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Intézményeink aktuális prog-
ramjai közül nagy népszerűség-
nek örvend az adventi ablakva-
dászat elnevezésű program is 
 8-9. és 12-13. oldal

A polgármesteri hivatal épüle-
te mögötti udvaron tárolja az 
önkormányzat a rászorulóknak 
szánt szociális tűzifát 5. oldal

Meghitt advent, de ezúttal  
távolságtartóan, családi körben

Az óvoda dolgozói  és se-
gítőik idén is elkészítették 
és összeállították a rácalmási 
betlehemet a szokott helyen,  
a piac téren, hogy örömet 
okozzanak ezzel mindany-
nyiunknak. Karácsony előtt 
a családok kilátogathatnak a 
betlehemhez a veszélyhely-
zet ellenére is, akár szalagot  
köthetnek a kerítésére, így is 
érzékeltetve az összetarto-
zást, a közösség erejét, azt, 
hogy a szeretet ünnepére ké-
szülve gondolunk egymásra.

Békés, meghitt 
karácsonyt és  
sikerekben, 
de legfőképpen 
egészségben, 
boldogságban 
gazdag új esztendőt 
kívánok  
Rácalmás lakóinak!

Schrick István
polgármester
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Karácsonyra hangolódunk a betlehemnél
A hagyományokhoz hí-

ven idén is elkészült advent 
első vasárnapján Rácalmás 
betleheme. A tradíció idén 
avató ünnepség nélkül, de 
a rácalmási Manóvár óvoda 
dolgozóinak munkája révén 
most is méltón jelképezi és 
erősíti a település lakóinak 
összetartozását.

A betlehem felállításában 
a karmesteri szerepet Pá-
linkás Tiborné, a helyi óvo-
da vezetője vállalta magára. 
Irányítása mellett az első va-
sárnapon napsütésben szor-
gosan sürgölődtek az ün-
nepi kompozíciót készítő 
rácalmásiak, természetesen 
a járványügyi korlátozásokat 
minden tekintetben szem 
előtt tartva.

– Az intézmény dolgo-
zói négy csoportban dolgoz-

nak.  A bölcsőde munkatár-
sai a Millenniumi Parkban 
készítettek egy, fenyőágak 
felhasználásával ünnepire 
varázsolt és kivilágított tér-

alkotó kompozíciót.  Az 
óvodai kollektíva egyik cso-
portja délelőtt kilenc órától a 
betlehemet öltöztette fenyő-
díszbe, majd a másik csoport 

tíz órától a bábukat helyez-
te el és öltöztette ünneplőbe, 
végül tizenegy órától az ün-
nepi fények kerülnek majd a 
helyükre – mondta el mun-
ka közben Pálinkásné Kati-
ka a helyszínen. Hozzátette: 
– Sajnos az avató ünnepség 
a koronavírus-járvány miatt 
idén elmarad, de a családok 
a járványügyi korlátozások 
betartása mellett szabadon 
látogathatják a betlehemi 
kompozíciót. Minden néze-
lődőt arra kérünk, hogy az 
ottjártukról egy színes sza-
lag felkötésével hagyjanak 
emléket. 

Gyönyörű fotók készül-
tek a betlehemnél, ezek kö-
zül  teszünk közzé néhányat, 
a teljesség igénye nélkül.

(Forrás: duol.hu, Török Tí-
mea, fotók: Laczkó Izabella)
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Telefonáljanak, ne fagyos-
kodjanak a rendelő előtt!

A háziorvosaink nyomatékos kérése, a járványhelyzetre 
való tekintettel, hogy a rendelőbe csak SÜRGŐS esetben 
fáradjanak be. 

AKKOR IS TELEFONOS EGYEZTETÉST KÖ-
VETŐEN. 

Hívják fel a rendelőt, telefonon érdeklődjenek, és majd 
az orvosok megmondják, hogy be kell-e fáradni, vagy tele-
fonon is meg tudják beszélni a gyógymódot.

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

Orvosságok felírása továbbra is telefonon történik!

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

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-
ta 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 kelet-
kezhettek volna, ha beázik az 
épület. 

Ezért nem várták meg a 
tetőcserével a jövő tavaszt,  
hanem még a tél beállta előtt 
elvégezteti a munkát az ön-
kormányzat, saját forrásból.  
A tető már elkészült, a ki-
egészítő felújítási munkákat 
végzik még a szakemberek.

Ilyen lett a szép, új tető, amely megóvja az épületet

Ilyen volt: majdnem beszakadt már a tető

Az utolsó simításokat végzik már a szakemberek

TISZTELT 
ÜGYFELEK!

A Polgármesteri Hivatal téli  időszak igazga-
tási szünetének az időtartama

 2020.  december 21. napjától (hétfőtől)  –  
 2020. december 31. (csütörtökig) napjáig tart.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Polgár-
mesteri Hivatal  zárva tart, ez alól kivételt képez-
nek  az ügyfélfogadási napok  (hétfő, szerda és 
péntek), mely napokon   8.00  órától – 12.00 órá-
ig  ügyeletet  tartanak a köztisztviselők  a zavar-
talan feladatellátás érdekében, anyakönyvi ügyek 
(születés és haláleset anyakönyvvezés), temető 
ügyek esetében.

Az ügyintézés a fenti ügyek esetében telefonos 
időpont egyeztetéssel történik.

 Ügyelet:
 8:00 órától 15.00 óráig hívható
 Stumphauzer Judit
 06/30-213-3445
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Karácsony a harctéren
Napjainkra már legendá-

vá nemesedtek azok az első 
világháborús történetek, 
amikor az egyszerű közka-
tonák a Szentestén „karácso-
nyi fegyverszünetet” kötöt-
tek, egy csipetnyi szeretetet 
és emberséget lopva a harco-
ló felek közé. 1914 december 
25-én elhallgattak a fegyve-
rek a nyugati front több sza-
kaszán, a katonák gyertyát 
gyújtottak, karácsonyfát ál-
lítottak, és a lövészárkok-
ból felhangzott a karácso-
nyi ének, melyhez váratlanul 
csatlakoztak az ellenséges ol-
dalon harcoló közkatonák is. 
Napkeltekor aztán előmász-
tak állásaikból a harcosok, és 
félve bár, de megindultak a 
semleges zóna irányába. Be-
szélgetésbe elegyedtek, meg-
ajándékozták egymást, ap-
róságokat csereberéltek, és 
közösen énekeltek. A front-
ról küldött levelek még lab-
darúgó mérkőzés szervezé-
séről is beszámoltak.

Az osztrák-magyarok 
csapatok német mintára a 
Szenteste alkalmából kará-
csonyfát állítottak. A magyar 
bakák egy része az első világ-
háború elején még nem is is-
merte ezt a szokást, voltak, 
akik a lövészárkokban talál-
koztak először karácsony-
fával. A honvágytól gyötört 

emberek az ünnepi készülő-
déssel visszacsempésztek va-
lamit az otthoni hangulat-
ból a harcterek világába. Sok 
helyen hólepte, élő fenyőkre 
helyeztek gyertyát, és rézhü-
velybe olajat öntöttek, ebbe 
állítottak kanócot és megy-
gyújtották. A gyimesi szo-
rosban a meglepett oroszok 
először rálőttek az ünneplő 
honvédekre, akik viszonoz-
ták a tüzet, de nem hagyták 
el a karácsonyfát. Az oro-
szok egyre közelebb jöttek, 
majd csodálkozva félretet-
ték a fegyvert, s végül együtt 
ettek a magyarokkal, s ciga-
rettával, dohánnyal kínálva 

egymást. Hasonló esetet je-
gyeztek fel Galíciában és az 
olasz fronton is, a fa mellett 
ünneplő magyarokhoz oro-
szok, illetve olaszok csatla-
koztak az ünnep perceire.

A rácalmási férfiak több-
ségét a székesfehérvári 69-es 
gyalogezredbe sorozták be. 
1915 karácsonyán, az olasz 
hadszíntéren, az Isonzónál 
történt, hogy a magyarok 
feldíszítettek egy fenyőfát 
a senki földjén, álló égőket 
rakva rá. Amikor kigyullad-
tak a fények, az olaszok, nem 
tudván miről van szó, hirte-
len lőni kezdték a fát. Aztán 
amikor pár perc múlva rá-

jöttek, hogy egy karácsony-
fára tüzelnek, abbahagyták 
a lövöldözést. Ezután csend 
állt be az egész frontszaka-
szon. A szemközti lövészár-
kokból a katonák kis kövekre 
kötözött cigarettát, csokolá-
dét dobáltak át egymásnak. 
A tisztek persze sehol sem 
nézték jó szemmel a katonák 
barátkozását, de nem tudtak 
mit tenni ellene. Így esett a 
„karácsonyi fegyverszünet”, 
mely a háborúk történetében 
a harctéri humanitás egyik 
utolsó szép példája volt.

(A képek rácalmási családi 
albumokból vannak.)

Németh Miklósné

Lövészárok az orosz frontonKarácsony a katonai kórházban

Sirmer János a katona társaival 1918
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Mennyi szeretetet lehet elhelyezni egy 
ajándéktasakban?

Idén először a lakosság 
bevonásával készülnek a 
hátrányos helyzetű lakótár-
saik karácsonyi ajándéko-
zásra Rác almáson. Először 
a nehéz sorsú gyermekek kí-
vánságainak valóra váltásá-
hoz kérték a közösség segít-
ségét. Most a várakozáson 
fe lül sikeres akción fellelke-
sedve az időseknek és a kór-
házi dolgozóknak is gyűjte-
nek a településen.

Böjte Csaba szerzetes egy 
helyütt azt mondta, hogy 
aki nem hisz abban, hogy 
milyen sok jó ember van, 
az kezdjen el jót tenni, és 
meglátja milyen sokan oda-
állnak mellé. Rácalmáson a 
Szeretet karácsonya elne-
vezésű akció hatalmas sike-
re ezt egyértelműen bebizo-
nyította.

– Eddig minden évben az 
önkormányzat finanszírozta 
a hátrányos helyzetű gyer-
mekek karácsonyi ajándékát, 
de a járvány megváltoztatta 
a lehetőségeket. Ezért jött 
az ötlet, hogy vonjuk be a 
lakosságot a településen élő 
hátrányos helyzetű gyerme-
kek kívánságainak teljesíté-
sébe. Találkozóra hívtuk a 
gyermekvédelmi veszélyez-
tetettséget jelző rendszer 

tagjait, hogy pontos infor-
mációink legyenek az iga-
zán rászoruló gyermekekről, 
végül 21 név maradt a lis-
tánkon. Minden kisgyerek-
től megkérdeztük, hogy mit 
szeretne ajándékba, és az in-
terneten kértük jó lelkű adni 

vágyó rácalmásiak jelentke-
zését, akik vállalják egy-egy 
megnevezett ajándék be-
szerzését. A Rácalmási Mű-
velődési Ház és Könyvtár 
nagy segítségünkre volt a 
közösségi médiában vég-
zett tevékeny munkájával, 

amelynek köszönhetően – 
és a rácalmásiak segíteni 
akarásával – túlzás nélkül ál-
líthatom, hogy néhány nap 
alatt minden kérés teljesült, 
a város a jó ügyért megmoz-
dult – mondta el Vass Erika, 
a Rácalmási Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársa, az akció szer-
vezője.

– A Covid miatti nyo-
masztó hangulatot megpró-
báljuk az egyre fogyó le-
hetőségeinkhez képest is 
ünnepivé és örömtelivé ten-
ni. Ezért álltunk a Rác almási 
Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat kezdeménye-
zése mellé, de próbálunk a 
nehéz helyzetben élők körül-
ményein javítani segélyekkel, 
például tűzifával is – mondta 
el Schrick István polgármes-
ter. (forrás: duol.hu)

Szeretetet ajándéktasakban
A cikk címe a Rácalmási Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat soron következő 

jótékonysági akciójának az elnevezése is. Egy dísztasak méretű ajándékcsomag ösz-
szeállítását kérik jólelkű emberektől, hogy ezzel segítsenek idős, nehéz helyzetben 
élő vagy magányos lakótársaikon. Felhívásuk alapján a tasak tartalmazzon valami 
édes vagy sós finomságot, valamit, ami a bensőt melegíti, valamit, ami kívülről mele-
gít, és tartós élelmiszert, vitamint, kozmetikai vagy tisztálkodási szert és külön vala-
mi szívből jövő kedvességet.  Az ajándékok a gyermekjóléti szolgálathoz, a Széchenyi 
utca 19-be juttatandóak el ügyfélfogadási időben.

A rácalmásiak is segíthetnek a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház dolgozói-
nak. Azt kérik a szervezők, hogy bevásárlásaik alkalmával tegyenek eggyel több édes-
séget, karácsonyi kedvességet a kosarukba, amivel bearanyozhatják az egészségügy-
ben helytállók napjait. 

Ezeket az önkormányzat által felállított gyűjtőpontokon adhatják le december 18-ig.

A polgármesteri hivatal udvarán rengeteg tűzifát halmoztak fel, ezzel szeretnének segíteni idén télen a 
rászorulóknak, hogy senki ne maradjon téli tüzelő nélkül Rácalmáson
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Szalagot kötöttünk a betlehem kerítésére

November utolsó vasárnapján a hagyományoknak meg-
felelően a Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde dolgozói 
megépítették a Piac téri betlehemet és a szemközti gúlát is 
ünnepi díszbe öltöztették.

Idén a családok és csoportok ott jártukkor egy színes sza-
lagot kötnek fel a kerítésre.  Az óvodás csoportok is sorra lá-
togatják a látványos helyszínt. Nagy örömünkre, már egyre 
több szalag díszeleg!

RENDHAGYÓ,  
DE JÓKEDVŰ  
MIKULÁS ÜNNEP  
A MANÓVÁRBAN!

A hagyományoktól eltérően nem a Rácalmási Művelődési 
Házban fogadta az intézmény gyermekeit a Mikulás, hanem 
ellátogatott az óvoda udvarába, ahol csoportonként találkoz-
tak vele a gyermekek. Megilletődve, dalokkal, versekkel kö-
szöntötték a vendéget. Az aprócska bölcsődésekhez az abla-
kon kukucskált be a nagyszakállú.
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Kedves Látogatóink!
A lapzárta időpontjában a 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet van érvényben, melynek értelmében a Rácalmási Műve-

lődési Ház és Könyvtár látogatása és az épületben való tartózkodás csak az itt dolgozóknak megengedett.
A jelen járványügyi korlátozás értelmében az intézmény nem látogatható, foglalkozások nem tarthatóak, terembérlőket 

sem fogadhatunk, rendezvényeket nem tarthatunk.
A munkatársak az intézményben tartózkodnak, és jelen korlátozások mellett is dolgoznak.

Közművelődési szolgáltatásaink
A jelen járványügyi kor-

látozás értelmében a műve-
lődési ház nem látogatható, 
foglalkozások nem tartható-
ak, terembérlőket sem fogad-
hatunk, rendezvényeket nem 
tarthatunk.

Az új helyzethez alkal-
mazkodva a személyes ta-
lálkozásokat – így a járvány 
terjedését – elkerülve, több-
ségében online szerveztük 
a megszokott adventi prog-
ramjainkat.

Adventikoszorú-készítés: 
A Jankvich-kúriával együtt-
működve advent első hetében 
a rácalmási családok ismét át-
vehették az adventi koszorú-
juk elkészítéséhez a koszo-
rúalapot, gyertyát, és igény 
szerint terméseket, fenyő- és 
tujaágakat a díszítéshez. 181 
rácalmási család élt a lehető-
séggel. A kész koszorúkról a 
művelődési háznak beküldött 
fényképeket az adventikoszo-
rú-készítés plakátján jelzett 
módon, az intézmény Face-
book-oldalán lehetett megte-
kinteni és like-olni. A legtöbb 
szavazatot Gál Noémi koszo-
rúja nyerte, akit ajándékcso-
maggal jutalmaztunk.

A megszokott Mikulás-
játszóház helyett idén „Írj 
levelet a Mikulásnak!” cím-
mel hirdettünk a vírus miatt 
személyes találkozással nem 
járó programot. A rácalmási 
gyerekek november 20. és 

december 2. között a mű-
velődési ház elé felállított 
Mikulás-postaládába dob-
hatták be rajzaikat, üzene-
teiket a nagyszakállúnak. A 
levelet író rácalmási gyereke-
ket december 7-én reggelre 
egy Mikulás-csomaggal lep-
tük meg.

Az advent vasárnapjain ér-
demes figyelni a Facebook-
oldalunkat, mert 17 órakor 
ünnepi műsorral kedveske-
dünk látogatóinknak. Ezúton 
is köszönjük a közreműködést 
Márkusné Igmándi Zitának 
és a Rácalmási Asszonykórus 
tagjainak, valamint Gyalus 

Boglárkának és a Rácalmási 
Glória Kamarakórusnak, 
Lendvai Erzsébetnek, Török-
né Antal Máriának, Udvari 
Emesének, a Rácalmási Ma-
nóvár Óvoda és Bölcsődé-
nek és a Jankovich-kúriának 
a helyszín biztosításáért!

Az ünnepre való hangoló-
dást kreatív karácsonyi díszek 
készítését tartalmazó videók-
kal is segítjük a Facebook-ol-
dalunkon. Ezek a videók a 
decemberi szombatokon ke-
rülnek fel a közösségi oldalra, 
de visszanézhetőek.

A művelődési ház decem-
ber 19-től január 4-ig zár-
va tart. Ez idő alatt munka-
társaink sem tartózkodnak 
az intézményben, a vírus-
helyzetben korlátozott szol-
gáltatásaink sem elérhetőek. 
Ügyeleti telefonszámunk a 
karácsonyi zárvatartás idején: 
36-30/216-2372.

Köszönjük egész éves megtisz-
telő figyelmüket!

A művelődési ház vala-
mennyi dolgozója nevében 
békés, boldog karácsonyi ün-
nepeket és sikerekben gazdag 
új évet kívánunk!

Bízunk benne, hogy jövőre 
ismét találkozhatunk!

Vigyázzanak magukra! 
Vigyázzunk egymásra!

Kundra Anikó 
igazgató 

és Schmidt-Czetli Ágnes 
könyvtárvezető

Sok gyerek írt levelet a Mikulásnak, csomaggal leptük meg őket 
(Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/duol.hu

A gyönyörű adventi koszorúkat megnézhetik a facebook oldalunkon
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Elérhető könyvtári szolgáltatásaink
A könyvtári szolgáltatá-

sok közül a szoros kontak-
tálás nélküliek továbbra is 
igénybe vehetők.

Jelenleg lehetőség van 
összekésztett könyvcsoma-
gok előre egyeztetett idő-
pontban történő átadására 
az épületen kívül. A kataló-
gus itt böngészhető: https://
konyvtar.racmuvhaz.hu/szi-
ren/. Kérjük, hogy e-mailben 
küldjék meg a kölcsönözni 
kívánt könyvek adatait! Az 
e-mailre válaszolva egyez-
tetjük az átadás módját és 
időpontját.

A könyvtárba történő be-
iratkozás esetén a személyes 
adatokat is e-mailben kérjük 
elküldeni a rackonyvtar@ra-
calmas.hu e-mail-címre, a 
díj befizetése pedig utalás-
sal történhet. Ehhez bővebb 
információt e-mailben vagy 
telefonon (25/440-456) biz-
tosítunk.

A kölcsönzésben lévő 
könyvekre késedelmi díjat 
nem számolunk fel!

Az új könyvek érkezése 
folyamatos, ezért érdemes 
figyelni a Facebook-olda-
lunkat és a weboldalunkat, 
ahol megosztjuk a legfris-
sebb dokumentumaink fo-
tóit és ajánlóit!

Az adventi időszakban, 
december 1. és 24. között 

minden este könyves adven-
ti kalendáriummal várjuk 
olvasóinkat, amiben gyer-
mek- és ifjúsági könyveket, 
valamint felnőtteknek szóló 
karácsonyi témájú olvasni-
valót ajánlunk.

December első hetében a 
„Honnan is idéztünk?” nevet 
viselő játékkal kedvesked-
tünk az olvasóknak. Nagyon 
sokan játszottak velünk a hé-

ten, közülük három nyertest 
sorsoltunk, akik 1-1 könyvet 
kaptak ajándékba.

Az Olvasóklub tagjai a ta-
valyi évhez hasonlóan most 
is összegyűjtötték az idei 
meghatározó, kedvenc ol-
vasmányaikat, melyeket lis-
tába rendezve osztunk meg 
Önökkel, hogy ötletet ad-
junk, mit is érdemes olvasni!

A lapzárta idején még 
tart a 2020-as könyves ki-
hívás, melynek nyerteséről a 
következő lapszámban írunk 
majd. 2021-ben is folytatjuk 
a kihívást, új témákkal, új le-
hetőségekkel várunk min-
denkit!

A könyvtári szolgáltatá-
sok az intézmény karácsonyi 
zárvatartása idején (decem-
ber 19. és január 4. között) 
nem elérhetők!

Kundra Anikó, igazgató 
és Schmidt-Czetli Ágnes, 

könyvtárvezető

Könyvtárunk adventi naptárában minden napra jut egy ifjúsági és 
egy felnőtteknek szóló könyv
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok
 

ELINDUL A SPORTCSARNOK ÉS VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY HONLAPJA! 
A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok és a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely a facebook mellett már 
honlapján is elérhető a www.racalmasisportcsarnok.hu címen! 
A honlapon többek között eseménynaptár, hírek, aktuális információk várják a látogatókat! 

    

A SPORTCSARNOK HÍREI 
A sportcsarnokot a NOVEMBERBEN ÉLETBE LÉPŐ 
SZABÁLYZÁSOK annyiban érintették, hogy csak 
az igazoltan versenyszerűen sportolóknak és 
edzőiknek, valamint az iskolának van lehetősége 
használni a létesítményt.  Ezeket az 
intézkedéseket 2021. január 11-ig 
hosszabbították meg.  A honlapunkon, valamint a 
facebook oldalunkon tájékoztatjuk Önöket  az 

aktualitásokról, a szabályok esetleges 
változásairól.  
A 2021-es évre a megszokott sport programok 
mellett is vannak tervezett rendezvényeink, 
reméljük, hogy az egészségügyi helyzet lehetővé 
teszi minél több esemény lebonyolítását. 
A jövő év terveivel januárban jelentkezünk.  

 



Rácalmás 11
 

Sokszínű 2020 a Sportcsarnokban és a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhelyen      Fotók: Rácz-Lambada József, Bognár Zsófia Janka, Sportcsarnok
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Sikeres kezdeményezések az év végén

A Jankovich-kúria ezek-
ben a hónapokban szinte 
mindig hangos az év végi 
rendezvények alkalmával. A 
sajnálatos járványügyi hely-
zet miatt korlátozottak let-
tek a rendezvényszervezési 

feladataink. Mindezek elle-
nére igyekeztünk a helyi la-
kosok számára egy kis ün-
nepi hangulatot csempészni 
a mindennapokba. 

Az idei évben a Rácalmási 
Művelődési Ház és Könyv-

tár hagyományos adventi 
koszorú készítése különleges 
formában került megrende-
zésre. Egy regisztráció so-
rán a kúria dolgozói adták át 
az alapanyagokat az ünne-
pi dísz elkészítéséhez. Ösz-
szesen 181 család élt a le-
hetőséggel és látogatott el 
hozzánk, hogy átvegye az 
alapanyagokat, melyből ott-
hon elkészíthette a saját ko-
szorúját.

December 1-jétől indult 
az „Adventi ablakvadászat” 
elnevezésű élő kalendáriu-
munk, melyet a lelkes lako-

sok segítségével nézünk meg 
esténként. Nagy érdeklődés 
övezte ezt a rendezvényt, 
melyre pár nap alatt gazdá-
ra talált a 24 naptári nap. Az 
idei évben először hirdettük 
meg az adventi várakozás 
időszakára ezt a közösség 
kovácsoló kezdeményezést, 
mely lényege, hogy minden 
este máshol gyúlnak ki a fé-
nyek. Ezekre a helyekre egy 
játékos versike megfejtésével 
találhat oda minden érdek-
lődő.  Az esti órákban kicsik 
és nagyok is felkeresik a kivi-
lágított, feldíszített portákat, 

JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- 
ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT

Nagy népszerűségnek örvend az „Adventi ablakvadászat”

Érdemes elsétálni esténként a kúriához, megnézni az adventi fényeket

Hagyj el egy Mikulás csomagot felhívásunkra megmozdult városunk 
több polgára, és például a betlehemnél is rálelhetett a szerencsés 
rácalmási egy ajándékcsomagra
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Elkészült a korhű szoba a kastély falai között

majd mosolyogva készítik a 
fotókat és a szelfiket. Szeret-
nénk, ha jövő évben is alkal-
munk lenne ezt a programot 
folytatni. 

December 6-a, Mikulás 
napjának alkalmával csatla-
koztunk az országos „Hagyj 
el egy Mikulás csomagot” 
akcióhoz. Felhívásunkra 
megmozdult városunk több 
polgára is és eleget téve ké-
résünknek kihelyezték sok 
gyermek örömére az apró 
ajándékokat, Télapó csoma-
gokat. Öröm volt a közös-

ségi felületeken nézni a sok 
boldog arcot, amikor fotó 
készült a megtalálás pillana-
táról.

A decemberi Gasztroka-
land rendezvényünk tovább-
ra is online zajlott. Ezen 
alkalommal az ünnepi vára-
kozáshoz igazodva egy ka-
rácsonyi menüt főzött, sü-
tött mesterszakácsunk Erős 
István és cukrász mesterünk 
Pálvölgyi Tamás. Az erről 
készült videónkat Udvari 
Péterrel, a művelődési ház 
dolgozójának segítségével 

vettük fel és az ő keze mun-
kája által látható a kúria Fa-
cebook oldalán. 

És végül, de nem utolsó 
sorban elkészült egy korhű 
szoba a kastély falai között, 
melyben nagy segítségünk-
re volt Németh Miklósné 
és Nagyné Berzai Márta. A 
bútorokkal és a kiegészítők-
kel berendezett terem visz-
szarepít minket a majdnem 
100 évvel ezelőtti korszak-
ba. Ezzel a projekttel nem-
csak kiállítást alakítottunk 
ki, hanem különböző csalá-

di események kapcsán fotó-
zás céljából is bérelhető lesz 
a terem. 

Az év végéhez közeledvén 
kívánunk minden lakosunk-
nak, látogatónknak meghitt 
ünnepeket és egészségben 
gazdag boldog új évet. Re-
méljük, hogy a jövő eszten-
dőben is vendégeink között 
üdvözölhetünk mindenkit 
és a rendezvények alkalmá-
val újból találkozhatunk!

Jankovich-kúria  
dolgozói

Vízi Istvánéknál nagy meglepetés várta az ablakvadászokat decem-
ber 6-án, hiszen találkozhattak a Mikulással, ráadásként pedig finom 
sült gesztenyével és forró teával, a felnőtteket forralt borral kínálták 
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A Hankook Tire ismertette 2020 
harmadik negyedévére vonatkozó 
pénzügyi eredményeit

2020 harmadik negyedévére a Hankook Tire a globális 
árbevétel és az  üzemi eredmény emelkedéséről számolt be, 
előbbi 2,8%-kal, utóbbi 24,6%-kal nőtt a tavalyi év ugyan-
ezen időszakával összehasonlítva, míg az előző negyedévhez 
képest az emelkedés 38,3%, illetve 220,5%-os. Ez az emel-
kedés főleg a csereabroncsok kereskedelmének fellendülé-
sével magyarázható az olyan nagyobb régiókban, mint Eu-
rópa, Észak-Amerika és Kína. Emellett Kínában az eredeti 
alkatrészként felkerülő abroncsok és a 18 colos, vagy annál 
nagyobb abroncsok iránti kereslet is nőtt. A vállalat Laufenn 
márkaportfóliója szintén fontos tényező azon ügyfelek szá-
mára, akik minőségi abroncsot keresnek versenyképes áron.

A prémium abroncsgyártó Hankook Tire nyilvánosságra 
hozta 2020 harmadik negyedévére vonatkozó pénzügyi ered-
ményeit: 1 358,8 millió euró (1,88 billió dél-koreai won) kon-
szolidált globális árbevétellel és 161,7 millió euró (224,6 mil-
liárd dél koreai won) üzemi eredménnyel  zárta az időszakot

A Hankook globális árbevétele és az üzemi eredménye is 
nőtt, előbbi 2,8%-kal, utóbbi pedig 24,6%-kal emelkedett a 
tavalyi év ugyanezen időszakával összehasonlítva. Az előző 
negyedévhez képest ez az emelkedés 38,3%, illetve 220,5%-
os, ami főleg a csereabroncsok kereskedelmének fellendülé-
sével magyarázható Európában, Észak-Amerikában és Kí-
nában, ahol az első szerelésű abroncsok és a csereabroncsok 
iránti kereslet egyaránt nőtt. A 18 colos vagy annál nagyobb 
abroncsok a személyautók abroncseladásainak 33,6%-ért fe-
leltek, ami 8,9 százalékpontos növekedést jelent a tavalyi év 
ugyanezen időszakához képest, lendületet adva a vállalat nö-
vekedésének.

Ez a fellendülés különösen szembetűnő a csereabron-
csok szektorában. A COVID-19 nagy hatással volt a glo-
bális fogyasztói magatartásra: a vásárlók egyre inkább olyan 
termékeket keresnek, amelyek értéket közvetítenek, és ez is 
hozzájárult a Hankook növekvő eredményeihez. A Hank-
ook emellett több független abroncsteszten is kiemelkedő 
eredményt ért el, többek között Németországban és Nagy-
Britanniában is elismerték a vállalat kiemelkedő technikai 
szakértelmét.

Jelenleg a Hankook csoport egy kétszintű márkaportfó-
lió kialakításán dolgozik: a prémium Hankook márka a leg-
kiválóbb teljesítményű abroncsokat foglalja magába, míg a 
stratégiai fontosságú Laufenn az árérzékeny vásárlókat cé-
lozza meg. A két márka teljesítményének összhangja bővíti 
a vásárlói bázist, és növeli az eladásokat a teljes termékpalet-
tában. A Hankook emellett meg szeretné erősíteni prémi-
um márkapozícióját, ezért bővíti az együttműködést az au-
tógyárakkal, mint ahogy azt a Porsche AG esetében is tette, 
hiszen a márka első, teljesen elektromos sportautója, a Por-
sche Taycan a Hankook Ventus S1 evo 3 ev abroncsain gu-
rul ki a gyárból.

A vállalat, válaszul a piaci kihívásokra, a jövőben is sze-
retné megerősíteni prémium minőségéről ismert márkai-
midzsét, valamint fejleszteni teljesítményét a nagy átmérőjű 
abroncsok értékesítésének bővítésével, az egyes régiók elosz-
tási stratégiájának optimalizálásával, valamint a termékport-
fólió diverzifikálásával.           (Hankook Tire sajtóközlemény)

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

Hirdessen 
lapunkban!

Minden rácalmási 
lakóhoz eljut 

a hirdetése!
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A Hankook fertőtlenítőszerekkel 
támogatta a dunaújvárosi és kis-
térségi általános iskolákat

A koronavírus alapjaiban 
rengette meg mindennapi 
életünket, és ma már tudjuk, 
hogy a megbetegedés nem 
válogat. Bárki lehet fertőzött 
vagy hordozó, életkortól, 
nemtől, egészségi állapot-
tól függetlenül. A rácalmási 
Hankook Tire az aktuális 
híreket szemlélve úgy dön-
tött, ezúttal a gyár közelében 
működő nyolc dunaújvárosi 
és további kilenc kistérségi 
iskolát támogatja olyan hi-
giénés termékekkel, melyek 
megkönnyítik a koronavírus 
elleni védekezést.

Rácalmás, 2020. novem-
ber 23.- Naponta több ezer 
újabb koronavírusos megbe-
tegedést regisztrálnak Ma-
gyarországon, és a jelenle-
gi statisztikák szerint még 
nem láthatjuk a járvány vé-
gét. Noha a középiskolák-
nál már országos szinten 
újra bevezették a távokta-
tást, az általános iskolákban 
a megszokottak szerint fo-
lyik a tanulás. Ezekben az 
intézményekben csak akkor 
előzhető meg a vírus meg-
jelenése és továbbterjedése, 
ha a javasolt maszkhaszná-
lat mellett fokozottan be-
tartják a higiénés szabályo-
kat mind a diákok, mind az 
iskolák dolgozói. A rendsze-
res fertőtlenítés és a gyakori 
kézmosás miatt a szükséges 
eszközök gyorsan fogynak 
és állandó pótlásra szorul-
nak. A Hankook, hogy meg-
könnyítse a környékbeli ál-
talános iskolák dolgát, több 
száz liternyi kézfertőtlenítő 
gélt, fertőtlenítő hatású fo-
lyékonyszappant, felülelet-
fertőtlenítő sprayt és több tíz 
kilogrammnyi klórport osz-
tott ki kilenc településen. A 
támogatás megvalósításában 
a Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közala-
pítvány segítette a vállalat 
munkáját.

Az iskolák örömmel fo-
gadták az adományt, és va-
lamennyi intézményvezető 
úgy nyilatkozott, ezek a ter-
mékek olyan fogyóeszközök, 
amikből az intézményben 
soha nem lehet hiány. Egyes 
iskolákban a takarítók min-
den tanóra alatt fertőtlení-
tik a kilincseket, korlátokat, 
és teljes körű takarítás is na-
ponta több alkalommal tör-
ténik. Van, ahol a diákok is 
maszkot viselnek, máshol 
pedig a tantermek átrende-
zésével igyekeznek kialakí-
tani a megfelelő védőtávol-
ságot.

“Nekünk, felnőtteknek 
sem könnyű azonosulni az 
idén kialakult helyzettel, 
egy kisdiáknak pedig még 
nehezebb a dolga. Szinte 
egyik napról a másikra vál-
tozott meg körülöttük a vi-
lág- maszkot viselnek, kezet 
fertőtlenítek, rendszeresen 
mérik a lázukat. A Han kook 
számára nagyon fontos a fel-
növekvő generáció, ezért bí-
zom benne, hogy ezzel az 
adománnyal sikerült néhány 
hétre biztosítanunk az isko-
lák fertőtlenítő-készleteit, és 
valamennyi gyermek, peda-
gógus és intézményi dolgozó 
jó egészségben folytathatja a 
munkáját”- mondta Hwang 
Seong Hak, a Hankook Tire 
Magyarország Kft. Ügyve-
zető igazgatója.

Hard Dog Race 2020
Az idei év kicsit rendhagyó módon indult (Covid-19), s ez sajnos 

mindent befolyásolás alatt tartott. Ugyanígy a különböző fellépése-
ket, koncerteket, fesztiválokat és a versenyeket is. Mi nem álltunk meg, 
ugyanis készültünk folyamatosan teljes erőbedobással, s csak róttuk a 
kilométereket. Még a Május elsejei futóversenyt is megtartottuk ugyan 
nem szeretett városunkban, hanem kicsit távolabb a Róka Vár környé-
kén.

Úgy éreztük, úgy éreztem, hogy teljesen felkészültünk. Már térd 
rögzítő nélkül, kellemes kocogó tempóban, vigyázva lábam egészségé-
re mégis egy hirtelen és váratlan akadályba ütköztem. Orvosom, illetve 
neurológusom utasítására nem indulhattam az idei Hard Dog Race Base 
versenyen, ezzel kímélve a teljes jobb lábam.

Párom, Sztankovics Soma indult Roxyval a Hard Dog Race Base-n 
(2020.09.25, Nyergesújfalu), ami 7,38 km volt 163 méteres szintkülönb-
séggel és 16 akadállyal. Fantasztikus eredményt értek el együtt (1:17:07) 
úgy, hogy most futottak együtt először! Nagyon szépen köszönöm Neki, 
Nekik!

Aztán jöttem én, hogy megpróbáljam én is teljesíteni ezt természe-
tesen futás nélkül, hogy kíméljem lábamat. El is jött a nap, Hard Dog 
Race - Not Just Run, 2020.10.31. Dunaújváros (5,8 km, 140 m szint-
különbség). Itt születtem, itt nőttem fel, így nem is volt kérdés ki indul 
ezen a versenyen. Púza András - a Hard Dog Race alapítója - a verseny 
előtti napon feltett egy videót a HDR facebook oldalára, amelyben kö-
zölte, hogy brutál nehéz pályát raktak össze, amire az eső is rá tett egy 
lapáttal. Tényleg nagyon nehéz volt, s sajnos nem is sikerült végig jön-
nöm a pályán, de az a gyönyörű őszies táj teljes mértékben kárpótolt. Az 
utolsó saras meredek domboldalon már nem tudtam felküzdeni magam, 
így kivittek a pályáról minket.

Szomorú voltam, mert már a pálya háromnegyedén túl voltunk és 
már csak síkabb terep lett volna, de büszke vagyok, mert sétálva, ilyen 
domboldalakat, lejtőket és vízelvezetőket esős időben megmászni ráa-
dásul egy négylábú segítőtárssal kihívás. De sikerült! Nekem, Nekünk 
sikerült. Hiszen nagyon boldog voltam, hogy miket meg nem másztunk, 
hányan segítettek, legyen az versenytárs, szervezők, önkéntesek. Ezúton 
is nagyon szépen köszönöm Nekik, hogy ennyire példaértékű emberek! 
Köszönöm! Továbbá külön köszönet Rácz-Lambada Józsefnek, aki el-
jött a versenyre fotózni! Valamint Gratulálok a rácalmási indulóknak is, 
ugyanis többen is lefutották ezt a hosszú, illetve kihívással teli pályát vá-
rosunkból! (fotó: Miller András) Glocz Adrienn
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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 védelmé-
nek általános szabályairól 
szóló törvény és a termé-
szet védelméről szóló tör-
vény módosítását elfogadta 
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! 

Rácalmás Város Képvi-
selő-testületének is döntést 
kell hoznia arról, hogy visz-
szavonja, illetve 2020. de-
cember 31-étől hatályon kí-
vül helyezi az avar és kerti 

hulladék égetésére vonatko-
zó helyi rendeletét.

A veszélyhelyzet alatt lehet
A kormány döntése ér-

telmében a veszélyhelyzet 
fennállásáig lehet tüzelni, 
a helyi rendeletek érvénye-
sek ez idő alatt. Ugyanakkor 
Rác almáson a helyi rende-
let értelmében januárban és 
februárban TILOS a tűz-
gyújtás!

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 kellett gyűjteni a 
faleveleket, elszállíttatta az önkormányzat

Rácalmás Város Önkormányzata az egészség védelme ér-
dekében az idei ősszel, tél elején is elszállíttatta az ingatla-
nokon, lakóházaknál összegyűjtött faleveleket. Megszer-
vezte a szállítást a jelenlegi nehéz anyagi helyzete ellenére is 

Előre hangsúlyoztuk, hogy később ebből ne le-
gyen félreértés: CSAK a faleveleleket viszik el a szállítók  
(AZ EGYÉB ZÖLDHULLADÉKOT NEM),  és KIZÁ-
RÓLAG átlátszó zsákba rakott avart tesznek fel az autóra, 
minden más zsákot és zöldhulladékot ott hagynak a házak-
nál. 

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

Az önkormányzat ezúttal sem több héten keresztül 
szállíttotta el a lombhulladékot, hanem IDÉN ŐSSZEL 
EGYETLEN ALKALOMMAL vitette el a kihelyezett 
zsákokat. 

Az időpontot későre, december elejére hagyták, megvár-
ték, amíg az első jelentősebb hajnali és nap közbeni fagytól 

a fákról lehullik az összes levél, és összeszedik azt az ingat-
lantulajdonosok. 

A szállítás folyamatos volt a múlt héten, és minden bi-
zonnyal végeznek is minden utcában, mire lapunk megje-
lenik.

Rácalmás Város  
Önkormányzata
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Tájékoztató a szelektív 
hulladékszállítás 2021. évi rendjéről

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Társaságunk az elmúlt évhez hasonlóan 2021-ben is térítésmentesen végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. 

Havonta két alkalommal lehetősége van az újrahasznosítható, illetve évi 10 alkalommal a komposztálható hulladék elszál-
líttatására az előre meghirdetett (a hátoldalon feltüntetett) szállítási napokon.

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése
Önnek csak annyit kell tennie, hogy az elszállítás napján reggel 6:00 óráig áttetsző műanyag zsákban vagy a KDV által 

biztosított hulladékgyűjtő edényben, illetve kötegelve kihelyezi az ingatlana elé a következő elkülönítetten gyűjtött anya-
gokat:

Kihelyezésre az alábbi tiszta, kimosott csomagolási hulladékok kerülhetnek:
- műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, fólia, raschel zsák, reklám táska, PP, 

HDPE jelzésű flakonok, egyéb kemény műanyagok LAPOSRA TAPOSVA);
- papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír);
- Tetra-Pak italoskarton-dobozok (laposra taposva);
- fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz);
Amennyiben az edényzet mérete nem elegendő az ingatlanon keletkező fenti felsorolásnak megfelelő csomagolási hul-

ladékoknak, úgy az az edényzet mellé további átlátszó zsákban is kihelyezhető.
FONTOS: Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott hulladékok közé üveget NE helyezzen! Mindig gondoljon arra, hogy 

minden hulladékunkkal emberek dolgoznak Lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok tisztán, laposra taposva/haj-
togatva kerüljenek a gyűjtőzsákba.

Üveghulladékok gyűjtése
Társaságunk 2021. évben is minden településen biztosítja az üveg hulladék elkülönített gyűjtését, hulladékgyűjtő szige-

ten, illetve üveghulladék gyüjtőponton történő edényzetek elhelyezésével.
Komposztálható hulladékok gyűjtése
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket Társaságunk megfelelő teherbírású, VERTIKÁL emblémával ellátott 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1 db zsák max. 25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kö-
tegekben összekötve alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben szállítja el az ingatlan elől. A nem megfelelő méretű és 
mennyiségű, rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket társaságunk dolgozói nem fogják elszállítani! A VERTIKÁL emblé-
mával ellátott, biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 1 db) átvétele a helyi ügyfélszolgálatokon történik.

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy helyezze ki, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban ki-
helyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2021-BEN IS!

FIGYELEM: 
A januári zöldhulladék-szállítás 
alkalmával, KIZÁRÓLAG 
a fenyőfákat szállítjuk el!

Vertikál Nonprofit Zrt.

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.
2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7:00-15:00
Kedd: 7:00-15:00
Szerda: 7:00- 19:00
Csütörtök: 7:00-15:00
Péntek: Zárva - ügyintézés csak telefonon keresztül
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Házhoz menő lomtalanítás
Évente egy alkalommal 

(társasházak esetében az 
évente egy alkalom társas-
házanként értendő) végzi el, 
az ingatlantulajdonossal elő-
re egyeztetett időpontban 
a háztartásban keletkezett 
lom háztól történő elszállí-
tását, úgy, mint felesleges-
sé vált használati tárgyakat, 
eszközöket, bútorokat. A 
nagydarabos lom (pl. bútor) 
kivételével a kisebb mére-
tű anyagok a hatékonyabb 
elszállítás és szétszóródás 
megakadályozása érdekében 
kizárólag bezsákolva, kö-
tegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás 
körébe, így nem kerülnek el-
szállításra:

gally, salak, trágya, szalma, 
egyéb növényi és állati hul-
ladék, építési, bontási hulla-
dék, egyéb mezőgazdasági, 
ipari hulladék;

elektromos, elektronikai 
készülékek (pl. TV-készü-
lék, hűtőgép...);

veszélyes hulladékok, gu-
miabroncs, akkumulátor, fes-
tékes doboz, fáradt olaj, kát-
rányszármazékok, pala ... stb.;

heti hulladékszállítás kö-
rébe tartozó háztartási, vala-
mint gazdálkodói, vállalko-
zói tevékenységből származó 
hulladék (kommunális hul-
ladék, szelektíven gyűjthető 
csomagolási hulladék).

Az elszállítás feltétele
Az elszállítás feltétele, 

hogy ingatlanonként egy 
alkalommal 1.5 m3-nél ne 
legyen több a kihelyezett 
hulladék és a közszolgálta-
tásba bekapcsolt ingatlan-
használónak ne legyen díj-
hátraléka.

Az évi egy alkalommal 
igénybe vehető lomtalanítá-
sért külön nem kell fizetni, 
annak díját a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási 
díj tartalmazza.

Jelezze előre
Kérjük, hogy a lomtalaní-

tási igényét legalább 1 hét-
tel előre jelezze a megadott 
régiós elérhetőségen a köz-
szolgáltató felé. Időpont 
egyeztetéskor szíveskcdjen a 
felhasználó azonosítószámát 
előkészíteni. A lomtalanítás 
nem konténerben történik.

 Időpont egyeztetés:
 email: dunanett@dunanett.hu
 telefonszám: 25/436-535
 honlap: www.dunanett.hu

Gerendai Gábor 
zenei válogatásában 

az Ünnepekre hangolódunk.
Fogadják szeretettel a karácsonyi 
és szilveszteri dalcsokrot, amely 

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

a képújság alatt hallható.

Pirotechnikai eszközök 
használatának szabályai

Az év vége közeledtével elérkezik az önfeledt szórakozás 
ideje. Azonban ez idő alatt sem szabad megfeledkezni a jog-
szabályi előírásokról. Fontos tudniuk azt, hogy mely csoport-
ba tartozó tűzijátékot birtokolhatják, használhatják legálisan.

Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték ter-
mékekre vonatkozó speciális szabályok: Nem kell engedély a 
14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztály-
ba tartozó pirotechnikai termékek – a petárda kivételével – 
megvásárlásához, birtoklásához, ezeket egy időben összesen 
1 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatja, és a használa-
ti és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasz-
nálhatja. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagyko-
rú személy felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai 
osztályba tartozó tűzijáték terméket. (pl. 1.:tortagyertya, re-
csegő, lepke, durranó-borsó. 2.: római gyertya, röppentyű, 
tűzforgó, vezető-pálcás rakéta, szikraszökőkút, vulkán),

A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékekre 
vonatkozó speciális szabályok: Nem kell engedély a nagyko-
rú személynek a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték 
termék december 28-a és 31-e között történő megvásárlásá-
hoz, – egy időben összesen 3 kg nettó ható- anyag-tartalmat 
meg nem haladó – birtoklásához, tárolásához és a használa-
ti és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint decem-
ber 31-én 18.00 órától a következő naptári év január 01-jén 
06.00 óráig történő felhasználásához.
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A boronkai Boronkay család rácz-almási története  
A Boronkay família már a 

mohácsi vész előtt is nagybir-
tokos család volt Somogyban. 
Egy kis falut, Boronkát nyer-
te el Boronkay Pál a királytól 
1496-ban. Előnevüket innen 
kapták. A török uralom elöl a 
felvidékre húzódtak. Az 1700-
as évek elején Ferenc visszate-
lepült Somogyba, de már nem 
Boronkára, hanem Somogy-
szilbe, bár a felvidéken is ma-
radtak Boronkayak. Ferenc 
Fekete János özvegyét és örö-
kösét Niczky Júliát vette felesé-
gül, aki boronkai birtokos volt. 
Somogyszilen született három 
fiuk: György 1730, Pál 1732 és 
József 1736. 

Boronkai Boronkai Pál 
(1732-1805) Somogyszilen 
nevelkedett, a középiskolát Ka-
posváron végezte és Pesten jogi 
végzettséget szerzett. Apja gaz-
daságát szervezte és vezette.  Pál 
megismerkedett a rácalmási 
Csupor Karolinnal (1734-
1798). A Boronkayak kapcso-
latban, sőt házasságok révén 
rokonságban voltak rácalmási 
családokkal. Nyilván többször 
voltak Rácz-Almáson, Pál itt 
találkozhatott Csupor Karolin-
nal. Karolin apja Csupor József 
Bács megyei alispán volt. Csu-
por Józsefnek Rácz-Almáson 
jelentős birtoka volt. 

Pálék eleinte Szilen éltek. 
Itt született hat gyermekük is, 
köztük Miklós. Az 1780-as 
évek elején Rácz-Almásra, a 
Csupor birtokra költöztek. Pál 
átvette apósa gazdaságának irá-
nyítását. 

Az 1791. augusztus 25—26-
i Fejér megyei közgyűlésen hir-
dették ki Somogy megye által 
1791. május 24-én boronkai 
Boronkay Pál rácz-almási lakos 
részére kiadott nemesi bizony-
ságlevelet.

Csupor Karolina 1798-ban 
meghalt. Férje, Pál 1800-ban 
újra nősült és a fiatal Materényi 
Annát (1758-1808) vette fele-
ségül. A házasság ellen gyer-
mekei tiltakoztak. Később sem 
alakult ki jó viszony köztük. Pál 
halála után Miklós és testvére, 
Júlia a vagyonmegosztás miatt 
hosszú pereskedésbe kezdtek 
Annával. Kompromisszumos 
megállapodás született közöt-
tük. Anna 1808-ban halt meg, 
de Miklósék nem a családi sírba 
temették el, hanem külön sír-
ba, ugyancsak itt Ráczalmáson. 
Miklós (1782-1861), Pál fia a 
középiskolát a Székesfehérvári 
Piaristák gimnáziumában vé-
gezte el. Majd Pesten szerzett 
jogi diplomát. Ráczalmáson el 
volt foglalva a gazdaság szerve-
zésével és irányításával, így ál-
landó munkát igénylő megyei 
tisztséget nem vállalt. 

Az 1790-es évektől tábla-
bírói tisztséget kapott. Ezzel a 
sedrián (megyei itélkezés) tagja 
lett. Ez a tisztség olyan esküdt-
ülnök, aki a vármegyei tiszti-
kar külső tagja. A vagyonos ne-
messég tagjai közül kerültek ki, 
akik fizetést nem, csak napidíjat 
kaptak a vármegyétől. 

Boronkay Miklós 1814-ben 
megnősült. A Jankovich csa-
ládból Apollóniát (1784-1834) 
választotta feleségnek. Apolló-
nia apja III. Miklós, a Jászkun 
kerület kapitánya (alispánja) és 
a királyi tábla ülnöke volt. Any-
ja Beniczky Auguszta. Apolló-
nia testvére a tudós IV. Miklós. 
Itt Ráczalmáson volt a nagy es-
küvő.

Itt születtek a gyermekek is: 
Laura 1815, Emil 1816, Gyula 
1817, Blanka 1819 Aurél 1822, 
Gusztáv 1825, Elvira 1827. A 
gyermekek közül többen nem 
érték meg a felnőtt kort. 

Miklós jelentős földbirtok-
kal rendelkezett. Egyrészt csa-
ládi örökség révén (Alsószent-
iván és Somogyszil), másrészt 
házassága révén (Ráczalmáson 
az Aranyhegy és Kulcs puszta) 
Az Aranyhegyen jelentős sző-
lő és gyümölcsültetvénye volt, 
a Nagy-szigeten gyümölcsöse. 
Több újságban írtak a ráczal-
mási gazdákról és gazdálkodá-
sukról. Boronkay Miklóst több-
ször említik az elsők között. 

Miklós fia, Gusztáv 1825-
ben meghalt. A családi sírban 
temették el. Miklósék a Kápol-
nadombon, a sírhalom fölé egy 
nagyon szép gránit sírkövet ál-
líttattak, amelyen – közel 200 
év után is - ma is jól olvasható 
az ott eltemetett személyek ne-
vei: a szülők, a testvér és három 
gyermek. 

Miklós a reformok híve volt. 
Az 1840-es években tagja volt 
a Fejér Megyei Olvasókörnek, 
mely a reformerek gyűjtőhelye 
volt. Különösen erős olvasókör 
volt itt Ráczalmáson. Lánya, 
Elvira szintén tagja volt az ol-
vasókörnek. Miklós a ráczalmá-
si reformereket munkájukban 
támogatta, de aktív vezető sze-
repet nem vállalt. Madarász Jó-
zsef kis sztorija is ezt bizonyít-

ja. 1860-ban már kisebb volt a 
nyomás a reformereken, így a 
ráczalmásiak is bekerültek Fe-
jér Vármegye Bizottmányi tag-
jai közé, Boronkay Miklós is. 

A társasági életformák a 
XVIII. század vége felé kezd-
tek kialakulni. Különféle össze-
jövetelek, rendezvények, bálok 
voltak már ez időben is. A bá-
lok szinte mindig jótékonyság 
célúak voltak, valami javára. A 
Boronkay família nagyon aktív 
volt ilyen célú adakozásban. A 
család népszerű volt és nagy te-
kintélyt vívott ki a lakosság kör-
ében. Miklós itt nőtt fel, min-
denki ismerte. 

Apollóniának viszonylag rö-
vid élete volt, 1834-ben meg-
halt. 

Miklós gyermekei közül 
Laura és Elvira sorsát ismerjük. 
Itt nevelkedtek Ráczalmáson, 
majd a Fehérváron a Ciszter-
citák gimnáziumában tanultak. 
Laura Dőry Frigyes Tolna me-
gye alispánjához, országgyűlé-
si képviselőhöz, Elvira Perczel 
Béla főszolgabíróhoz, igazság-
ügyi miniszterhez ment férjhez.

A Boronkayak Ráczalmáson 
elfogytak. Szigetfő utcai házuk 
az 1850-es évek után elpusztult, 
de Pál és József vérvonala több 
településen fellelhető, így Tas-
son, Berhidán, Alsószentivá-
non, Peremartonban. 

Szalai Árpád

Forrásmunkák: 
Alba Regia Szent István 

Múzeum évkönyve 2000
Pesti Hírlap 1841-08-11
Budapesti Híradó 1845-05-

25
Székesfehérvár és Vidéke 

1891-02-24
Borovszky Samu: Magyar-

ország Vármegyéi és Városai
Fővárosi Lapok 1882-11-30

TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIKTÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

A Boronkay család síremléke
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TŰZIJÁTÉK VÁSÁR 2020 
SZIVESZTERI AKCIÓS 

ÁRAK
Kapható: Ajándékporcelán bolt

Dunaújváros, Szórád Márton út 
Árak:
Játékos tűzijátékok:

Római gyertya   20  lövés    119 Ft
Sikoly rakéta  12 db/csom.  199 Ft
Durranó borsó  50 db./Csom.  150 Ft

Bombetta telepek:
Monsters  16 lövés   1990 Ft
Machine    25  lövés   3900 Ft
Forwards 36 lövés   4900 Ft
Victory   49 lövés  6900 Ft
Highway 64 lövés   8900 Ft
Vulcan   100 lövés  13900 Ft     

web:  www.ajandekporcelan.hu, tel.:  06309562547
email: ajandekporcelan@gmail.com 

Egész évben vásárolható tűzijátékok. Tanácsadás, össze-
szerelés, ingyenes házhozszállítás 14000 Ft felett, füstök, 
kiegészítők és további tűzijátékok kaphatók.



 

  

 

 

KARÁCSONYI Menüajánlatunk 
Rendelje meg az ünnepi menüt szállodánk díjnyertes étterméből, és töltse a Karácsonyt szeretteivel, ne a 
konyhában. Rendelési határidő december 15., az ételeket december 23-án 11 és 19 óra között, valamint 

december 24-én 11 és 14 óra között szállítjuk ki. 

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 személyre (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 

További információ: www.jankovichhotel.hu  



  
 

 

 

SZILVESZTERI Menüajánlatunk 
Rendelje meg a szilveszteri menüt szállodánk díjnyertes étterméből, hogy az óévet ne a konyhából 

kelljen búcsúztatnia! 
Rendelési határidő december 29., az ételeket december 31-én 11 és 14 óra között szállítjuk ki. 

Előételek 
Házi baguette   ~250g       800 Ft 
Házi diós baguette   ~250g       900 Ft 
Grissini    0,2 kg       1 500 Ft 
Sajtos rúd    1 kg       2 900 Ft 
Sajtos pogácsa   1 kg       2 900 Ft 
Tepertős pogácsa   1 kg       2 900 Ft 
 
Lencsesaláta     170g       1 200 Ft 
Kápiakrém    170g       900 Ft 
Padlizsánkrém   170g       900 Ft 
Kecskesajtkrém   170g       900 Ft 
Kacsa rilette    170g       1 600 Ft 
 
Főételek 
Csülök hagymás törtburgonyával 2 fő részére      5 900 Ft 
Töltött káposzta (2 db káposzta, 1 húsgombóc, tejföl)     1 950 Ft 
Marhapörkölt szalvétagombóccal       2 550 Ft 
 
Desszertek 
Túrós rétes (1 rúd ~6 szelet)        1 400 Ft 
Meggyes-mákos rétes (1 rúd ~6 szelet)       1 400 Ft 
Kókuszos keksztekercs (6 szelet)        1 400 Ft 
 
Borok 
Gyöngyözőbor – Gedeon Pro        2 200 Ft 
Olaszrizling – Gere Tamás & Zsolt Pincészet      2 200 Ft 
Rosé – Gere Tamás & Zsolt Pincészet        2 600 Ft 
Páratlan – Gere Tamás & Zsolt Pincészet       3 500 Ft 

          
 

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

További információ: www.jankovichhotel.hu 
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Kedves Vendégeink!
Ezúton szeretnénk megköszönni egész éves bizalmukat, 

hogy a nehéz időszakban is mellettünk álltak, 
rendeléseikkel átsegítve minket ezen a nehéz esztendőn. 

Csapatunk a 2021-es évben is töretlenül áll az Önök szolgálatára. 
Az immár pizzával, hamburgerrel és szezonális ételekkel bővült 

étlapunkat megtalálják honlapunkon: www.kiskakasvendeglo.hu

Rendeléseiket, legyen szó akár menüről, vagy az említett pizzáról, 
hamburgerről továbbra is házhoz szállítjuk.

Kívánunk Önöknek áldott, békés karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben gazdag új esztendőt!

Kiskakas Vendéglő Csapata

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi lapszáma 2021. január 22-én, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2021. január 11-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
január 11-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!

Horváth István, 2020. 11. 6., Vasvirág utca
Szeder Olivér, 2020. 11. 12., Rákóczi F. utca
Sipos Lilla Anna, 2020. 12. 9., Rózsa utca
Tóth Anna Lia, 2020. 12. 11., Táncsics M. u.
Szabó Szófi, 2020. 12. 12., Király u.
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Kis
anyakönyv

ApróhirdetésApróhirdetés

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!

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

01. 04. Hétfő - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
01. 05. Kedd Lebbencsleves Rántott hal rudacska, 

burg. püré 
Lencsefőzelék, sült 
debreceni 

Gyros tál Szezámos-mézes csirke, 
ananászos rizs 

01.06. Szerda Zöldborsó leves Mákos Nudi Bolognai spagetti Cordon bleu, fűszeres 
burgonya 

Fokhagymás roston csirke 
mell, párolt zöldség 

01. 07. Csütörtök Karfiol leves Rántott sajt, rizs Rakott kel Sült csülök, hagymás tört 
burgonya 

Rántott afrikai harcsa, édes 
burgonya + saláta+ tartár 

01. 08. Péntek Gulyás leves Nutellás mini gombóc, 
csoki pudinggal 

Burgonyafőzelék, rántott 
párizsi 

Mátrai borzaska, hasáb Tejszínes-gombás 
csirkemell, rizs 

01. 09. Szombat Zöldborsó leves Sült csirke comb, rizi-bizi 

01. 11. Hétfő Paradicsomleves Káposztás tészta Lecsós csirkemáj, főtt 
burgonya 

Kolbásszal-sajttal töltött 
rántott szelet, fűszeres 
burgonya 

Rántott gomba, friss saláta 

01. 12. Kedd Zöldbab leves Sajtos-tejfölös tészta Rakott burgonya Fokhagymás rántott tarja, 
kukoricás rizs 

Roston sült hal, grill 
zöldség 

01. 13. Szerda Grízgaluska leves Vagdalt, petrezselymes 
burgonya 

Rizses hús Csemege sertés karaj, 
majonézes burgonya 

Rántott zöldségek,rizs 
tartár 

01. 14. Csütörtök Brokkoli 
krémleves 

Burgonyás kocka, 
csemege ubi 

Rántott sertés szelet, 
rizi-bizi 

Csülkös pacal Sült pulykacomb, francia 
saláta 

01. 15. Péntek Frankfurti leves Milánói makaróni Rántott karfiol, rizs, 
tartár 

Milánói sertésborda Kétsajtos csirkemell, 
zöldséges bulgur 

01. 16. Szombat Palócleves Rántott csirke comb, petrezselymes burgonya 

01. 18. Hétfő Fahéjas 
szilvaleves 

Zöldbab főzelék, sült 
virsli 

Rántott sajt, rizi-bizi Cigánypecsenye, hagymás 
tört burgonya 

Rántott hal, hasáb, citrom 
mártás 

01. 19. Kedd Tarhonya leves Szilvás gombóc Majorannás sertés 
tokány, tészta 

Töltött csirke comb, 
pet.burg 

Sajtkérges csirkemell, 
burgonya püré 

01. 20. Szerda Tejfölös karalábé 
leves 

Mákos tészta Rántott csirkecomb, rizi-
bizi 

Chilis bab Szezámos csirkemell 
csíkok, párolt zöldség 

01. 21. Csütörtök Húsleves Stefánia vagdalt, 
petrezselymes burgonya 

Paradicsomos káposzta, 
sült oldalas 

Sült oldalas, petrezselymes 
burgonya 

Cézár saláta 

01. 22. Péntek Tárkonyos 
csirkeragu leves 

Ízes derelye Rakott zöldbab Brassói aprópecsenye Bordírozott csirkemell, 
metélő hagymás burg. 
püré 

01. 23. Szombat Babgulyás Sertés sült, párolt káposzta, sült burgonya 

01. 25. Hétfő Vegyes 
zöldségleves 

Carbonara spagetti Babfőzelék, sült 
debreceni 

Csevapcsicsa, hasáb, 
tzatziki öntet 

Roston sült citromos hal 
szelet, burgonya püré 

01. 26. Kedd Magyaros 
burgonyaleves 

Zöldborsó főzelék, pipi 
fasírt 

Rántott szelet, kukoricás 
rizs 

Csülökpörkölt, tarhonya Margaréta csirkemell, 
párolt rizs 

01. 27. Szerda Fokhagyma 
krémleves 

Csikós tokány, tészta Rakott karfiol Baconnel-sajttal töltött 
rántott szelet, fűszeres 
burgonya 

Csirkemell steak, friss 
saláta 

01. 28. Csütörtök Sárgaborsó leves Sonkás-tejfölös tészta Párizsi sertés szelet, rizi-
bizi 

Töltött dagadó, 
petrezselymes burgonya 

Rántott pontypatkó, hasáb, 
tartár 

01. 29. Péntek Lencsegulyás Fahéjas palacsinta 3 db Zöldborsós sertés 
tokány, tészta 

Hurka-kolbász, főtt 
burgonya, párolt káposzta 

Fokhagymás pulykatokány, 
rizs 

01. 30. Szombat Káposztás 
bableves       

Holstein szelet, rizi-bizi    

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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