
2020. október XXVII. évfolyam 10. szám

KÖZMEGHALLGATÁS
Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete közmeghallgatást tart

2020. november 11-én 
17 órai kezdettel
a Rácalmási Rendezvény-
központ és Sportcsarnokban.

A hagyományos, éves fórum témája:

Rácalmás 2020-as esztendejének értékelése és a 2021-es tervek 
ismertetése.

(A közmeghallgatáson szájmaszk használata kötelező! Az ön-
kormányzat azért tartja a csarnokban a rendezvényt, hogy a 
résztvevők megfelelő távolságot tarthassanak egymástól. Kérjük, 
ezt vegyék figyelembe, amikor helyet foglalnak a teremben.)

A vértanúk emlékére

Az aradi vértanúk emlé-
ke előtt tisztelegtünk októ-
ber 6-án a művelődési ház 
oldalán elhelyezett emlék-
táblánál. A közösen eléne-
kelt Himnusz utáni ünne-
pi műsorban Kupsza János 
és Lendvai Józsefné verset 
mondott, majd a Napsugár 

Asszonykórus énekével kí-
sérve koszorút helyezett el 
a hősök tiszteletére Schrick 
István polgármester és Né-
meth Miklósné alpolgármes-
ter; a Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület képvise-
letében Steiner Lajos elnök 
és Papp Jenő elnökségi tag.

Schrick István 
30 éve 
polgármestere 
Rácalmásnak

(Interjú a 4-5. oldalon.)
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Az önkormányzat 
elszállíttatja  
a faleveleket még 
a tél beállta előtt!

Rácalmás Város Önkormányzata az egészség védelme 
okán – nem azért, mert flancol, vagy nagyon megengedhe-
ti magának ezt a költséget –, az idei ősz végén is tervezi el-
szállíttatni az ingatlanokon, lakóházaknál összegyűjtött 
faleveleket. 

Hangsúlyozzuk: 
CSAK a faleveleket viszik el a szállítók  
(AZ EGYÉB ZÖLDHULLADÉKOT 
NEM), és KIZÁRÓLAG átlátszó zsák-
ba rakott avart tesznek fel az autóra,  
minden más zsákot és zöldhulladékot ott 
hagynak a házaknál. 

Azért ragaszkodnak az átlátszó zsákban gyűjtéshez, hogy 
jól látható legyen, valóban falevelet tartalmaz-e a ház elé ki-
készített zsák. 

Az önkormányzat nem több héten keresztül szállíttatja el 
a lombhulladékot, hanem 

IDÉN EGYETLEN ALKALOMMAL 
viteti majd el a kihelyezett zsákokat. 
Az időpontot későre (november végére, december elejére) 

hagyják, megvárják, amíg a fákról lehullik az összes levél, és 
összeszedik azt az ingatlantulajdonosok. 

A szállítási időpontról időben, az újságon keresztül, az ön-
kormányzat Facebook oldalán és Rácalmás honlapján is ér-
tesülhetnek majd a lakók!

Rácalmás Város Önkormányzata

Kizárólag átlátszó zsákba rakott , abban gyűjtött falevelet visznek el, 
a fekete és színes zsákokat ott hagyják a szállítók a ház előtt

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2021.
Rácalmás Város Önkormányzata csatlakozott az Emberi 

Erőforrás Minisztérium által meghirdetett Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

A pályázók köre:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007.(III.26.) Kormány-

rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormány-
zat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 

hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
doktori (PhD) képzésben vesz részt,
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy 

vendéghallgatói képzésben vesz részt.
A - típusú pályázat
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén 

lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatá-
si hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felső-
oktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munka-
rend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatá-
si tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az 
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy 
a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyó-
sításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akik-
nek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás 
időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 
2020/2021. tanév második felére a beiratkozott hallgató aktív hallga-
tói jogviszonnyal rendelkezzen.

B – típusú pályázat
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén 

lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű a 2020/2021. 
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve 
felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik 
a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes 
idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 
2021. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt fel-
sőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben 
ténylegesen megkezdik.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, 
onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a Rácalmási Polgármesteri Hi-
vatalnál kell benyújtani személyes vagy postai úton.

A pályázat rögzítésének és önkormányzathoz történő benyújtá-
sának határideje: 2020. november 5.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályá-
zói regisztráció szükséges azoknak, akik még nem regisztráltak a rend-
szerbe, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a 
rendszerben, azok a meglévő felhasználónévvel és jelszóval léphetnek 
be a rendszerbe. 

Pályázattal kapcsolatos tájékoztatók és adatlapok letölthetők a 
www.emet.gov.hu honlapról. 

További tájékoztatás a Rácalmási Polgármesteri Hivatal Szociális 
Irodáján kérhető. (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13., telefon: 25/517-
853)

Rácalmás, 2020. szeptember 29.  Schrick István sk.
polgármester
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Az önkormányzat felvállalta 
a szelektív edényzet osztását

A kommunális és egyéb – 
szelektíven gyűjtött – hulla-
dék elszállításával kapcsola-
tos kérdésekben a szolgáltást 
végző cég, illetve annak ügy-
félszolgálata az illetékes. Az 
önkormányzathoz, a polgár-
mesteri hivatalhoz hiába for-
dulnak Rácalmás lakói, az itt 
dolgozók sajnos nem tudnak 
segíteni ezekben az ügyekben. 

Ugyanakkor a szolgálta-
tó arról tájékoztatta önkor-
mányzatunk vezetőit, hogy 
a szelektív hulladékgyűjtő 

edények kiosztására körülbe-
lül egy év múlva lenne kapa-
citása a meglévő munkaerő-
állománya mellett. Ezért az 
önkormányzatunk felvállal-
ta, hogy a polgármesteri hi-
vatalban dolgozók kiosztják 
az edényzetet. A sztolgáltató 
jelzi, hogy mikor tudja leszál-
lítani a kétezer darab edényt, 
a polgármesteri hivatal ezt 
követően szervezi meg azok 
kiosztását. Az edények osztá-
sára várhatóan november hó-
napban fog sor kerülni. 

Novemberben MÉG EL LEHET TÜZELNI a kertben felhalmozó-
dott zöldhulladékokat a hónap első csütörtökén és péntekén

2021. január 1-től törvény rendelkezése értelmében ti-
los lesz az avar és kerti hulladékok égetése.

A törvényi rendelkezés célja a levegő minőségének javí-
tása, ezáltal a lakosság egészségének védelme. 

ÉGETÉSRE EBBEN AZ ÉVBEN MÉG EGY AL-
KALOMMAL LESZ MÓD RÁCALMÁSON!

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.

Idén még érvényes a helyi rendelet ez alapján (a lakosság 
egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdeké-
ben) a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkal-
matlan avar és kerti hulladék égetése december és január ki-
vételével minden más hónapban, a hónap első csütörtökén 
és péntekén végezhető el. A fenti időponttól eltérni csak 

kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén (például: eső, szél, 
köd stb.) lehet 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. november 5-6.
Rossz idő esetén: 2020. november 12-13.
Decemberben a helyi rendelet tiltja az égetést, január-

tól pedig – mint írtuk –, már törvényileg lesz tilos. 

Felújíttatja az önkormány-
zat a raktárépület tetejét

A Jankovich-kúria Ren-
dezvény és Turisztikai Köz-
ponthoz tartozó raktárépü-
let, az egykori istálló épület 
mintegy 180-200 éves tető-
szerkezete mostanra telje-
sen megrongálódott, vannak 
részei, ahol be is szakadt. A 
felújítását nem halogathat-
ja az önkormányzat annak 
ellenére sem, hogy számos 
más feladatra kellene a pénz. 

Ebben az épületben van a 
Jankovich-kúria teljes elekt-
romos központja, valamint 
minden felszerelést – a han-
gosítást is beleértve –  itt tá-
rolnak. Komoly károk ke-

letkezhetnek, ha beázik az 
épület. Ezért nem várják 
meg a tetőcserével a jövő ta-
vaszt, még a tél beállta előtt 
elvégezteti a munkát az ön-
kormányzat, saját forrásból. Telefonáljanak, ne fagyos-

kodjanak a rendelő előtt!
A háziorvosaink nyomatékos kérése, a járványhelyzetre 

való tekintettel, hogy a rendelőbe csak SÜRGŐS esetben fá-
radjanak be. AKKOR IS TELEFONOS EGYEZTETÉST 
KÖVETŐEN. Hívják fel a rendelőt, telefonon érdeklődje-
nek, és majd az orvosok megmondják, hogy be kell-e fáradni, 
vagy telefonon is meg tudják beszélni a gyógymódot.

Ne fagyoskodjanak az épület előtt! Egyeztessenek tele-
fonon! Bármilyen okból keresik fel rendelési idő alatt a ren-
delőt, CSENGESSENEK. Rendelési idő alatt a teljes sze-
mélyzet az épületben tartózkodik, dolgozik. 

Orvosságok felírása továbbra is telefonon történik!
dr. Mercz Gabriella          25/235-614
dr. Árgyelán Sára             25/507-120
dr. Jáky Ágota                  25/235-608
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Schrick István 30 éve  
polgármestere Rácalmásnak

Schrick István több mint 
30 éve Rácalmás első embe-
re, szeptember 30-án pedig 
már annak is három évtize-
de volt, hogy a rendszervál-
tás utáni első önkormány-
zati választáson először 
bizalmat kapott, mint pol-
gármester. A térségben, de 
talán a megyében sincs rajta 
kívül senki, aki ilyen hosszú 
időn át választott tisztségvi-
selőként tevékenykedhetett, 
mint amennyit ő már maga 
mögött tudhat.

– Engem a rácalmásiak 
klubkönyvtár-vezetőként is-
mertek meg, mindössze há-
roméves munkaviszonyom 
volt ’89 nyarán Rácalmáson, 
amikor tanácselnök nélkül 
maradtunk, a vb-titkár pe-
dig elköltözött Svájcba. Tá-
las Frigyesné lemondott a 
tanácstagságáról azért, hogy 
én bekerülhessek a testület-
be. Aztán a testület tagjai en-
gem választottak maguk kö-
zül tanácselnöknek. Akkor 
már a rendszerváltás idő-
szakát éltük, mindenki tud-
ta, hogy ez az én pozícióm 
nem marad fenn sokáig, ha-
marosan jönnek a választá-
sok. Azt mondták, csináljam 
csak, aztán majd meglátjuk.  
Hőskor volt az még, teljes 
bizonytalansággal. Nem fe-
lejtem el, összesen egymil-
lió forint volt Rácalmás és 
Kulcs közös önkormányza-
tának kasszájában 1989. au-
gusztus 3-án, amikor mun-
kába álltam. Feladat pedig 
volt bőven. Szerveztük a sze-
métszállítást, az iskola óriási 
gondokkal küzdött, de valaki 
megsúgta, hogy hamarosan 
iskolaépítési pályázatokat ír-
nak ki, hát gyorsan elkészí-

tettük a terveket, és 1990-
ben telén már pályáztunk az 
új iskola első ütemére. Nagy 
lendülettel vetettük bele ma-
gunkat a munkába, annak el-
lenére, hogy pénzünk alig-
alig volt. Elindítottuk úgy a 
gázvezeték-építést, hogy fo-
galmunk sem volt, hogyan 
valósítjuk meg, de a vasmű 
segített nekünk, a tervező-
irodások készítették a terve-
ket, és ’90 őszén, amikor az 
első választás volt, már ve-
zetékes gázzal főzhették a 
lakók a vasárnapi húslevest 
több rácalmási és kulcsi ut-
cában is. Az elmúlt harminc 
év legnagyobb erkölcsi sike-
rét, megbecsülését akkor él-
tem meg. A lakók több mint 
hetven százaléka úgy nyilat-

kozott, hogy bent hagyja a 
gáztársulásban megmaradt 
10 ezer forintját, építsünk 
belőle utat. Akkor ez óriá-
si összeg volt, majd’ három 
havi fizetésnek megfelelő 
pénzről mondtak le, azért, 
mert mi arra kértük őket. 
De közben dolgoztunk sza-
kadásig, látták, hogy meg-
szerveztük a hulladékszállí-
tást, befejeztük a gázt, épült 
a Jankovich-iskola első üte-
me... 

– Aztán 1990 őszén meg-
kaptam polgármesterként is 
először a bizalmat a rácal-
másiaktól – folytatja a visz-
szatekintést Schrick István. 
– Elkészült az önkormány-
zati telefonhálózat, szer-
veztük a csatornázást, in-

gyenesen megszereztük a 
hídelemet a  Duna-mel-
lékágára, tárgyalássoroza-
tot kezdtünk az adonyi té-
esszel, élén Hetyei Jánossal, 
hogy miként tudnánk elin-
dítani a Martinász lakótelep 
fejlesztését, hogyan tudnánk 
a téesz tulajdonában lévő, az 
orosz hadsereg által gyakor-
lótérként használt ottani te-
rület (amelyen most a lakó-
telep jelentős része terül el) 
rekultiválására pénzt szerez-
ni...

– A kulcsiak 1994-ben 
úgy döntöttek népszava-
zással, hogy elválnak tő-
lünk, ez nagy csalódás volt 
nekem. Polgármesterségem 
első négy évében kínosan 
ügyeltünk arra, hogy min-
denből ugyanúgy részesed-
jenek, mint a rácalmásiak, 
vittük oda is a vezetékes vi-
zet, a gázt, indult a vezeté-
kes telefonkiépítés, megsze-
reztük nekik a Sőtér-villát, a 
járási hivatal üdülőjét szin-
tén, ami ma a hajóállomás. 
Bármennyire igyekeztünk 
is az egyensúly megtartásá-
ra, a kulcsiakban évtizedes 
tüskék voltak, feszült volt 
a légkör,  nem ritkán éjfé-
lig tartó képviselő-testületi 
ülésekkel, kiabálással, vesze-
kedéssel, pártcsatározással, 
aminek  a kulcsi népszava-
zás vetett véget. A csatáro-
zásokból levontuk a követ-
keztetésket, többen is úgy 
gondoltuk, Rácalmáson nem 
arra van szükség, hogy lemá-
soljuk a parlamentet, hanem 
valóban a település fejleszté-
séért kell dolgoznunk. Úgy 
gondoltuk, olyan embere-
ket kellene megszólítanunk, 
akik felekezeti és politikai 
hovatartozástól függetle-
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nül, ideológiától mentesen 
tudnak dolgozni Rácalmá-
sért, hitelesek, és számukra 
a lakóhelyük érdeke a fon-
tos a döntéshozatalkor. Az-
óta, vagyis 1994 óta a mos-
tani már a hetedik választási 
ciklus, amikor városvédő je-
löltek kapnak bizalmat ná-
lunk. Szalai Árpád érdeme, 
hogy az akkor még marok-
nyi csapatból több száz fős 
egyesületet szervezett, köz-
ben egyre komolyabbá vált 
a Tökfesztivál; az Almavi-
rág fesztivál, faültetésekkel 
kezdte, majd rengeteget tett 
az épített és a természetes 
környezet védelme érdeké-
ben, de említhetném a par-
kok, közterületek ápolását, a 
virágosítási versenyeken el-
ért országos eredményeket.

– A településfejlesztés-
re visszakanyarodva néhány 
gondolat erejéig: évekig a 
föld alatt dolgoztunk, tele-
pítettük a közműveket, a vi-
zet, a gázt, a telefont, a csa-
tornát, az utóbbival együtt 
vezettük el a talajvizet, hogy 
ne álljanak másfél méter víz-
ben a pincék, aztán a part-
fal-megtámasztást is ide so-
rolom, közben azért voltak 
látványos, föld feletti mun-
kák is, az intézmények, az 
iskola, az Egészségház, az 
óvoda, a Jankovich-kúria, a 
művelődési ház, az új város-
háza, legutóbb már a temető 
és a sportcsarnok, most a ví-
zitúra-megállóhely...

– Miben rejlik Schrick 
István titka? 

– Úgy gondolom, nincs 
itt semmiféle titok. Talán 
szerencsém volt, mert min-
dig megtaláltam azokat az 
embereket, akik támogatóan 
álltak a települési ügyeink-
hez. Az előbb említett ado-
nyi Hetyei János nélkül ma 
nincs Martinász lakótelep. 
Hajós Béla vízügyi állam-
titkár, szaktekintély segítsé-
ge nélkül ma nincs hidunk 
a kis-Dunán, illetve neki 
hatalmas szerepe volt ófa-
lu partfalvédelmében is, hi-

szen mentorálásával több 
ütemben milliárdokat köl-
töttünk a csúszásveszélyes 
magaspart megtámasztásá-
ra. Petykó Zoltánt, a Bálol-
na Zrt. korábbi vezérigazga-
tóját is meg kell említenem, 
neki a Jankovich-kúránk 
miatt tartozunk köszönettel. 
Kara Pállal, az egykori bel-
ügyi államtit-
kárral például 
Németország-
ban beszél-
gettem a baja-
inkról, később 
ő adta az első 
ötmillió forin-
tot, amiből el-
készíthettük 
a szennyvíz-
csatornaterveket. Hát ezért 
mondom, hogy szerencsés 
vagyok, mert ilyen véletlen 
találkozások, beszélgetések, 
jószándékú emberek soka-
sága, kiváló szakemberekkel 
való együtt dolgozás vezetett 
a sikerekhez. Főépítészünk-
nek, Zsigmond Lászlónak és 
feleségének is sokat köszön-
hetek, köszönhetünk. Min-
dig ott volt és van valaki, aki 
egy téglát, egy követ hozzá-
tesz a rácalmási ügyhöz. Há-
lás vagyok, hogy fantasztikus 
emberekkel dolgozhattam 
együtt az elmúlt harminc év-
ben is, és hogy a sors mindig 
az utunkba vezette azokat, 
akik felkarolták az ügyein-
ket, megadták a kezdő lö-
kést, illetve segítettek ben-
nünket.

– Nem tősgyökeres 
rácalmási, a lakók mégis 
helybéliként szeretik. Ön 
is így érzi?

– Adonyi gyerek vagyok, 
1974-ben ide nősültem, 
mondhatom, hogy 47 éve a 
családomon kívül ez a zseb-
kendőnyinek is mondható 
falu, ma már kisváros a min-
denem. Emlékszem, amikor 
először végigmentem Ófa-
lun, fájt a lelkem, mert az 
építési tilalom miatt addigra 
már minden harmadik ház 
lakatlan, vagy lakhatatlan 

volt a földmozgások miatt, 
pedig a terület gyöngyszem 
volt a maga nemében. Hajós 
Béla támogatásával kapott 
milliárdok, irtózatos föld-
munkák kellett ahhoz, hogy 
újra élet legyen Ófaluban. 
Lehet pereket generálni, de 
a természet megmutatja az 
igazat. Amikor 2010-ben le-

szakadt felet-
tünk Kulcson, 
alattunk Tá-
borálláson a 
part, és Ercsi, 
Dunaföldvár 
is kárelhárí-
táson dolgo-
zott, nálunk 
meg sem 
mozdult a lö-

szös magaspart. Stabil ma-
radt, nem úgy, mint a szom-
szédos, tőlünk mindössze 
pár kilométerre lévő helye-
ken. Könnyű nekünk, mert 
itt van a Hankook, mondják 
sokan. Nagyot lendített raj-
tunk a léte az utóbbi évek-
ben, ez tény, de a legtöbb fej-
lesztésünk nem a Hankook 
révén valósulhatott meg, ha-
nem kitartó munkával, ki-
váló pályázatírók közremű-
ködésével évtizedek alatt, 
megannyi pályázaton el-
nyert száz millióknak, milli-
árdoknak köszönhetően. És 
a legfontosabbat még nem 
említettem. A rácalmási em-
bereket. Harminchat évesen, 
humán végzettségű népmű-
velés-történelem szakos ta-
nárként elhitték nekem azt, 
hogy amit ígérek azt be is 
fogom tartani. Bevallom, ha 
azt mondták volna előre, ki-
lencvenben, hogy ezt mind 
meg kell majd csinálni, ak-
kor, az biztos, hogy el nem 
indulok a választásokon. De 
elindultam és egyik dolog 
hozta a másikat, mindig arra 
koncentráltunk, ami éppen 
előttünk áll, minden utólag 
állt össze ilyen szép csokorrá. 

– Polgármesterségének 
éppen a harmincadik évére 
nyomja rá bélyegét a koro-
navírus. Mégis, Rácalmá-

son végig tekintve jó érzés 
töltheti el, amikor a jubile-
um alkalmával számvetést 
készít. Nem? 

– Nemcsak a nyüzsgő 
életnek parancsolt megálljt 
ez a vírus, sajnos, hanem  
mindennek. Zuhanórepü-
lésben vannak a bevétele-
ink, komoly kiesésekkel kell 
megbirkóznia a mi önkor-
mányzatunknak is, miköz-
ben az iparűzési szempont-
ból erős települések, mint 
amilyenek mi is vagyunk, 
a költségeiknek mindössze 
12-15 százalékát kapják meg 
a kormánytól, a többit saját 
maguknak kell kitermelni-
ük. Ez óriási felelősség, na-
gyon észnél kell lennünk. Le 
kellett mondani idén a ter-
vezett útépítésekről, érezzük, 
hogy vannak feszültségek 
emiatt, ám szerencsére ezek 
korántsem olyan nagyság-
rendű problémák, mint amik 
voltak évtizedekkel ezelőtt, 
amikor vízben úsztak tele-
pülésrészek, másfél méte-
res talajvíz volt a pincékben, 
otthonok váltak lakhatatlan-
nál a partmozgások miatt. 
Várjuk a 2021-el kezdődő 
programozási időszak pá-
lyázatait, és ha bármi adódik, 
leporoljuk a terveinket, ak-
tualizáljuk azokat, és csinál-
juk…  Hálával gondolok a 
rácalmási választópolgárok-
ra, akik mindig hittek nekem 
és bennem, befogadtak és el-
fogadtak, ami nagy szó, mert 
sok településen a tősgyöke-
resek máig kinézik maguk 
közül a betelepülteket, an-
nak hisznek, akiknek az ap-
ját, a nagyapját is ismerik. A 
rácalmásiak ezzel szemben a 
mai napig megőrizték a nyi-
tottságukat, barátságossá-
gukat.  Hálás vagyok nekik, 
mert Rácalmás valóban hal-
latlanul nagy utat tett meg az 
elmúlt harminc évben, és én 
az út minden lépésének ré-
szese lehettem. Köszönöm. 
(Forrás: DUOL.HU)

Mindig ott volt  
és van valaki, 

aki egy téglát, egy 
követ hozzátesz a 
rácalmási ügyhöz
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SZÜRETI HANGULAT
A Rácalmási Manóvár 

Óvoda és Bölcsődében rég-
óta hagyomány a szüreti 
mulatság.

Egész héten erről szólt 
a gyermekek tevékenysége. 
Versek, dalok, mesék, raj-
zok, kézműves foglalkozás, 
mind-mind a szürethez, sző-
lőhöz kötődött.

Szerdán kezdetét vette a 
program, mely hat állomás-
ból állt az óvoda udvarán, 

szervezője a Bagoly csoport 
volt. Akadálypálya, célba do-
bás, festés, táncos mulatozás, 
szőlőtaposás, préselés, majd 
a jól megérdemelt zamatos 
nedű kóstolgatása. Kicsik és 
nagyok is boldogan vettek 
részt az eseményen.

Csütörtökön minden cso-
portot lovas kocsikázni vitt 
Tibi bácsi, Liza nevű lovával. 
Köszönjük szépen!

Szila néni

Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

BEACTIVE OVIS 
SPORTDÉLELŐTT

A Rácalmási Rendez-
vényközpont és Sportcsar-
nok dolgozói és a kézis lá-
nyok sportos délelőttre 
hívták az ovisokat szep-
tember 23-án. Jó hangu-
latú, vidám foglalkozáson 

vehettünk részt. A felada-
tok között labdás ügyessé-
gi, köteles, karikás, célbado-
bós, pados, egyensúlyozós és 
ejtőernyő lobogtatós szere-
pelt.

Szila néni

Állampapír befektetés díjmentesen és kényelmesen otthonról?
Már több mint 12 ezren éltek 

azzal a lehetőséggel, hogy ügyfél-
kapun keresztül, tehát személyes 
megjelenés nélkül nyithatnak ál-
lampapír vásárláshoz szükséges 
értékpapír számlát a Magyar Ál-
lamkincstárban. Ezek az állam-
papír befektetéseiket otthonról 
intéző ügyfelek eddig már 30 
milliárd forintot meghaladó ösz-
szegben vásároltak állampapírt a 
WEBKINCSTÁR vagy a MO-
BILKINCSTÁR alkalmazás se-
gítségével. 

Hogyan lehet otthonról ér-
tékpapír számlát nyitni?

Ha valaki belép a www.ma-
gyarorszag.hu honlapra, akkor 
a jobboldali menüsor alján talál 
egy „Számlanyitás a Magyar Ál-
lamkincstárnál” nevű menüpon-
tot. Erre rákattintva a megfelelő 
űrlapok kiválasztása és kitöltése 
útján tud az Ügyfélkapuba már 
bejelentkezett magánszemély 

kényelmesen otthonról, az általa 
megválasztott időpontban nor-
mál vagy Kincstári Start-érték-
papír számlát nyitni. 

Mind a számlanyitás, mind 
az értékpapír számlavezetés díj-
mentes. Emellett az internetes 
utalások esetében lehetőség van 
a kártyás fizetés menüpont ki-
választására. Ezzel a lehetőség-
gel azért érdemes élni, mert így 
a kincstári értékpapírszámlá-
ra történő beutalás is díjmentes 
az ügyfelek számára. Hasonló a 
helyzet a befektetett pénz visz-
szautalásakor is, mivel a Kincstár 
ebben az esetben sem számít fel 
díjat az ügyfelei számára.

De miért is előnyös?
Az állampapír a legbizton-

ságosabb befektetés, amely rá-
adásul a lakossági állampapírok 
esetében még kiemelkedő hoza-
mot is biztosít. Így például a szu-
perkötvénynek is nevezett MÁP 

Plusz sávosan emelkedő kama-
tai a teljes időszakra vetítve kö-
zel 5%-os hozamot biztosítanak 
a befektetői számára. 

Az a tény, hogy a Kincstár vi-
szonylag csak szűk termékkört 
forgalmaz, egyben azt is jelen-
ti, hogy ebben a körben specia-
lista is egyben. Ráadásul van két 
olyan lakossági állampapír, ame-
lyek kizárólagos forgalmazója a 
Kincstár. 

Az egyik a Babakötvény, 
amely a gyermekek életkezdésé-
hez biztosít magas hozamú (inf-
láció + 3%) és több módon is tá-
mogatott befektetési lehetőséget. 

A másik a kizárólag euró-
ért megvásárolható, az eurózóna 
inflációjához kötött kamatozású 
Prémium Euró Magyar Állam-
papír (PEMÁP).

Az értékpapírok – néhány 
kivételtől eltekintve – kizárólag 
elektronikus formában léteznek. 

Ez azt jelenti, hogy a nyilvántar-
tásukhoz szükség van egy érték-
papír számlavezetőre. Sok ilyen 
szervezet működik az országban, 
de ha ez a kiválasztott értékpa-
pír forgalmazó és számlavezető 
a Kincstár, vagyis egy teljes mér-
tékben állami intézmény, akkor 
ez a választás gyakorlatilag teljes-
sé teszi a befektetés biztonságát.

Ha tehát valaki állampa-
pírt kíván vásárolni, és ezt sze-
mélyesen kívánja megtenni, 
akkor keresse a Magyar Állam-
kincstár állampapír forgalma-
zó kirendeltségeit (http://www.
allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfel-
szolgalatok/szolgaltatasok-me-
gyenkent/97/), ha viszont élni 
kíván a modern technika adta le-
hetőségekkel, akkor az ügyfélka-
pun, illetve a WEBKINCSTÁR 
és MOBILKINCSTÁR szolgál-
tatás igénybevételével is megte-
heti.           Magyar Államkincstár
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Mezőföld virágai – 
rácalmási táncos sikerek

Nagy örömünkre október 
1. hétvégéjén megrendezés-
re került a márciusban elma-
radt VIII. Mezőföld virágai 
szólótáncverseny.

A járványhelyzet ellené-
re néptáncosaink kimerít-
hetetlenül, nagy energiákat 
felszabadítva tettek tanúbi-
zonyságot alázatukról.

Páble Gergő Szilágysá-
gi Cövekelővel (verbunk) és 
Zsibaival (legényes) készült, 
míg az ő kíséretében Matkó 
Dorottya a kalocsai csárdá-
sok tanulmányaiba mélyült 
bele. Ez utóbbi Doroty-
tya produkciója kiérdemel-
te a rendezvény fődíját, ezzel 
büszkén viselheti a „ME-
ZŐFÖLD VIRÁGA” nevet. 
Mind emellett az Örökség 
Nemzeti Gyermek- és Ifjú-
sági Népművészeti Egyesü-
let  különdíjjal is jutalmazta 
munkáját a „kalocsai táncok 
hiteles tolmácsolásáért”.

Nagyon büszkék vagyunk 
rájuk!

Molnár István Dániel, az  
együttes vezetője a már meg-
szokott módon külön díjat 
ajánlott fel „A legények ki-
emelkedő utánpótlása” meg-

nevezéssel, melyet Vadányi 
Pongrác az Alba Regia AMI 
Derce csoportjának szólistá-
ja kapott, ezúton gratulálunk 
neki is nagy szeretettel!

Nagyon szépen köszön-
jük az Alba Regianak az 
Örökségnek a Galiba zene-
karnak és mindenkinek, aki 
segítette a versenyen való 
részvételt.

És köszönjük Rácalmás 
városnak, hogy ebben a kri-
tikus helyzetben is szolgála-
tunkra áll a művelődési ház 
és az ott dolgozók! Szerves 
részét képezik annak a csa-
pat munkának, akik nélkül 
ez nem valósulhatott volna 
meg. köszönjük!

Molnár István Dániel  
a Rácalmási Barina 

Táncegyüttes szakmai 
vezetője

Nem tarthatjuk meg 
sajnos a hagyományos,  
év végi nagyrendezvényeinket, 
kicsiket viszont tervezünk!

Sajnálatos, de a koronavírus-járvány miatt idén teljes egé-
szében le kell mondanunk a nagyrendezvényeinkről (az erről 
szóló polgármesteri tájékoztatót alább olvashatják).

Viszont mégsem mondunk le arról, hogy kisebb létszá-
mú programokon találkozzunk, együtt készülhessünk kará-
csonyra, a szeretet ünnepére. Így tervezzük például a hagyo-
mánnyá vált Betlehemavatót az óvoda szervezésében, de az 
adventi koszorúkészítést sem szeretnénk kihagyni, a megfe-
lelő járványügyi előírásokat betartva. 

Bízunk benne, hogy a járványügyi helyzet nem szól köz-
be még addig!

Novemberben a szokott internetes felületeken (Facebook, 
hivatalos honlap, képújság, valamint a Rácalmás újság követ-
kező száma) tájékoztatni fogjuk városunk lakóit!

Addig is, jó egészséget kívánunk! Vigyázzanak magukra!

A jelenleg is fennálló koronavírus járványhely-
zet miatt az év hátralévő részében megszokott, 
őszi, téli rácalmási rendezvényeket sajnos nem 
tartjuk meg. 

Fájó szívvel, de mindannyiunk biztonsága ér-
dekében a Rácalmásiak Karácsonya adventi ren-
dezvény is elmarad, és nem tartunk idén városi 
szilvesztert sem.

Bízunk benne, hogy 2021-ben lehetőségünk 
lesz a megszokott rendezvények biztonságos meg-
rendezésére!

Mindannyiuknak jó egészséget kívánok!

Rácalmás, 2020. október 2.

Schrick István
polgármester
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Gerendai Gábor zenei válogatásában 
az 50-es évek könnyűzenei slágereiből 
kapunk ízelítőt, például Hollós Ilona, 

Kovács Erzsi, Korda György, 
Németh Lehet felvételei hallhatóak 

a Rácalmás TV-n 
(Tarr Kft előfizétesnél: 285-ös csatorna) 

a képújság alatt.
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Könyvtári percek
Országos könyvtári napok

Idén  október 5-11. közé 
esett az Országos Könyvtári 
Napok nevet viselő könyvtári 
programsorozat, amelybe már 
hagyományosan a rácalmási 
könyvtár is becsatlakozott. Szí-
nes programokkal vártuk a hoz-
zánk látogatókat és azok ré-
szére, akik nem tudtak, vagy a 
járványhelyzet miatt nem akar-
tak személyesen részt venni a 
rendezvényeken, online progra-
mokkal is készültünk. 

A Cimbora Klub meghívá-
sára október 6-án, kedden L. 
Molnár Edit írónő érkezett a 
gyerekekhez, akiknek a szabad-
ban mesélte el, hogyan is lett 
ő író és verseiből, meséiből ol-
vasott, a gyerekek legnagyobb 
örömére. Szerdán, október 7-én 
ünnepelte második születés-
napját az Olvasóklub, melynek 
tagjai két éve találkoznak ha-
vonta egyszer, hogy könyvekről, 
olvasásról, olvasásélményeikről 
beszélgessenek. Október 8-án, 
csütörtökön kézműveskedni 
vártuk az olvasás szerelmeseit, 
ugyanis régi, leselejtezett lexi-
konoknak adtunk új funkciót, 

immár virágtartóként. A deko-
ratív, virágos könyvek letisztult 
díszei lehetnek bármely könyv-
moly otthonának. Pénteken, a 
hét zárásaként Mörk Leonóra 
írónő látogatott el Rácalmásra. 
Az író-olvasó találkozó kereté-
ben mesélt legújabb könyvéről, 
annak születéséről, de számos 
érdekességet hallhattak a regé-
nyeiről, azok akik ellátogattak a 
beszélgetésre.

Egész héten online fotóki-
hívással és kvízekkel, valamint 
könyvtári érdekességekkel vár-
tuk a közösségi médiában lelkes 
olvasóinkat! A könyvtári kvíz-
játékban hat fő játszott, közü-
lük hárman adtak helyes választ 
minden kérdésre. A nyertesek: 
Geistné Valki Enikő, Kovács-
né Hidvégi Veronika és Kup-
sza János! Nyereményük egy-
egy könyv.

A heti fotókihívást 11 fő 
kezdte el és 9 fő játszotta vé-
gig. Közülük pedig sorsolással 
döntöttük el, hogy kik kapnak 
könyvajándékot. A nyertesek: 
Nyolcas Teréz, Nyulasi Péter és 
Papné Kovács Andrea.

Egész héten lehetett szavaz-
ni az Az én könyvtáram! pályá-
zatunkra beérkezett rajzokra 
a Facebook oldalunkon. A há-
rom legtöbb kedvelést gyűjtött 
rajz készítői: Németh-Beren-
csi Dorka, Gál Jázmin és Rabi 
Nárcisz! Ők könyvjutalomban 
részesültek, de minden lelkes 

rajzolónak készültünk egy-egy 
apró meglepetéssel.

Köszönjük, hogy a vírushely-
zet szigorú szabályozását betart-
va velünk tartottak, jelenlétükkel 
megtisztelték programjainkat!

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtárvezető- 

művelődésszervező
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Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 
2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31. 

Tel: 25/ 440-456 
E-mail: racmuvhaz@racalmas.hu , 

Web: www.racmuvhaz.hu  
 
 

  
 

Foglalkozások a művelődési házban 2020. októbertől 
A 2020. szeptember 18-tól hatályos 431/2020. (IX. 18.) kormányrendelet* értelmében a művelődési házban minden 6. életévét 

betöltött személy számára kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszk használata!  
A foglalkozások megtartásáról kérjük, érdeklődjön előzetesen a művelődési ház elérhetőségein vagy a klubvezetőnél! 

Az aktuális terembeosztást a bejárati ajtókon tüntetjük fel, figyelje érkezéskor az ajtókon lévő kiírásokat!  
Foglalkozás Időpont Klubvezető 

Rácalmási Hurciklub Kültéren, rossz idő esetén minden hónap 2. 
szerda 10.00–12.00 

Horváth Zsuzsanna  
30/568-4742   

Aktívmami Hordozós Fitnesz szerda 9.00–10.00 Horváth Zsuzsanna 
30/568-4742 

Angol Klub  kedd 16.30–18.00 Bodnárné Surányi Gabriella  
30/348-2946 

Apple Country Klub szerda 18.00–20.00, Szalai Gabriella 
  20/583-1844 

Baba-mama Klub csütörtök 10.00–11.30 Szabó Beáta 
20/230-1321 

Öltögetők Klubja havi 1 szombat 14.00–17.00 Tóth Imola 
okt. 31.,  nov. 21., dec. 5. 20/4761-507   

Cikk-cakk Foltvarró Klub minden hónap 2. és 4. szombat 14.00–17.00 
Polákovicsné Pálinkás Márta november 14, nov. 28, dec. 12  

Cimbora Klub havonta 1 szombaton Törökné Antal Mária 
November 7 , December 5 70/512-6676   

Digisuli péntek 16.30-18.00 Néder György 
30/2158-796 

D-D-D Baráti Kör havonta 2 péntek 18.00–19.30 
Hoffmann Mária (volt Német Klub) nov. 6., nov. 20., dec. 4.,   

Hatha Jóga szerda 09.00-11.00 
18.00-20.00  

Pinke Viktória 
www.jogatan.hu  

Jazzbalett (1. osztályosok) Hétfő 13.00-13.45 - szerda 14.00-14.45 Bostyai Emília és Kovács F. 
Ildikó 

 
  

 
Jazzbalett (2. osztályosok) Hétfő 15.15-16.05 - szerda 15.05-16.00 
Jazzbalett (3. osztályosok) Hétfő 16.20-17.30 - szerda 12.45-13.45 
Jazzbalett (felsősök) Hétfő 14.00-15.00 - szerda 16.15-17.30 

Jóga szombat 08.00–09.30 Vida Orsolya 
20/559-3134 

Karate gyerekeknek csütörtök 16.30–17.30 Simon László 
30/606-3565 
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Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 
2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31. 

Tel: 25/ 440-456 
E-mail: racmuvhaz@racalmas.hu , 

Web: www.racmuvhaz.hu  
 
 

  
 

Foglalkozás Időpont Klubvezető 
Kid Rock & Roll péntek 16.45–17.45 Köbl-Mohr László 

20/329-0304 
Mozgássérült Egyesület 
Rácalmási Csoportja 

minden hónap utolsó szerda Pauer Gézáné 
15.00–16.00 

Napfény Nyugdíjas Klub A COVID 19 vírusra való tekintettel a 
klubfoglalkozások felfüggesztve!  
kéthetente csütörtök 15.00-18.00 Bánhegyesiné Simon Mária 

okt.29, nov. 12., nov. 26., dec.17. 
Napsugár Asszonykórus kedd 16.00–17.00, Márkusné Igmándi Zita  

ig.zita76@gmail.com 

Német kezdő nyelvtanfolyam hétfő 17.00–18.30 Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Német haladó nyelvtanfolyam csütörtök 17.00–18.30 25/517-864 
Olvasóklub minden hónap 1. szerda Schmidt-Czetli Ágnes 

18.00–20.00 30/486-6951 
Pilates kedd 17.30–18.30 Vida Orsolya 

csütörtök 17.40–18.40 20/559-3134 
Rácalmási Barina Táncegyüttes  
(utánpótlás és felnőtt) 

kedd 19.00–20.00                            
 csütörtök 19.00–20.00 

Molnár István Dániel péntek 18.00–20.00 
Rácalmási Barina Táncegyüttes 
(táncműhely) 

szombat 10.00–14.00 

Rácalmási Festők Baráti Köre szerda 17.30–20.00 Smith Julianna 
Rácalmási Glória Kamarakórus kedd 17.45–19.30 Gyalus Boglárka 
Rácalmási Játékszín Kör csütörtök 18.00–20.00 Ördögné Ruszthi Anna 
Remény Klub minden hónap 1. szerda Dr. Árgyelán Sára, 

16.00–17.00  Gódány Imréné 
Ringató kedd 10.15–11.15  Veréb Judit 

20/331-5500 
*A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről 

1. A száj és az orr kötelező eltakarása 
1. § (1) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles 

ff) integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló területén 
orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, 

hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. 
2. § (4) Azt a személyt, aki a maszkot az 1. § (1) bekezdés b)–i) pontja, valamint az 1. § (2) és (4) bekezdése esetében az üzemeltető felszólítására 
sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a 

helyiséget, illetve a területet elhagyja. 
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok       VIZI GÁBOR VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY 
  

 
EURÓPAI SPORTHÉT RÁCALMÁSON    

2020. 09. 23-30. 
2020-ban több kültéri helyszínen szervezte meg a 
Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok az 
Európai Sporthét programjait. 

Az OVIS SPORT DÉLELŐTT ÉS NAPKÖZIS SPORT 
DÉLUTÁN során a sportcsarnok kinti pályáin 
akadálypályát, kooperatív játékokat és labdajátékokat 
próbálhattak ki az óvodások és kisiskolások. A sportnap 
lebonyolításban a RSE kézilabda edzői is részt vettek. 

 

Ovisok a szerdai sportnapon Fotó: Rácz-Lambada 
József 

Az aktuális járványhelyzetre tekintettel a II: 
RÁCALMÁSI SPORTÁGVÁLASZTÓT több szabadtéri 
helyszínre szerveztük, hogy a nagy létszámú 
csoportosulásokat elkerüljük, mégis minden 
Rácalmáson jelenlévő sportág lehetőséget kaphasson a 
bemutatkozásra. 

Pénteken a kézilabdások labdás ügyeségi feladatokkal 
készültek és művelődési ház jazzbalett csoportjai adtak 
ízelítőt színes repertoárjukból.  

 

„Cirkusz a pályán” Fotó: Rácz-Lambada József 

 

Szombaton délelőtt a barátságtalan időjárás ellenére is 
többen kilátogattak A FOCIPÁLYÁRA, ahol a RSE 
labdarúgó szakosztályának edzői elsősorban az 
ovisokat várták játékos feladatokkal. Mellettük az 
ultimate frizbisek vezették be játék alapjaiba az 
érdeklődőket. A RSE sakkozói a sakkon felül logikai 
feladatokkal is foglalkoztatták a gyerekeket.  

 

Foci és frizbi a focipályán Fotó: Rácz-Lambada József 

A program a VIZI GÁBOR VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELYEN 
folytatódott: A Sziget-futás rendezői bemelegítő 
futással nyitották meg a Duna-parti programokat, majd 
nyílt kajak-kenu edzés kezdődött. Az íjászoknál sok 
érdeklődő megfordult, a röplabdások pedig 
folyamatosan oktatták az alaptechnikákat és játszottak 
a résztvevőkkel. A legkisebbekre is vártak programok: 
„Hordozós Aktív Mami”, valamint „Ringató” 
foglalkozásokat próbálhattak ki. 

 

Nyílt kajak-kenu edzés Fotó: Zirigh Balázs 

A SPORTCSARNOKNÁL fejeződött be a Sportágválasztó 
programja: a kosárlabdát és a teqballt lehetett 
kipróbálni, még sötétedés után is többen élvezték a 
játékot a szabadtéri pályákon. Az edzőteremben 
eközben tradicionális Hatha Jóga bemutató óra zajlott. 
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Kosárlabda és teqball „reflektorfényben” Fotó: Zirigh 
Balázs 

Az Európai Sporthét alkalmából KISPÁLYÁS FOCI 
BAJNOKSÁGOT is rendeztünk, 4 csapat nevezett a 
tornára, sportszerűen, jó hangulatban játszották 
mérkőzéseiket. A lebonyolításban Bécs Krisztina volt 
segítségünkre, ezúton is köszönjük munkáját. 

PONTGYŰJTŐ AKCIÓT hirdettünk, a sportágak 
kipróbálásáért pecsét járt. Támogatóink jóvoltából 
időközben már sok értékes sportos ajándékcsomag 
talált gazdára.  

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST a Magyar 
Szabadidősport Szövetségnek, a SPAR Mátyásy-nak, és 
a RSE labdarúgó, kézilabda valamint vízi—és 
szabadidősport szakosztályának. 

 

A kispályás foci bajnokság résztvevői és szervezői Fotó: 
Rácz-Lambada József 

KÖSZÖNJÜK A RÉSZVÉTELT a Rácalmás Sport Egyesület 
kézilabdásainak, labdarúgó edzőinek, kajak-
kenusainak, sakkozóinak, a Vajk Íjász Szakosztálynak és 
az ultimate frizbiseknek, a Művelődési Ház jazzbalett 
csoportjainak, a Sziget-futás szervezőinek, a DSE 
röplabdásainak, a Dunaújvárosi Sárkányok 
kosarasainak, az Infinity Teqball csapatának, Veréb 
Juditnak (Ringató foglalkozás), Horváth Zsuzsinak 
(Hordozós Aktív Mami), Pinke Vikinek (Tradicionális 
Hatha Jóga) és természetesen MINDENKINEK, aki eljött 
a rácalmási #BEACTIVE rendezvényekre és egy kis 
mozgással tette szebbé a hétvégéjét! 

A FACEBOOK OLDALUNKON több album, valamint 
összefoglaló kisfilm is megtekinthető az eseményekről. 

A Sportcsarnokkal és a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhellyel kapcsolatos aktualitásokról folyamatosan tájékoztatást 
nyújtunk a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/racalmasisportcsarnok

A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok 
2020 október - novemberi programjai 

A jelenlegi helyzet miatt programváltozás lehetséges! 
2020 okt. 24. szombat 13:00 NBII röplabda mérkőzés NYITOTT 
2020 okt. 25. vasárnap 14:00 NBII röplabda mérkőzés NYITOTT 
2020 okt. 25. vasárnap 16:30 NBII röplabda mérkőzés NYITOTT 
2020 okt. 28. szerda 08:00-18:00 ÜSTÖKÖS KUPA LU11 kézilabda bajnokság ZÁRT KAPUS 
2020 okt. 29. csütörtök 08:00-18:00 ÜSTÖKÖS KUPA LU14 kézilabda bajnokság ZÁRT KAPUS 
2020 okt. 30. péntek 08:00-18:00 ÜSTÖKÖS KUPA LU15 kézilabda bajnokság ZÁRT KAPUS 
2020 nov. 06. péntek 17:00 RSE  - DAC serdülő fiú kézilabda mérkőzés ZÁRT KAPUS 
2020 nov. 07.  szombat 16:00 RSE  - BICSKE felnőtt női kézilabda mérkőzés NYITOTT 
2020 nov. 08.  vasárnap 18:00 DKKA - FKC felnőtt női NB I-es kézilabda mérkőzés ZÁRT KAPUS 
2020 nov. 13. péntek 17:00 RSE  - VECSÉSI lány serdülő lány kézilabda mérkőzés ZÁRT KAPUS 
2020 nov. 15. vasárnap 14:00 DAC - MECSEKNÁDASD serdülő ffi kézilabda mérkőzés NYITOTT 
2020 nov. 15. vasárnap 16:00 DAC - MECSEKNÁDASD  felnőtt ffi kézilabda mérkőzés NYITOTT 
2020 nov. 15. vasárnap 18:00 DAC - MECSEKNÁDASD ifi ffi kézilabda mérkőzés NYITOTT 
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BAJNOKSÁGOT is rendeztünk, 4 csapat nevezett a 
tornára, sportszerűen, jó hangulatban játszották 
mérkőzéseiket. A lebonyolításban Bécs Krisztina volt 
segítségünkre, ezúton is köszönjük munkáját. 

PONTGYŰJTŐ AKCIÓT hirdettünk, a sportágak 
kipróbálásáért pecsét járt. Támogatóink jóvoltából 
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KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST a Magyar 
Szabadidősport Szövetségnek, a SPAR Mátyásy-nak, és 
a RSE labdarúgó, kézilabda valamint vízi—és 
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kézilabdásainak, labdarúgó edzőinek, kajak-
kenusainak, sakkozóinak, a Vajk Íjász Szakosztálynak és 
az ultimate frizbiseknek, a Művelődési Ház jazzbalett 
csoportjainak, a Sziget-futás szervezőinek, a DSE 
röplabdásainak, a Dunaújvárosi Sárkányok 
kosarasainak, az Infinity Teqball csapatának, Veréb 
Juditnak (Ringató foglalkozás), Horváth Zsuzsinak 
(Hordozós Aktív Mami), Pinke Vikinek (Tradicionális 
Hatha Jóga) és természetesen MINDENKINEK, aki eljött 
a rácalmási #BEACTIVE rendezvényekre és egy kis 
mozgással tette szebbé a hétvégéjét! 

A FACEBOOK OLDALUNKON több album, valamint 
összefoglaló kisfilm is megtekinthető az eseményekről. 

A Sportcsarnokkal és a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhellyel kapcsolatos aktualitásokról folyamatosan tájékoztatást 
nyújtunk a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/racalmasisportcsarnok

A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok 
2020 október - novemberi programjai 

A jelenlegi helyzet miatt programváltozás lehetséges! 
2020 okt. 24. szombat 13:00 NBII röplabda mérkőzés NYITOTT 
2020 okt. 25. vasárnap 14:00 NBII röplabda mérkőzés NYITOTT 
2020 okt. 25. vasárnap 16:30 NBII röplabda mérkőzés NYITOTT 
2020 okt. 28. szerda 08:00-18:00 ÜSTÖKÖS KUPA LU11 kézilabda bajnokság ZÁRT KAPUS 
2020 okt. 29. csütörtök 08:00-18:00 ÜSTÖKÖS KUPA LU14 kézilabda bajnokság ZÁRT KAPUS 
2020 okt. 30. péntek 08:00-18:00 ÜSTÖKÖS KUPA LU15 kézilabda bajnokság ZÁRT KAPUS 
2020 nov. 06. péntek 17:00 RSE  - DAC serdülő fiú kézilabda mérkőzés ZÁRT KAPUS 
2020 nov. 07.  szombat 16:00 RSE  - BICSKE felnőtt női kézilabda mérkőzés NYITOTT 
2020 nov. 08.  vasárnap 18:00 DKKA - FKC felnőtt női NB I-es kézilabda mérkőzés ZÁRT KAPUS 
2020 nov. 13. péntek 17:00 RSE  - VECSÉSI lány serdülő lány kézilabda mérkőzés ZÁRT KAPUS 
2020 nov. 15. vasárnap 14:00 DAC - MECSEKNÁDASD serdülő ffi kézilabda mérkőzés NYITOTT 
2020 nov. 15. vasárnap 16:00 DAC - MECSEKNÁDASD  felnőtt ffi kézilabda mérkőzés NYITOTT 
2020 nov. 15. vasárnap 18:00 DAC - MECSEKNÁDASD ifi ffi kézilabda mérkőzés NYITOTT 
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Rácalmás Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

TANULJUNK NÉMETÜL!
Rácalmás Város Német 

Nemzetiségi Önkormány-
zata továbbra is várja ked-
vezményes kezdő, illetve 
haladó a német nyelvtanfo-
lyamra általános iskolásko-
rú (9-13 éves) gyerekek je-
lentkezését! A tanfolyamot 
a nemzetiségi önkormány-
zat és a Rácalmási Művelő-
dési Ház és Könyvtár közö-
sen szervezi. 

A tanfolyamokra jelent-
kezni, további információt 
kérni, a német nemzetiségi 
önkormányzat e-mail címén 
(racalmasi.nnok@gmail.
com) lehet. 

További tervezett programok, 
rendezvények:

2020. november 13. - Gá-
csérvacsora Györkönyben, 

2020. novembr 17. - De-
utschklub Rácalmás - film-
vetítés

2020. december 5. - Ad-
venti koncert.

Rácalmás Város Német 
Nemzetiségi Önkormány-
zat, valamint a Deutschklub 
Rácalmás további részletes 
programjairól a nemzetiségi 
önkormányzat facebook ol-
daláról értesülhetnek folya-
matosan az érdeklődők.

Pál Péter

Énekeltünk a  zene világnapján is

A zene mindenkié
Yehudi Menuhin hegedűművész kezdeményezésére az 

UNESCO 1975-ben október 1-jét a zene világnapjává, az 
ENSZ pedig 1991-től az idősek világnapjává is nyilvánítot-
ta. Iskolánk énekkara is minden évben e napon kis koncer-
tet adott tanáraiknak, diáktársaiknak, és a szép korúak szá-
mára, amely végén egy közös öröménekléssel indult a nap. 
Idén azonban a közösségi ünneplést nem tarthattuk meg, és 
más lehetőséget kellett keresni, hogy megemlékezhessünk e 
jeles napról.

Az elmúlt hónapok digitális oktatása sok lehetőséget 
adott az online tér jobb megismerésére és ez adta az ötletet 
egy online bemutató készítésére. A prezentáció bemutatá-
sa osztálykeretben történt október 1-én reggel nyolc órakor. 
Ekkor minden teremben egyszerre megszólalt Gurics Anna 
8.a osztályos tanuló köszöntője, majd a 4.a osztályos kislá-
nyok éneke, akik Praetorius reneszánsz zeneszerző Viva la 
Musica! (Éljen a muzsika!) című kánonját adták elő. Meg-
nézhették a tanulók, hogy a művészetis növendékek számára 
mit jelent a zene képekben kifejezve. Végül az idősek tiszte-
letére a  megismerhették Kun Erzsébet: Szeresd az öregeket 
című versét és meghallgathatták Koncz Zsuzsa: Köszönöm 
című dalát.

Márkusné Igmándi Zita

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 
  Településfejlesztési iroda: 25/517-856
  Településüzemeltetési iroda 25/517-857
  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852
  Jankovich-kúria 25/440-020
Iskola:  25/440-023
Óvoda és Bölcsőde: 25/517-840
Családsegítő Szolgálat 25/440-440
Gyermekjóléti Szolgálat: 25/440-018
Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038
Művelődési ház és könyvtár: 25/440-456
Körzeti megbízott: 30/621-0959 
Polgárőrség:  30/621-0962
Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/235-614
 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
 Sándor Rita:  30-011-6972
 Bányai Éva:  30-011-6975
Házi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet 
Adony, Bajcsy Zs. u.  25/504-522
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
Hazai Kommunális Kft. Szennyvízszállítás: 20/805-9009 
Állatorvosi rendelő: 
    Dr. Szlávik Ferenc 30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053
Győri Balázs István katolikus plébános: 30/299-0428
Stermeczki András evangélikus lelkész  25/285-426, 20/824-3547
Fodor István református lelkész 30/223-3753
Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok: 06-30/632-2721 
Vizi Gábor vízitúra megállóhely: 06-30/710-1670

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: Rolling Nyomda Bt., 2400 Dunaújváros, 

Budai Nagy Antal út 5. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán.
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Schmidt Gábor hangsúlyozta: Rácalmás és a vízi sportok kedvelőinek életében fontos ez a létesítmény

Vizi Gáborról kapta a nevét a vízitúra-megállóhely
A rácalmási csónakházat 

Vizi Gábor Vízitúra-megál-
lóhelynek nevezték el az ok-
tóber 11-én délelőtt tartott 
hivatalos avatási ünnepség 
keretében.  Az eseményen 
rész vett Schmidt Gábor, az 
MKKSZ elnöke, Schrick Ist-
ván polgármester, dr. Györe 
Andrea jegyző, a képviselő-
testület tagjai,  valamint be-
ruházás tervezésében és ki-
vitelezésében tevékenyen 
résztvevők, valamint a helyi 
klub korábbi tanítványai, a 
világbajnok Malomsoki Sán-
dor, Molnár Gergely, a du-
naújvárosiak jelenlegi mes-
tere, továbbá közel 100 helyi 
klubtag, és érdeklődő.

Újabb gyöngyszem-
mel gazdagodott Rácalmás 
– mondta a köszöntőjében 
Kundra Anikó, a művelődési 
ház igazgatója, aki méltatta a 
név adót, Vizi Gábort, akinek 
jelentős érdemei vannak a 
hazai vízisport és utánpótlás-
nevelés terén; hosszú ideig a 
Dunaferr SE keretein belül 
dolgozott, majd az utolsó hat 
évben a Rácalmás SE fiatal-
jait nevelte.

Schrick István, Rácalmás 
polgármestere azzal kezd-
te üdvözlő gondolatait, hogy 
közös pályázat, az MKKSZ 
és az önkormányzat össze-
fogásának eredményeként 
Rácalmás feliratkozhatott a 
Duna vízi-turisztikai térké-
pére ezzel a komoly létesít-

ménnyel. Visszatekintett a 
hőskorra, amikor Bölcskei 
Ferenc, a Rácalmás SE vízi-
sport-szakosztályának a ve-
zetője megkereste javasla-
tával az önkormányzatot, és 
egy beton garázsban elkezd-
te a vízisport-tevékenységet 
Rácalmáson. Az ő sportszak-
mai elhivatottságának, kitar-
tó munkájának is köszönhető, 
hogy a 2007-ben átadott stég 
óta folyamatos, mára összes-
ségében mintegy 200 milliós 
fejlesztéssel (amihez az ön-
kormányzat 30 millió forin-
tot tett hozzá) létrejött ez a 
komplex sport- és turisztikai 
bázis.

Bölcskei Ferenc hozzá-
tette: – Ezzel a beruházás-
sal megvalósulhat a sportolók 
speciális edzése a versenyek és 
a technikák elemzése.

Schmidt Gábor hang-
súlyozta: Rácalmás és a vízi 
sportok kedvelőinek életében 
fontos ez a létesítmény. A koro-
navírus-járvány hatására a sza-
badtéri sportolási lehetőségek 
felértékelődtek, kollégái nem-
csak az élsportolókkal, hanem 
a sportbarátokkal is foglalkoz-
nak majd itt, városunk új vízi-
bázisán. Az MKKSZ elnöke 
elmondta a Duna-part kínálta 
remek adottságok kihasználás-
hoz kapcsolódva, hogy amikor 
országosan elkezdték az ilyen 
hazai vízi-turisztikai megálló-
helyek kialakítását, éppen ezt 
tűzték ki célul, ami Rácalmá-
son megvalósult.  Sok avatón 
volt szerencséje részt venni, ám 
ilyen szépet, mint a rác almási 
vízitúra-megállóhely még nem 
látott. Schmidt Gábor meg-
osztotta a résztvevőkkel Vizi 

Gáborhoz fűződő személyes, 
szakmai élményeit, örömét fe-
jezte ki, amiért őt választottuk 
névadónak, és minden jót kí-
vánt a létesítményünk haszná-
latához.

Az ünnepélyes pillana-
tok zárásaként emléklappal 
és ajándékkal köszönte meg 
az önkormányzat azok tevé-
kenységét, akiknek jelentős 
szerepük volt a Vizi Gábor 
Vízitúra-megállóhely létre-
hozásában. A hivatalos rész 
zárása előtt Schmidt Gá-
bor, Schrick István és Bölcs-
kei Ferenc vágta át a nemze-
ti színű szalagot, avatta fel a 
létesítményt. Ezt követően a 
résztvevőknek lehetőségük 
volt megtekinteni a megál-
lóhelyet, bejárni annak helyi-
ségeit. (Forrás: duol.hu, Fotók: 
Rácz-Lambada József.
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Maraton OB eredmények
A májusban elmaradt Maraton Országos Bajnokságot 

most ősszel, október 3-4. rendezték meg Győrben, amelyen 
a rácalmási evezőseink is részt vettek. Az orkán erejű szélben 
a versenyzőknek nehéz dolguk volt.

A következő eredmények születtek:
MK-1 (5 km) Poszpischil Luca 10. hely
MK-1 (10 km) Wágner Luca 12. hely
TC-4 (5 km)    Nagy Henrik, Suta Koppány, Jankovics 

András, Braun Ádám 7. hely
C-2 (10 km) Dombóvári Balázs, Kucka Dávid 8. hely
C-1 (10 km) Poszpischil Lőrinc 2. hely,  Nagy Roland 6. hely
Ők ketten az egész éves teljesítményük alapján, ismét be-

kerültek a kölyök válogatott keretbe. Gratilálunk!
A Masterseknél  ahol (10 km) a táv, C-1 Martinkó György 

első, K-1- be Sipos Árpád a harmadik lett a saját korosztályában.
Bölcskei Ferenc szakosztályvezető

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2020. november 20-án, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2020. november 9-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legké-
sőbb november 9-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

A gyermek születése mindig nagy boldogság a családban, és 
öröm a közösség számára is, hiszen minden újszülött a jövőt, 
jövőnket hordozza magában. Szeretettel köszöntjük városunk 
legfiatalabb polgárát!

Strausz Léna Hanga,   2020.09.20., Martinász u.
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Kis anyakönyv

Nem csak rutin kérdése a biztonságos közlekedés
Alighanem mindenki 

emlékszik a napra, amikor 
sikeres forgalmi vizsgát tett, 
és élénken fel tudja idéz-
ni a legizzasztóbb forgal-
mi helyzeteket és a hibákat, 
amiket a vizsgabiztossal a 
háta mögött vétett. A jo-
gosítvány megszerzése után 
fellélegzünk, pedig a nehe-
ze még csak ezután követ-
kezik: az utakon minden 
nap, minden percben vizs-
gázunk. 

A Hankook annak járt 
utána, mi kell ahhoz, hogy 
kezdő sofőrként az egyre 
zsúfoltabb hazai utakon si-
keresen helyt állhassunk.

– A jogosítvány megszer-
zésével még nem ér véget a 
tanulás, sőt, ekkor kezdő-
dik igazán – mondja Keleti 
László járművezetői szakok-
tató, aki közel 40 év oktatói 
tapasztalattal a háta mögött 
szemtanúja volt a hazai au-
tóállomány dinamikus bő-

vülésének. A forgalomban 
lévő járművek száma 2019-
re rekordmagas lett, a 4 mil-
lióhoz közeli szintet ért el. 
Egyre többen ülnek tehát 
autóba, és ezzel párhuzamo-
san egyre fontosabbá válik az 
is, hogy felkészülten, és ami 
még ennél is hangsúlyosabb: 
fokozott türelemmel üljünk 
a volán mögé.

A rutin elengedhetetlen, 
de önmagában kevés

Jó sofőr nem egyik nap-
ról a másikra válik valakiből. 
Mindenki hibázik, hangsú-
lyozza a szakember, egy kez-
dő sofőrtől pedig nem vár-
hatjuk el, hogy ugyanolyan 
rutinosan kezelje a váratlan 
forgalmi helyzeteket, mint 
aki már több ezer kilomé-
tert tud maga mögött. A ha-
tályos előírások szerint a B-
kategóriás vezetői engedély 
megszerzéséhez a forgalmi 
vizsgára bocsátás feltételei 

között mindössze 580 ki-
lométer minimálisan leve-
zetett menettávolság sze-
repel. Könnyű belátni, hogy 
ez csupán arra elég, hogy – 
a sikeres vizsgát követően – 
önállóan gyakorolhassunk 
tovább. A hangsúly a gya-
korláson van: a szakember 
úgy véli, akár 10 ezer kilo-
métert is megteszünk, mire 
automatizálódnak a maga-
biztos vezetéshez szükséges 
mozdulatsorok. Ám még 
ekkor sem dőlhetünk hátra 
azzal a megnyugtató tudat-
tal, hogy valamennyi várat-
lan helyzetre felkészültünk.

Ha például egy olajfolton 
megcsúszik az autó, nem fel-
tétlenül fogunk ösztönből jó 
döntést hozni, és a mégoly 
alapos elméleti tudás is kevés 
lesz a baleset elkerüléséhez. 
A korszerű autókban meg-
található vezetéstámogató 
rendszerek ugyan nagyban 
hozzájárulnak a biztonságo-

sabb közlekedéshez, pusztán 
ezekre hagyatkozni azon-
ban felelőtlenség. Annál is 
inkább, mivel a hazai autó-
állomány átlagéletkora az 
elmúlt években nemhogy 
nem csökkent, hanem fo-
lyamatosan nőtt: a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) 
adatai szerint a 2019-es esz-
tendő végére ez átlagosan 
14,4 évet jelent. A legide-
álisabb persze az lenne, ha 
mindenki részt venne akár 
szimulátoros, akár speciális 
vezetéstechnikai pályákon 
vezetéstechnikai tréningen, 
ahol ellenőrzött körülmé-
nyek között szembesülhet 
a saját és az autó határai-
val. Addig azonban, amíg 
ez nem elérhető valamennyi 
sofőr számára, a gondos fel-
készülés és a maximális kö-
rültekintés az, amire támasz-
kodhatunk.

Hankook Tire 
Magyarország Kft.
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Tel.: 06-25-440-185, 06-30-263-6445 
 Leves 

(Csak leves 350 Ft) 
A menü 1250 Ft 

(Csak második: 1050 Ft) 
B menü: 1250 Ft 

(Csak második: 1050 Ft) 
Húsimádó menü: 1490 Ft 
Csak második: 1350 Ft) 

Fitnesz menü: 1490 Ft 
(Csak második: 1350 Ft) 

11. 02. hétfő Zöldborsó leves Grízes tészta lekvárral Rántott karfiol, rizs Kolbásszal-sajttal töltött 
rántott szelet, fűszeres 
burgonya 

Kijevi csirkemell, rizs 

11. 03. kedd Meggyleves Túrógombóc Pásztortarhonya Székelykáposzta Ricottás parajjal töltött 
rántott csirkemell, 
tejszínes burgonya 

11. 04. szerda Lebbencsleves Zöldborsós szelet, 
galuska 

Rántott sertésmáj, 
petrezselymes burgonya 

Csülök pékné módra Hal sörbundában, krokett 

11. 05. 
csütörtök 

Grízgaluska leves Zöldborsó főzelék, 
rántott csirkemell 

Rakott kel Brassói aprópecsenye Mediterrán töltött sült 
paradicsom, rizs 

11. 06. péntek Frankfurti leves Lencsefőzelék, sült 
debreceni 

Szilvás gombóc Gyros tál Mustáros-fokhagymás 
mártásban sült csirkemell, 
rizs 

11. 07. szombat Húsleves Tarhonyás hús, házi káposztasaláta 

11. 09. hétfő Fahéjas szilvaleves Mákos tészta Rántott sajt, rizs Holstein szelet, vegyes 
köret 

Zöldséges tepsis csirkemell 
csőben sütve, rizs 

11. 10. kedd Zöldbab leves Krumplis tészta Rakott burgonya Bolognai raguval töltött 
rántott szelet, hasáb 

Mustáros sült pulykacomb, 
jázmin rizs 

11. 11. szerda Fokhagyma 
krémleves 

Babfőzelék, sertés 
pörkölt 

Sertés pörkölt, tészta Ropogós tepsis csülök, vele 
sült burgonya 

Almás-baconos sült 
pulykamell, majonézes 
burgonyasaláta 

11. 12. 
csütörtök 

Karfiol leves Lekváros derelye Burgonyafőzelék, 
vagdalt 

Rántott ponty, hasáb, 
tartár 

Töltött rántott gomba, 
párolt zöldség 

11. 13. péntek Bableves Fahéjas palacsinta (3 db) Bakonyi húsgombóc, 
tészta 

Erdélyi rakott káposzta Grillezett camembert, rizs, 
áfonya lekvár 

11. 14. szombat Gulyásleves Túrós csusza 

11. 16. hétfő Tojás leves Paradicsomos káposzta, 
sült hús 

Káposztás tészta Lyoni sertéstarja, vajas tört 
burgonya 

Dubarry csirkemell, rizs 

11. 17. kedd Sárgaborsó 
krémleves 

Diós tészta Kelkáposzta főzelék, 
sertés pörkölt 

Mátrai borzaska, vegyes 
köret 

Filézett grill csirkecomb, 
francia rakott burgonya 

11. 18. szerda Tejfölös gombaleves Stefánia vagdalt, 
zöldséges rizs 

Rakott karfiol Marhapörkölt, galuska Rozmaringos natúr 
halszelet, párolt répa, 
borsó 

11. 19. 
csütörtök 

Hamis gulyásleves Lecsós szelet, tarhonya Nutellás mini gombóc, 
csoki öntet 

Sörös sült csülök, bajor 
káposzta, főtt burgonya 

Citromos joghurtban 
pácolt csirkemell, 
metélőhagymás burgonya 
püré 

11. 20. péntek Lencseleves Vadas sertésragu, tészta Rántott csirkecomb, rizi-
bizi 

Cigánypecsenye, vegyes 
köret 

Mézes-mustáros sült 
pulykamell, zöldségágyon 

11. 21. szombat Májgombóc leves Bolognai spagetti 

11. 23. hétfő Paradicsomleves Zöldbabfőzelék, rántott 
párizsi 

Túrós palacsinta (2db) Csemege sertés karaj, 
majonézes kukorica saláta, 
hasáb 

BBQ sült csirkecomb, édes 
burgonya, saláta 

11. 24. kedd Tárkonyos 
csirkeragu leves 

Sajtos-tejfölös tészta Sárgaborsó főzelék, sült 
debreceni 

Csülökpörkölt, főtt 
burgonya 

Sült kacsafalatkák, párolt 
káposzta, rizs 

11. 25. szerda Zöldségleves Tavaszi rizses hús Paprikás krumpli virslivel Nápolyi sertésborda, steak 
burgonya 

Szezámos-mézes csirke, 
ananászos rizs 

11. 26. 
csütörtök 

Magyaros 
burgonyaleves 

Tökfőzelék, csirkemell 
pörkölt 

Carbonara spagetti Rántott sertésköröm, 
petrezselymes burgonya 

Cápaharcsa filé, 
fokhagymás 
kapormártással, rizs 

11. 27. péntek Meleg 
gyümölcsleves 

Rántott hal rudacska, 
burgonyapüré 

Lecsós virsli, tarhonya Sült oldalas, hagymás tört 
burgonya 

Tejszínes-gombás 
csirkemell, rizs 

11. 28. szombat Palócleves Sült csirkecomb, rizi-bizi 

Állandó ajánlatunk minden napra: Rántott csirke comb, Rántott szelet, Rántott csirke mell, Rántott sajt, Natúr csirke mell, választható köretek: Rizs, hasáb 
Ára: levessel: 1490 Ft csak második: 1350 Ft. 

November hónapban az „A menü” diák adagban is kérhető, ebben az esetben 800 Ft/adag levessel. 
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ApróhirdetésApróhirdetés

Az egykori Tallián-kúria berendezési és emléktárgyait, illet-
ve fényképeket a régi épületről visszavásárolnám. Tel.: 06-
20/9715-397

q
Olcsón eladó, 10.000 forintért négylángú Vesta gáztűzhely. 
Telefonszám: 25/444-345

Bieganski Attila
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!

Minden típusú asztalos munkát vállalok! 
Telefonszám: 06-70/2345-228
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Gyönyörű, kreatív, 
tökös alkotások

Közösségi rendezvények nélkül múlt el a Tökfesztivál ide-
je, de alig több mint egy tucatnyi utcai tökdekoráció derűs 
hangulatot varázsolt aggodalmakkal terhelt lelkünkbe. Kö-
szönjük mindazoknak, akik önzetlenül, a maguk és környe-
zetük örömére folytatták ezt a szép hagyományt, és kreativi-
tásukkal mosolyt csaltak az arcunkra.

a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület vezetősége

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei

Bodó Ivénné Marika és lánya Bodó Marianna a PAMPALINI mesét kel-
tették életre

„ TÖK SZERÉNY CSENDÉLET” Rácz Imre és Évike alkotása

Tökjó A RÁCALMÁSI CSIKÓTOJÁS – Perusza László és lánya Andrea de-
korációja a Fő utcán

„BLUGYMADARAK” RÖPTE – Zsedrovits Éva és Tibor keze munkája a 
Prekop Ferenc utcában

Buócz Annamária, Jónás Tibor és 
Jónás Dávid: ŐSZ című kompozí-
ciója a József Attila utcában

Schmidt Ica néni dekorációja a Fő 
utcán örvendeztette meg az arra 
járókat


