a Dunába. A 
fa uszályokat a „Gajári” gőz-
hajó vontatta a helyszínre. A 

nagy vízsodrás és egy ügyet-
len manőver következtében 
a Bay-kő építésekor kereszt-
befordult az egyik uszály, és 
elsüllyedt, ezt mesélte a Kál-
mán György, dédnagypa-
pám, aki a főmérnököt szál-
lította ladikon a munkálatok 
idején.

A rácalmási elöljáróság 
1904-ben aggodalmát fe-
jezte ki, hogy elzárják a Kis-
Dunát. A válasz az volt, 
hogy ez nincs tervben, vi-
szont a szigettől délre, Rá-
calmás és Dunapentele kö-
zött épült egy keresztgát és 
párhuzammű, melyet a te-
rület tulajdonosa után Pe-
recsényi-kőnek neveztek az 
emberek. A Kis-Duna vize 
ettől kezdve csak a Kerek – 
zátony és a Perecsényi-sziget 
közötti Macskalikon keresz-
tül tudott a Nagy-Dunához 
csatlakozni. (A Macskalik a 
nevét arról kapta, hogy viha-
ros időben ott macskázták le, 
vagyis vasmacskával rögzí-
tették a hajókat, uszályokat.) 

Mivel az átalakítás kö-
vetkeztében a Kis – Dunán, 
a szigetorránál lévő kikötő 
nem volt tovább használható, 
a főispán a közlekedési mi-
niszterhez fordult, hogy egy 

A Macskalik látképe

1898. Vízügyi térkép. A Duna szabályozásának helyszínrajza
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keresztgát építésével új kikö-
tőt alakíthassanak ki, immár 
a Nagy - Dunán. Ez 1886-
ban meg is történt, nagyjából 
a mai adótorony vonalában. 
Bruck Arnold kereskedő, 
utánjárásával elérte, hogy a 
Duna Gőzhajózási Társaság 
megnyitotta a kikötőt. A ki-
kötőhídhoz a keresztgáton át 
vezetett az út. Rácz Almásra 
személyfuvarozással foglal-
kozó vállalkozók szállították 
be az utasokat. A keresztgát 
alatti öblözetet az előző év-
ben kikotort kaviccsal fel-
töltötték, ezáltal a túl széles 
Nagy – Duna meder szab-
vány szélességűvé vált. Ek-
kor alakult ki a Kerek – tó a 
keresztgát alatt, mely ugyan 
erősen feltöltődve, de még 
mindig látható.         

A folyamszabályozá-
si munkáknak köszönhető-
en felgyorsult a sziget hízá-
sa. A szigetorra egybenőtt a 
Rezutsek - zátonnyal, a ke-

resztgátak (sarkantyúk) és a 
párhuzamgátak közötti le-
zárt területen sok új zátony 
keletkezett, és ezek a részek 
lassan feltöltődnek. A zá-
tonyok a formájuk, vagy a 
szigetrész tulajdonosa alap-
ján kapták a nevüket. Sör-, 
Margit-, Holmár-, Gyurka-, 
Bay-, Hosszú-, Kerek-zá-
tony. A Nagysziget túlsó ol-
dalán a Bay - kő és a Szi-
getfarok közötti rész volt a 
Visszafeléfolyó, vagy Föl-
feléfolyó, mert áradások ide-
jén a Kis-Duna vize nem 
tudott átfolyni a keskeny 
Macskalikon, ezért megfor-
dult, és északnak áramlott, 
majd a Bay - zátonyt megke-
rülve a Hosszú - és a Kerek - 
zátonyon kívül, a párhuzam-
kő mentén folyt délnek. Ezt 
a több mint száz éve meg-
tervezett feltöltődési folya-
matot követhetjük nyomon 
napjainkban is. 

Németh Miklósné

1880 A hajóállomáshoz vezető út a kerseztgáton

1941 Magyarország katonai felmérése, Karaj-kő és Kerek-tó    

Nincs szünet az 
Iramszarvasoknál 

A Rácalmási SE „Iramszarvasok” foci klubja 2020. febru-
ár 23.-án barátságos kupa találkozót tartott a városi sportcsar-
nokban. A csarnokot büszkén mutattuk be, a vendégeinknek. 
Az „Iramszarvasok” immár 2-ik alkalommal rendezte meg az 
„Iramszarvasok” kupát. A meghívottak olyan focit szerető és 
kapcsolatra érdemes települések hasonló életkorú csapatai, ame-
lyekkel a baráti kapcsolatok építése nemcsak a foci számára, de 
a települések kapcsolatainak az elmélyítésére is fontos lehet.. A 
rendezvény fő támogatója Erős István a Rácalmási SE elnöke, 
önkormányzati képviselő volt. A szervező munkát teljes mér-
tékben Ecsődi Tibor sporttársunk végezte. Így utólag is megál-
lapíthatjuk és megköszönhetjük, hogy ez átlagon felüli színvo-
nalon teljesült.

A résztvevő együttesek az alábbiak voltak:
Adony csapata, Adonyi Old boys, DunaszentgyörgyIram-

szarvasok
A négy csapat kőrmérközésen mérte össze nem „csekély”foci  

tudását. A barátságra „jellemzően” kemény, de nem durva mér-
kőzéseken a megjelent „ közönség” is remekül szórakozhatott. 
Az iramra sem lehetett panasz, - bár időként a labda kissé zavart 
bennünket- de ez nem csak a megjelentekre, a  magasabb szintű 
csapatokra is jellemző lehet.  A kupa találkozón az alábbi ered-
mények születtek:

Iramszarvasok-Adony:     5:3
Adony Old Boys-Dunaszentgyörgy:   3:0
Adony Old Boys-Iramszarvasok:   2:4
Dunaszentgyörgy-Adony:   2:9
Iramszarvasok:Dunaszentgyörgy:  6:2
Adony-Adony Old boys:    2:3
A körmérközések utáni eredményhirdetésen ismét a 

rácalmási „Iramszarvasok” vehették át a győztesnek járó kupát. 
A kupa gólkirálya:  Benke Dániel, Adony
A hazai gólkirály:  Fróna György
Legjobb kapus:  Szabó Tamás
Legjobb mezőnyjátékos: Ecsődi Tibor, Iramszarvasok
Legjobb hazai játékos: Kenyér Zsolt
Torna legidősebb játékosa: Hingyi László Iramszarvasok
Megállapíthattuk, hogy a heti rendszeres mozgás (focizás) is-

mét meghozta az eredményét.
Megjegyzés: Az „Iramszarvasok” továbbra is törekednek a szé-

les sportbaráti kapcsolatok kiépítésére és az egészséges életforma 
és mozgás népszerűsítésére. Hingyi László
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A kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központ 
már csak május 31-ig biztosítja az ellátást

Sajnálattal értesültünk a 
közösségi médiában a kulcsi 
egészségügyi központ ter-
vezett bezárásáról. A tulaj-
donos az alabbi nyilatkoza-
tot tette közzé:

„Tisztelt Lakosok!
Ami elkezdődik, az néha 

véget is ér.
A kulcsi Kistérségi 

Egészségügyi Központ la-
kossági igényeket felismerő 
újszerű kezdeményezésként 
jött létre.

Feladatát 20 éven ke-
resztül betöltötte, igyekez-
ve színvonalas egészségügyi 
ellátást biztosítani a térség 
lakossága részére.

A társadalombiztosítási 
finanszírozás soha nem fe-
dezte a járóbeteg szakellátás 
költségeit. 

A finanszírozási hiányt 
az egynapos sebészet nye-
resége pótolta. Néhány éve 
azonban már a kórházak is 
felismerték az egynapos se-
bészetben rejlő lehetősége-
ket és a finanszírozó is fel-
szabadította részükre ennek 
az ellátásnak a korlátait, 
ösztönözve őket erre.

Ezek az intézkedések 
csökkentették a kistérsé-

gi egészségügyi kozpontok 
felé jelentkező igényeket.

Méretünkből adódó-
an nem tudjuk beszerezni 
a legkorszerűbb gépeket és 
eszközöket, amelyek a kór-
házakban rendelkezésre áll-
nak. A járóbeteg szakellátás 
pedig közösségi feladat.

Fentieket mérlegelve 
megállapítottam, hogy cé-
günk betöltötte küldtetését, 
azonban a megváltozott le-

hetőségek mellett a továb-
biakban már nem tudja el-
látni a feladatát.

TÁ J É KO Z TAT O M 
ÖNÖKET ARRÓL, 
HOGY A KULCSI KIS-
TÉRSÉGI EGÉSZSÉG-
ÜGYI KÖZPONT 2020. 
MÁJUS 31. NAPJÁIG 
NYÚJT SZOLGÁLTA-
TÁST.

A Társadalombiztosítás 
által finanszírozott járóbe-

teg szakellátás feladatellá-
tására az OEP fogja kijelöl-
ni az illetékes szolgáltatót.

Köszönöm Önöknek, 
hogy annyi éven át biza-
lommal fordultak hozzánk.

Dr. Hőnigh Magdolna 
tulajdonos”

Önkormányzatunk szo-
morúan vette tudomásul a 
tulajdonos döntését, ami 
ellen semmit nem tehet. 

Elmarad a nyugdíjas klub 
A Rácalmási Napfény Nyugdíjas Klub március 19-ra és 

április 2-ra tervezett klubfoglalkozása elmarad.
Megértésüket köszönjük!

Megújul a magyarorszag.hu
Megújult a közigazgatási ügyintézési portál, a magyaror-

szag.hu (mo.hu), ennek nyomán egyszerűbbé és kényelme-
sebbé vált az elektronikus ügyintézés, a szolgáltatások pedig 
már mobileszközről is könnyen elérhetők.

Napjainkban felértékelődik a távoli ügyintézés gyakorla-
ta, a portál fejlesztésénél ezért az volt a cél, hogy ügyfél-
barát, hatékony és szolgáltatásorientált oldal jöjjön létre, 
olyan, amelyen bárhol, bármikor online intézhetők az ügyek 
– mondta el Hajzer Károly, a Belügyminisztérium államtit-
kára a megújult honlapot bemutató sajtótájékoztatón.

Kérjük, támogassa 
adója 1%-a felajánlásával 

a Rácalmás 
Sportegyesületet!

Adószám: 
19097020-1-07

Köszönjük!
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Van aki rajzol, aki fest, aki ír, aki farag, aki varr, 
aki tűzzománcot készít vagy bármilyen 
technikával alkot. Mesét, tájat, lepkét, 

mozdulatot, portrét, ami épp mozgatja a 
fantáziáját, örömmel, vagy bánattal tölti el. 

 

 
Az első rendezvény: 2020. június 6. 

 
Tisztelettel és barátsággal: 

Herczeg Attila 
    atdala0129@gmail.com 

70/3377108 
 

“ Meseország “ a zenei rendezvények mellett, szeretne folyamatosan helyet adni a 
Rácalmáson (közeli településeken) élő alkotók munkáinak. 

 

RÁCALMÁS FÉNYEI 
 

Várom azok jelentkezését (gyerekek, felnőttek) akik munkáikat szívesen megmutatják, 
elhozzák egy-egy napon, ezzel is érdekesebbé, gazdagabbá téve az eseményeket! 

 
 

„SzélesSzájú Kisbéka” 
Nyitva tartás: h-p: 05-20 – sz: 06-20 – v: 07-20 (Rácalmás, Fő utca 98.)

PÉKSÉG-KÁVÉZÓ-FAGYIZÓ
Óriás PALACSINTA sós-édes-gluténmentesÓriás PALACSINTA sós-édes-gluténmentes

Elindult az ide FAGYLALT szezon!Elindult az ide FAGYLALT szezon!
FRISS KÉZMŰVES PÉKÁRU –kovásszal, adalék nélkül, rozsos, magos, FRISS KÉZMŰVES PÉKÁRU –kovásszal, adalék nélkül, rozsos, magos, 

szénhidrát csökkentett (80%), glutén mentes termékek isszénhidrát csökkentett (80%), glutén mentes termékek is
ILLY KÁVÉ – ILLY KÁVÉ – illyCrema - jeges-krémkávé,illyCrema - jeges-krémkávé,

TORTA szeletek (tejérzékenyeknek is)TORTA szeletek (tejérzékenyeknek is)
HANGULATOS TERASSZAL, és SzélesSzájú mosollyal várunk!HANGULATOS TERASSZAL, és SzélesSzájú mosollyal várunk!
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Kérjük, támogassa adója 
1 %-ával

a „Sirály” Horgász Egyesületet!
Adószám: 19822798-1-07

Segítségét köszönjük!

Horgásziroda nyitvatartása
Irodánk a régi polgármesteri hivatalban a következőkép-

pen tart nyitva:
Hétfőn:  15:30 – 17:30 óráig, szerdán  15:30 – 17:30 óráig
A 2020. évi dokumentumok, horgászjegyek megérkeztek 

és válthatók. 
„Sirály” Horgász Egyesület vezetősége ApróhirdetésApróhirdetés

Rácalmási Duna-parton 400 négyszögöl nagyságú te-
lek, 100m²-es nyaralóval eladó. Tel: 06-30/641-0256

qqq
Minden típusú asztalos munkát vállalok! Talmácsi Ká-
roly: 06-70/2345-228

qqq

Garázs vásárt tartok 22-én vasárnap, és 28-án szom-
baton, 10-15 óra között, a TOM MARKET bolt épületé-
nek oldalsó részén, a Martinász és József Attila utca 
sarkán. Az oldalsó kapu is nyitva lesz. Lesznek szerszá-
mok, lámpák, bútorok, bontott nyílásázrók, különbö-
ző képek (rézkarcok, festmények, fotók), nagyméretű 
ruhák, porcelánok, csetresek, kütyük, stb, stb... Alku 
megengedett!

Rácalmás 
Rácalmás Önkormányzatának kiadványa

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Szántó Béla (elnök), Bíró Béla. 
Szerkesztőség levélcíme: 2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. Telefon: (25) 440-001
Nyomdai munkák: Hibridlevél Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 107-113. 

Felelős vezető: Lénárt Balázs ügyvezető

Bieganski Attila
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!

Hosszú betegség után életének 
72. évében elhunyt

VIZI GÁBOR
a Rácalmás SE kenusok edzője.

Sok gyerekkel ismertette meg a kenuzás for-
télyait, számos válogatott versenyzőt nevelt ki, 
akik a nemzetközi mezőnyben is megállták a 

helyüket.
Isten nyugosztaljon GÁBOR!

Takarítás Fejér, Tolna és Pest megyében! 

Legyen az LAKÁS, HÁZ, IRODA!
A takarítás szakértője a MAGIC CLEAN egy csettin-
tésre rendet varázsol bárhol. 

Idős szüleidnél a rohanó napokban nincs időd rendet 
tartani, kitakarítani? Bízd ránk, hogy egészséges, tiszta 
környezetben élhessenek szeretteid! Takarításon kívül 
függöny mosás, ágynemű csere vagy hűtő leolvasztás… 
Ránk számíthatsz!

Építkezés, felújítás utáni profi takarításra van szüksé-
ged, hogy mihamarabb beköltözhess új otthonodba?

Hívd a takarítás szakértőjét! A MAGIC CLEAN szak-
emberei ragyogóvá teszik otthonod vagy irodád profi 
eszközökkel és gépparkkal!!!

Elérhetőségeink:

+36309164574
www.takaritas-dunaujvaros.hu

fb.me/takaritasdunaujvaros
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Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 25/517-850 
  Jegyző  25/517-866
  Polgármester 25/517-855 
  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864
  Pénzügyi iroda: 25/517-861 
  Építésügyi iroda: 25/517-856 
  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852
  Településfejlesztési- és 
  településüzemeltetési iroda 25/517-857 és 25/517-869
Jankovich-kúria 25/440-020
Iskola:  25/440-023
Óvoda és Bölcsőde: 25/517-840
Családsegítő Szolgálat 25/440-440
Gyermekjóléti Szolgálat: 25/440-018
Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038
Művelődési ház és könyvtár: 25/440-456
Körzeti megbízott: 30/621-0959 
Polgárőrség:  30/621-0962
Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/235-614
 dr. Árgyelán Sára 25/507-120
Gyermekorvos:dr. Földi Ágnes 25/235-613
Fogorvos: dr. Jáky Ágota 25/235-608
A védőnők telefonszáma:  25/441-037
Háziorvosi, Kistérségi egészségügyi központ, Kulcs: 25/251-063 
 25/509-060

Házi gyermekorvosi ügyelet: Adony, Bajcsy Zs. u.  25/504-522
Gyógyszertár:  25/444-010
Posta: 25/441-261
E-ON: 80/205-020
Dunanett, szemétszállítás: 25/436-535
Mezőföldvíz:  80/442-442
 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 
 helyben Ragacs György 20/509-7790

LIQUID-PORTER Kft. Szennyvízszállítás: 20/805-9009 
Állatorvosi rendelő: 
    Dr. Szlávik Ferenc 30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053
Bozai Márton katolikus plébános: 30/224-2634
Stermeczki András evangélikus lelkész  25/285-426, 20/824-3547
Fodor István református lelkész 30/223-3753

Kérjük támogassa 
adója 1 %-val  
a Duna-menti 

települések  
Alapítvány 
működését.

Az Alapítvány 
adószáma: 

18869736-1-07

 

DUNA-PARTI 
TAKARÍTÁS

 
A SIRÁLY Horgász Egyesület  

tavaszi Duna-parti takarítást szervez 
2020. március 28-án, szombaton (esőnap április 4.). 

Gyülekező reggel 9 órakor a kőhídnál. 

Várunk mindenkit, aki tenni kíván horgászhelyeink szebb 
környezetéért. Aki teheti, hozzon magával szerszámot! 

(fűrész, motoros fűrész, ágvágó olló stb.) 

A munkát követően a horgászegyesület közös ebédre várja a 
segítőket. 

Köszönettel: 

a Sirály Horgász Egyesület vezetősége 



 

 

 

 

 

 

 

VViirráággooss  RRááccaallmmáásséérrtt  vveerrsseennyy  22002200  

Az idei évben átalakul kissé a verseny: korábbi formájában a Szép Porta 
versenyt nem hirdetjük meg, de aki az utcafronttal nevez és egyúttal a kertjét is 
szeretné megmutatni, együtt megteheti. A legszebb, legvirágosabb utcafrontokat 
és kerteket különdíjakkal jutalmazzuk! Kérjük, ha szép, virágos, ápolt kertet lát, 

emlékeztesse a tulajdonosát, hogy nevezzen versenyünkre.  

Szeretnénk arra ösztönözni a lakosságot, hogy az utcafrontjukra is fordítsanak 
legalább annyi figyelmet, mint a belső kertekre, hiszen az esztétikus 

településképet elsősorban az utcafrontok határozzák meg. Természetesen 
mindenki a maga örömére csinosítgatja a lakókörnyezetét, de a csodálatos 

végeredményt jó érzés megosztani másokkal is! 

 

 

 

 

 

 

 

A Virágos Rácalmásért versenyre 2020. április 15.-ig várjuk a jelentkezéseket. A 
jelentkezési lapot személyesen – nyitvatartási időben (szerdánként 8-10 és 17-18 óra 

között) – egyesületünk irodájában adhatják le a régi városháza épületében, vagy azt a 
bejáratnál található postaládába is bedobhatják. A majerneperusza@gmail.com e-mail 

címre is elküldhetik a jelentkezésüket név és lakcím megadásával. 

A bírálók tavasszal, nyáron és ősszel értékelik az utcafrontokat és fényképek készítésével 
dokumentálják a látottakat. Az év végi értékelő ünnepségen bemutatjuk a legszebb 

utcafrontokat, kerteket és azokat a kreatív megoldásokat, amelyek ötleteket adhatnak 
másoknak is. Az eredményhirdetésre várhatóan november hónapban kerül sor. 

Szeretettel várjuk a nevezéseket, tegyük még vonzóbbá településünket! 

RRááccaallmmáássii  VVáárroossvvééddő  ééss  SSzzééppííttő  EEggyyeessüülleett  

JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSSII  LLAAPP  

      VViirráággooss  RRááccaallmmáásséérrtt  ((uuttccaaffrroonntt))            ++  bbeellsső  uuddvvaarr    

NNéévv::  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

LLaakkccíímm::  ……………………………………………………………………………………………………………………....  

TTeelleeffoonnsszzáámm::  …………………………………………………………………………………………………………  


