2020. május XXVII. évfolyam 5. szám
Már a Facebookon
is elérhetőek vagyunk!
www.facebook.com/racalmas
A Rácalmás
Televízió adása
MINDEN NAP
19 órakor kezdődik.

Gyermeknapi
köszöntő

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

Fertőtlenítették a buszvárókat, padokat

A rácalmási Szent
György Polgárőr Egyesület tagjai a múlt hónapban
több alkalommal is fertőtlenítették a buszmegállókat
és azok környékét, valamint
a közterületeken lévő padokat. Ezzel is hozzájárultak a koronavírus-járvány
elleni védekezéshez. Köszönjük!

Kedves Rácalmási Gyerekek, Fiatalok, Óvodások,
Diákok! Május első hetei
ben már javában készülődtünk az elmúlt években
a hónap utolsó vasárnapjára, a nagyrendezvényre,
amellyel városunk legkisebb polgárainak, a kisgyermekes családoknak szereztünk néhány kellemes és
talán felejthetetlen órát.
Mindnyájan
voltunk
gyermekek, és egy életen keresztül gyermekek is
maradunk. Hiszen amikor
felnőttként szüleinkkel találkozunk, orcájuk két oldalára puszit adunk, akkor
azt gyermekként tesszük,
akár hány évesek is legyünk, és bizony még akkor is a gyermeki lelkünkkel tesszük ezt, ha már mi

is szülők vagyunk, s gyermekünket, gyermekeinket
neveljük, vagy ami még nagyobb boldogság, unokáinkkal foglalkozunk.
Május utolsó vasárnapján a gyermekeinket, unokáinkat köszöntjük, akár
csak pár kedves szóval, vagy
egy csokival, pöttyös labdával, babával, kisautóval, de
szívünk határtalan szeretetével, hisz az ember életében a legdrágább kincs
a gyermek. A gyermekünk
az, aki mindenek felett áll
életünkben, nincs erősebb
köteléke lelkünknek, mint
a szülői szeretet, amelynek
a koronavírus-járvány sem
szabhat határt.
Boldog gyermeknapot! 
Schrick István
polgármester

Sokat enyhült
a járvány szorítása, de nagyon
vigyázzanak
magukra!

Múlt csütörtökön jelentősen enyhítette a kormány
a koronavírus-járvány miatt
korábban meghozott korlátozó intézkedéseken. Lapunk nyomdába kerülésének
időpontjáig (május 18.) tudtuk nyomon követni a változásokat, de lehet, hogy azóta
tovább lazult a szabályozás.
Figyeljék az aktuális híreket!
Amiről mi tudunk: Hétfőn
már a szállodák is kinyithattak, de az iskolák zárva maradnak. Vidéken a vendéglátóhelyek már a belső, zárt
részükben is fogadhatnak
vendégeket, de a dolgozóik kötelesek maszkot viselni,
és erre kérik lehetőség szerint a vendégeket is, amikor
épp nem esznek vagy isznak.
Megnyithattak a szabadtéri játszóterek és parkok, és a
szállodák, panziók is fogadhatnak vendégeket. Júniustól
vidéken már lehet lakodalmakat is rendezni, legfeljebb
kétszáz vendéggel, a védőtávolság betartásával. Az újság lapzártájának időpontjában hozott a járványügyi
korlátozások enyhítése nem
vonatkozik a közművelődési
intézményekre. A 46/2020.
(III.16.)
Kormányrendeletben elrendeltek szerint a
Rácalmási Művelődési Ház
és Könyvtár továbbra is zárva van.
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A „felháborodást” kiváltó, jelenleg is a sziget bejáratánál készletezett faanyagot nem a VADEX termelte ki

Nagy-sziget – válaszoltak a kérdésekre
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, és a
Vadex Mezőföldi Zrt. közös
nyilatkozatot küldött azokra
a rácalmási Nagy-szigettel
kapcsolatosan közzétett észrevételekre, amelyek lapunk
áprilisi számában jelentek
meg. Kisvárosunk lakói elsősorban a fakitermeléssel,
úgynevezett tarvágással, az
utak állapotával kapcsolatban juttatták el kifogásaikat az önkormányzathoz,
a problémákat fotókkal illusztrálták.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, és a
Vadex Mezőföldi Zrt. közös
nyilatkozata az alábbi:
„Köszönettel
fogadtuk
megkeresésüket, észrevételüket a szigeten folyó munkákkal kapcsolatosan. A
VADEX Mezőföldi Zrt.,
mint a Rácalmási Nagy-sziget, és egyben Fejér Megye
legnagyobb erdőgazdálkodója mindig nagy örömmel
fogadja az erdővel kapcsolatos megkereséseket. Fontos, hogy az erdőgazdálkodó, az erdő, mint sokszínű
ökoszisztéma kezelője a természetvédelmi és gazdasági funkciók mellett, az egyre
nagyobb mértékben jelentkező társadalmi igények kielégítésére is törekedjen,
nyitott erdők politikáját követve. Ezzel nincs másképp
a VADEX Mezőföldi Zrt.
sem, hiszen a tulajdonosi
joggyakorló, Agrárminisztérium égisze alatt számtalan közjóléti létesítményt,
fejlesztést adott át az elmúlt
években (Bence-hegyi kilátó, Pákozd-Sukorói Vadaspark, Soponyai Ökocentrum, Adonyi esőbeálló és
erdei pihenő) és üzemeltet
jelenleg is. Számos fejlesztés
van tervben és folyamatban,
amik mind azt a célt szolgálják, hogy egyre több ember

látogassa, és élvezze a természet adta szépségeket.
Aki korábban is figyelemmel követte a Nagy-szigeten
történteket, már láthatja a
szigeten folyó erőfeszítések
„gyümölcsét”, a fafajcserével
érintett erdőrészletek átalakítását. A több évtizede zajló
folyamat célja az, hogy a korábban, a nemesnyár programban, az idegenhonos,
gyors növekedésű, rövid vágásfordulójú klónokkal betelepített erdőrészletekben
a fakitermelést követően őshonos, az ártérre jellemző
fafajokkal ültessük, kinyújtva a vágásfordulót, biztosítva
a későbbi folyamatos erdőborítást jelentő üzemmódok
bevezetésének a lehetőségét.
A nemesnyár természetes
úton (magról vagy sarjról)
nem, kizárólag mesterségesen újítható fel, melynek így

technológiai előzménye az
egyidejű, teljes területű (de
egybefüggően
maximum
3 hektár kiterjedésű) fakitermelés, az un. tarvágás. A
sziget védett státusza, és az
erdőgazdálkodó szakmai elkötelezettsége a biztosítéka
annak, hogy őshonos, természetvédelmi szempontból értékes állományok jönnek ily módon létre, stabil
ökoszisztémát létrehozva az
elkövetkező évszázadokra.
Ez természetesen nem jelenti, és nem is jelentheti azt,
hogy megszűnik a szigeten
a fahasználati tevékenység,
hanem azt, hogy más, természetközeli üzemmódok
kerülnek bevezetésre - előtérbe helyezve a genetikai
sokszínűséget a monokultúrákkal szemben - így biztosítva az éghajlatváltozással
szembeni védekezés alapját,

valamint az erdei fauna számára a változatos életteret.
(Megjegyzésként, rendkívül jól prezentálják a lakossági megkeresés során
beküldött fényképek a fentebb jelzett problémakört.
Jól kivehető a vágásfelületen
az álgeszt jelensége, és a bélkorhadás tünete. Ezeknek a
fáknak a biológiai vágásérettségi kora is viszonylag
alacsony, ennek elmúlásával
gyorsan válhatnak balesetveszélyessé.)
A „felháborodást” kiváltó,
jelenleg is a sziget bejáratánál
készletezett faanyagot nem
a VADEX Mezőföld Zrt.
termelte ki, az un. „kis-kör”
mentén. Maga a tevékenység
a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósághoz (DINPI)
köthető, ugyanakkor fontos
megjegyezni, hogy nemes
szakmai cél van a háttérben, ugyanis „A Duna ártéri élőhelyeinek helyreállítása
és kezelése” című LIFE Természet pályázat keretében
a DINPI a vagyongazdálkodásában lévő („kivett udvar”, tehát eredetileg nem is
„erdő” művelési ágban lévő)
Rácalmási ingatlanon összesen 3,60 ha-os, un. „erdőalakú feketenyár gyűjteményt”
alakít ki. Ennek célja a természetes élőhelyein erősen visszaszorult feketenyár genotípusok vizsgálata,
fejlődésük természetes erdőtársulásban történő megfigyelése. Távlati célként a
kiválasztott, erdészeti szempontból is kívánatos genotípusok természetvédelmi
célú erdőgazdálkodásba vonása fogalmazódott meg.
Sok sikert kívánunk ehhez a hatalmas feladathoz
számukra, a tisztelt olvasóknak pedig számtalan kellemes, a Nagy-szigeten eltöltött órát, és természetközeli
élményt!”
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Az orvosi rendelőben
megjelenés előtt kötelező
a telefonos egyeztetés

Dr. Kásler Miklós miniszteri utasításainak megfelelően
2020. május 4-étől az alábbi ellátások nyújtására van ismételten lehetőség, a szigorú higiénés rendszabályok, valamint a
miniszter által meghatározott alapelvek betartása mellett.
2020. május 4-i kezdettel újraindultak:
– a háziorvosi és házi gyermekorvosi, továbbá védőnői ellátások és a fogászati alapellátás,
– a járóbeteg szakellátás, ideértve a diagnosztikai ellátásokat és a fogászati szakellátást is,
– az egynapos ellátások,
– a fekvőbeteg szakellátásból a rehabilitáció és a transzplantációs beavatkozások, továbbá
– a nem közfinanszírozott (magán) ellátások.
Háziorvosi és házi gyermekorvosi, védőnői és fogászati
ellátás újraindítása azzal a feltétellel engedélyezett, hogy
rendelésre kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehet beteget fogadni. Az egészségügyi szolgáltatónak és a betegeknek is kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az
egyeztetett időpontok megtartására, a várókban töltött idő
és személyek számának minimalizálására. A rendelőbe belépéskor hőmérséklet mérés szükséges, a betegek között legalább 1,5 méter távolságot kell biztosítani. Folyamatos fertőtlenítőszeres takarítást kell elvégezni, a dolgozók részére
vírusölő hatású kézfertőtlenítőszert, szükség szerint védőeszközöket (védőköpeny, gumikesztyű, szájmaszk) kell biztosítani. Fogászati ellátás során a dolgozók részére a védőfelszerelés használata kötelező.
A személyes találkozással járó vizsgálatokat továbbra is
előzetes konzultációhoz kell kötni, telefon, e-mail, vagy a
háziorvos által meghatározott egyéb elektronikai eszközök
használatával.
A telefonkonzultációt követően kerülhet sor a személyes orvos-beteg találkozásra, mely előjegyzés szerint történjen, a jogszabály szerinti heti 15 órában. Az előjegyzés
fő szabálya óránként maximum 4 beteg vizsgálata.

Orvosok és ügyelet

Rendelésen kívüli ügyeletes orvos:
Hétfőn, csütörtök 16 óráig: Mercz Gabriellan
Kedden, szerdán 16 óráig: Árgyelán Sára
Pénteken: felváltva tart a két orvos ügyeletet
16 óra után és éjszaka az orvosi ügyelet számát kell híni.
Dr. Mercz Gabriella
25/898-028
Dr. Árgyelán Sára
20/341-3839, 25/507-120
Dr. Földi Ágnes
20/413-1556
Dr. Jáky Ágota 30/648-5481
Védőnők:		 25/441-037
Felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet ügyelet, Adony, Bajcsi Zs. u. 5., telefon: 25/504-522

KÖZLEMÉNY

Rácalmás Város Önkormányzat képviselőtestületének és bizottságának tagjai a koronavírus elleni települési védekezéshez felajánlották tiszteletdíjukat.
Amennyiben Ön is úgy gondolja, hogy Rácalmáson támogatni kívánja a koronavírus elleni védekezést, úgy az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett

Koronavírus elleni védekezés
alszámlán
11736037-15361868-10250000
bankszámlára utalhatja
pénzbeni hozzájárulását!

Köszönettel:
Rácalmás Város
Önkormányzat

Tisztelt Rácalmásiak!

A koronavírus-járvány mostani szakaszában is hétről hétre változnak a szabályok, a kormány, illetékes tárca, valamint
az Operatív Törzs hétről hétre tesz engedményeket. Május
4. óta vidéken már nincs érvényben a kijárási korlátozás. A
héten már megnyithattak a könyvtárak bizonyos feltételek
mellett, a játszótereket is használhatják a gyerekek a járványügyi előírások betartása mellett, valamint az esküvőkkel, az
egészségügyi ellátásokkal kapcsolatosan is engedményt tett
a kormány. Az újság lapzártája véges, a nyomdai munkálatok és a terjesztés időszakában is lehettek változások, ezt kérjük, vegyék figyelembe. Amennyiben az intézményekkel, a
rendezvényekkel, táboroztatással kapcsolatban bármilyen új
fejlemény lesz, arról igyekszünk azonnal tájékoztatni Önöket Rácalmás Város Önkormányzatának fecebook oldalán
https://www.facebook.com/racalmas.
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Schrick István
Rácalmás polgármestere

Segítségre szorul? Telefonáljon!

Rácalmás Város Önkormányzata, Schrick István polgármester bízta meg a Rácalmási Gondozóhálózat és a Családés Gyermekjóléti Szolgálat szakembereit a szociális gondoskodás feladatainak ellátásával.
Továbbra is várják azok jelentkezését, akik úgy érzik,
segítséggel könnyíteni tudnak a mindennapjaikon.
Akkor is telefonáljanak, vagy írjanak üzenetet, ha nem
állandó gondoskodásra szorolnak, hanem egyszeri alkalommal kérnek segítséget akár bevásárlásban, akár étkezésben, vagy gyógyszerkiváltásban.
Telefonszámok:
Hódiné Schillinger Andrea 0630/960-0230
Vass Erika 0630/960-8852
Időskorú gondozás:
Juhász-Vedres Szilvia 0630/153-8369
E-mail elérhetőség:
csaladsegito@racalmas.hu, gyerekjoletisz@racamas.hu
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Tilos tüzet gyújtani
Rácalmás területén!

A koronavírus-járványra tekintettel tűzgyűjtási tilalmat
rendelt el Schrick István polgármester, hogy a tiszta levegővel is hozzájáruljon ahhoz, hogy Rácalmás lakói megőrizzék
egészségüket.
A polgármesteri közlemény szövege a következő:
Tisztelt Rácalmási Polgárok!
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 16.§
b, pontja és a 46.§ (4) bekezdésben biztosított jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 9/2020.(III.30.)
veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozat Rácalmás
közigazgatási területén az avar és kerti hulladékok meg�gyújtásának tilalmáról, tűzgyújtási tilalom elrendeléséről a
koronavírus terjedésének visszaszorítása illetve terjedésének
megakadályozása érdekében megtiltom Rácalmás teljes
közigazgatási területén az avar és kerti hulladékok égetését és elrendelem a tűzgyújtási tilalmat.
Döntésemmel felfüggesztésre kerül Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról , az avar és kerti hulladékok égetéséről és a közterületek használatáról szóló 21 /2015. (IX.9.) önkormányzati
rendelet 8. § -ának alkalmazása.
Aki a fentieket nem tartja be szabálysértést követ el. A
szabálysértési ügyben a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság jár
el.
Határozatom nem terjed ki a kerti bográcsozások és hasonló jellegű kerti tevékenységek miatti tűzgyújtásra.
Határozatom 2020. március 30-án 00 órakor lépett hatályba és érvényes a koronavírus terjedése miatt elrendelt országos veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt.
Schrick István
Rácalmás polgármestere

ok:
Közérdekű telefonszám25/517-850

l:
Polgármesteri hivata
25/517-866
25/517-855
  Jeg yző
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25/517 3, 517-864
25/517-861
   Adóüg yi iroda:
25/517-856
  Pénzüg yi iroda:
25/517-852
  Építésügyi iroda:
és aljegyző:
   Szociális iroda,
-020
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-023
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25/517-840
Iskola:
25/440-440
Óvoda és Bölcsőde:
25/440-018
Családsegítő Szolgálat
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25/440-038
Gyermekjóléti Szolgá
lózat:
25/440-456
Szociális Gondozói Há
yvtár:
30/621-0959
Művelődési ház és kön
Körzeti megbízott:
30/621-0962
25/898-028
Polgárőrség:
dr. Mercz Gabriella
20/341-3839
Háziorvosok:
dr. Árgyelán Sára
20/413-1556
Földi Ágnes
30/648-5481
Gyermekorvos: dr.
dr. Jáky Ágota
25/441-037
Fogor vos:
ma:
A védőnők telefonszá
ekorvosi ügyelet
25/504-522
Házi felnőtt és gyerm
u.
Zs.
jcsy
Ba
Adony,
25/441-261
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80/205-020
25/436-535
N:
E-O
állítás:
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:		
víz
öld
zőf
Me
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(csőtörés, dugulás) ese
20/509-7790
Technikai probléma
y
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Gy
20/805-9009
helyben Ragacs
:
Kft. Szennyvízszállítás
LIQUID-PORTER
30/951-0062
Állatorvosi rendelő:
Ferenc
25/789-053
    Dr. Szlávik
l:
detésfelvéte
20-354-8122
Rácalmási képújság hir
us plébános:
20/824-2766
Bozai Márton katolik
likus lelkész
ngé
eva
za
Gé
30/223-3753
Selmeczi
átus lelkész
Fodor István reform

SZEMETET
LERAKNI
TILOS!
Tájékoztató: nincs nyitva
a horgásziroda

A „Sirály” Horgász Egyesület értesíti tagjait, hogy a horgásziroda működését a járványhelyzetre való tekintettel határozatlan időre felfüggesztette. Engedéllyel kapcsolatos
ügyek intézését a „Csali” Horgászboltban (Rácalmás, Széchenyi tér 11.) nyitva tartási időben kezdeményezhetik.
H.E. vezetősége

Felhívás

A Rácalmási „Sirály” Horgász Egyesület felhívja
Rácalmás város lakóinak figyelmét, hogy a Rácalmási
Kis-Duna partján zöld és kommunális hulladék lerakása TILOS!
Az egyesület által karbantartott versenypályán a
HVDSZ halőri szolgálata vadkamerákkal is végez
megfigyelést. Az ideszállított zöld-, vagy kommunális hulladék lerakóival szemben egyesületünk minden
esetben eljárást kezdeményez a Járási Hivatalnál.
Sirály Horgász Egyesület vezetősége
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Kis anyakönyv

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!
Járai Zóra, 2020.05.04., József Attila utca
Hodosán Dalma, 2020.05.05., Tóth Árpád utca
Tóth-Gőgh Benedek, 2020.05.05. Kiss E. utca
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Fotó: Rácz-Lambada József

Kutyaélet karantén alatt
Nem csak az emberek, de a kutyusok életét is
megváltoztatta ez a karantén időszak. Sétaidők minimalizálása, találkozás más
kutyusokkal,
barátokkal.
Minden sokkal óvatosabb,
körültekintőbb lett.
Már nem egy cikket olvastam az interneten arról, mit
tehetnek ilyenkor a kutyatartók, valamint a Facebookon jelenlevő Magyarország
Kormánya is mindennapos tájékoztatót ad nekünk.
Itt az elején kitértek korábban arról, hogy a felelős kutyatartók ne engedjék ös�sze négylábú kedvenceiket,
illetve ne simogassák meg
idegenek, barátok stb. Nem
véletlenül! Ugyanis a kutyák
szőrére is rá tapadhat simogatás, más fajtárssal való játék közben a vírus. De! Tudniillik nem él a vírus örökké
a kutyák szőrén, ha jól tudom 1 napig csak. Viszont!
Ez idő alatt mi is simogat-

juk, játszunk vele otthon a
kertbe, házba anélkül, hogy
tudnánk. Ráadásul az arcukhoz is hozzá érhetünk többször is óvatlanul. Persze sokan azt gondolják, hogy ez
butaság. Nem riogatni szeretném önöket, csupán csak
felhívni a figyelmet arra,
hogy „Jobb félni, mint megijedni!”.
Saját tapasztalatom szerint az elmúlt napokban
ezeket a dolgokat nem, illetve nagyon kevés gazdi tudja,
s tartja be. Így kérem a helyi
kutyatartókat, hogy figyeljünk oda! Amelyik kutya
nem behívható, ne engedje
el! Ezért is vannak a hos�szú, jól látható pórázak. Ne
zavarjuk egymást.
Tartsuk meg a távolságot, valamint a tiszteletet.
Mert a‚ türelem rózsát terem! Lesznek még közös játékok, bandázások. Legyünk
türelemmel! Köszönöm.
Glocz Adrienn

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Rácalmás Város Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Rácalmás Szociális Gondozó
Hálózat dolgozói, ügyfelei nevében is szeretné megköszönni, a Rácalmási Sportegyesületnek, és a Széles�szájú Kisbékának adományozó segítségét, hogy hozzájárult a rászoruló idősek, családok, gyermekek életének
könnyebbé tételéhez.

Köszönettel:

Rácalmás Város Önkormányzat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói és
Rácalmás Szociális Gondozó Hálózat dolgozói
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Rácalmás Önkormányzatának kiadványa
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Szántó Béla (elnök), Bíró Béla.
Szerkesztőség levélcíme: 2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. Telefon: (25) 440-001
Nyomdai munkák: Hibridlevél Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 107-113.
Felelős vezető: Lénárt Balázs ügyvezető
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei

Sajnálattal mondtunk le az idei Tökfesztiválról
Bizonyára olvasták Rácalmás lakói a tájékoztatót a facebook oldalunkon,
hogy a Tökfesztivál elmarad ebben az évben. Miért?
Tették fel a kérdést, érthető
módon, hiszen várják, kedvelik ezt a rendezvényünket.
A Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület vezetősége úgy érezte, akkor hoz
felelősségteljes döntést, ha
idén nem vállalja be ennek
a rendezvénynek a megszer-

vezését, nem kockáztatja az
egyesület anyagi biztonságát. A fesztiválra minden évben neves előadókat, együtteseket szoktunk meghívni,
ezeket időben le kell foglalni. Ha mégsem tarthatjuk
meg a rendezvényt, a kötbért
akkor is ki kellene fizetni a
fellépőknek. Tartani lehet
attól - maga Orbán Viktor miniszterelnök mondta egyik tájékoztatójában
–, hogy őszre várható a ko-

ronavírus-járvány második
hulláma. Mi lesz akkor, ha
ez valóban bekövetkezik, és
éppen a Tökfesztivál időszakára hirdet újabb korlátozó
intézkedéseket a kormány,
illetve az Operatív Törzs?
Nemcsak a fellépőkkel, hanem a kitelepülő árusokkal,
a beszállítói partnerekkel
sem tudunk ilyen körülmények között nyugodt szívvel
leszerződni. Aztán van még
egy probléma: a Tökfesztivá-

lon segítő városvédők többsége nyugdíjas, 65 év feletti,
a veszélyeztetett korosztályba tartozik. Hogyan oldjuk
meg az előkészítést és a lebonyolítást?
Higgyék el, fájó szívvel döntöttünk így! De úgy
láttuk helyesnek, ha felelős
döntést hozunk. Majd lesz
fesztivál, de JÖVŐRE!
Steiner Lajos
a Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület elnöke
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Isteni ALMÁS süteményekkel
neveztek a versenyre
A Tökfesztivál mellet a
tavaszi nagy rendezvény, az
Almavirág fesztivál a legjelentősebb közösségi program, amely a Rácalmási
Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében tömegeket vonz városunkban. Idén
azonban a koronavírus-járvány közbeszólt, nem tarthattuk meg ezt a népszerű
programot sem.
A városvédők azonban
úgy gondolták, hogy a hagyományok ápolása nagyon fontos, jó volna, legalább gondolatban kicsit
együtt lenni. Majerné Perusza Andrea volt a felelőse az
elmúlt évben is a fesztivál részeként meghirdetett almás
sütemények
versenyének.
Andrea ötlete volt, hogy ezt
hirdessék meg idén is, mégpedig online. Az Almavirág
a múlt hét végén május 16án lett volna, innen az időzítés: a online versenyre nevezőknek talán kicsit eszükbe
jutottak a közös fesztiváli
emlékek, amikor a sütőből
kiemelt, forró almás süti illata lengte be a házat.

A beküldési határidő május 14. csütörtök éjfél volt.
Majerné Perusza Andrea
jóleső érzéssel fogadta, hogy
19-en sütöttek otthon almás süteményt, készítettek
fotómontázsokat az elkészült süteménnyel, és küldték el azt Andreának, aki aztán a fotókat boldogan tette
közzé május 15-én pénteken.
Megtekinthetik:
https://
www.facebook.com/Almaviragfesztival.
Egy napon keresztül,
vagyis szombat, 16-án reggel 6 óráig lehetett lájkolni
(vagyis szavazni). A legtöbb
lájkot kapott almás finomság készítője közül három
ajándékcsomagot
kapott!
További hét legnépszerűbb
almás süti alkotóját is megjutalmazták! „Ezen a mi kis
online játékunkon, inkább a
kinézet, a tálalás, a fotó beállítás és a népszerűség játszott
fontosabb szerepet, máskor
a hozzáértő zsűri, kóstolás
után döntötte el, melyik a
legfinomabb almás desszert”,
írta Andrea a facebook oldalon az eredményhirdetéskor.

A 2020-AS ALMÁS SÜTEMÉNYEK ONLINE VERSENY
GYŐZTESEI:
Első helyezett: NAGY VIKTÓRIA, aki 278 pontot kapott almás krémesére.
Második helyezett: NAGY IMRÉNÉ ENIKŐ, aki 261
pontot gyűjtött habos almás süteményével.
Harmadik helyezett: BÁNHEGYESINÉ SIMON MÁRIA, akinek 219 ponttal díjazták kakukkfüves almatortáját.
Különdíjban részesültek:
HANZLINÉ ÉVA, SZABÓ ILDIKÓ, PAP FÉLIX
FERENC, IGMÁNDINÉ VALASTYÁN TÜNDE, PINTÉR DÓRA, BOGÁR-GUBICZA DORINA, FENTŐS
TÍMEA
Gratulálunk a díjazottaknak és minden résztvevőnek!
Díjaikat Majerné Perusza Andreánál vehetik át, egyeztetett időpontban.
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Iskolánk büszkeségei: Fodor Sára, Gurics Anna és Kunos Miklós

Országos olvasóverseny 2. helyezettjei lettek a dikákjaink
,,Boldog , aki olvas ! Aki jól
olvas , boldogul!„
Nagy elismeréssel és büszkeséggel írhatok három hetedikes tanítványomról, akik
egy neves országos olvasási
csapatversenyen 2. helyezettek lettek. FODOR SÁRA,
GURICS ANNA és KUNOS MIKLÓS a teljesítményükkel
bebizonyították, hogy kitartó és rengeteg
munkával, egymást támogatva és elfogadva a dobogóra lehet kerülni. Annak is
a 2. fokára, csupán egy ponttal lemaradva az 1. helyezettől. A dicsőséges elismerésre
márciusban, a verseny eredményhirdetésekor került sor.
A gyerekek a 3 fordulós versenyben nyújtott teljesítményükért oklevelet és ajándékcsomagot kaptak.
Több éve működik a
HEBE Kft. csapata, amelynek alapítói azt tűzték ki célként, hogy a náluk versenyző
diákok a hagyományos iskolai
rendszerben közvetített tananyagot élményszerűen dolgozzák fel. Fontos számukra,
hogy a diákok megtanulják a
komplex projektfeladatok készítését, és megtapasztalják
a csapatban működés fortélyait. Több tantárgyból indítanak egyéni és csapatversenyeket. Nyelvekből (német,
angol), természettudományból (földrajz), a humán tárgyakat tekintve történelemből és irodalomból.
A csapatom az őszi olvasóversenyre nevezett. A feladatokat ímélben küldték a kapcsolattartónak,aki legtöbbször
a szakos tanár. Egy-egy forduló feladatainak megoldására 4-5 hét állt a rendelkezésre. A kis csapatommal közös
megbeszélésen elosztottuk az
aktuális feladatokat. Mindig
jutott egyéni megoldást kívánó feladat mindhármójuknak , ezek a kérdések főként
a cselekményre vonatkoztak.

A legnagyobb arányban viszont azok a kreatív, fantáziát megmozgató, közös érvelést ,vitára sarkalló, sokszor
rajzkészséget igénylő feladatok szerepeltek, amelyek időigényesek voltak, építő jellegű
együttműködést igényeltek.
Képzeletbeli riportkészítéstől
blogíráson át, esszéírástól az
önismereti feladatokig igen
változatos kérésekkel fordultak minden fordulóban a gyerekekhez a szervezők. Minden csapattagnak írni kellett
kézírással arányosan, bizonyítva a közös munkavégzést.
Egy fordulóban 70 pontot lehetett elérni , majd a végén a
regényből egy lapbook készítésével befejezni a munkát.
A lapbookkal még 30 pontot
zsebelhetett be a csapat, ha
az az elvárásoknak megfelelő
minőségű lett.
Ez a verseny azért is szimpatikus, mert a forduló feladatait miután postáztuk,
kb. 3 hét múlva megtudtuk a
pontjainkat, és visszaküldték
a munkánkat kijavítva. Egyre jobban izgultunk, mert láthattuk táblázatban az összes
versenyben lévő, ötvenhárom
csapat pontjait. Mi nagyon
pontosan, odafigyelve minden részletre csak 2 pontot

veszítettünk a 240 maximum
pontból, amely eredménnyel
a 2. helyezés boldog tulajdonosai lehettünk.
Nem először versenyeztünk. Már a tavalyi tanévben
is neveztünk, és a versenyt a
26. helyezés megszerzésével zártuk. Akkor tanulságul megfogalmaztuk, hogy
az 1-3. hely megszerzéséhez
nem elég jól dolgozni, hanem
nagyon-nagyon jól kell teljesíteni, ha dobogóra akarunk
állni. Őszintén kijelenthetem,
hogy 1-2 pontnál nem lehet többet veszíteni a három
forduló során, ha dobogósok
szeretnénk lenni. Ezt nem
könnyű elérni, mert a feladatok igen összetettek. Az idei
2019/2020. tanévben komoly elhatározással kezdtünk
a feladatokhoz. Az ígéretünket betartva, precíz, hibátlan
válaszainkkal a megszerezhető 240 pontból tényleg csak
2 pontot veszítettünk.
A három fordulós levelezős versenyt alsós, felsős és
középiskolás korosztályban
indították a szervezők. Két
regény közül lehetett választani . Az egyik lehetőség J. K.
Rowling Harry Pottere volt,
a másik R. J. Palacio Csodácska című regénye. Csapa-

tunk a 2012-ben angol nyelven megjelent amerikai író,
Palacio modern klasszikusát választotta, melynek címe
magyarra fordítva Az igazi
csoda vagy Csodácska című
regény volt. A regény hónapokon át vezette a New York
Times sikerlistáját. A bestsellert mi, magyarok 2014-ben
olvashattuk anyanyelvünkön .
Az írót egy genetikai hibával született lány ihlette története megírására, akit egy
fagyizónál látott. A regény
érzékeny témát dolgoz fel a
tizenéves korosztályt megszólítva. Palacio tükröt tart a
társadalom épnek, normálisnak tartott tagjainak. A szereplők által láthatjuk, hogyan
viszonyulunk a veleszületett
mássághoz, és azt is, hogy mit
váltunk ki egy-egy félresikerült vagy totálisan érzéketlen
reakcióval az érintettekben.
Örülök, hogy tanítványaim ezt a regényt választották, mert a tanulságos történet nemcsak mások, hanem
saját magunk elfogadásának
fontosságára is felhívja a figyelmet .
August Pulmann, a regény
11 éves főszereplője arc nélkül született. Számos korrigáló, fájdalmas műtéten esett
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át, hogy állkapcsot képezzenek neki. Ám az egyik szeme
még így is sokkal lejjebb van a
másiknál, és az orra is szétcsúszott az arcán. Auggie látványa ijesztő annak, aki először
tekint rá, pedig 27 műtéten
már túl van. De! Tud lélegezni, enni és játszani. A kérdés,
hogy barátkozik-e egy torz
arcú kisfiúval bárki? ,, A külsőmet most nem írnám le, bármilyen borzalomra gondolsz,
azt szorozd öttel!„ - írja a regény főhőse magáról. A fiú a
sok műtét miatt 11 éves koráig nem jár iskolába. Az 5. osztályt kezdi közösségben . Auggie egy hétköznapi gyerek, de
az arca nem hétköznapi.
Képes lesz meggyőzni az
osztálytársait arról, hogy külseje ellenére közéjük tartozik?
A családi védőhálóból kiszakadva kell elfogadtatnia magát.
A regény érdekessége, hogy
több szereplő nézőpontjából
ismerhetjük meg az eseményeket. Például Via, a főszereplő nővére szemszögéből
megismerhetjük az ő lelki vívódását, hiszen öccse áll a gúnyolódások és elfordulások
középpontjában. Hogyan éli
meg egy 14 éves lány az öc�csét körülvevő eseményeket?
Via nézőpontjából azon testvérek millióit érthetjük meg,
akik beteg testvér mellett nőnek fel, s az ő árnyékukban
múlik el a gyermekkoruk.
Sajnálják testvérüket, de érzelmileg megsínylik a kellő
szülői odafigyelés hiányát.
Palacio egy cuki kisgyerek
helyett olyan fiút választ főhőséül, akinek arca alig hasonlít emberi ábrázathoz.
Sok esetben egy testben, lélekben egészséges gyereknek sem egyszerű új közösségbe integrálódni. A regény
szeretni tanít, elgondolkodtat, elfogadásra nevel, megnevettet, megsirat, felnyitja a
szemeket, kitágítja a világnézetet. A beilleszkedési nehézségeket a tizenévesek nyelvezetén keresztül tökéletesen
megfogalmazza.

Számtalan szociálpszichológiai vizsgálat alátámasztja, hogy az emberek
szépséghez való vonzódása
szinte misztikus. Bizonyított
tény vizsgálat nélkül is , hogy
a szép emberek sokkal sikeresebbek, több barátjuk van,
hibáik miatt toleránsabbak
velük. A csúnya embereknél
vizsgálat nélkül is kikövetkeztethetjük, hogy mindez
fordítva működik. Ismerjük
azt a mondást, hogy a látszat
csal. Nem szabad elfeledkeznünk arról, amit a A kis herceg meseregényben a róka
mondott barátjának, a kisfiúnak: ,,Jól csak a szívével lát
az ember, ami lényeges, az a
szemnek láthatatlan.”
A regényből 2017-ben
film készült Az igazi csoda
címmel. Az édesanya szerepét Julia Roberts alakítja. Sokak szerint a film tönkretette
a könyv gondolatvilágát, mert
a film főszereplőjét játszó fiúnak ( Jacob Tremblay), sokkal
kevésbé sérült az arca a filmben, mint a valóságban volt.
Ezt döntse el minden olvasó
szerintem, aki megnézi a filmet is, miután kedvet kapott
az olvasáshoz .
Én magyartanárként ezt a
könyvet gondolkodás nélkül
beemelném a kötelező olvasmányok közé.
Zárszóként még egyszer
megdicsérem Annát, Sárit
és Mikit, akik nem érdemtelenül lettek az országos olvasási verseny második helyezettjei.
Igen jó hírű iskolákat
előztünk meg országszerte, a
tankerületünkből rajtunk kívül csak a Széchenyi gimnázium felsős csapatai versengtek.
A megyénkből kb. 4-5 csapat
jelentkezett összesen, a többi
csapat országunk más-más
megyéjét képviselte.
Gratulálok a csodálatos
eredmény eléréséhez tanáraitok, diáktársaitok és a magam nevében egyaránt!
Panyi Erika
magyartanár
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Postahivatal
nyitva tartása

A Rácalmási Postahivatal értesíti az ügyfeleket, hogy a hivatal a szokásos nyitvatartás szerint várja az ügyfeleket.
Hétfő 8:00 - 16:00 óráig
Kedd 8:00 - 16:00 óráig
Szerda 8:00 - 17:00 óráig
Csütörtök 8:00 - 16:00 óráig
Péntek 8:00 - 15:00 óráig

Elkezdődtek az edzések

Május 4-től elkezdődtek a Rácalmás SE keretein belül a kajak-kenu
edzések, természetesen a járványügyi előírások szigorúan vett betartásával.
Bölcskei Ferenc szakosztályvezető

Cseréltesse nyárira!

Most már teljes bizonyosággal kijelenthetjük: itt a tavasz
és vele a nyári abroncscsere ideje. A vírus azonban átírta a
forgatókönyvet, hiszen míg számos tulajdonos továbbra is
folyamatosan rója az utakat munka vagy a szükséges árucikkek beszerzése miatt, sokan erre az időszakra a falra akasztották a kulcsot – ám mindkét esetben szükséges már a nyári
abroncs cseréje. Tomin István, a Hankook műszaki vevőszolgálatának vezetője ezúttal mind a cserével, mind a hosszabb
ideig álló abroncsok ápolásával kapcsolatosan ad tanácsokat.
A részleges kijárási korlátozások miatt aki teheti, otthonról dolgozik, hivatalos ügyeinket elsősorban telefonon és interneten intézzük, és barátainkkal is online tartjuk a kapcsolatot. Amint a nagykabátok és a bélelt cipők a szekrény
mélyére kerülnek, autónkról is le kell kerüljenek a téli papucsok. A tulajdonosok egy része parkoltatja gépjárművét és
máshogy oldja meg a szükséges árucikkek beszerzését, míg
mások továbbra is főleg autóval küzdenek a mindennapokban. Bárhogy is legyen, sem az álló, sem a használatban lévő
járműnek nem megfelelő a téli abroncs, mindenképpen be
kell tervezni a nyári cserét.
Hankook Tire
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Esküvői szezon a Jankovich-kúriában
– ebben az évben kicsit másképpen
Az esküvői idény legnépszerűbb időszaka a május illetve a szeptember és
október. A nyári forróságok miatt június és július
folyamán kevesebb esküvőt
szerveznek. Ugyanakkor
egyre gyakoribb az extrém
időpontokon tartott esküvők. Hétköznapokon, főleg
pénteken szerveznek egyre többen esküvőt. Mindamellett a különleges számjegyű dátumok, valamint a
decemberi napok is egyre
népszerűbbek a lakodalmak szervezésére.
Az idei esküvői szezont
sajnos, jelentősen befolyásolja a koronavírus-járvány.
A májustól szeptember végéig tervezett és letárgyalt
lakodalmakat visszavonták
illetve átütemezték. Alaposan átalakította a teljes
idényt.
Újratervezés van, újra
tervezünk a párokkal. A
tapasztalatok szerint akadálymentesen, korrektül
állnak hozzá a helyzethez.

Az átütemezéssel járó
problémákat és terheket
megfelelő kommunikációval tudjuk segíteni, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy a jelen helyzetet
átvészeljük.
Ezekben a hónapokban
a szertartásokat és a lakodalmakat csak a következő szabályok betartásával

Elérhetőségeink:
Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ
Rácalmás, Jankovich Miklós köz 5-7.

Gál Mária, turisztikai referens: +36/309229830
referens@jankovichkuria.hu
Kis Petra, turisztikai referens: +36/25440020
jankovichkuria@jankovichkuria.hu
Bodnár Edina, igazgató: +36/306322683
info@jankovichkuria.hu

Honlap: www.jankovichkuria.hu

tudjuk megtartani. Az esketés utáni vígasságot a jelenleg érvényben levő kormányrendelet alapján úgy
rendezhető meg, hogy a
vacsorateremben levő asztalok között meg kell tartani a 1,5 méteres távolságot.
Egy asztalnál kizárólag
az egy háztartásban élők

ülhetnek. A násznép létszáma maximálisan 200 fő
lehet.
Az ifjú pár által kitűzött dátumig még történhet változtatás a kormány
részéről, így fontos, hogy
a házasulandók folyamatosan tartsák a kapcsolatot az
általuk választott helyszínnel és szolgáltatókkal.
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Jó emberek egy jó ügyért
A Vállalkozók Rácalmásért Egyesület egy adománnyal ajándékozta meg
a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházat. Aki mesél
nekünk a kezdeményezésről,
a szándékról, az ötletadókról, a megvalósulást segítőkről, az nem más Mint Szabó
András, az egyesület elnöke.
Egy picit visszaugranék
az időben, egész konkrétan
bő egy évet – kezdi András. Bizonyára sokan tudják,
hogy a Vállalkozók Rácalmásért Egyesület néhány éve
tavasszal szervez egy vásárt,
találkozót, szakmai fórumot,
robotika kiállítást a Jankovich-kúriában. Ha minden
a „normális kerékvágásban”
haladna, akkor már bőszen
erre a tavaszi vásárra, rendezvényre készülnénk.
Az élet azonban másképp hozta, de úgy vélem,
nekünk, mint egyesületnek
az a feladatunk, hogy lépést
tartsunk a felmerülő kihívásokkal és élen legyünk a felmerülő problémák, igények
kezelésében. Az élet tehát
úgy hozta, hogy a március
elején megtartott vezetőségi
összejövetelünknek más témája lett, mint a vásár szervezése. Ez a másik téma pedig – egyöntetűen minden
tagunk részéről – a hogyan
tudunk segítséget nyújtani a
korona vírus miatt kialakult
helyzetben. A szervezőerőnket így hát másfelé irányítottuk. Tudomásunkra jutott,
hogy a dunaújvárosi kórház
nem rendelkezik elegendő
védőfelszereléssel a megfelelő védekezéshez. Nem tudja minden dolgozóját ellátni
a biztonságos munkavégzést
lehetőségét biztosító szájmaszkokkal. Felmerült hát a
javaslat, hogy az erőforrásainkat fókuszáljuk most erre a
problémára, segítsünk a kór-

háznak, segítsünk az ott dolgozóknak.
A munka megindult hát.
Nagyon sok email-t küldtünk, személyes, telefonos
megkeresések voltak, igyekeztünk felkutatni a segítő
szándékú vállalkozókat, magánszemélyeket. Végül 11
vállalkozás, illetve magánszemély volt, aki támogatta a kezdeményezésünket, s
összesen több, mint 600.000
Ft gyűlt össze. Az adományozók név szerint: a Pontifex Hungária Kft., a Mátyásy Ker.és Szolg. Kft., a
Timpanon P+P Kft., az RSTEEL Kft., a H. R. PROFIX Kft., a FÖDÉM 2001.
Kft., a Ferropan Épitő Kft.,
a DUNAVIA Kft., a SELFSUPORTING Kft., Dualszky Kovács István, illetve
Nagy Gábor.
Az FFP 2-es típusú
maszkokat a MOM Rt.-től

vásároltuk meg, akik szintén
hozzájárultak az adományhoz, árengedmény formájában. A teljes ráfordított adományösszeg így 632.400 Ft
lett, biztonságos munkavégzést biztosító szájmaszkok
formájában.
Térjünk ki egy kicsit arra,
hogyan fogadta mindezt a
kórház.
Nagy köszönettel és
örömmel.
Segítségünkre
volt a folyamat során a kórház gazdasági igazgatója,
Posch Ferencné, aki az ötlet
megszületésétől a május 14-i
megvalósult átadásig nyomon követte a kezdeménye-
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zés alakulását. A maszkok
átadására a kórházban került
sor, mint a fotón is látható,
a szükséges védőfelszerelésben, szűk keretek között, a
főigazgató úr, dr. Mészáros
Lajos jelenlétében.
A mai napon, hogy erről
beszélgetünk, mit érzel az
adomány kapcsán?
Jó érzéssel tölt el, hogy
az egyesületünk ismét eleget tett társadalmi szerepvállalásának, élére állt egy
helyes kezdeményezésnek,
magára vállalta a szervezést,
a beszerzést, a lebonyolítást.
Boldog vagyok, hogy többedmagammal segítettünk
az egészségügyi dolgozóknak, akik sokat tesznek értünk ebben a megváltozott
helyzetben is. Miért, ha nem
ezekért a dolgokért érdemes
egy egyesületet működtetni,
s részemről azt vezetni…
Beszter
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Művelődési Ház
és Könyvtár Rácalmás
Kedves Látogatóink!

Az újság lapzártájának időpontjában a járványügyi
korlátozások enyhítése nem vonatkozik a közművelődési intézményekre. A 46/2020. (III.16.) Kormányrendeletben elrendeltek szerint a Rácalmási Művelődési Ház és
Könyvtár továbbra is zárva van.
Nem látogatható az intézmény, sajnos még mindig nem fogadjuk a klubokat, terembérlőket sem, nem
szervezünk és tarthatunk rendezvényeket, és termeink
sem bérelhetőek.
Amíg személyesen nem tehetjük meg, igyekszünk az
online térben, honlapunkon és Facebook-oldalunkon kulturális tartalmakat szolgáltatni. Ilyen volt a költészet és az
anyák napi műsor, valamint Szitáné Zoboki Janka természetgyógyász áprilisra tervezett előadása.
Májusban is készülünk hasonló, saját gyártású online tartalmakkal, például a gyermeknap alkalmából, de
a nemzeti összetartozás napjának 100. évfordulójáról is
méltón kívánunk megemlékezni a Rácalmási Színjátszó Kör közreműködésével.
A könyvtár változatos könyvtári kihívásokkal, könyvajánlókkal is készül, melyeket szintén a fent említett online
felületeken érnek el.

A fertőzésveszély miatt a zárvatartás ideje alatt az otthon gyűjtött műanyag kupakokat nem áll
módunkban befogadni.

Sétáló történetek
A Nemzeti Művelődési
Intézet Fejér megyei Igazgatóságának Sétáló történetek elnevezésű kezdeményezéséhez is csatlakoztunk:
Várjuk azok jelentkezését,
akik Rácalmás régi épületeihez, lakóházaihoz, kulturális színhelyeihez, akár elhagyott, romos épületeihez,
vagy egy-egy utcához, szoborhoz, egyszóval az épített
örökségéhez fűződő legendát, anekdotát ismernek, és
azt szívesen elmondanák!

Küldje el a történetét emailen a racmuvhaz@racalmas.hu e-mail-címre, vagy
keressen minket a 30/2162372-es telefonszámon, szívesen segítünk a történetek
legépelésében, megformázásában is!
A lejegyzetelt, fotókkal
illusztrált történeteket megyei szinten gyűjtik, azokat a fenti kezdeményezés
szerint a Nagyi, mesélj nekem! című projekthez továbbítjuk.

Május végéig tart a Rácalmási cimbora történeti kvíz, amelynek kérdéseit itt is
megosztjuk a jelentkezni vágyókkal:

Rácalmási cimbora történeti kvíz
1. Hány éves a Rácalmási Cimbora Klub?
5
7
10
2. Hol van a Cimborafa Rácalmáson?
A Fő úton
A művelődési ház előtt
A hátsó parkban
3. Ki volt a Cimbora Klub vendége 2020-ban?
Lackfi János
Tóth Krisztina
Berg Judit
4. Mikor szoktuk tartani a Ki mit tud Gálát?
Karácsonykor
A nyári szünetben
A klub születésnapján
5. Melyik múzeumban voltunk 2019-ben?
Szépművészeti Múzeum
Petőfi Irodalmi Múzeum
Hadtörténeti Múzeum
6. 2019-ben milyen témában rendeztük meg a Cimbora tábort?
Lovagok
Sárkányok
Kalózok
7. Mikor tartjuk a madarak és fák napját?
Május 12.
Május 22.
Május 10.
8. Mivel egészíted ki: más......... ékeskedik
Ruhájával
Fájával
Tollával
Küldd el a nevedet és anyukád/apukád e-mail-címét
május 29-ig a cimborakk@gmail.com címre!

Rácalmás
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Néhány könyvtári szolgáltatást már biztosíthatunk
A zárvatartás a könyvtárra is vonatkozik, azonban néhány könyvtári szolgáltatás biztosítására május 18-tól lehetőségünk nyílt 65 év felettiek részére házhoz szállítással, 65
év alatti könyvtártagoknak előre leadott igények szerint
könyvcsomagok átadásával a művelődési ház előtt, szabadtéren (az intézménybe továbbra is csak az ott dolgozók
léphetnek be).
Menete:

Tekintse meg a kölcsönözni kívánt könyveket a könyvtár weboldalán található elektronikus katalógusban
(https://konyvtar.racmuvhaz.hu/sziren/)!
Az online katalógus használatához nincs szükség bejelentkezésre, a nélkül is böngészhető az állomány. A Név és
Törzsszám beírása után a saját aktuális kölcsönzési adatok
tekinthetőek meg. A törzsszám az olvasójegyen található
(olvasó száma). Akinek nincs rajta valamiért az olvasójegyen, annak telefonon (36/30 486 6951) vagy e-mailben
(rackonyvtar@racalmas.hu) segítünk.
Jelenleg új beiratkozásra nincs lehetőség!

Csak a kölcsönözhető státuszban lévő könyvekre adató le igény, hétköznapokon 7-15 óra között mobiltelefonon (+36/30 486 6951) vagy e-mailen (rackonyvtar@racalmas.hu).

A könyvigénylést minden esetben visszaigazoljuk,
amely visszaigazolás tartalmazza a könyv átvételének/
házhoz szállításának (csak Rácalmásra, kizárólag 65 év
feletti könyvtártagoknak) időpontját.
Könyvet hétfői és pénteki napokon tudunk kiszállítani és
átadni is, mindkét esetben csak előre egyeztetett időpontban.
• hétfői átadáshoz és szállításhoz az igényeket pénteken 13 óráig
• pénteki szállításhoz és átadáshoz az igényeket csütörtökön 13 óráig várjuk.
A könyvek átvételekor kérjük a járványügyi előírások
betartását, és szájmaszk használatát!
A zárvatartást elrendelő kormányrendelet feloldásáig
egyéb könyvtári szolgáltatások (például fénymásolás, internetezés) nem vehető igénybe.
A fenti szolgáltatás csak lehetőség, a zárvatartás idején továbbra sem számolunk fel a kölcsönzési idő lejárta miatt késedelmi díjat!
Kérdés, kérés esetén keresse a könyvtárt mobiltelefonon
(+36/30 486 6951) vagy e-mailen (rackonyvtar@racalmas.
hu)!
Jó egészséget kívánunk!
A Rácalmási Művelődési Ház
és Könyvtár dolgozói

A Gerendai Gábor által
szerkesztett zenei válogatásban
folytatódik az operaénekesek
bemutatása.
Ezúttal az ’50-es és a ’60-as évek egyik
legnépszerűbb opera- és
operetténekesének,
Orosz Juliának a felvételeiből
is hallhatunk.
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Wetzel I. György a sportember és a festőművész

Wetzel I. György (1881-1970)

Wetzel I. György és felesége

Wetzel I.György Tabáni utcarészlet a Tabáni Galériában

Wetzel I. György őseiről,
szüleiről a „Wetzel Gyula, a
magyar szabadalmi törvény
megalkotója” című írásomban már részletesen írtam.
Wetzel I. György (18811970) Budapesten született.
Középiskoláját Székesfehérváron a Cisztercitáknál végezte és az ő kollégiumukban
is lakott. Bár nincs rá utalás,
de későbbi sporteredményei
alapján biztos, hogy nagyon
sokat sportolt: atletizált és
evezett. 1898-ban felkerült
Pestre és a Pázmány Péter
Tudományegyetem jogi karán tanult. Igen tehetséges fiatalember volt, de tehetségét
sajnos nem mindig pozitívan
használta fel.
Vezér egyéniség volt, egy
év múlva már az Egyetemi Kör elnöke volt. 1899ben volt 50. évfordulója annak, hogy Segesváron Petőfi
Sándor az oroszokkal vívott
csatában meghalt. Ezzel
kapcsolatban a Petőfi Kör
nagyszabású emlékünnepséget szervezett, az egyetemisták részéről az ünnepség fő szervezője Wetzel I.
György volt. Harmad-magával 1889-júliusában utazott

Segesvárra és mondott ünnepi beszédet.
Minden év januárjában
jogász bált szerveztek a Joghallgatókat Segítő Egyesület
javára. I. György a jogászbizottság tagja és a bálok szervezője volt.
Az egyetemen I György
igen aktív sportolásba kezdett. Így atlétikában hamarosan nem csak egyetemi
első, hanem országos szinten a MAC egyesület színeiben is az elsők között volt.
A 100,-200- és 400m-en a
sík és akadályfutásban versenyzett és általában az elsők
között volt. 1904 tavaszán
voltak az olimpiai válogató versenyek. 1904 tavaszán
zajlottak az olimpiai válogató versenyek, 1904 nyarán
Amerikában St. Louisban
rendezendő olimpiára utazó
magyar csapatba Györgyöt
is beválasztották, de anyagi
okok miatt végül nem jutottak ki az olimpiára.
1905-ben
300
yard
(yd=0.91 m) távon új csúcsot
állított fel 33,4 mp. eredménnyel. Alapított egy komoly értékű Wetzel díjat,
amit az kaphatott meg, aki

az eredményét túlszárnyalja.
Ezt csak 1919-ben sikerült:
33,2 mp.-el győzött Krepuska Géza, a MAC versenyzője. Így kapta meg a Wetzel
díjat. Krepuska még az évben
33,0 mp-re javította korábbi
eredményét.
Az evezés és a vitorlázás
is nagy szenvedélyei közé
tartozott. A Nemzeti Sport
1902-ben összesítette a versenyzők evezését és azt hozta ki, hogy a Nemzeti Hajós
Egylet versenyzője, Wetzel I.
György evezett ebben az évben a legtöbbet, 1600 km-t.
A teniszben is kiváló eredményeket ért el. Nem csak
hazai, hanem nemzetközi
versenyeken is sikeresen szerepelt, így pld. Magyar- Holland Davis Kupa budapesti
mérkőzésen I. György teljes
sikerrel szerepelt. A Nemzeti
Sport újság 1902-ben indult
útjára és a szerkesztő bizottságba Wetzel I. Györgyöt is
beválasztották, így az újságírásba is bekapcsolódott és a
sportcikkek egy részét ő írta.
A jogi egyetemre már
úgy utazott el, hogy az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat tagja volt. A

társulat igazgatósága 18991900 évi téli tárlatát meghívásos alapon rendezte, itt
Wetzel I. György is kiállított.
1903-ban a Szegedi Képzőművészeti Egyesület nagyszabású kiállítást szervezett.
I. György Olasz városrészlet olajfestményét egy vevő
megvásárolta.
Napnyugta
című olajfestményét az egyesület vásárolta meg és sorsolta ki. 1905-ben hat képével
szerepelt a Nemzeti Szalon
tárlatán. „Fejlődésképes tehetségének jó bizonyítását
szolgáltatta. Legtetszetősebb
levegős és széles távlatú képe
a Hóolvadás, nagyon ügyes
a Rácalmási virágos rét és az
Olasz udvar intim hangulata”
írták az újságok. 1939-ben a
Műcsarnok téli tárlatán szintén kiállított és a kritika azt
írta, hogy „jó érzéssel látjuk
Wetzel I.György olajfestményét.” Képeivel az 50-es évek
végéig találkozhatunk a kiállításokon. Néhány képe Budapesten a Szebeni Antal téren a Tabán Galériában ma is
megtalálható.
Wetzel I. György 1904ben befejezte az egyetemet
és le is doktorált.
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1905-ben megnősült. A
Szigetfő utcai kúriájukkal
szemben volt a Meszleny kúria. Meszleny Lajosnak volt
két szép lánya: Márta és Rozália. György Mártát (18891948) 16 éves korában vette
feleségül. A lapok hosszú cikkekben számoltak be a fényes
esküvőről, mely Pesten a Jézus Szíve templomban zajlott
le. Az esküvőt Rott Nándor,
a család barátja celebrálta. A
Szigetfő utcai Wetzel kúriában laktak. 1907-ben György
és 1915-ben János nevű gyermekük született.
1905-től a lóversenybe is
bekapcsolódott. A Vadász és
Versenylap arról írt 1906ban, hogy a híres Legendát Wetzel György vásárolta
meg, a kancát és a többi versenylovát egy magán lóistállóban gondozták.
1906-ban könyvet írt és
a Magyar műkritika címmel
kiadták. A megjelent kritikákat az alábbiakban foglalom
össze: Dr. Wetzel kis füzete
egyrészt kárörvendő szenzációt, más részt mélységes
megbotránkozást okozott.
A személyi vonatkozású támadásokat leszámítva, nem
egy figyelemreméltó dolgot
mondott el a temperamentumos szerző. És legyen bár
a forma pongyola, éles és felületes, egy s más mondását
még sem lesz haszon nélkül
nyugodtan átgondolni.
1906-ban az atlétikát abbahagyta, csak az evezést, vitorlázást hagyta meg szórakozásképen. Egy új sportot,
a szellemi sportot kezdte komolyan űzni. Ezt a sportot
versenyszerűen a 60-as évekig űzte. 1954-ben a Magyar
Sakkélet közöl egy fotót,
amelyen a 73 éves I. György
Honfi Károly I. o. minősítésű versenyzővel mérkőzik.
1958-ban már nem tudta
megvédeni I. osztályú minősítését, II. osztályú sakkozóként folytatta. Érdekes
sportesemény volt 1958-ban.
A Pest megyei Sakk Szövetség I. osztályú minősítő sakk-

Wetzel II György, felesége Józsa Jolán, fiúk László (1939-2019)

Wetzel László, anyja és nagyanyja
versenyén három Wetzel családtag vett részt, dr. Wetzel
I. György és fia, Wetzel II.
György, valamint unokája,
Wetzel László. A bajnokságot a 19 éves unoka, László
nyerte.
1907-ben
jótékonysági sportversenyt szervezett
Rácalmáson a megyei tüdőszanatórium építése javára.
A rendezvény sikeres volt, a
vártnál jóval több pénz gyűlt
össze.
1910 körül egy áramfejlesztő telepet létesített a kúriában. A hálózatot úgy építették ki, hogy utcai világítást
is biztosított. Ebben az időben Pesten még gázlámpák
égtek. Ugyancsak ekkor létesítette a versenyistállót, ahol a
versenylovait tartotta, mindezt feleség Márta vagyonából
finanszírozta.
Ügyvédi praxisát 1905ben kezdte, de munkája nem
a bírósági ügyekben merült
ki, hanem képviseleti, igaz-

gatótagsági feladatokat látott el. Ebből emelek ki néhányat: igazgatósági tag volt
a 1912-ben alakult Balatonföldvár
Fürdőigazgatóság
Rt.-nek; 1922-ben az I. Ercsi Cementáru Gyár Rt.-nek;
AZ 1923-ban alakult Budapest VII. kerületi Letéti és
Kereskedelmi Bank Rt.-nek,
ahol tűzifa, vegyészeti, textil, cement és az építkezés
körébe tartozó árucikkekkel
kereskedtek. 1925-ben másodmagával egy Közkereseti
Társaságot hozott létre, mely
mindennemű mezőgazdasági terménnyel bizományi formában foglalkozott.
1928-ban létrehozott egy
kereskedelmi vállalatot, mely
külföldi dohánygyártmányok
behozatalával és közvetítésével foglalkozott.
Wetzelt a politika is érdekelte. 1918-ban a rácalmási
szociáldemokraták összejöttek, Pestről meghívták Kadosa Dezsőt, aki előadást tartott,
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majd utána megalakították a
Szociáldemokrata Párt helyi
szervezetét és egyik titkárává Wetzel I. Györgyöt választották
1922-ben I. György különvált feleségétől, Mártától
és Pestre költözött. Budapesten együtt élt szili Horváth Ilonával (1891-1971), akit
Ráczalmásról vitt magával.
Anyja Terelmes Mária (18701917), apja szili Horváth
Pál (1857-1910), aki itt Ráczalmáson nagybérlő volt és
1910-ben váratlanul meghalt.
I. György 1945-ig a korábbi évtizedekhez hasonlóan képviseleti és igazgatósági feladatokat látott el.
I. György és Márta hivatalos válása 1946-ban történt
meg. Márta hosszú ideig a
rácalmási kúriában élt.
I.György idős korában
súlyos anyagi nehézségekkel
küszködött. Ifjúkori hobbijához, a festéshez folyamodott.
Női selyemkendőket és férfi
nyakkendőket festett, s ezeket viszonylag jó pénzért eladta.
1970-ben meghalt és Pesten temették el.
Wetzel II. György (19071965) I. György és Márta gyermeke. Itt nevelkedett
Rácalmáson. 10 éves korában Veszprémbe került Rott
Nándor püspök felügyelete
alá. A püspöki palotában lakott, a ciszterciták gimnáziumában járt és ott is érettségizett. Külön nyelvtanára
volt. 18 éves korában már
több nyelvet beszélt. 19 évesen felköltözött Budapestre,
de szabadidejének jelentős
részét Rácalmáson töltötte. Még az 1930-as években
is, amikor is megismerkedett
Józsa Jolánnal (1922-2009).
Jolán Rácalmáson született
és itt is élt. Elemi iskoláit itt
végezte, majd Adonyban járt
polgári iskolába. II. György
1939-ben feleségül vette Jolánt. Jolán apja Józsa Pál, jó
nevű rácalmási szabómester
volt. (Folytatás a következő oldalon.)
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(Folytatás az előző oldalről.) II. György házasságát
a Wetzel család nagyon ellenezte, de a szerelem igen
nagy volt és már várták gyermeküket, Lászlót. Szülei a
rangon aluli házasság miatt
II. Györgyöt kitagadták.
II. Györgynek nem volt állandó munkahelye, laza életet
élt. A 40-es évek elején Jolánnal felköltözött Budakeszire.
Gyermekük a Józsa nagyszülőknél maradt és itt járt iskolába. II. György a 40-es években belépett a nyilas pártba.
1945 után letartóztatták, de
nem tudtak rábizonyítani
semmilyen bűncselekményt,
ezért néhány hónap után kiengedték.
Később a Wetzel szülők
megbocsájtottak II. Györgynek és Jolánnak. Jolán az
1950-es években elvégezte a
közgazdasági technikumot.
Hamarosan a Beszkárthoz
került és nyugdíjazásáig ott
dolgozott. A 60-as években
elvált férjétől. Fiával Budapestre költöztek, II. György
Budakeszin maradt és ott
halt meg.
Wetzel László (19392019) II. György és Jolán fia,
Rácalmáson született. Szülei
- László 3 éves korában – Budakeszire költöztek. Lászlót a
nagymamája nevelte. Az általános iskolát Rácalmáson végezte. Igen okos fiú volt és kitűnő tanuló. Sakkozni olyan
jól tudott, hogy más gyerekeket is megtanított sakkozni. Lesznóczky József, László volt osztálytársa mesélte,
hogy őt is tanította és sokat
sakkoztak együtt. 14 éves korában a mostohaanyja közbejárására felköltözött Pestre.
1958-ban a Pest megyei Sakk
Szövetség I. osztályú minősítő sakkversenyén a bajnokságot 19 évesen megnyerte.
A pénzügyi technikumban tanult, majd elment dolgozni és mint fizikai-munkásnak sikerült bekerülnie
a Közgazdasági Egyetemre.
Az egyetem után a BKV-nál,
majd a Közlekedési és Posta-
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Wetzel II Györgyné, Wetzel Lászlóné és ölében Tamás (1977)

Wetzel II György (1907-1965)
ügyi Minisztériumban, végül
az Országos Tervhivatalban
dolgozott. 1975-ben megnősült, Mulik Máriát (1949) vette feleségül. Mária
Bárkányban született, Nagykálón a Budai Nagy Antal
gimnáziumba érettségizett,
majd Lipcsében tanult germanisztikát. Egy gyermekük
született, Tamás 1976-ban.
Ő jogi egyetemet végzett. A
nagydoktori cím megszerzése után, a Nemzetpolitikáért
felelős államtitkár lett.
Wetzel László Budapesten halt meg 2019-ben és
Nagymaroson a családi sírboltba temették el.
Wetzel János (1915-1989)
édesapja Wetzel I. György.
János az édesanyjával, Meszleny Mártával és nagymamájával, Weigl Katalinnal élt
Rácalmáson. Horváth Ilona
kérésére Jánost 18 éves korában I. György magához
vette. János a Marx Károly
Közgazdasági Egyetem ipari szakán végzett. Részt vett
a II. világ Részt vett a II. Vi-

Wetzel János (1915-1989)
lágháborúban, Ukrajnában
katonáskodott.
János több munkahelyen
dolgozott, ezek: Közlekedési
és Postaügyi Minisztérium,
Országos Tervhivatal, a Budapesti Temetkezési Vállalat
és a Pest megyei Ingatlanközvetítő Vállalat.
1945-ben belépet Parasztpártba, majd az MSZMP-be
és ott vezetőségi tag volt, vidékre járt, szervező munkát
végzett és előadásokat tartott.
1939-ben Menczel Margitot (1922-2005) vette feleségül. Szüleinek Pesten egy
nagy gőzmosodája volt. Margit az Angolkisasszonyoknál
tanult, és tanítónői képesítést szerzett. Három gyermekük született Budapesten:
Márta (1940-2019), Katalin (1942-..), III. György
(1944-..).Margit Piliscsabán
helyezkedett el és sokáig ott
volt tanítónő. Gyermekei is
vele voltak.
Margitra 1946-ban gazdasági bűncselekményt bizonyítottak és elítélték. Já-

nos nehéz körülmények
közé került, ezért két gyermekét Györgyöt és Mártát
az abonyi gyermekotthonba helyezte el. Szüleire nem
számíthatott, mivel robbanékony természete miatt kapcsolatot már régen nem tartott velük. Katalint János
magánál tartotta.
1954-ben János elvált
Margittól, majd 1955-ben
újra nősült, Jókai Jolánt vette feleségül. Margit is férjhez
ment Dr. Horváth Györgyhöz. A gyermekek továbbra
is az állami intézetben nevelkedtek.
Márta 1956-ban kiment Ausztriába és ott férjhez ment. Katalin tanár lett
és Pesten dolgozott. György
1962-ben autószerelő vizsgát tett, majd bevonult katonának és 1999-ben hadnagyként nyugállományba vonult,
majd vállalkozásba kezdett.
Négyszer nősült és négy
gyermekük született. Kitűnő
énekhangja miatt ma is két
énekkar tagja. Gyökerei Rácalmáshoz kötik, ezért évente egyszer, az Adonyi Diákok
Találkozójára eljön és dalokkal szórakoztatja az összegyűlt rácalmásiakat.
Szalai Árpád
Forrásmunkák:
Wetzel Rózsi: Sorsunk Rácalmás
Wetzel Lászlóné szül.
Mulik Mária visszaemlékezése
Pénzügy Közlöny: 189912-01
Központi Értesítő: 192212-14, - 1925-07-30
Az Est: 1935-12-22
Magyar Újság: 1899-0723
Műcsarnok: 1899-06-18
Magyar sakkélet: 195412-12, 1959-08-08
Népszava: 1918-11-21;
1947-11-09
Délmagyarország: 194607-23
Magyar Nemzet: 196705-22
Pest Megyei Hírlap:
1959-07-17; 1964-02-07

Rácalmás

17

Varázslatos környezetünk, a Duna és
a rácalmási szigetvilág V.
1950-ben államosították
a szigetet, a tulajdonosokat
kitiltották, a gyümölcsfákat
kivágták. Ez vandalizmus
ráadásul teljesen érthetetlen annak ismeretében, hogy
arra hivatkozva történt az államosítás, hogy egybefüggő
nagy gyümölcsösnek tekintették a szigetet. (Ami nem
volt igaz, hisz az erdő váltakozott a gyümölcsösökkel és
szántókkal. Az egyes családok tulajdonában lévő területek pedig nem érték el azt
a nagyságot, amelyre az államosítás vonatkozott. Nem
csoda, hogy semmilyen hivatalos iratot nem kaptak a
tulajdonosok ezzel kapcsolatban.) A területet a pálhalmi büntetésvégrehajtási
intézet kapta meg, aki nem
tudott mit kezdeni vele. Átadták a baromfi telepnek,
amely ólakat építtetett és libákat tenyésztett rajta. Emlékezetes esemény volt, amikor a közelgő árvíz elől a
fahídon terelték ki a libák
seregét. Később a hídtól délre eső területet az erdőgazdaságé lett.
Az államosítást követően
a legeltetés és kaszálás megszűnésével eltűntek a szigetről az ártéri rétek. Továbbra
is virul viszont a gyeptársu-

Felső madárles

Fahíd az 1960-as években
lásokra jellemző fekete nadálytő, vérehulló fecskefű. A
hídtól északra fekvő területen a több évtizedes libatartás szinte mindent kiégetett,
és az ólak helyén gyomtársulások alakultak ki (csalán,
bürök).
Az első hidat az orosz
katonák építették a nagypapám féltőn óvott szigeti
akácfáiból egy hadgyakorlaton. (Az oroszok minden
nyáron itt gyakorlatoztak a
tankokkal, a szigetben álltak
a sátraik). A község kérésére nem bontották el a hidat,
de azt a mindenkori árvizek
rendszeresen megrongálták.
Kicsit északabbra volt a mai
hídnál, nagy víznél nem volt
egyszerű átjutni a pillérei
között. Egyszer a szemünk
láttára úszott a Dunán le-

felé, a falu végén sikerült kikötni a fákhoz. A rendszerváltás után az erdőgazdaság
épített egy hidat, amely inkább gát volt, egy keskeny
áteresszel. Balesetveszélyes
volt a nagy sodrás miatt, és
hozzájárult a Kis-Duna eliszapolódásához. A jelenlegi hidat a rácalmási önkormányzat építtette 1996-ban.
A Rácalmási-Nagysziget
és a hozzátartozó szigetvilág
az 1990-es évek óta természetvédelmi terület, a DunaIpoly Nemzeti Park szakmai
felügyelete alá tartozik. Ennek érdekében sokat kilincselt a faluvédő egyesület az
önkormányzattal. Sajnos a
védetté nyilvánítás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, az erdőgazdaság
üzleti érdeke felülírja ter-

mészetvédelmi szempontokat. A közelmúltig három
tulajdonos osztozott a szigeten. A tanösvény a Duna-Ipoly nemzeti Park és a
Nemzeti Földalap területén
vezet, mely utóbbi magántulajdonosoknak értékesítette a földjét. A hídtól délre eső rész az erdőgazdaságé.
Sajnos azt tapasztaljuk, hogy
míg a sziget látogatottsága
egyre nő, hétvégenként 3040 autó parkol a híd környékén, a tanösvény útjainak,
építményinek állapota egyre
romlik, rendbetételük jelentős összeget igényelne.
A Duna és a szigetvilág
így is a horgászok, evezősök,
túrázók paradicsoma. Számtalan féle virág, gomba, és
állatfaj található a területen,
melyek megfigyelése megunhatatlan élmény a természet kedvelőinek. A vízi
sport telep az idei évben víziturisztikai megállóhellyel
bővült, már csak egy strand
hiányzik a kínálatból. Ne felejtsük el azonban, hogy más
települések lakóinak órákon
át kell utazniuk azért, hogy
pihenhessenek, feltöltődjenek a természetben, nekünk
szerencséseknek, ehhez egy
séta is elegendő.
Németh Miklósné

Vízisporttelep – Rácalmás Város Önkormányzata a tervezéshez és a
kivitelezéshez 18 millió 771 ezer 900 Ft-al járult hozzá
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Kiskakas Vendéglő
06-25-440-185

Leves
(Csak leves 350 Ft)

A menü 1250 Ft
(Csak második: 1050 Ft)
Rántott csirke mell,
rizi-bizi
Rántott hal rudacska
burgonya püré

06-30-263-6445

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

06.01. hétfő

Zöldborsó leves

06.02. kedd

Grízgaluska leves

06.03. szerda

Húsleves

06.04. csütörtök

Magyaros
burgonyaleves

06.05. péntek

Zöldség leves

06.06. szombat

Gulyásleves

06.08. hétfő

Tejfölös gomba leves

Nutellás mini gombóc

Rizses hús

06.09. kedd

Lencseleves

Rántott sajt hasáb

Tökfőzelék, csirkepörkölt

06.10. szerda

Csontleves, csigatészta

Paradicsomos
húsgombóc, főtt burg.

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

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

Olaszos rakott tészta

Baconnal, sajttal t. rántott
szelet, fűszeres burgonya

Natúr csirkemell,
burgonya püré

Főtt hús, meggy mártás,
pirított dara

Vagdalt, petrezselymes
burgonya

Sült oldalas, petrezselymes
burgonya

Corn flakes bundában
sült csirke mell, saláta

Milánói makaróni

Rántott szelet, rizs

Milánói sertés borda

Zöldborsó főzelék, pipi
fasírt

Grízes tészta

Cigánypecsenye, vegyes
köret

Grill csirke mell, grill
zöldség
Nizzai saláta, (tonhalas)

Töltött csirke comb, rizi-bizi
Kolbásszal, sajttal töltött
rántott szelet, hasáb
Sült csirke comb, párolt
káposzta, rizs

Csirke mell steak, pet.
rizs
Rántott hal, vajas
burgonya

Rakott karfiol

Lecsós tarja, rizs

Csirkés gyros tál

Lencsefőzelék, sült
debreceni
Sült csirke comb, vele
sült burgonya

Csülök pörkölt főtt
burgonya

Rántott csirkemell,
coleslaw saláta

Harcsa paprikás, galuska

Csirke májas rizottó

06.11. csütörtök

Meleg gyümölcs leves

Rántott csirke mell, rizs

06.12. péntek

Bableves

Lekváros palacsinta

06.13. szombat

Fokhagyma krém leves

06.15. hétfő

Paradicsom leves

Sajtos tejfölös tészta

Rántott karfiol, rizs

Majorannás tokány, tészta

06.16. kedd

Tojás leves

Tarhonyás hús

Zöldbab főzelék, sertés
pörkölt

Rántott ponty patkó
hasáb, tartár

06.17. szerda

Fahéjas alma leves

Rántott szelet, hasáb

Lecsós csirke máj, rizs

Erdélyi rakott káposzta

Rántott tök, rizs, tartár

Kelkáposzta főzelék,
vagdalt

Brassói apró pecsenye

Lacházi csirke mell,
krokett

Carbonara spagetti

Cordon bleu vegyes köret

Grill sajt, grill zöldséggel

Sült tarja, tükörtojás, hagymás tört burgonya
Baconbe tekert csirke
mell, saláta
Cézár saláta

06.18. csütörtök

Tarhonya leves

Sertés tokány rizs

06.19. péntek

Hamis gulyásleves

Csokis derelye, csoki
öntet

06.20. szombat

Gríz galuska leves

06.22. hétfő

Zöldbab leves

Rántott sajt, rizi-bizi

Káposztás tészta

Székely káposzta

Édes savanyú csirke mell,
rizs

06.23. kedd

Kertész leves

Burgonyafőzelék, rántott
csirke mell

Rakott kel

Zúzza pörkölt, tarhonya

Kanári csirke mell
tekercs, rizs

06.24. szerda

Karfiol leves

Bolognai spagetti

Stefánia vagdalt,
zöldséges rizs

Tarhonyás hús, kovi ubi

Natúr hal, párolt rizs,
kapormártás

06.25. csütörtök

Fahéjas szilvaleves

Rántott csirke comb,
kukoricás rizs

Sárgaborsó főzelék,
sertés pörkölt

Borsos tokány, spagetti

Cukkini fasírt, rizs, tartár

06.26. péntek

Zöldborsó leves

Mákos nudli

Bakonyi sertés tokány,
tészta

Betyár batyu, pet rizs

Rántott camambert, rizs,
áfonya lekvár

06. 27. szombat

Bableves

Pince pörkölt

Rántott csirke mell, petrezselymes burgonya

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

Június hónapban az „A menü” diák adagban is kérhető, ebben az esetben 600 Ft/adag levessel.
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GYÁSZJELENTÉS

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy Drága Testvérünk,

VARGA LÁSZLÓ

életének 61. évében 2020. március 31-én
tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Hamvait szűk családi körben, a dunaújvárosi katolikus
templom altemplomában helyeztük végső nyugalomra.

Gyászolják: Testvérei és családjuk

GYÁSZJELENTÉS

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

KOVÁCS PÁL

életének 79. évében elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatása, szűk családi körben
történik.
A gyászoló család

Minden típusú
asztalos munkát

vállalok!

Továbbá szúnyoghálókeret
és kerítésléc készítését, valamint
fa lépcsők felújítását.
Telefonszám: 06-70/234-5228

Lapunk következő száma

A Rácalmás újság legközelebbi száma 2020. június 27-én, pénteken jelenik meg.
Lapzárta: 2020. június 15-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb
június 15-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.
A nyomtatott, kézzel írt anyagok leadhatók a polgármesteri hivatal pénztárában.

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Apróhirdetés
Eladó Remond szobakerékpár 10.000,- forintért.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 25/444345.

Bieganski Attila
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése,
valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!
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Gyönyörű májusi természet - Rácalmáson

Rácz-Lambada József fotói

