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A betlehemhez 
idén is kiláto-
gathatnak

Az óvoda dolgozói  és segí-
tőik idén is elkészítik és össze-
állítják a rácalmási betlehe-
met a szokott helyen,  a piac 
téren, hogy örömet okozza-
nak ezzel Rácalmás lakóinak.  

Avatási ünnepséget nem 
tarthatunk a veszélyhelyzet 
miatt, viszont a helybéli csa-
ládok kilátogathatnak majd a 
betlehemhez advent hetei ben, 
akár szalagot is köthetnek a 
kerítésére, így is érzékeltet-
ve az összetartozást, a közös-
ség erejét, azt, hogy a szeretet 
ünnepére készülve gondolunk 
egymásra. (9. oldal)

A Millenniumi Parkban található ’56-os emlékműnél tisztelgett az 
1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt Rácalmás önkor-
mányzata és a helyi civil szervezetek képviselői (Bővebben lapunk 2. 
oldalán olvashatnak a megemlékezésről.)

Közel félmilliárd forintot 
kapott a kormánytól  
Rácalmás két fejlesztésre

Tisztelt Rácalmásiak! Örömmel értesültünk ma arról, 
hogy a Magyar Kormány  a 1746/2020.( XI.11.) Korm. ha-
tározatával Rácalmás önkormányzatát összesen 480 millió 
forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

-  180 millió forintot az óvoda bővítésére, csoportszoba 
építésére fordíthatunk a folyamatosan emelkedő gyermek-
létszám miatt, amely  a településünk fejlődése  szempontjá-
ból is örömteli.

-  300 millió forintból a régi városházát kívánjuk  átalakí-
tani és felújítani, ahol a szociális feladatainkat látjuk majd el 
a  törvényi előírásoknak eleget téve.  Itt biztosítjuk  az idősek 
napközbeni ellátását és a  családsegítői feladatok ellátását is.

A kormánytól kapott 480 millió forintot csak az óvo-
da bővítésére, a régi városháza átalakítására költhetjünk, 
másra nem. (Bővebben az újság 4. oldalán.)  

 Schrick István polgármester

Advent meghitt időszaka kezdődik 
hamarosan! 
A koronavírus-járvány miatt idén nem hangolódhatunk együtt a kará-
csonyra, a korábban hagyománnyá vált közösségi programokat nem tart-
hatjuk meg. Díszítsük a házakat, az ablakokat, az utcákat, hogy a látvány 
melengesse lelkünket. (Erre több felhívást is olvashatnak a lapban.)
Kívánom, hogy minden rácalmási lakónak békességben és boldogságban, 
de legfőképpen egészségesen és szeretetben teljenek a karácsonyra készü-
lődés hetei! Schrick István

polgármester
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1956. október 23. szabad jövőt ígért a magyaroknak

Október 22-én, csütörtö-
kön délután koszorúzással 
egybekötött ünnepi megem-
lékezésre várta a polgárokat 
Rácalmás önkormányzata. 
A Millenniumi Parkban ta-
lálható ’56-os emlékműnél 
Kundra Anikó, a Rácalmási 
Művelődési Ház és Könyv-
tár igazgatója beszédében 
kiemelte:

„1956 nagy felelősséget 
rakott a vállukra. Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
történelmünk azon ritka pil-
lanatainak egyike, amikor az 

egész nemzet egy emberként 
lépett fel, egy közös ügy ér-
dekében. Ami mindezt elin-
dította, a demokrácia iránti 
vágy, a közösség szándékának 
érvényre juttatása. Olyan ke-
retek meghatározása, amely 
elviselhető életet jelentett a 
társadalom többsége számá-
ra. Szabad jövőt ígért. Hat-
vannégy évvel ezelőtt, 1956. 
október 23-án a magyar nép 
elfelejtett félni. Próbálhatták 
a Magyar Rádió épületéből 
leadott lövésekkel hazaza-
varni a lelkesen tüntető em-

bereket, hívhatták a szovjet 
tankokat, nevezhették fasisz-
ta csürhének az egyet aka-
ró sok ezer magyar embert, 
hirdethettek statáriumot a 
szovjet megszállás ellen tün-
tető munkások és diákok el-
rettentésére. Magyarország 
azon estén és az azt követő 
napokban megtanult hinni a 
feltámadásban… A magyar-
ság történelmi kalendáriu-
mában sok a gyásznap. A for-
radalmak emléknapjai az 
elnyomás és az idegen érde-
kek kiszolgálása ellen lázadó 

közös akaratra emlékeztet-
nek mindannyiunkat.”

Az ünnepi műsorban a 
Rácalmási Napsugár Asz-
szonykórus fellépését is meg-
hallgathatták a résztvevők, 
majd az ünnepség zárása-
ként Rácalmás önkormány-
zatának vezetői, a képvise-
lő-testület tagjai valamint a 
helyi civil szervezetek képvi-
selői helyezték el az emléke-
zés koszorúit.

(Forrás: duol.hu, fotók: 
Szabóné Zsedrovits Enikő/ 
Dunaújvárosi Hírlap)

Telefonáljanak, ne fagyoskodjanak a rendelő előtt!
A háziorvosaink nyoma-

tékos kérése, a járványhely-
zetre való tekintettel, hogy 
a rendelőbe csak SÜRGŐS 
esetben fáradjanak be. 

AKKOR IS TELEFO-
NOS EGYEZTETÉST 
KÖVETŐEN. 

Hívják fel a rendelőt, te-
lefonon érdeklődjenek, és 
majd az orvosok megmond-
ják, hogy be kell-e fáradni, 
vagy telefonon is meg tud-
ják beszélni a gyógymódot.

Orvosaink a betegek tür-
lemét kérik. Három telefon 
cseng náluk, ha nem érik el 
őket első hívásra, az azért 
van, mert lehet, hogy másik 
készüléken konzultálnak egy 
másik beteggel. 

Ne fagyoskodjanak az 
épület előtt! Egyeztesse-
nek telefonon! Bármilyen 
okból keresik fel rendelési 
idő alatt a rendelőt, CSEN-
GESSENEK.  Rendelési 
idő alatt a teljes személyzet 
az épületben tartózkodik, 
dolgozik. 

Orvosságok felírása to-
vábbra is telefonon történik!

Az influenza elleni oltás 
elfogyott, annak beadására 
most nem lehet jelentkezni. 
Amint újabb adag szérum 
érkezik, az orvosok tájékoz-
tatják a betegeket. A speciá-
lisan kismamának előállított 

influenza elleni oltásból né-
hány ampulla  még rendel-
kezésre áll. 

Az orvosok a következő 
telefonszámokonérhetők el:

dr. Mercz Gabriella
 25/235-614
dr. Árgyelán Sára
 25/507-120
dr. Jáky Ágota
 25/235-608
dr. Földi Ágnes
 20/413-1556

A védőnők munkahelyi 
telefonszáma:

Sándor Rita:
 06/30-011-6972
Bányai Éva:
 06/30-011-6975
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Polgármesteri határozat 
Rácalmás Város Önkormányzat Polgármesterének
82 /2020. (XI.6.) határozata
a Rácalmás Város Önkormányzatának intézményeiben   

és a város tulajdonát képező területein, közterületein tartan-
dó  adventi rendezvényekről, vásárokról és piacokról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm.   
rendelet 2020. november 4-én hatályba lépett. 

A Kormány az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyezte-
tő tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronaví-
rus világjárvány következményeinek elhárítása a magyar ál-
lampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területére  veszélyhelyzetet hirdetett.

Erre tekintettel a  katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi ha-
tározatot hozom: 

2020. november 7-től kezdődően : 
1./ Rácalmás Város Önkormányzatának intézményeiben 

és a területükön  az adventi rendezvények elmaradnak.
2. /   Rácalmás közterületein  adventi rendezvény vagy ah-

hoz köthető egyéb  rendezvény nem tartható meg .
3. / Az önkormányzat tulajdonát képező területeken a  

szervezett kirakodó vásárok , piacok  nem kerülhetnek meg-
tartásra, azok elmaradnak.

Határozatom az országos veszélyhelyzet fennállásig érvé-
nyes,  a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti!

Schrick István 
polgármester

Kormány intézkedések
Orbán Viktor miniszterelnök november 9-én,  múlt hé-

ten hétfőn a Facebook oldalán jelentette be a november 11-
én, szerdán 0 órától tervezett szigorításokat. Hangsúlyozta: 
ha ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, akkor az orvosok, 
ápolók, vagyis a kórházak nem fogják bírni a terhelést, ezért 
a megbetegedések számát csökkenteni kell, a maszkviselés 
önmagában már nem elég. Mindezek a járvány terjedését 
korlátozó, további, szigorú intézkedések bevezetését indo-
kolják.

Az országgyűlés másnap, november10-én megada a fel-
hatalmazást kormány számára, és a parlamenti képviselők 
megszavazzák az előterjesztést,  így múlt kedd éjféltől az 
alábbi intézkedések léptek életbe Magyarországon:

1. Este 8 óra és hajnal 5 óra között kijárási tilalom van, 
felmentés csak a munkába járás, munkából történő hazajárás 
és rendkívüli esetekben van.

2. Minden gyülekezés tilos.
3. Az éttermek bezártak, csak házhoz szállítás lehetséges, 

az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.
4. Az üzletek, fodrászatok és az egyéb kisipari szolgáltatók 

19 órakor bezárnak.
5. A szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fo-

gadhatnak, turistákat nem.
6. Általános rendezvénytilalom lépett életbe.
7. Családi összejöveteleken, magán rendezvényeken leg-

feljebb 10 fő vehet részt.
8. Esküvők csak lakodalom nélkül lehetségesek, az egy-

házi, illetve a polgári szertartáson a szertartáshoz szükséges 
személyek, a tanúk, a szülők és a testvérek vehetnek részt.

9. A temetéseken legfeljebb csak 50 fő vehet részt.
10. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet meg-

rendezni.
11. Szabad téren az egyéni sportolás megengedett, de az 

amatőr csapatsport tilos.
12. A szabadidős létesítmények, fitnesstermek, fedett 

uszodák, múzeumok, színházak, állatkertek bezártak.
13. A felsőoktatás csak online formában működhet, a fel-

sőoktatási kollégiumokat is be kellett zárni.
14. A középiskolákban 8. osztály fölött digitális oktatás 

lépett életbe.
15. Bölcsődék, óvódák és általános iskolák 14 év alattiak 

számára nyitva maradtak.
16. A kórházi dolgozókat, az iskolai tanárokat, az óvónő-

ket és a bölcsődei dolgozókat hetente célzottan tesztelni kell 
akkor is, ha ismert, hogy a gyorsteszt csak 50–60 százalékos 
biztonságot ad.

17. A Kereskedelmi és Iparkamara javaslatára a szállodák-
nál a zárás utáni első 30 napban a november 8-áig történt 
foglalásokat, illetve azok 80 százalékát az állam megtéríti. 
Ennek az a feltétele, hogy a munkavállalókat ne bocsássák el 
és a munkavállalók megkapják a fizetésüket.

18. Az éttermeknek és a szabadidős létesítményeknek a 
dolgozói után erre a 30 napra nem kell járulékot fizetni, és 
az állam a munkavállalók bérének a felét megtéríti. Ennek 
szintén az a feltétele, hogy a munkavállalókat ne bocsássák 
el és ők kapják meg a fizetésüket.

Ezeket a korlátozó intézkedéseket 30 napra vezették be, szük-
ség esetén azonban meghosszabbíthatják. 

  
DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ügyeik intézéshez a következő módokon kérhetnek segítséget: 
 

 
További információk: www.kormanyhivatal.hu 

 
Elektronikus ügyintézés:  

mo.hu    
https://epapir.gov.hu 

 
KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY ÜGYEIKET LEHETŐLEG 

SZEMÉLYES MEGJELENÉS NÉLKÜL, TELEFONON VAGY 
ELEKTRONIKUSAN INTÉZZÉK! 

 
Köszönjük! 

Telefon: 
06 25 795 608 
06 25 795 710 
06 25 795 711 

E-mail: hatosagi.dunaujvaros@fejer.gov.hu 
Postai úton: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39. 

 

TÁJÉKOZTATJUK 

Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
a veszélyhelyzetre való tekintettel  

az ügysegédi ügyfélfogadás 
átmenetileg szünetel.  
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Közel félmilliárd forintot kapott Rácalmás
Múlt héten jelent meg 

a Magyar Közlönyben az 
örömhír, hogy a Magyar 
Kormány  a 1746/2020.( 
XI.11.) Korm. határozatá-
val Rácalmás önkormány-
zatát összesen 480 millió 
forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesítette.

Ennek a jelentős összeg-
nek a nagy részét (300 millió 
forintot) a Széchenyi téren 
lévő régi polgármesteri hi-
vatal épületének felújítására, 
kisebb hányadát (180 millió 
forintot) pedig a Manóvár 
Óvoda és bölcsőde bővíté-
sére fordíthat önkormány-
zatunk. 

A  régi polgármesteri hiva-
tal épületének felújítási mun-
kálataihoz az önkormányzat 
engedélyes tervdokumentá-
cióval rendelkezik. Az épü-
letben helyet kapna a már 
jelenleg is ott működő csa-

lád- és gyermekjóléti szolgá-
lat, illetve a szociális ellátást 
biztosító részleg.  Tovább-
ra is helyet kapnának város-
ban bejegyzett civil szerve-
zetek, így közösségi térként 
is funkcionál majd az épület. 
A körzeti megbízottat, a pol-
gárőrséget is ott találják meg 
a rácalmásiak a jövőben is.

A beruházás keretében az 
épület teljes homlokzati átala-
kítása megvalósul, nyílászárók 

cseréjével, homlokzati hőszi-
geteléssel, és az önkormány-
zat megújuló energiahaszno-
sítással segítené elő az épület 
fenntarthatóságát. 

Rácalmási Manóvár Óvo-
da és Bölcsőde bővítése na-
gyon fontos és kiemelt jelen-
tőséggel bír az önkormányzat 
számára. Jelenleg a 2020 
szeptemberétől induló ne-
velési évben 150 gyermeket 
íratak be a szülők. Ez a gyer-

meklétszám a hatályos Alapí-
tó Okirat szerinti maximális 
létszámot fedi le. Jelenleg van-
nak olyan szülők, akik sérel-
mezik, hogy az intézményi te-
lítettség miatt máshol kellett 
megoldaniuk a gyermekük el-
helyezését.  Tehát a lakossági 
igény is az óvoda és a bölcsőde 
fejlesztését indokolja. 

Jelenleg az intézmény bő-
vítésével kapcsolatos tervdo-
kumentáció előkészítés alatt 
van, az önkormányzat rendel-
kezik a bővítéshez szükséges 
saját ingatlanokkal. A beru-
házáshoz hozzá tartozna egy 
közterületi parkoló kialakítá-
sa is, ahol elektromos töltő-
állomások is kialakításra ke-
rülnének, szintén a lakossági 
igényeket figyelembe véve. 

Ez a 480 millió forint 
csak a régi városházára és az 
óvodára, bölcsődére költ-
hető el, semmi másra nem!

Nem tarthattunk közmeghallgatást
A katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szó-
ló törvény alapján a jelenlegi 
veszélyhelyzetben a képvise-
lő-testület hatáskörét a pol-
gármester gyakorolja. Nem 
működhetnek a bizottságok, 
és a képviselő-testület sem 
ülésezhet. Ennek okán nem 
volt megtartható a novem-
ber 11-én 17 órára tervezett 
közmeghallgatás sem, hiszen 
az képviselő-testületi ülésnek 
számít. A kormány november 
10-én éjféltől érvényes rend-
kívüli intézkedései is tartal-
mazzák a gyülekezési és ál-
talános rendezvény tilalmat, 
ami szintén a közmeghallga-
tás elhalasztását indokolta. 

De bízom benne, hogy mi-
nél előbb, a jövő évi költség-
vetés elfogadása előtt még 
mindenképpen tarthatunk 
közmeghallgatást. Elkezd-
tük a költségvetés összeállí-
tását, de rettenetes a bizony-

talanság, hiszen nem tudjuk, 
milyen kondícióink lesznek. 
Az önkormányzat már az 
idei évet is a tervezetthez ké-
pest több száz millió forint-
tal csökkenő bevételekkel volt 
kénytelen átvészelni, szigo-
rú takarékossági intézkedése-

ket hozott, és továbbiak meg-
hozatalára is kényszerül.  El 
kellett halasztani az önkor-
mányzati forrásból tervezett 
fejlesztéseket,  például a He-
lyes Imre utca, Páskom utca 
útépítését. És nem tudjuk 
még mire számíthatunk jövő-

re. A tervezett diagram is pél-
dázza, milyen drasztikus a be-
vételkiesésünk például a 2017. 
évihez képest, és a körülmé-
nyeket figyelembe véve mi-
lyen jelentős a felelősségünk a 
jövő évi költségvetés összeállí-
tásakor.   Schrick István

Régi polgármesteri hivatal felújításának koncepció terve
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A Győri Ítélőtábla helybenhagyta a Székesfehérvári Törvényszék végzését

Nem indokolt a felügyeleti vizsgálat,  
a városvédők tevékenysége jogszerű 

Legfőbb döntéshozóként 
a Győri Ítélőtábla  sem tar-
totta indokoltnak annak a 
törvényességi felügyeleti 
vizsgálatnak a lefolytatását, 
amelyet Czobor Imre kez-
deményezett a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egye-
sülettel szemben tavaly. Az 
ítélőtábla az elsőfokú bíró-
ság végzését helybenhagy-
ta.  Steiner Lajos egyesületi 
elnök tájékoztatása alapján, 
ezzel jogerősen is bebizo-
nyosodott – a végzés ellen 
fellebbezésnek helye nincs 
–, hogy a városvédők tevé-
kenységét a jogszerűség jel-
lemezte az önkormányzati 
választások kampány idő-
szakában is.

A rácalmási Czobor Imre 
törvényességi felügyeleti el-
járást kezdeményezett tavaly 
a Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesülettel szem-
ben. Első fokon a Székesfe-
hérvári Törvényszék elutasí-
totta a kérelmét, ám Czobor 
Imre fellebbezett, így végül a 
Győri Ítélőtábla döntött ok-
tóber 12-én. Steiner Lajos, a 
városvédők elnöke idézte fel 
az ítélőtábla döntésének in-
doklása alapján, hogy Czo-
bor Imre azt kérte, hogy a 
bíróság az egyesület törvé-
nyes működését állítsa hely-
re, az egyesület szerinte jog-
szabályt és alapszabályt sértő 
határozatát semmisítse meg.  
Kérelmét azzal indokolta, 
hogy az egyesület a 2019. 
évi helyi önkormányzati vá-
lasztáson polgármester-je-

löltet és képviselőjelölteket 
állított, a jelölésre vonatkozó 
alakszerű határozat nélkül.  
Sérelmezte egyebek mellett 
azt is, hogy az egyesület ki-
zárólag bizonyos pártokban 
szerepet vállaló egyesületi 
tag jelölteket támogatja, míg 
más pártban tagként jegy-
zett, szintén egyesületi tag 
jelöltek (Czobor Imre és Te-
rekiné Rendes Éva) érdeké-
ben nem fejtett ki kampány-
tevékenységet. 

Már a törvényszék is rá-
mutatott: a kérelmező sem 
vitatta, hogy az egyesület 
helyi önkormányzati válasz-
táson jelölő szervezetként 
történő fellépését és jelölt-
állítását a jogszabály nem 
tiltja. A törvényszék leszö-
gezte, alaptalanul sérelme-
zi a kérelmező azt, hogy az 
egyesület a választáson rivá-
lis jelölő szervezetek jelöltjei 
mellett — még ha azok a ké-
relmezőhöz hasonlóan szin-

tén az egyesület tagjai is — 
ilyen kampánytevékenységet 
nem fejt ki. Ilyen kötelezett-
sége ugyanis egyetlen jelölő 
szervezetnek sincsen.  

A Székesfehérvári Tör-
vényszék elutasította Czo-
bor Imre törvényességi fel-
ügyeleti kérelmét, amelyet 
a városvédő egyesület ellen 
indított.

Folytatásként az ítélőtábla 
most egyebek mellett a kö-
vetkezőket fogalmazta meg 
döntése indoklásául. Helyt-
állóan indult ki az elsőfokú 
bíróság (ami jelen esetben 
a Székesfehérvári Törvény-
szék) abból, amit a kérel-
mező sem vitat, hogy a ci-
vil szervezet részéről a helyi 
önkormányzati választáson 
történő jelöltállítás politikai 
tevékenységnek nem minő-
sül. A jelöltállítás megenge-
dettsége magában foglalja 
értelemszerűen azt is, hogy 
a civil szervezet a maga ál-
tal állított, saját jelölteket tá-
mogatja. Az ítélőtábla sze-
rint Czobor Imre érvelésével 
szemben helytállóan hivat-
kozott a törvényszék arra, 
hogy éppen az az eljárás üt-
közne a logika szabályai-
ba, ha a civil szervezet nem-
csak az általa, hanem éppen 
a más jelölő szervezetek ál-
tal állított, konkurens jelölte-
ket támogatná pusztán azon 
az alapon, hogy valamennyi 
jelölt ugyanazon civil szer-
vezet tagja. A civil szerve-
zet polgármester- és képvi-
selő jelöltjeinek támogatása 

ugyanis nem az egyesüle-
ti tagi minőségükön, hanem 
a civilszervezet általi jelölti 
státuszukon alapul. Az ítélő-
tábla határozata tartalmaz-
za azt is, hogy sem Czobor 
Imre, sem a kérelemben ál-
tala megnevezett Terekiné 
Rendes Éva nem a kérel-
mezett egyesület jelöltjeként 
indult a helyi önkormány-
zati választáson, így pusztán 
egyesületi tagságukra hivat-
kozással alaptalanul sérel-
mezik a civil szervezet tá-
mogatásának elmaradását. A 
civil szervezet részéről a saját 
jelölt és más jelölő szervezet 
jelöltje közötti különbségté-
tel nem minősülhet valamely 
párt érdekében kifejtett poli-
tikai tevékenységnek.

A fellebbezésben ismé-
telten felhozott azon állítás-
ra tekintettel — miszerint az 
egyesület és az önkormány-
zati testület tevékenysége 
összefonódik — az ítélőtáb-
la rámutatott, hogy e körben 
sem a kérelem, sem a felleb-
bezés nem jelöl meg a tör-
vény által megkívánt módon 
olyan jogszabályi rendelke-
zést vagy olyan alapító ok-
irati rendelkezést, aminek 
sérelmét a kérelmező konk-
rétan állítaná. Az „összefo-
nódásból” fakadó jogsértést 
a kérelmező által csatolt be-
adványok sem tükrözik.

Mindezek alapján az íté-
lőtábla a törvényszék helyt-
álló végzését helybenhagyta.

Forrás: Dunaújvárosi 
Hírlap

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
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Kedves Rácalmáson élő Virág barátok!
Idén a járványügyi helyzet okán 

nem tudjuk megtartani a már ha-
gyománnyá vált „Virágos Rácalmá-
sért” mozgalom díjátadó ünnepélyét.

Ezúton tájékoztatjuk önöket a he-
lyezésekről.

Tavasszal a karantén miatt Rácz 
Lambada József egyedül járta végig 

azt az 51 családot, akik jelentkeztek versenyünkre és készített 
sok gyönyörű fotót virágaikról, amit aztán több fő értékelt. 
Nyáron és ősz derekán hét kéttagú értékelő csapat pontozta 
a kerteket. Természetesen a saját portáját senki sem bírálta, 
mindig, mindenhova más brigád ment.

Nevük közreadásával szeretnénk megköszönni munkáju-
kat!

Bodnár Sándor és Bodnárné Surányi Gabriella
Kupsza Vera és Borné Pusztai Ildikó
Fentős Tímea és Wágner Ősz Zita
Bánhegyesi Attila és Bánhegyesiné Simon Mária 
Koós Gáborné és Vizi Istvánné
Bauer László és Bauer Lászlóné
Sebestyén Irén és Majerné Perusza Andrea

Nem volt könnyű dolguk, szebbnél szebb utcafrontokat, 
kerteket láttak. Sok szempontot figyelembe véve pontoztak, 
átlagoltak és közösen döntöttek.

„Virágos Rácalmásért” első helyezettek:
Czinka Lászlóné - Fő út 36.
Nyeste Ferenc - Somogyi Béla u. 26.
Magyar Istvánné - Völgy utca 12.
Tóth Istvánné - Deák tér 1.
Fehérváry Györgyné - Nárcisz köz 1.
Nógrádi Sándor - Szigetfő utca 57.
Igmándi Béla - Esze Tamás utca 6.
Nyíri-Komolai Dóra - Kiss Ernő u. 16.
Kürtösi Ferenc - Széchényi tér 6.
Bauer László - Martinász utca 54.
Koós Gábor - Martinász utca 42.
Kürtösi Györgyi - Martinász utca 13.
Józsa- Libor Anikó - Viola utca 5.
Schmidt Lajosné - Fő utca 15.
Rácz József - Fő utca 4.
Hanák Istvánné - Arany János u. 22.
Hajnal József - Zrínyi Miklós utca 4.
Szabó Jánosné - Márkus Imre utca 5.
Bodnárné S. Gabriella - Erdősor 11.
Erdélyi Valéria - Erdősor 12.
Perusza Lászlóné - Fő utca 69.
Borné Pusztai Ildikó - Fő utca 33.
Kelemen Tibor - Arany János u. 8.
Kecskés-Nagy Szila- Tóth Árpád u. 48.
Kapás Istvánné - Adonyi utca 14.
Varga Lászlóné - Szentháromság tér. 9.
Horváth Attila - Rózsa utca 19.
Oros Pál - Erdő sor 1.
Ifj. Oros Pál - Radnóti tér 3.
Szalai Árpád - József Attila utca Szöllősi Mónika
 - Fő utca 106.
Dzsunyák Mária - Kossuth L. utca 41.

„Virágos Rácalmásért”  második helyezettek: 
Lisztmajer Györgyné -Prekop F. u. 16.
Buzora Krisztina - Martinász utca 3.
Pölöskei Zsuzsanna - Móricz Zs. u. 39.
Tóth Istvánné - Tóth Árpád utca 31.
Hertelendy Józsefné - Adonyi u. 16.
Sztojka György - Vasvirág utca 34.
Lőkös Zoltán - Fő utca 34.
Nagy Lászlóné - Adonyi utca 18.
Bánhegyesiné Mária - Vasvirág u. 5.
Vizi Istvánné - Vasvirág utca 33.
Kapás Istvánné - Adonyi utca 14.
Csatári Tamás - Béke köz 4.
Horváth Attila - Rózsa utca 19.
Ómodi Józsefné - Fő utca 76.

„Virágos Rácalmásért” harmadik helyezettek: 
Fentős Tímea - Adonyi utca 9.
Szeibert Jánosné - Sárvári utca 5.
Homokiné P. Csilla - Móricz Zs. u. 34.
Bartók Sándorné - Adonyi utca 30.
Szalóki-Oros Brigitta - Fő utca 33.
Pomóthy Mercédesz - Tolsztoj u. 5.
Illés Erika – Fő utca 18.

A „Virágos Rácalmásért” mozgalom első helyezettjei 
5 000 Ft-os, második helyezettjei 4 000 Ft-os, harmadik he-
lyezettjei 3 000 Ft-os utalványt kapnak az Emléklap mellé, 
mely utalványok az alábbi helyeken válthatóak be:

– Iparcikk bolt Rácalmás,
– Virágsarok Rácalmás, -Zöldcentrum Rácalmás
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Ebben az évben nem indítottunk „Szép Porta” versenyt, 

mivel idén az utcafrontok szépítésén, virágosításán volt a fő 
hangsúly. Aki a Virágos Rácalmásért” kiírásunkra jelentke-
zett, az udvarával is nevezhetett külön díjért, melyet azok-
nak ítéltünk meg, akiknek az előkertjük pontjainak átlaga 
legalább 8 pontot ért el és a belső portájuk is harmóniában 
állt ezzel. Tehát kint is, bent is csodálatos, virágos kert fo-
gadott bennünket. Nagy örömünkre 32-en éltek ezzel a le-
hetőséggel.

Különdíjban részesültek 2020-ban: 
Kelemen Tibor - Arany János utca 8.
Kürtösi Ferenc - Széchényi tér 6.

Hanák Istvánné - Arany János utca 22.
Fehérváry Györgyné - Nárcisz köz 1.
Nógrádi Sándor - Szigetfő utca 57.
Nyeste Ferenc - Somogyi Béla utca 26.
Varga Lászlóné - Szentháromság tér 9.
Dzsunyák Mária - Kossuth L. utca 41.
Nyíri-Komolai Dóra - Kiss Ernő utca 16.
Bauer László - Martinász utca 54.
Koós Gábor - Martinász utca 42.
Erdélyi Valéria - Erdősor 12.
Perusza Lászlóné - Fő utca 69.
Czinka Lászlóné - Fő út 36.
Józsa- Libor Anikó - Viola utca 5.

Idén tavasszal a korlátozások miatt, városunk intézmé-
nyeinek dolgozói segítettek be a közterületeken lévő vi-
rágágyások gondozásába, amiért hálásak vagyunk nekik! A 
bejárások alkalmával azt tapasztaltuk, hogy ágyásaink új vi-
rágokat, örökzöldeket, frissítést igényelnek. Ezért idén az 
utalványokat nem adjuk át az „örökbefogadóknak”, ebből az 
összegből vásárolunk új növényeket, ezzel megkönnyítve a 
későbbi teendőiket.

Virágágyás gondozók: 
Vasútállomás: Bodnár Sándor, Gyöngyösi László és a Vá-

rosvédő Egyesület tagjai Rácalmás bejárata – Üdvözlő tábla 
környezete: Bodnárné Gabi

Szalagágy 1: Csatári Tamás és Olasz Martin
Szalagágy 2-3: Bánhegyesi család és Koós család
Szalagágy 4: Remény Klub
Szalagágy 5: Nyugdíjas Klub
Szalagágy 6: Vajk Íjász Szakosztály
Szalagágy 7: MyGymstick
Szalagágy 8: Református Gyülekezet
Szalagágy 9: Vass család

Szalagágy 10: Művelődési Ház és Könyvtár
Szalagágy 11: Hertelendi Barbara
Szalagágy 12: Csúri házaspár
Salamon szobor: Kiss Sándor és Vilma
Salamon kút, Szentháromság szobor, Emlékmű: Varga 

Sándor és Vargáné Ancika Martinász u. - József Attila. u. 
körforgó: Buzora Krisztina

Tóth Árpád utcai virágágyás: Füléné Perusza Katalin ta-
nárnő osztálya

Milleniumi Park Levendula liget: Cimbora Klub, Ho-
dgyai család és Sebestyén Irén Milleniumi Park - Rózsa li-
get és Virágsarok előtti rózsaágyás: Manóvár Óvoda dol-
gozói Közösségi tér Rózsaágy (5 db): Városvédő egyesület 
nyugdíjasai

Buszmegállók: Jankovich-kúria dolgozói és Perusza 
László

Bay tér: Az ott lakók
Baboskerti lépcső: Veres Géza és Marika
Mindenkinek köszönjük, hogy hozzájárult Rácalmás
gyönyörű virágos összképének kialakításhoz!

Gratulálunk a helyezetteknek!
Jó egészséget, minden jót kívánunk!
Emléklapjaikat az utalvánnyal és a különdíjakat novem-

ber 25.-Től, szerdánként, irodánkban vehetik át: 8-10 óra 
között. (Címünk: rácalmás, széchenyi tér 19.) 

Telefonszám: +36 70/457-9987 Majerné Perusza Andrea

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 
elnökségi tagjai



Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Kedves Látogatóink!
A 484/2020. (XI. 10.) Kormányrende-

let értelmében a művelődési ház látoga-
tása és az épületben való tartózkodás csak 
az itt dolgozóknak megengedett. A jelen 
járványügyi korlátozás értelmében az in-
tézmény nem látogatható, foglalkozások 
nem tarthatóak, terembérlőket sem fo-
gadhatunk, rendezvényeket nem tartha-
tunk. A munkatársak az intézményben 
tartózkodnak és jelen korlátozások mel-
lett is dolgozunk.
Elérhető könyvtári szolgáltatásaink:

A könyvtári szolgáltatások közül a 
szoros kontaktálás nélküliek továbbra is

igénybe vehetők. Jelenleg lehetőség 
van összekészített könyvcsomagok előre 
egyeztetett időpontban történő átadásá-
ra az épületen kívül. A könyvtári könyvek 
böngészésére az alábbi linken van lehe-
tőség: https://konyvtar.racmuvhaz.hu/
sziren/ . A kölcsönzésnél kérjük, hogy e-
mailben küldjék meg a kölcsönözni kí-
vánt könyvek adatait! Az e-mailre vála-
szolva egyeztetjük az átadás módját és 
időpontját.

Karácsonyi Zsákbamacska könyvek 
vásárlására is van mód, a megvásárolha-

tó könyveket a Facebook oldalunkon le-
het megnézni (https://www.facebook.
com/media/set/vanity=racmuvhaz&se
t=a.2909710359315794) és a kontaktus 
elkerülése miatt utalással lehet kifizetni.

A könyvtárba történő beiratkozás ese-
tén a személyes adatokat e-mailben kér-
jük elküldeni a rackonyvtar@racalmas.hu 
e-mail címre, a díj befizetése pedig uta-
lással történhet. Ehhez bővebb informá-
ciót e-mailben vagy telefonon a 25/440-
456-os telefonszámon biztosítunk.

Az éves Könyves Kihívásban résztve-
vők december 14-ig jelezhetik e-mailben, 
vagy telefonon, hogy melyik könyveket 
olvasták el a megadott kategóriákban, az 
ajándékkártya kisorsolása pedig decem-
ber 15-én lesz. Karácsony közeledtével 
játékokat is hirdetünk, ehhez figyeljék 
Facebook oldalunkat!
Közművelődési szolgáltatásaink:

Adventi koszorúkészítéshez idén is 
biztosítunk alapanyagokat a rácalmási 
családok számára. A koszorúk elkészíté-
sére ezúton mindenkinek otthon lesz le-
hetősége, de mintákat mutatunk, sőt meg 
is versenyeztetjük a koszorúkat a Face-
book oldalunkon.

A Mikulás idén titokban érkezik a vá-
rosba, a szokásos kézműves játszóház he-
lyett idén a rácalmási gyerekek leveleit 
várja a művelődési ház előtt elhelyezetett 
Mikulás postaládába.

Advent vasárnapjain érdemes figyelni 
a Facebook oldalunkat, mert ünnepi mű-
sorral kedveskedünk, melynek közremű-
ködői a település előadóművészeti cso-
portjai.

A városvédő egyesület kezdeménye-
zésben is részt veszünk, a korlátozások 
melletti egészségügyi séták, sporttevé-
kenység során, ha erre járnak, bízunk 
benne, hogy elnyeri tetszésüket az épület 
ünnepi dekorációja. A hangsúly a szemé-
lyes kapcsolattartásból eltolódik az online 
világ felé. Ahogy a tavaszi zárvatartásnál 
megszokhatták, a Facebook oldalunkon 
továbbra is naprakész információkkal, 
napi idézettel, jeles napokat érintő érde-
kességekkel és könyv-illetve online prog-
ramajánlókkal várjuk Önöket.

Ezen kívül weboldalunkon is megta-
lálhatók a legfontosabb információk!

Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk 
egymásra!

Kundra Anikó, Schmidt-Czetli Ágnes
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Szeretet karácsony
Idén rendhagyó évet zárunk, és rendhagyó jótékonysági karácsonyi 

ajándékozásra készülünk a hátrányos helyzetű rácalmási gyermekek számára.
A szokásos év végi vendéglátás és ajándékosztás helyett a Családsegítő- 
és Gyermekjóléti Szolgálat összegyűjti a rácalmási hátrányos helyzetű 

gyermekek kívánságait, és a rácalmásiakat bevonva valósítják meg azokat.
Az ajándékok listáját november 23-tól a Gyermekjóléti Szolgálat 

facebookján tesszük közzé. A gyermekjóléti szolgálat a 06-25/440-440, 
06-25/440-018 telefonszámokon várja a személyek, családok, közösségek, 
vállalkozások jelentkezését, akik vállalják egy-egy megnevezett ajándék 

beszerzését. 
(Nem pénzbeli adományt kérünk, hanem a konkrét, 

megjelölt kívánság beszerzését!)
Az ajándékok leadhatóak december 18-ig a Gyermekjóléti Szolgálatnál 

(Széchenyi tér 19.) ügyfélfogadási időben 
(hétfőn: 8.00–12.00, szerdán: 8.00–15.00, pénteken: 8.00–12.00), 

vagy a fenti telefonszámon egyeztetett időpontban anonim módon, 
monogrammal, vagy a személy, család, cég nevének jelölésével!

Mutassuk meg karácsonykor, hogy milyen sok jó ember van Rácalmáson!
Az adatvédelmi tájékoztató és a nem anonim módon ajándékozók számára 

az adatkezelési nyilatkozat a Gyermekjóléti Szolgálatnál elérhető.
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

TÖKFESZTIVÁL AZ ÓVODÁBAN
Az idei évben elmaradt Rácalmáson a hagyományos, nagy 

népszerűségnek örvendő Tökfesztivál.  Óvodánkban viszont 
megtartottuk, TÖKÖS HÉT elnevezéssel. A hét napjain 
minden erről szólt. Csodálatos, kiemelkedően kreatív alko-
tások születtek a csoportokban, valamint a szülők otthon is 
rengeteg ötletes alkotást készítettek gyermekeikkel, melyet 

behoztak az óvodába. Ezúton is köszönet érte! Kiállítás ké-
szült a folyosón, majd csütörtökön kihelyeztük a szabadba a 
tökös csodákat.

Vitézné  
Tonka Magdolna

pedagógiai asszisztens

Rácalmás Város Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei

TANULJUNK NÉMETÜL!
Rácalmás Város 

Német Nemzetiségi 
Önkormányzata to-
vábbra is várja ked-
vezményes kezdő, il-
letve haladó a német 
nyelvtanfolyamra ál-
talános iskoláskorú 
(9-13 éves) gyerekek 
jelentkezését! A tan-
folyamot a nemzeti-
ségi önkormányzat és 
a Rácalmási Művelő-
dési Ház és Könyvtár 
közösen szervezi. 

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

Rácalmás Város Német Nemzetiségi Önkormányzat te-
kintettel a koronavírus elleni védekezés ellen hozott jelenleg 
érvényben lévő országos és helyi korlátozásokra, a novem-
berre és decemberre tervezett programjait elhalasztja.

Amennyiben a korlátozások feloldásra kerülnek, a meg-
rendezésre kerülő programokról információ a nemzetiségi 
önkormányzat facebook oldalán lesz elérhető. 

Pál Péter

 

DUNA-PARTI 
TAKARÍTÁS 

 
A SIRÁLY Horgászegyesület őszi Duna-parti takarítást 

szervez 

2020. november 28-án, szombaton. 
Gyülekező reggel 9 órakor a kőhídnál. 

Várunk mindenkit, aki tenni kíván horgászhelyeink szebb környezetéért. Aki 
teheti, hozzon magával szerszámot (fűrész, ágvágó olló, stb.) A munka során és 
azt követően a horgászegyesület frissítőt biztosít. 

A munkavégzés a szabadban történik, megfelelő távolságtartás biztosított!  

Köszönettel: 

a Sirály Horgászegyesület vezetősége 
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Szerb emléknap a nagy vándorlás évfordulójára
A Rácalmási Szerb Ha-

gyományőrző Egyesület 
szervezésében megemlékező 
rendezvény volt a „nagy szerb 
vándorlás” 330. évforduló-
ja alkalmából október 17-én, 
szombaton a Rácalmási Mű-
velődési Házban.

A „nagy szerb vándorlás” 
330. évfordulójára rendezett 
kulturális program a Szerb 
Országos Önkormányzat 
támogatásával valósul meg, 
mondta el érdeklődésünk-
re válaszul Mohainé Csu-
pity Zsófia, a szerb-ortodok 
hagyományok aktív őrzője, 
a Rácalmási Szerb Hagyo-
mányőrző Egyesület elnö-
ke. A rendezvényen az év-
fordulóhoz kapcsolódóan a 
résztvevők történelmi visz-
szatekintést hallhattak Duj-
mov Milán történésztől. A 
program további részében 
a Rácalmási Napsugár Asz-
szonyórus szerb dalokat 
adott elő, Németh Irma dél-
szláv dalcsokorral örven-
deztette meg a jelenlévőket, 
valamint a Sándor Frigyes 

Zeneiskola harmonikásai 
fergeteges hangulatot te-
remtettek.

A részvétel előzetes re-
gisztrációhoz volt köt-
ve, ugyanis a művelődési 
ház termében csak annyi-
an lehettek, amennyi em-
ber megfelelő távolságot tud 
tartani egymástól óvintéz-
kedésként a járványhelyzet-
ben. A koronavírus egyéb-
iránt is rányomta bélyegét 

a programra, mert emiatt le 
kellett mondaniuk a részt-
vevőknek a Zorica Tánccso-
port fellépéséről, a KOLO 
zenekar által vezetett tánc-
házat pedig egy más alka-
lommal tartják meg.

Az északi irányú vándor-
lás fontos epizód a szerb 
történelemben: 1690-ben 
40–60 ezer szerb települt át 
Magyarországra a mai Ko-
szovóból és más szerb te-

rületekről. A nagy vándor-
lásnak az adott szimbolikus 
jelentőséget, hogy szemé-
lyesen az ipeki (peći) pát-
riárka, a koszovói területek 
nagy befolyású fő vallási ve-
zetője, III. Arsenije Čarno-
jević állt az élére, aki 1690 
szeptemberében és októ-
berében szerb tömegek élén 
Magyarországra települt. A 
bevándorlók elsősorban a 
Dél-Dunántúlon és Bács-
kában találtak új otthonra, 
de sokan közülük folytat-
ták útjukat északi irányban 
a Duna mentén: ez az ere-
dete Szentendre nagy szerb 
közösségének is. A beván-
doroltak pontos létszámáról 
nincsenek feljegyzések. A 
szerb hagyomány már 1690-
ben 40 ezer családról tudott, 
egyes történészek becslései 
a félmillió főig terjednek, az 
uralkodó vélemény azonban 
40–60 ezer betelepülőt való-
színűsít.

(Forrás: duol.hu, fotók: 
Laczkó Izabella/Dunaújvá-
rosi Hírlap)

Dujnov Milán történész és Mohainé Csupity Zsófi a főszervező

Rácalmási Adventi 
Ablaknaptár

Ki ne ismerné az adventi naptárt? Leg-
inkább a gyerekeknek nagy öröm, de a fel-
nőttek arcára is mosolyt csalhatunk vele de-
cember elsejétől nap, mint nap. Hangulatos 
kísérője ez a kis ajándék az ünnepi várako-
zásnak. 

Új hagyományt szeretnénk teremteni a 
Rácalmási Adventi Ablaknaptárral, melynek 
lényege, hogy a kezdeményezésben résztve-
vő lakosok feldíszítik a saját ablakukat, házu-
kat vagy kertjüket, s jól láthatóan elhelyezik 
az adott decemberi nap számát.  A résztve-
vők, akik a Facebook-os felhívásra jelent-
keztek, megkapják a 24 szám egyikét (1-től 
24-ig), majd december 1-től a számozás-
nak megfelelő napon feldíszítik a kapujukat, 
vagy ablakukat.

Így a 24 nap alatt minden szám megje-
lenik a település valamelyik pontján A ki-
sebbeknek örömet szerezhetünk azzal is, 

hogy kis kosárkába szaloncukrot vagy al-
mát, teszünk ki, így meglesz a felfedezés 
jutalma is.

December elsején aztán indulhat a vadá-
szat az ünnepi fénybe borult portákra, üz-
letekre! Bárki útra kelhet, hogy megtalálja, 
„kinyissa” az aktuális ablakokat. A játék él-
ményét az is fokozza, hogy a résztvevők nem 
tudják pontosan, hogy melyik házszám alatt 
találják majd a feldíszített párkányokat, ab-
lakokat, kapukat, hanem egy hangulatos esti 
séta során maguknak kell felfedezniük az 
ünnepi dekorációkat. Segítségképpen, mivel 
a települést lehetetlen minden nap bejárni, a 
Facebook oldalunkon minden reggel közzé-
teszünk egy „kis leírást” a helyszínről. 

A séta során ügyeljünk a járványügyi kor-
látozások betartására!

Bodnár Edina
Jankovich-kúria

A kezdeményezésnek közösségformáló ereje 
van: a cél a díszítés, és a készülődés öröme
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Rendezvényközpont és Sportcsarnok ………………VIZI GÁBOR VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY 
 

FELHÍVÁS! 
Tisztelt Látogatóink, Sportolóink, Bérlőink! 

A 2020. évi CIX. számú törvény, valamint a 484/2020. (XI.1.) Kormányrendelet értelmében A 
Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok, valamint a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely 2020. 
december 11-ig, vagy további intézkedésig NEM LÁTOGATHATÓ! 
 
KIVÉTELT KÉPEZNEK: 
 

• a Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI diákjai, pedagógusai az iskolai 
testnevelés órák, illetve a gyógytestnevelés foglalkozás alkalmával; 

• a Sport törvény 1. § (3) bekezdése szerint versenyszerűen sportolók, a csapatok edzői és a 
sportszövetségi sportrendezvényeken, a rendezvény lebonyolításához nélkülözhetetlen 
hivatalos személyek, kizárólag az edzések és versenyek időtartamára; 

• az intézményben zajló szolgáltatást látogatók korlátozottan léphetnek az épületbe; 
• az intézmény dolgozói. 

 
Felhívjuk minden edző, pedagógus, sportoló, diák, sportszakember figyelmét, hogy a 
járványügyi előírásokat, valamint az időkereteket szigorúan tartsa/tartassa be! 
 

• A sportcsarnok épületében maszk viselése kötelező, kivéve sportolás közben! 
• A Sportcsarnokba való belépéskor kézfertőtlenítő használata kötelező! 
• A 1,5 méteres távolságot tartsák be! 
• Edzések előtt 15 perccel lehet az arra jogosultaknak az intézménybe belépni; edzés vége után 

15 perccel el kell hagyni az épületet. 
 

Köszönjük szíves megértésüket és együttműködésüket! 
 

Reméljük mielőbb újra megnyithatjuk intézményünket a nagyközönség számára is! 
 

Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok 

 

A SPORTCSARNOK HÍREI 
ÜSTÖKÖS KUPA Picit másképpen, mint az előző 
években, de a Rácalmási Sportcsarnok volt a 2020-as 
Üstökös Kupa egyik fő helyszíne. Az utánpótlás 
csapatok kézilabda mérkőzései az őszi szünetben, 3 
napon át, zárt kapuk mögött zajlottak. Rácalmáson 
összesen 22 csapat mérettette meg magát az U11, U14 
és U15-ös korosztályokban.  

A RSE KÉZILABDA csapatai számára a november 10-i 
rendelettel összhangban folytatódik a bajnokság. 
Minden korosztály mérkőzései szigorúan zárt kapuk 
mögött zajlanak.  

 
A RSE U 11-es lánycsapata Fotó: Rácz-Lambada József 

Novembertől megkezdik téli edzéseiket a RSE 
VÍZISPORT, valamint LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLYÁNAK 
igazolt sportolói is a sportcsarnokban. 
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Aktivátor-díjjal ismerték el Sós Judit 
szakmai munkáját

Sós Judit, a Rácalmási 
Rendezvényközpont és 
Sportcsarnok sportreferen-
se testnevelő tanárként vég-
zett Németországban, egy 
német egyetemen, mégpe-
dig szabadidősport szakág-
ban. Tanulmányai érintet-
ték a sportszervezést is, ám 
annak főleg a sportünnepé-
lyekkel kapcsolatos részét. 
Az egyetem elvégzése után 
vállalkozóként dolgozott, ví-
zitornát tartott, majd a gyer-
mekei születését követően a 
rácalmási Jankovich Miklós 
Általános Iskolában helyez-
kedett el, testnevelő tanár-
ként. Szerette a tanítást, még-
is a sportcsarnok elkészülte és 
megnyitása előtt nagy öröm-
mel mondott igent a felké-
résre, amely a sportreferensi 
feladatkör ellátására vonat-
kozott. A kihívás motivál-
ta, és azóta is olyan lelkese-
déssel és eredménnyel látja 
el munkakörét, hogy még az 
Európai Sporthét szervező 
bizottsága is felfigyelt rá, rá-
szolgált az elismerésükre, ami 
azt jelenti, hogy – három ma-
gyarországi szakember társá-
val egyetemben – kiérdemel-
te a Magyar Szabadidősport 
Szövetség Aktivátor-díját. 
A szövetség minden évben 
ilyen formában ismeri el a 
sport héten való részvételt, a 
színes programokat és a nagy 
létszámú aktiválást.

– A Rácalmási Rendez-
vényközpont és Sportcsar-
nok önkormányzati intéz-
mény, amely a városban lakók 
érdekében fejti ki tevékeny-
ségét, ezért úgy gondoltuk a 
létesítmény vezetőjével, Dei-
mel Petrával közösen, gazda-
gítsuk a kínálatunkat olyan 
programokkal is, amelyekből 
nem csak az itt sportolók, 
hanem a lakosság is profitál-
hat. Rácalmáson tavaly volt 
az első sporthét, amit helyi 

sportágválasztóval kombi-
náltunk. Megmozgattuk az 
óvodásokat, az iskolásokat, 
akkor időseket megmozga-
tó rendezvényünk is volt, il-
letve tartottunk BeActive 
Night programot is, amely-
nek keretében az éjszakába 
nyúlóan lehetett sportolni. 
A célokat illetően elmond-
ható, hogy ez egy akcióhét, 
amelyet az Európai Bizott-
ság kezdeményezett 2015-
ben, hogy az emberekhez a 
testmozgást közelebb hoz-
za, illetve sokféle mozgásfor-
mát bemutasson nekik, ez-
által mindenki találhasson 
olyat, amely számára legin-
kább megfelelő, és amit az-
után  a mindennapi életébe 
is beépíthet. Tavaly, amikor 
még nem volt járványhely-
zet, összehoztuk a város 
szinte valamennyi sportot 
kínáló egyesületét, szerve-
zetét, civil szervezetét, baráti 
társaságát, akik a sportcsar-
nokban bemutatkozhattak 
az érdeklődőknek. A tava-
lyi sorozat remekül sikerült, 
a tapasztalatokat figyelembe 
vettük az idei sporthét szer-
vezésekor azonban nem csak 
ezekre kellett tekintettel len-
nünk, hiszen a járványhely-
zet jelentős korlátok közé 
szorította a mostani esemé-
nyeket. A megfelelő távol-
ságtartás végett széthúztuk 
két naposra a sportágválasz-
tót, három helyszínen ismer-
kedhettek a lehetőségekkel 
és mindenütt csak néhány 
sportág mutatkozott be, az 
időseket pedig ezúttal sajnos 
nem is vonhattuk be.  A ví-
zitúra-megállóhelyen példá-
ul a kajakosok is kipróbálták 
az íjászatot, a röplabdát, el-
mentek futni egyet közösen 
a Sziget futás rendezőivel. 
Alap elgondolás volt ugyan-
is, hogy minél többen és mi-
nél több lehetőséget ismerje-

nek meg. A sporthét ezúttal 
is sikeres volt, ugyan töme-
gek nem voltak, ám ez nem 
is volt kívánatos a járvány 
miatt.

– Szervezőként hogyan élsz 
meg egy-egy ilyen programot?

– Nagyon pozitív, vára-
kozásteljes izgalom jellemzi 
a szervezést. A sportcsarno-
kunk csapata nagyon össze-
tartó, nemcsak a saját szak-
területünkkel foglalkozunk, 
hanem mindenki segít a má-
siknak, remek a csapatmunka. 
Ilyen közösségben élvezetes 
belevágni egy nagyobb prog-
ram szervezésébe, hiszen tu-
dom, mindenben számítha-
tok a többiekre. Az is jó érzés, 
hogy ilyen sok helybélit össze 
tudunk hozni, és adni tudunk 
nekik valamit. Boldogság-
gal tölt el, ha esetleg újdon-
sággal szolgálhatunk, vagy 
esetleg az általunk szerve-
zett rendezvényen ismer meg 
valaki olyan mozgásformát, 
amely később az élete része 
lesz. Mint amikor még spor-
toltam... Úszó voltam, később 
vízilabdáztam.  Amikor győz 
a csapat egy szoros mérkő-
zésen, és utána azt érzed, ezt 
megcsináltuk! Ez nagyon re-
mek érzés. Valami hasonló jár 
át most egy-egy ilyen sikeres 
rendezvény után.

- Szakemberként hogyan 
látja: a rácalmási emberek szí-

vesen töltik mozgással a sza-
badidejüket, mennyire igény-
lik ezt?

- Úgy gondolom, Rácal-
más szerencsés helyzetben 
van, nagyon sokan mozog-
nak, sportolnak. Ha csak 
azt nézem, hogy az óvodá-
ban, iskolában azok a gyerek 
vannak jóval kisebb szám-
ban, akik nem sportolnak. 
Szinte minden gyerek jár 
valamilyen sportra, táncra, 
mindenki mozog valamilyen 
szinten. Van olyan korosz-
tály, amelyre kevésbé jellem-
ző a rendszeres testmozgás, 
bár a sport hétre a gyerekek-
kel eljöttek a szülők is, ők 
is bekapcsolódtak a prog-
ramokba. A sportcsarnok-
ban is több korosztály spor-
tol, van például hölgy fitnesz 
csoport, számos baráti tár-
saság jár össze focizni, ko-
sárlabdázni, a művelődési 
házban is számos, sportot, 
mozgást kínáló foglalkozás 
van.

– Ez az országos elismerés 
mennyire motivál téged?

– A szabadidősport szö-
vetség díja azt jelzi, hogy 
jól csináltuk a dolgunkat 
így közösen, és a siker, mint 
mindenkit, engem is újabb és 
újabb kihívásokra ösztönöz. 
Itt van ez a gyönyörű sport-
csarnok és a hozzá tartozó 
szabadtéri helyszínek, va-
lamint a Duna-parton lévő 
vízitúra-megállóhely. Ideális 
helyszínek a sportolásra, ki-
kapcsolódásra. Azon leszek 
a kollégáimmal közösen a 
jövőben is, hogy minél több 
emberhez eljusson ezeknek 
a helyszíneknek a jó híre és 
minél többen érezzenek in-
díttatást az itteni mozgásra, 
éljenek ezeknek a létesítmé-
nyek, illetve, a nálunk dolgo-
zó szakemberek által kínált a 
lehetőségekkel.
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Mesterségünk 
címere

(3.a osztály)
Előzetes feladatként mes-

terségek neveit gyűjtöttük 
össze csoportonként, és pá-
rosítottuk az általuk használt 
munkaeszközeikkel.

A csütörtöki nap regge-
lét izgalommal vártuk, mert 
lehetőség volt egy mesterség 
öltözékét felvenni és szer-
számait bemutatni. 

Amerikából jöttünk mes-
terségünk címere… játékkal 
kitaláltuk a mesterségeket. 
Már jól alakult a tantermi 
hangulat, mely csak fokozó-
dott.

Tantárgyi koncentrá-
ció keretében a matematika 
órán tanult: - Mérések téma-
kört kapcsoltuk tevékenysé-
geinkhez. Ugyanis a hosz-
szúság mértékegység elég 
sok megjelent „kis mester” 
fontos eszköze, melyet a sok 
mérőszalag megléte is bizo-
nyított.

A mesterségeket a dráma-
pedagógia módszerével jele-
nítettük meg részleteiben. 
Így alakult meg tanter-
münkben az asztalos műhely, 
autószerelő műhely, a kőmű-
ves, fodrász, kutyakozmeti-
kus. Mivel anyakönyvezető 
is volt a kis mesterek között 
még egy rögtönzött esküvői 
ceremóniát is szerveztünk.

Végezetül Mekk Elek 
meséjét tekintettük meg ta-
nulságul, hogy hogyan NE 
dolgozzék egy mester!

Hangulatos, tanulságos, 
sok gyakorlati ismerettel 
megtöltött élményekkel teli 
napot tölthettünk el közö-
sen, melynek során egy új 
oldaláról ismerhettük meg 
egymást.                                                             

Bogár Szilvia
osztályfőnök

Pályaorientációs nap a Jankovichban
Mi leszel, ha nagy leszel? 

Hallja a kamasz nem egyszer 
a kérdést. Mit válaszol? Fel-
nőtt. Nem véletlenül, hiszen 
nem egyszerű feladat kita-
lálni mivel is foglalkoznánk 
szívesen az életben. Iskolánk 
ezért is fektet nagy hang-
súlyt a pályaorientációra, 
már első osztálytól kezdve, 
hogy megkönnyítse a pálya-
választást tanulói számára. 

A Pályaorientációs nap, 
mint egész napot felölelő 
program a 2017/2018- as 
tanévtől került bevezetés-
re az általános iskolák, és a 
középiskolák számára. A 
14/2017. (VI. 14.) EMMI 
rendelet alapján az intéz-
mények tanév rendjében egy 
tanítás nélküli munkanap, 
kizárólag pályaorientációs 
célra használható fel.

A program célja, hogy a 
tanulók évről évre különbö-
ző pályaorientációs témájú 
feladatokkal foglalkozzanak, 
gyárlátogatásokon vegye-
nek részt, az oktatási intéz-
mények valamennyi évfo-
lyamán. További célja, hogy 
a tanulókat fokozatosan ké-
szítse fel  a felnőtt életre, a 
továbbtanulásra, életpályá-
juk megtervezésére. Fontos-
nak tartjuk, hogy már egész 
fiatalkorban elinduljon ez a 
folyamat, ezért a Dunaújvá-
rosi Kereskedelmi és Ipar-
kamarával közösen próbál-
juk tanulóinkat felkészíteni 
az egész életen át tartó élet-
pálya-építésre.

Az idei pályaorientáci-
ós nap megszervezése nem 
volt egyszerű feladat, azon-
ban Kőhalmi Kálmán kama-
rai pályaorientációs tanács-
adó kontrollálásával sikerült 
megvalósítani az intézmény 
pályaorientációs programját, 
október 22-én.

Az alsó tagozatosok osz-
tálykeretben a kamarától ka-
pott támogatás alapján a pá-
lyaorientációhoz kapcsolódó 
gyakorlati tevékenységeket 

végeztek. Első évfolyamon 
játékos formában ismerked-
tek a segítő foglalkozások-
kal (orvos, postás, szerelő 
stb), a hozzájuk kapcsolódó 
munkaeszközökkel, öltözé-
kekkel. A másodikosok öl-
töztetőbabát készítettek és 
ruhákat terveztek, rajzoltak, 
díszítettek számára.

A 3.a osztály Az Ameri-
kából jöttem… játék kere-
tében találtak ki mestersé-
geket, majd a szakmákat a 
drámapedagógia módsze-
rével  meg is jelenítették. A 
3. b osztály megismerte mi-
vel foglalkozik a takács, egy-
szerű szövőkeretet készítet-
tek, amelyen ki is próbáltak 
a tevékenységeket: szőttek, 
fontak. A 4. a osztályosok a 
fonalfajtákat ismerték meg 
és barátságkarkötőt, papír-
sablon segítségével sünit 
készítettek. A párhuzamos 
osztályban a gyöngyfűzés 
rejtelmeibe vezette diákjait 
a tanítónéni és kulcstartók, 
gyöngyállatkák készültek az 
apró kezek alatt.

A felső tagozatosok gyár-
látogatásokon is részt vettek 
az osztályfőnökök kíséreté-
vel, szigorúan betartva a jár-
ványügyi előírásokat. Kivé-
tel volt a hatodik évfolyam, 
akik vetélkedő keretében 
ismerkedtek a különbö-
ző szakmákkal. Az ötödik 
osztályosok a Hamburger 
Hungária Papírmúzeumá-
ba látogattak el, ahol egy 
rövid gyártörténeti előadás 
után megtekintették a Ka-

landos papírtörténet elne-
vezésű kiállítást. A két he-
tedik osztály a MOMERT 
Zrt.-nél járt. Itt tanulóink 
megismerkedtek a gyár tör-
ténetével, és a különböző 
gyártási tevékenységekkel, 
így megtudták hogyan is ké-
szülnek azok a mindenna-
pokban használatos eszkö-
zök, amelyeket otthon vagy 
akár konyhában láthatnak és 
használnak.

A nyolcadik évfolyam a 
Digitális Közösségi Alkotó-
műhelybe látogatott, amely-
nek már a neve is sok min-
dent elárult számukra. A 
digitalizáció, amely min-
dennapjaik része, nemcsak 
a közösségi kapcsolattartás 
jelenti, hanem a munkavi-
lágában is számos lehetősé-
geket kínál. A diákok három 
csoportban elosztva ismer-
kedtek meg a drónok irá-
nyításával, programozásával, 
a robottechnikával, a 3D-s 
programozással és a hagyo-
mányos faipari szakmákkal, 
amelyet már modern gépek 
használata tesz változatossá 
és könnyebbé.

A programok minden 
korosztály számára haszno-
sak voltak, különösen nyol-
cadikos tanulóinknak, hi-
szen nekik néhány hónap 
múlva el kell dönteniük, mi-
vel szeretnének foglalkozni 
az általános iskola befejezé-
se után. Mert számukra éle-
tük egy szakasza lezárul és új 
lehetőségek várnak rájuk.

Márkusné Igmándi Zita

8. évfolyam a Digitális Közösségi Alkotóműhelyben
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Adonyi „Öregfiúk” voltak a vendégeink 
A sportbarátság jegyében 

került megrendezésre októ-
ber 22-én az „Iramszarva-
sok” és az Adonyi „Öregfi-
úk”  barátságos labdarúgó 
mérközés. Az immár ha-
gyományos találkozást kissé 
árnyalta a koronavírus ellen 
meghozott állami intézke-
dés, amelynek a csapatok és 
a nézők fegyelmezetten ele-
get is tettek. A mérkőzés az 
eddigiektől eltérően, kispá-
lya helyett majdhogynem 
egész pályán került lebo-
nyolításra. Ez az „Iramszar-
vasok” dolgát meglehetősen 
nehezítette, ugyanis a csapat 
technikailag és erőnlétileg is 
a kisebb pályára volt felké-
szülve. A mérkőzés játékve-
zetőjét közös megegyezéssel 
az adonyi vendégek biztosí-
tották, közmegelégedésre. 

A kezdő sípszót követően 
az adonyiak vették át a játék 
irányítását, melynek meg is 

lett az eredménye, a félidő 
vendég fölénnyel ért véget. 
A második félidőt is ven-
dég fölény jellemezte, ám 
az „Iramszarvasok” Ecső-
di Tibor vezetésével meg-
csillantották a reményeket, 
melynek eredményeképpen 
sikerült egalizálni az ered-
ményt (2:2). Ám a félidő 

második részében az ado-
nyiak ismét vezetést szerez-
tek és így a végeredményt 
(3:2) is jó játékkal biztosí-
tották be. Bánkódni azért 
az „Iramszarvasok”-nak sem 
volt okuk, hiszen az eddig 
lejátszott mérközések je-
lentős többségét tudhatják 
magukénak. A méközést 

követően  immár hagyomá-
nyosan közös vacsora zárta 
az eseményt. A vacsora Erős 
István támogatásának és el-
készítésének köszönhető. A 
következő találkozót remél-
hetőleg már teljes nyitott-
sággal, vírusveszély nélkül 
tudjuk megszervezni.

Hingyi László

  November 27--December 24-ig

A rácalmási táp-takarmány és kutya
macskaeledel bolt udvarán.

A Millenniumi tó mellett .

   Ponty, amur, harcsa, kárász
   Cím:Rácalmás Május 1 utca 11.

      Tel: 06-30-4-77-66-43

facebook
 

 DECEMBER 09.-TŐL
Rácalmási táp-takarmány és

     kutya macska eledel bolt udvarán . 
A Millenniumi tó mellett

   Fajtáink:   NORMAND, EZÜST, LUC  
  Rácalmás Május 1 utca 11.
   Tel:06-30-4-77-66-43

          Rácalmáson belül a szállítás díjmentes !  
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2021. január 1-től TILOS az 
avar és kerti hulladék égetése!

Változnak január 1-től a 
kerti hulladékégetés és tűz-
gyújtás szabályai. 

2021. évtől TILOS az 
avar és a kerti hulladék ége-
tése. 

Az ezzel összefüggő, az 
agrárminiszter által benyúj-
tott, a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 
törvény és a természet vé-
delméről szóló törvény mó-
dosítását 148 igen szavazat-
tal, 21 tartózkodás mellett 
fogadta el a parlament.

A módosítás célja a le-
vegő minőségének javítása, 
ezáltal a lakosság egészsé-
gének védelme.

A törvény indoklásában 
emlékeztettek arra, hogy a 
levegő nem megfelelő minő-
sége miatt uniós kötelezett-
ségi eljárás van folyamatban 
Magyarország ellen. A leve-
gőminőség alakulásában pe-

dig a lakossági fűtés mellett 
kiemelt szerepe van az avar 
és a kerti hulladék égetésé-
nek.

Helyi rendelet törlése
A most még érvényben 

lévő helyi rendelet által en-
gedélyezett novemberi tűz-
gyújtási napok már elmúl-

tak, decemberben pedig a 
rendelet tiltja az avar és kerti 
hulladék égetését. 

Idén tehát már nincs 
mód  égetésre Rácalmás te-
rületén! 

Jövő év, 2021. január 1-jé-
től törlik azt a rendelkezést, 
amely alapján az önkor-
mányzatok rendeletben sza-

bályozhatják az avarégetést, 
így általánossá válik a levegő 
védelméről szóló kormány-
rendelet alapján a tilalom az 
egész országban.

Ennek megfelelően Rá-
calmás Város Képviselő-
testületének is döntést kell 
hoznia arról, hogy vissza-
vonja, illetve 2020. decem-
ber 31-étől hatályon kívül 
helyezi az avar és kerti hul-
ladék égetésére vonatkozó 
helyi rendeletét.

Komposztáljon!
A zöldhulladékoktól való 

„megszabadulás” egyetlen 
módja a komposztálás lesz ja-
nuártól! Kérem, alakítsanak 
ki a kert egy részében  kom-
posztálót, amelyben – meg-
határozott kezelés, forga-
tás mellett – értékes, talajba 
visszajuttatható zöldtrágyát 
nyerhetnek.

Átlátszó zsákba kell gyűjteni a faleve-
leket, csak abban szállítják majd el!

Rácalmás Város Önkor-
mányzata az egészség vé-
delme érdekében az idei 
ősz végén is tervezi – a je-
lenlegi nehéz anyagi hely-
zete ellenére is –, hogy el-
szállíttatja az ingatlanokon, 
lakóházaknál összegyűjtött 
faleveleket. 

Hangsúlyozzuk: 
CSAK a falevelele-

ket viszik el a szállítók  
(AZ EGYÉB ZÖLD-
HULLADÉKOT NEM),  
és KIZÁRÓLAG átlát-
szó zsákba rakott avart 
tesznek fel az autóra,  
minden más zsákot és zöld-

hulladékot ott hagynak a há-
zaknál. 

Azért ragaszkodnak az át-
látszó zsákban gyűjtéshez, 
hogy jól látható legyen, va-
lóban falevelet tartalmaz-e a 

házak, ingatlanok  elé kikészí-
tett zsák. 

Az önkormányzat nem 
több héten keresztül szál-
líttatja el a lombhulladékot, 
hanem  IDÉN ŐSSZEL 

EGYETLEN ALKALOM-
MAL  viteti majd el a kihe-
lyezett zsákokat. 

Az időpontot későre (no-
vember végére, december 
elejére) hagyják, megvárják, 
amíg a fákról lehullik az ösz-
szes levél, és összeszedik azt 
az ingatlantulajdonosok. A 
meteorológiai prognózis is-
meretében ez várhatóan de-
cember elején lesz.

A szállítási időpontról idő-
ben, az újságon keresztül, az 
önkormányzat facebook ol-
dalán és Rácalmás honlapján 
is értesülhetnek majd a lakók!

Rácalmás Város  
Önkormányzata
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Novemberi Gasztrokaland 
a Jankovich-Kúriában

Itt a november hava, a hónap hagyományos ünnepe Már-
ton-nap (november 11). Ilyenkor sokan libasültre vágyunk. 
Nem véletlen, hogy ebben az időszakban jut eszünkbe libát 
enni. Egyrészt a szárnyas húsa és az azt körülölelő háj nem 
egy könnyed nyári fogás alapja, másrészt sok évszázados ha-
gyománya van az őszutón történő libafogyasztásnak.

Rengeteg legenda kering arról, hogy miként és ho-
gyan lettek a Márton-nap főszereplői a libák, de bármelyik 
„mese” is legyen az igazi, annyi biztos, hogy az egész nyári, 
földeken való munka után, a mezőgazdaságban dolgozók 
egy vágósúlyban lévő libát is kaptak a bérük mellé. Ez a liba 
aztán hamar a tányéron végezte. Ma már szerencsére nem 
szükséges sem a földeken kapálni, sem egy egész libát fel-
dolgozni ahhoz, hogy Márton-nap környékén áldozzunk a 
hagyományoknak.

A liba húsa rendkívül ízletes, ebből adódóan a fűszerezé-
se is igen egyszerű: néhány jól eltalált zöld fűszer, egy kevés 
só és már mehet is a sütőbe a hús. A libát általában sütjük. 

A libából a leggyakrabban a combját és a melle húsát fo-
gyasztjuk. Na, meg a máját, a háját, azaz a töpörtyűjét és a 
zsírját. A hízott libamáj és a töpörtyű is nagyon finom, a 
Márton-nap mégis inkább a liba húsáról szól. 

November 5-én megjelent Rácalmási TV adásában lát-
hatták a kedves olvasók, nézők, hogy miként tudunk egy 
egyszerű menüt elkészíteni. Ez alkalommal a kúria Gaszt-
ronómiai Épületében, egy libasültet készített körettel mes-
terszakácsunk Erős István és a desszertet, egy lúdláb tortát, 

Pálvölgyi Tamás cukrász mes-
terünk prezentált. 

Az ételek hozzávalóit és az 
elkészítést megtudhatják, ha 
megnézik a műsort.  

Következő „Gasztrokaland” 
adásunk a december 3-án meg-
jelenő műsorszámban lesz, ami-
kor adventi menüt készítünk.
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A gyógyítás története Rácalmáson (5.)
A rendszerváltást követő-

en a körzeti orvosi rendszer 
helyébe a háziorvosi ellá-
tás lépett. Közalkalmazot-
ti státusz helyett vállalko-
zói formában praktizáltak. 
A merev területi felosztás 
helyére az orvosválasztás le-
hetőségét biztosító bejelent-
kezés került. A praxis be-
vétele két részből tevődött 
össze, alapdíjból, valamint a 
bejelentkezett betegek után 
járó fejkvótából, melyet a 
társadalombiztosítás finan-
szírozott. A rendelő épüle-
te, berendezése, felszerelése 
az önkormányzat tulajdo-
na maradt. A két háziorvos 
egymást váltó folyamatos 
készenléte helyett több kör-
zet ellátására szolgáló köz-
ponti ügyelet létesült. 

1990 után a helyi alap-
ellátást stabilitás jellemez-
te, a következő másfél évti-
zed során orvosváltozás nem 
volt. Az orvosok és szakdol-
gozók jó együttműködésük 
során igyekeztek szakmailag 
és emberileg is megfelelni 
hivatásuknak. 2002-ben dr. 
Mercz Gabriella harmadik 
háziorvosként csatlakozott, 
akinek asszisztense, Fejes-
Nagyné Klujber Henrietta, 
majd Farkas Ágnes. Ettől 
kezdve Somos doktor már 
csak Kulcson rendelt. Gá-
dory doktor 2005-ben, Pát-

kay doktornő 2006-ban, So-
mos doktor pedig 2007-ben 
vonult nyugdíjba. 2006-tól 
dr. Árgyelán Sára lett a má-
sik „felnőtt háziorvos”. Az ő 
asszisztensei Marótiné Ta-
kács Judit, majd Kovács Tí-
mea voltak, jelenleg Farag-
óné Szentirmai Andreával 
dolgozik együtt. Dr. Föl-
di Ágnes a gyermekkörzet 
orvosa, asszisztense Sósné 
Plózner Andrea volt, jelen-

leg Áron Dorottya. Kősze-
gi Éva doktornő 2004-től 
nyugdíjasként már csak ma-
gánrendelést folytatott, az-
óta a város fogszakorvosa 
dr. Jáky Ágota, akinek asz-
szisztense Bognár Már-
ta. 2012-ben megszépült és 
korszerűsödött az egészség-
ház, jelentősen javítva az ott 
dolgozók és a betegek kom-
fortérzetét. Az orvosi felsze-
relések sorát is folyamatosan 

bővítette az önkormányzat, 
melyekkel újabb szolgálta-
tásokat kívánt biztosítani 
helyben a lakosságnak. 

Az Egészségházzal egy 
időben készült el a jelenle-
gi gyógyszertár a rendelők 
szomszédságában. A pati-
kát a tárgyalt időszakban dr, 
Dobosné dr. Könye Zsuzsa 
vezette, az ő távozását kö-
vetően dr. Somogyiné dr. 
Ruzsnyák Gyöngyit nevez-

Az Egészségházunkban jelenleg dolgozó orvosok és asszisztenseik. 
Ülő sor: dr. Mercz Gabriella, dr. Jáki Ágota,  dr. Földi Ágnes, dr. Árgyelán Sára, álló sor: Farkas Ágnes, Bog-
nár Márta,  Áron Dorottya, Faragóné Szentirmai Andrea

Gyógyszertárunkban velük találkozhatunk nap mint nap: dr. Somogyi Orsolya, Buócz Annamária, Ragacsné Balogh Mária, Zsedrovits Erika, 
Jónás Pálné, dr. Somogyiné dr. Ruzsnyák Gyöngyi
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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi, karácsonyi lapszáma 2020. de-

cember 18-án, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2020. december 7-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legké-
sőbb november 7-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 polgárait!

Kelemen Ádám András,  2020. 10. 14., Rózsa utca
Sági Teó,  2020. 10. 27., Petőfi utca
Jánosi Máté, 2020. 10. 27., Csillag utca
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Kis anyakönyv

ApróhirdetésApróhirdetés

Az Egészségházunk főbejárata Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az Egészségház barátságos gyermekorvosi váróterme Fotó: SzZsE

te ki a Fejér Megyei Tanács 
Gyógyszertári Központja. 
Az ő működése idejére esett 
a gyógyszertári privatizáció. 
Munkatársai: dr. Somogyi 
Orsolya beosztott gyógysze-
rész, Zsedrovits Erika, Ra-
gacsné Balogh Mária gyógy-
szertári szakasszisztensek.

A gyógyítás munkája 
minden időben óriási fele-
lősséggel, sok nehézséggel 
járó tevékenység volt. A be-
tegségek, háborúk, termé-

szeti katasztrófák újabb és 
újabb kihívások elé állítot-
ták az orvosokat és gyógy-
szerészeket. Napjainkban 
is egy eddig ismeretlen jár-
vánnyal kell megküzdeniük, 
nem kis kockázatot vállalva. 
Ezt a cikksorozatot tisztel-
gésül szántam a hajdani és 
jelenlegi gyógyítóink egész-
ségünk és életünk védelme 
érdekében kifejtett tevé-
kenysége előtt.

Németh Miklósné

Bányai Éva és Sándor Rita védőnők

Minden típusú asztalos munkát vállalok! 
Telefonszám: 06-70/2345-228

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.

Bieganski Attila
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!
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HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

 
Levesek 

Sült zellerkrémleves dijoni magos mustárral    950 Ft 
Húsleves, tészta, gyökérzöldségek   1 150 Ft 
Gulyásleves Jankovich stílusban  1 350 Ft 
 

Pizzák (32 cm)  
Pizzáinkat eredeti olasz liszttel készítjük, szívvel-lélekkel, a 
tésztát minimum 24 órán át pihentetve, kézzel nyújtva. Ezen 
eljárás miatt pizzáink formája változó lehet, de a minősége 
állandó. 

 
Margherita      1 550Ft 
(paradicsomszósz, mozzarella, friss bazsalikom)  
4 sajtos       1 850 Ft 
(paradicsomszósz, mozzarella, pecorino, gorgonzola, 
parmezán) 
Sonkás     1 850 Ft 
(paradicsomszósz, mozzarella, sonka)  
Jankovich     1 850 Ft 
(paradicsomszósz, mozzarella, szalámi, kimchi, chili pehely) 
Sonka-kukorica      1 850 Ft 
(paradicsomszósz, mozzarella, sonka, kukorica) 
Szalámis      1 850 Ft 
(paradicsomszósz, mozzarella, szalámi)  
Hawaii       1 850 Ft 
(paradicsomszósz, mozzarella, sonka, ananász) 
Magyaros     1 850 Ft 
(paradicsomszósz, mozzarella, szalonna, szalámi, lilahagyma, 
erős paprika)  
 
Rendelhető extra feltétek: 
Sonka: 400 Ft / Gomba: 250 Ft / Kimchi: 400 Ft / 
Mozzarella: 300 Ft / Szalámi: 400 Ft / Gorgonzola: 400 Ft
  
Koreai ételek 
Kimbap      1 800 Ft 
(szárított algába tekert rizs és zöldségek, karikákra szeletelve, 
szójaszósszal) 
Pajun     2 000 Ft 
(enyhén fűszerezett koreai palacsinta zöldségekkel, 
szójaszósszal) 
Heamul pajun    2 850 Ft 
(fűszerezett koreai palacsinta zöldségekkel, tenger 
gyümölcseivel, szójaszósszal) 
Bulgogi     4 200 Ft 
(pácolt marhahúscsíkok friss zöldségekkel sütve) 
Kimchi chigae    2 750 Ft 
(csípős leves-egytál kimchivel, sertéshússal és tofuval) 
 
Kóstoló menü (2 személyes)  10 500 Ft 
Kimchi + 3 namul, Kimbap, Heamul pajun, Bulgogi, Kimchi 
Chigae 
 
Rendelhető extrák: 
Koreai salátavariáció: 1 000 Ft Koreai rizs: 600 Ft 
Kimchi: 800 Ft 

 
  
Kézműves Hamburgerek  
Burgereink minden elemét házilag, nagy odafigyeléssel készítjük, 
a friss bucit pékségünkben sütjük. Hamburgereink mellé 
különleges fűszerezésű házi steakburgonyát biztosítunk, melyet 
a lenti árak már tartalmaznak. 
 
Burger      2 050 Ft   
(16 dkg marhahús, saláta, majonéz, savanyú uborka) 
Cheeseburger     2 150 Ft 
(16 dkg marhahús, cheddar, saláta, majonéz, savanyú uborka) 
Bacon & Cheeseburger   2 250 Ft 
(16 dkg marhahús, bacon, cheddar, saláta, majonéz, savanyú 
uborka) 
Full house burger     2 650 Ft 
(16 dkg marhahús, bacon, érlelt kecskesajt, saláta, majonéz, 
savanyú uborka) 
Goat cheese burger    2 050 Ft 
(10 dkg érlelt kecskesajt, saláta, majonéz, savanyú uborka) 
Skinny Burger (Hamburger zsemle nélkül) 2 250 Ft 
(16dkg marhahús, cheddar, saláta, majonéz, savanyú uborka) 
 
Házi Coleslaw saláta      650 Ft 
 
Rendelhető extra feltétek: 
Házi mártogatósok: 250 Ft 
(Zöld majonéz / Ketchup / Barbecue):  
Pácolt jalapeño: 400 Ft 
Extra cheddar sajt: 400 Ft   
Extra húspogácsa: 800 Ft     
Extra kecskesajt: 800 Ft 
 
Desszertek 
Tiramisu      950 Ft 
Mákos sütemény házi meggyszósszal 950 Ft 
 
 
Rendelési feltételek 
• A kiszállítás a hét minden napján 11 és 19 óra között 

történik 
• Kiszállítás Rácalmás és Kulcs területére ingyenes 
• Dunaújváros +500 Ft/cím (3000 Ft feletti rendelés esetén 

ingyenes), Adony +1000 Ft /cím  
• Fizetési módok: kp, bankkártya, SZÉP kártya vendéglátás 

zseb 
 

Rendelés leadása telefonon:  
+36-25/507-817 

További információ: 
www.jankovichhotel.hu 
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KARÁCSONYI MENÜ RENDELÉS 
 

Rendelje meg az ünnepi menüt szállodánk díjnyertes étterméből, és töltse a Karácsonyt 
szeretteivel, ne a konyhában. A december 10-ig leadott rendelésekre 10% kedvezményt 
biztosítunk. 

Menüajánlatunk 
Vendégváró 
Sajtos pogácsa   1 kg       2 900 Ft 
Tepertős pogácsa  1 kg        2 900 Ft 
Minimum rendelés 0,5 kg 
 
Előételek 
Hideg kacsamáj zsírjában (ajándék csatos üvegben), brióssal    3 200 Ft 
Füstölt pisztráng marinált almával, uborkával & citrusokkal    2 400 Ft 
Liba terrine birsalmával         2 400 Ft 
 
Filézett harcsa halászlé (0,5 l)        1 500 Ft 
 
Főételek 
Egészben sült kacsa (~2 kg) lilakáposztával, burgonyarétessel    9 900 Ft 
Kacsa tál 2 személy részére (2 db konfitált comb, 1 db mell, lilakáposzta, burgonyarétes) 6 900 Ft 
Roston sült hízott kacsamáj (10 dkg) almakompóttal     4 200 Ft 
Töltött káposzta (2 db töltött káposzta + 1 db húsgombóc, tejföl)    1 990 Ft 
Vaddisznópörkölt házi burgonyanudlival & házi savanyúsággal    2 490 Ft 
 
Desszertek 
Zserbó    1 kg       4 200 Ft 
Beigli (diós, mákos)  0,5 kg       2 300 Ft 
Díszcsomagolásban        +  1 000 Ft 
Rétes (almás / túrós / meggyes) (1 rúd, ~6 szelet)     1 400 Ft 
 
Forralt bor   0,5 l       1 250 Ft 
Ajándéküvegben        + 1 000 Ft  
             
 
Menü 2 Személy részére        11 900 Ft 
Hideg kacsamáj zsírjában (ajándék csatos üvegben) brióssal 
Filézett harcsa halászlé (0,5 l)         
Kacsatál 2 személy részére (2 db konfitált comb, 1 db mell, lilakáposzta, burgonyarétes) 
Beigli (0,5 kg)  
Ajándék házi szaloncukor  

 

Rendelés leadása telefonon: +36-25/507-817 vagy emailben: 
info@jankovichhotel.hu 

November 16-tól elérhető napi menü is kiszállítással. További információ: 

www.jankovichhotel.hu  
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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) 

11.30. hétfő Zöldborsóleves 
eperlevéllel 

Rántott sajt, párolt rizs Tarhonyás hús Pincepörkölt Cézár saláta 

12.01. kedd Fahéjas szilvaleves Carbonara spagetti Rántott karfiol, rizs Bakonyi sertés ragu, rizs Mézes-mustáros jércemell, 
saláta 

12.02. szerda Sárgaborsó leves Lecsós virsli, tarhonya Rakott kel Rántott csirkemell 
ricottával töltve, hasáb 

Sonkás tésztasaláta 

12.03. 
csütörtök 

Karfiol leves Zöldbabfőzelék, 
sertéspörkölt 

Sertéspörkölt, tészta Óvári karaj, fűszeres 
burgonya 

4 sajtos csirkemell, krokett 

12.04. péntek Tárkonyos 
csirkeragu leves 

Rántott csirkecomb, rizi-
bizi 

Nutellás mini gombóc Fokhagymás rántott karaj, 
rizs 

Kijevi csirkemell, 
hasábburgonya 

12.05. szombat Bableves Cigánypecsenye, petrezselymes burgonya 

12.07. hétfő Tejfölös gombaleves Milánói makaróni Párizsi szelet, rizi-bizi Milánói sertésborda Citromos halfilé, rizs 
12.08. kedd Májgombóc leves Vagdalt, petrezselymes 

burgonya 
Majorannás 
sertéstokány, tészta 

Baconnel-sajttal töltött 
rántott szelet, steak 
burgonya 

Grill csirkecomb filé, párolt 
zöldség 

12.09. szerda Paradicsomleves Rántott csirkemell, rizi-
bizi 

Lecsós sertés szelet, 
tarhonya 

Csevapcsicsa, hasáb, 
tzatziki 

Szezámos jércemell, cézár 
sali 

12.10. 
csütörtök 

Magyaros 
burgonyaleves 

Túrógombóc Zöldborsófőzelék, pipi 
ropogós 

Chilis bab Margaréta csirkemell, rizs 

12.11. péntek Lencseleves Sajtos-sonkás spagetti Rakott burgonya Brassói aprópecsenye Lacházi csirkemell, rizs 

12.12. szombat Palócleves Sült csirkecomb, steak burgonya 

12.14. hétfő Tojásleves Zöldbabfőzelék, rántott 
párizsi 

Rántott sertésszelet, rizs Karaj csípős raguval töltve, 
steak burgonya 

Tejszínes-gombás 
csirkemell, rizs 

12.15. kedd Zöldbab leves Sajtos-tejfölös tészta Majorannás 
burgonyafőzelék, 
vagdalt 

Olaszos sertésborda, steak 
burgonya 

Rántott hal, majonézes 
burgonyasaláta 

12.16. szerda Fokhagyma 
krémleves 

Lecsós csirkemáj, rizs Rakott karfiol Cigánypecsenye, 
petrezselymes burgonya 

Sok magvas rántott 
csirkemell, saláta 

12.17. 
csütörtök 

Húsleves Tökfőzelék, csirkemell 
pörkölt 

Sertésszelet orly módra, 
hasáb 

Hortobágyi húsos 
palacsinta 

Göngyölt sült csirkemell 
aszalt szilvával töltve, rizs 

12.18. péntek Meggyleves Szilvásgombóc Rántott halrudacska, 
burgonya püré 

Vadas sertésszelet, tészta Roston csirkemell, 
burgonya püré 

12.19. szombat Káposztás bableves Fokhagymás rántott tarja, petrezselymes burgonya 

12.21. hétfő Zöldségleves Sárgaborsó főzelék, sült 
debreceni 

Rántott sajt, rizs Baconnel-lilahagymával 
töltött rántott szelet, 
fűszeres burgonya 

Dubarry csirkemell, rizs 

12.22. kedd Brokkoli krémleves Rakott kel Hentes tokány, rizs Hurka-kolbász, főtt 
burgonya 

Rántott csirkemell, görög 
saláta 

12.23. szerda Gulyásleves Ízes derelye Rántott csirkecomb, rizi-
bizi 

Csülökpörkölt, főtt 
burgonya 

Sült kacsafalatkák, párolt 
káposzta, rizs 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kíván Önnek a 
Kiskakas vendéglő csapata! Éttermünk 2020. 12. 25. és 2021. 01. 04. 

között ZÁRVA tart!  Nyitás 2021. 01. 05. kedd. 
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KARÁCSONYFA 
VÁSÁR 
lesz december 6-tól 24-ig  
a rácalmási piacon  
 reggel 8 órától 
 délután 5-ig. 
Aki december 6-án vásárol, ajándék mi-
kuláscsomagot kap a mi Mikulásunktól. 
Igény esetén házhoz is szálítjuk a kivá-
lasztott fenyőfát! 
5 ezertől 9 ezerig, ezüst, normand, luc 
fajtájúak. 
150 cm-től 250 cm-ig. 
Telefonszám: 06 20-4100-788



Korhű lenne a kúria 
egyik terme. Segítsen!

Kedves Olvasóink!
Szeretnénk a Jankovich-kúria egyik termét berendezni 

korhűen. Több alapdarabunk  (bútorok ) már megvan hozzá. 
Viszont keresünk kiegészítőket, amivel valóban egy ne-

mesi kúriához méltóan festene az erre kijelölt szoba. 
Amennyiben megbújik önöknél a padláson egy 1900-as 

évek eleji nagy szőnyeg, esetleg váza, gyertyatartó, fadoboz, 
kisebb asztali tükör, hasonló dolgok, és szívesen elajándékoz-
ná nekünk, azt örömmel fogadnánk. 

Amennyiben szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, azt 
megteheti a 0630-6322-683-as telefonszámon, vagy nap-
közben a Jankovich-kúriában.

Köszönjük, ha szétnéznek a kincseik között! 
Köszönettel: Bodnár Edina

Kedves Vendégeink, Kedves 
Házasulandók!

A 484/2020. (XI.10) Korm.rendelet 2. bekezdés 6. § ér-
telmében Családi esemény TARTHATÓ és esküvői szer-
tartás is RENDEZHETŐ, a megfogalmazott előírások be-
tartása mellett. 

Tehát a Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai 
Központ NEM ZÁRT BE! 

A családi esemény vagy a magánrendezvény abban az eset-
ben tartható meg, ha azon egy időben jelenlevők száma nem 
haladja meg a tíz főt.

A házasságkötésnél kizárólag
- a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető,
- a házasulók,
- a házasulók tanúi,
- a házasulók szülei, nagyszülei,
- a házasulók testvérei,
- a házasulók gyermekei lehetnek jelen. 
Nehéz egy családi eseményt lekorlátozni ezekre a felté-

telekre, de sokan a szűkebb körű összejöveteleket részesítik 
előnyben.  Állunk rendelkezésetekre kérdés esetén!

A Jankkovich-kúria dolgozói


