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Már a Facebookon 
is elérhetőek vagyunk!
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A Rácalmás 
Televízió adása 

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

Rácalmás  
elöljárói idén is 
koszorúznak 

Tájékoztatjuk városunk la-
kóit, hogy Rácalmás Város 
polgármestere Schrick István 
és a képviselő-testület tagjai 
idén is elhelyezik a megem-
lékezés virágait a Petőfi-szo-
bornál nemzeti ünnepünk,  
március 15. alkalmából. A 
településvezetők így róják le 
tiszteletüket az 1848-as forra-
dalom és szabadságharc hősei, 
áldozatai előtt.   

Települési szintű megem-
lékezés ebben az évben nem 
lesz, mert COVID-járvány 
miatt gyülekezni tilos.  

A nemzeti ünnep alkalmá-
ból mindenki egyénileg he-
lyezhet el koszorút az iskola 
melletti parkban lévő Petőfi-
szobornál, a járványügyi elő-
írásokat betartva. (Az ünnepi 
műsort a városi tévé adásában 
láthatják, bővebb információ a 
mellékelt plakáton.)
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Telefonáljanak, ne fagyoskodjanak a rendelő előtt!
A háziorvosaink nyomatékos kérése, a járványhelyzetre 

való tekintettel, hogy a rendelőbe csak SÜRGŐS esetben 
fáradjanak be. 

AKKOR IS TELEFONOS EGYEZTETÉST KÖVE-
TŐEN. 

Hívják fel a rendelőt, telefonon érdeklődjenek, és majd az 
orvosok megmondják, hogy be kell-e fáradni, vagy telefonon 
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 másik be-
teggel. 

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

Orvosságok felírása továbbra is telefonon történik!
Az influenza elleni oltás elfogyott, annak beadására most 

nem lehet jelentkezni. Amint újabb adag szérum érkezik, 
az orvosok tájékoztatják a betegeket. A speciálisan kisma-
mának előeállított influenza elleni oltásból néhány ampulla  
még rendelkezésre áll. 

Az orvosok a következő telefonszámokonérhetők el:
dr.Mercz Gabriella          25/235-614
dr.Árgyelán Sára             25/507-120
dr.Jáky Ágota                  25/235-608
dr. Földi Ágnes    20/413-1556

A védőnők munkahelyi telefonszáma:
Sándor Rita: 06/30-011-6972
Bányai Éva: 06/30-011-6975

A háziorvosok elkezdték a regisztrált 
rácalmásiak COVID elleni védőoltását

Rácalmáson is elkezdődött 
a koronavírus elleni védőol-
tások beadása. A háziorvosok 
arra kérik a lakókat, hogy te-
lefonon ne érdeklődjenek ar-
ról, hogy mikor kerülnek sor-
ra. Csak akkor telefonáljanak 
a rendelőbe, amikor egészség-
ügyi gondjuk van, mert a plusz 
hívásokkal elveszik az időt az 
orvosok gyógyító munkájából. 
Háziorvosaink ugyanis ren-
delési idő alatt – a gyógyító 
munka közben – végzik az ol-
tást is, arról részletes tájékoz-
tatást adnak a behívottaknak. 

De nem a háziorvosok 
döntik el, hogy ki kapjon ol-
tást, az oltóanyaggal egy idő-
ben listát is kapnak arról, hogy 
abból az adagból hányan és 
kik részesülnek, kiket hívhat-
nak be. Tehát a lista alapján ér-
tesítik az éppen érintett lakó-
kat, és időpontot egyeztetnek 
velük. Ezért nem érdemes te-
lefonon érdeklődni – a házior-
vos asszisztense úgyis telefonál 
annak, aki aktuálisan sorra ke-
rül az oltási programban. 

Legutóbb – múlt héten 
pénteken – például az 59 év 
alattiak közül kaphattak oltást 
a krónikus betegek, ugyan-
is háziorvosaink hoz a CO-

VID-19 Vaccine AstraZene-
ca injekció érkezett, amelyet 
a 60 év felettiek ma még nem 
kaphatnak meg, mert az idős 
korosztályban még nem meg-
felelően tesztelték ezt a svéd-
brit vakcinát. Aki ezt kapta 
meg első injekcióként, úgy a 
másodikként is ezt kell kap-
nia az oltássorozat befejezése 
érdekében. Aki elfelejt vissza-
menni a megbeszélt időpont-
ra, kérje ki kezelőorvosa taná-
csát. Fontos, hogy megkapja a 
második COVID-19 injekci-
ót is, különben előfordulhat, 
hogy nem lesz teljesen védett 
a vírus ellen. 

Mint minden gyógy-
szer, így ez a vakcina is okoz-
hat mellékhatásokat, amelyek 
azonban nem mindenkinél je-
lentkeznek.

Ha bármilyen mellékhatást 
észlel, tájékoztassa kezelőor-
vosát. Azonnal forduljon or-
voshoz, ha súlyos allergiás re-
akcióra utaló tüneteket észlel, 
az ilyen reakció során az aláb-
bi tünetek bármelyike jelent-
kezhet: 

– ájulásérzés, szédülés
– a szívverés megváltozása, 
– légszomj, zihálás
– az ajkak, az arc vagy a to-

rok duzzadása

– csalánkiütés vagy egyéb 
bőrkiütés

– hányinger, hányás
– gyomorfájás
A következő mellékhatá-

sok fordulhatnak elő az Ast-
raZeneca alkalmazásával:

Nagyon gyakori tünet:
– érzékenység, fájdalom, 

melegség, viszketés vagy vér-
aláfutás az injekció beadásá-
nak helyén

– fáradtságérzés vagy álta-
lános rossz közérzet

– hidegrázás vagy hőemel-
kedés érzése

– fejfájás
– rosszullét (hányinger)
– izületi vagy izomfájdalom
Gyakori mellékhatások:
– duzzanat vagy bőrpír az 

injekció beadásának helyén
– láz (max. 38 C)
– hányás vagy hasmenés
Nem gyakori tünet:
– álmosság vagy szédülés
– csökkent étvágy
– duzzadt nyirokcsomók
– túlzott izzadás, kiütés
A mellékhatások bejelen-

tésével Ön is hozzájárulhat 
ahhoz, hogy minél több in-
formáció álljon rendelkezés-
re a gyógyszer biztonságos 
alkalmazásával kapcsolatban.



Rácalmás 3

NŐNAP közeledtével  
köszöntöm a hölgyeket

Köszönet a nőknek!  
Március 8-án szerte a világon férfiak milliói fejezik 

ki nagyrabecsülésüket minden hölgynek. Hála és üdvöz-
let az asszonyoknak, lányoknak, nagymamáknak, kisma-
máknak, akiket nem csak március nyolcadikán kell ün-
nepelni! De az, hogy van egy nap, amit kifejezetten nekik 
szentelünk, nagyon jó dolog. 

A járvány miatt nagyszabású ünnepséget, rendezvényt 
nem tarthatunk idén ebből az alkalomból (sem). 

DE MI KÉSZÜLÜNK! 
Rácalmás elöljárói közül a férfiak online köszöntővel aján-
dékozzák meg a település hölgyeit, amelyet március 8-án a 
művelődési ház Facebook oldalán tekinthetnek meg a höl-
gyek!

Schrick István 
polgármester

A NAV állapítja meg 
a gépjárműadót

Tájékoztatom a tisztelt 
adózókat, hogy a 2021-es 
évtől a gépjárműadóval kap-
csolatos adóztatási feladato-
kat az állami adó- és vámhi-
vatal látja el.

A 2021- től kezdődő idő-
szakra járó gépjárműadót a 
NAV állapítja meg és az ál-

tala kiadott határozat alapján 
kell a gépjárműadót megfi-
zetni a határozatban feltün-
tetett bankszámlaszámra. A 
gépjárműadó már a 2020-as 
évtől nem képezi az önkor-
mányzatok adóbevételét.

dr. Györe Andrea
jegyző

Új ügyvezető igazgató a 
Hankook Tire rácalmási 
gyáregységének élén

A Hankook Tire Kim 
Hyung Yunt nevezte ki az 
európai piacot kiszolgáló 
rácalmási gyárának új ügyve-
zető igazgatójává. A koráb-
bi ügyvezető, Hwang Seong 
Hak, aki 2017-től 2020 végé-
ig irányította a rácalmási gyá-
rat, új szerepet vállal a cég-
csoporton belül.

Kim Hyung Yun (58) a 
koreai Inha Egyetem kémia 
szakán szerezte diplomáját, 
majd itt végezte el a fizikai-
kémiai tanszék mesterkép-
zését is. 1991 óta dolgozik a 
Hankook Tire-nél, legutóbbi 
megbízatása a vállalatcsoport 
koreai központjában a gyár-
tástervezési részleg vezeté-
se volt. Új pozíciójában több 
évtizedes vezetői tapasztala-
tára támaszkodhat, amelyet a 
vállalat különböző posztjain 
szerzett.

Kim Hyung Yun örömmel 
vállalta a Hankook egyetlen 
európai üzemének vezetését. 
Az évente akár 19 millió gu-
miabroncsot gyártó és mint-
egy 3000 alkalmazottat fog-
lalkoztató rácalmási gyárat a 
koreai abroncsgyártó európai 
jelenlétének kulcsfontosságú 
elemének tekinti. A 2006-
os alapkőletétel óta a léte-
sítményt mintegy 900 millió 
eurós összberuházással folya-
matosan bővítették és kor-
szerűsítették. Kim Hyung 
Yun ügyvezető igazgató el-
kötelezett a korábbi vezetők 
által felállított magas szín-
vonal fenntartása mellett, és 
célja, hogy technológiai újí-
tásokkal és prémium portfó-
lióval tovább erősítse a Han-
kook pozícióját Európában

„Köszöntjük az új ügyve-
zető igazgatót itt Európában” 
- mondja Sanghoon Lee, a 
Hankook Tire Europe elnö-
ke. „A rácalmási Hankook 
gyár vállalatunk szíve a kon-

tinensen, és kivételes siker-
történetnek tekinthető egé-
szen a 2007-es indulása óta. 
Magas szintű technológiai 
szakértelmével és komoly üz-
leti tapasztalatával magyaror-
szági gyárunk új ügyvezetője 
garantálni tudja a további si-
kereket az elődök és a mun-
kavállalók által kitaposott 
úton haladva.”

„Megtiszteltetés és öröm 
számomra, hogy csatlakoz-
hatok a Hankook magyar-
országi gyárának csapatához, 
hiszen úgy gondolom, hogy 
ez az üzem nagyban hozzá-
járul a vállalat globális sike-
réhez. Alapvető célom, hogy 
tovább erősítsem a rácalmási 
gyár, a vállalat egyedüli eu-
rópai gyártólétesítményé-
nek szerepét a kontinensen. 
Rendkívül bizakodó vagyok 
a gyár jövőbeli kilátásaival 
kapcsolatban, és alig várom, 
hogy feltérképezzem az eu-
rópai autóipar helyzetét és 
kiaknázzam a benne rejlő le-
hetőségeket.” - tette hozzá 
Kim Hyung Yun.

Kim Hyung Yun azt is el-
árulta, hogy komoly szakmai 
tervei megvalósítása mellett, 
itt-tartózkodása során sze-
retné megismerni országunk 
legszebb helyeit és kulturális 
kincseit. 
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei

AR-fejlesztés és e-roller a Hankook közreműködésével
A fenntartható mobili-

tás szolgálatában a Han-
kook Tire & Technology 
mindinkább az olyan digi-
tális megoldásokra fókuszál, 
melyek formálják és megha-
tározzák a jövő iparát. En-
nek jegyében a Model So-
lution, a Hankook csoport 
prototípusokkal és gyár-
tási megoldásokkal foglal-
kozó tagvállalata idén első 
alkalommal vett részt a vi-

lág legtekintélyesebb tech-
nológiai kiállításán, a CES 
2021-en. A vállalat bemu-
tatójának középpontjában 
az AR HMD kiterjesztett 
valóság headsetje, valamint 
a high-tech prémium e-rol-
lere állt.

A prémium abroncsgyár-
tó Hankook Tire az elmúlt 
évek során mind nagyobb 
erőfeszítéseket tett annak 
érdekében, hogy üzleti mo-

delljének diverzifikálásával, 
valamint a mesterséges in-
telligencián (AI) és az IoT 
technológián alapuló rend-
szerek bevezetésével biz-
tosítsa versenyképességét a 
negyedik ipari forradalom-
ban.

A Hankook & Com-
pany tagvállalata, a Model 
Solution az idei Consumer 
Electronics Show-n mutat-
ta be új, kiterjesztett való-

ságot (AR) támogató ter-
mékeit. A Model Solution 
bemutatójának központjá-
ban most a vállalat kiter-
jesztett valóság headsetje és 
prémium e-rollere állt, de 
az érdeklődők bepillantást 
nyerhettek az abroncsgyár-
tó munkáját kreatív, jövőbe 
mutató koncepciókkal tá-
mogató belső laboratórium, 
a CMF világába is.

 Hankook Tire
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Nyitva hagyott autót, majd 
egy lakást fosztottak ki

A Szent György Polgár-
őr Egyesület legutóbbi je-
lentkezése óta besurranásos 
lopások történtek települé-
sünkön. Először egy nyitva 
hagyott gépjárműből tulaj-
donítottak el a tettesek ér-
téktárgyakat, majd ezt kö-
vetően – szinté besurranásos 
módszerrel – az ugyancsak 
nyitva hagyott lakásból vit-
tek el értékeket.

Egy katalizátor-lopást 
is regisztrálhattunk: egy, a 
Kulcsi úton parkoló jármű-
ből szerelték ki a katalizá-
tort, de az elkövetők rövid 
időn belül rendőrkézre ke-
rültek.

Rendőreinkkel az utóbbi 
időszakban több alkalom-
mal szerveztünk éjszakai 
razziát, elsősorban azt fi-
gyeltük, mennyire tartják be 
az emberek a COVID-jár-
vány megfékezése érdeké-
ben befezetett kijárási tilal-
mat. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy mindenki komolyan 
veszi ezt a korlátozást, szi-
gorú intézkedésre egyetlen 
alkalommal sem kellett sort 
keríteni.

Többször előfordult vi-
szont, hogy alkalmi háza-
lókkal kellett viaskodni, 
meggyőzni őket arról, hogy  
haladéktalanul hagyják el 
a településünket, illetve ne 
folytassanak illegális árusí-
tást.

A legnagyobb megelé-
gedéssel tapasztaltuk, hogy 
karácsonykor, szilveszterkor 
sem fordult elő olyan hely-
zet, vagy rendbontás, ami 
miatt a rendőrséget kellett 
volna bevonni. Mindenki 
betartotta az előírásokat. 

Ugyanakkor sajnos nagy 
problémát jelent továbbra is 
az illegális szemétlerakás vá-
rosunk külterületein.

Egyesületünk a meglé-
vő nyolc mellé további négy 
vadkamerát vásárolt, hogy 
ezekkel a HD minőségű  
felvételeket készítő eszkö-
zökkel megfelelő fényké-
pet, illetve videó felvételeket 
tudjunk készíteni, és ezekkel 
igazolhassuk hitelt érdemlő-
en az elkövetők kilétét és az 
elkövetés helyszínét. A fel-
vételeket átadjuk a rendőr-
ségnek további intézkedés, 
eljárás céljából. Az elmúlt 
időszakban két alkalommal 
lettek olyan felvételeink a 
kamerák segítségével, hogy 
az elkövető elismerését fe-
jezte ki a kiváló felvételért, 
annak ellenére, hogy az il-
legális hulladéklerakás mi-
att nagyon súlyos pénzbün-
tetést szabtak ki rá.

Tagjaink a pandémia ide-
je alatt is folytatták járőr 
szolgálataikat, és ezt így ter-
vezzük a jövőben is.

Egyesületünk elszámolt 
minden pályázaton nyert 
pénzzel, és az idei eszten-
dőben is minden lehető for-
rást ki szeretnénk használni, 
hogy javítsuk tevékenysé-
günk feltételeit, és polgárőr 
szolgálatunkkal tovább ja-
vítsuk Rácalmás már most 

is jónak mondható közbiz-
tonságát. Munkavégzésünk-
höz továbbra is számítunk az 
önkormányzatunk, valamint 
az Országos Polgárőr Szö-
vetség (OPSZ), továbbá az 
Önök támogatására is. 

Az elmúlt esztendőben 
Rácalmás lakosai jóvoltából 

879 ezer forint adó 1%  fel-
ajánlást utalhatott a NAV 
számlánkra, amelynek a se-
gítségével finanszírozni tud-
tunk a munkánkat. Idén is 
pályázunk az önkormányza-
ti, az OPSZ-s és más szer-
vezetek által kiírt pályázati 
forrásokra, támogatásokra, 
és bízunk benne, hogy a ne-
héz anyagi helyzet ellenére 
önkormányzatunk a eddigi-
ekhez hasonlóan tudja  tá-
mogatja a közbiztonságért 
dolgozó egyesületünket.

Közeleg az az adóbeval-
lás ideje. Kérjük, segítsék a 
munkánkat, amellyel Önö-
ket, gyermekeinket, a biz-
tonságos mindennapokat 
szolgáljuk. 

Kérjük, rendelkezzenek 
adójuk 1 % felajánlásával 
a rácalmási Szent György 
Polgárőr Egyesület javára!

Segíts, hogy segíthes-
sünk!

Köszönettel:
Vizi István 

elnökségi tag

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai: 
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

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

Körzeti megbízottak: 
Fridrich Ferenc

06-30/621-0959
Mata Dávid 

06-20/3308-899

Két alkalommal 
buktattunk 

le illegális 
hulladéklerakót 

a vadkamerák 
felvételeivel

Kérjük, támogassa 
polgárőrségünk tevékenységét 
adója 1 %-ának felajánlásával
A kedvezményezett neve és címe:

Szent György 
Polgárőr Egyesület 

2459 Rácalmás Szigetfő u.11-13. 

Adószámunk:

18495573-1-07
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

MADÁRBARÁT MANÓVÁR!
Lehet-e élni madarak kö-

zelsége nélkül? Természete-
sen lehet, de sokan úgy gon-
doljuk, hogy velük együtt 
jobb. Szeretünk reggelente 
madárcsicsergésre ébredni, 
és gyönyörködni a szebbnél 
szebb madárkákban!

Intézményünk két éve vise-
li a Zöld Óvoda címet. Ehhez 
kapcsolódóan ebben a tanév-
ben csatlakoztunk a Magyar 
Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület „Madárbarát 
Magyarországért” elnevezésű 
programjához. 

Hamarosan megkapjuk 
a Madárbarát óvoda címet, 
mely a madárvédelem mel-
lett kiemelkedően jó lehe-
tőséget kínál a gyermekek 
nevelésében.  A mestersé-
ges madárvédelmi eszközök 
alkalmazása mellett nagy 
hangsúlyt fektetünk a táp-
lálékot, fészkelő- és búvó-
helyet jelentő természetes 
élőhelyek kialakítására, vé-
delmére, bővítésére. Mind-
ebben a gyermekek tevé-
kenyen részt vehetnek. Kis 
vendégeink etetésével, ita-
tásával növekszik felelős-
ségtudatuk, megtanulják a 
gondoskodást.  Minden év-
ben, a karácsony előtti na-
pokban Madárkarácsonyt 
rendezünk, amikor a gyer-
mekekkel közösen készí-
tünk madáreleséget, melyet 
kihelyezünk az udvarunkra. 
Valamint a csoportszobák 
ablakaiból is figyelemmel kí-
sérjük tollas barátaink életét.

Az Országos Magyar Va-
dászkamara 2020. október-
ében elindította az „Egy a 
Természettel” Vadászati és 
Természeti Világkiállítás 
madárodú kihelyezési ak-
cióprogramját, 3500 odút és 
350 etetőt helyeznek ki or-

szágszerte. Óvodánk udva-
rára kettő darab odút telepí-
tettek. Ezúton is köszönjük! 

Ezzel igyekeznek felhívni a 
figyelmet arra, hogy a minket 
körülvevő természet mekko-

ra érték, mennyire megőr-
zendő, és milyen sokat lehet 
tenni ezért helyi szinten is.
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Gyufacímke gyűjtemény a Rácalmási Trafik Múzeumban 
Bevallom, mindeddig nem 

érdeklődtem a gyufacímkék 
iránt. Ezeket és a bélyegeket 
a fiúk gyűjtötték, mi lányok a 
szalvétákat csereberéltük. Ma 
már, amikor a boltok polca-
in számtalan szebbnél szebb 
szalvéta kínálja magát, köny-
nyű megszerezni őket, nem 
különlegesek. Eszébe sem 
jutna őket gyűjteni senkinek. 
A későbbiek során sem ta-
lálkoztam a gyufacímkékkel, 
mert az apukám gondosan el-
magyarázta, hogy mit kell ér-
tenem a fiúk különböző gyűj-
teményeinek megtekintésére 
szóló meghíváson. Erre most 
a kezembe kaptam három al-
bumot, telis-tele gondosan vá-
logatott és elrendezett gyufa-
címkékkel. A több mint 4000 
darabból álló gyűjteményt dr. 
Vaszkun László főorvos úr 
ajándékozta a Rácalmási Tra-
fik Múzeumnak. 

Az albumokat lapozgatva 
lassan magukkal ragadtak az 
apró képek, szokatlan időuta-
zásra csábítottak. Az ötvenes, 
hatvanas években az ország 
vezetése minden alkalmat 
megragadott a „népnevelés-
re”, mely a szocialista ünne-
pekről való megemlékezésen 
túl hasznos ismereteket is kö-

zölt, mint a kézmosás, véradás 
jelentősége, a fák ültetésének 
fontossága. Bemutatták a ki-
váló sportolóinkat, jelentős 
íróinkat, népviseletünket, az 
állat és növényvilágot, neve-
zetes városainkat. Mesélnek a 
címkék a kor gazdasági életé-
ről, a sertéshízlalás és a bányá-
szat kiemelt szerepéről. Őket 
nézegetve a kis gyűjtők játé-

kos formában szerezhettek 
sokrétű tudást a világról. 

Szíven ütött, hogy egy 
egész sorozatot szántak a fi-
gyelmeztetésre, hogy mi a 
teendő, ha bombát találunk. 
Akkoriban egyáltalán nem 
érzékeltem, hogy mindössze 
tíz év választott el bennün-
ket a világháborútól. Elgon-
dolkodtatóak a kor reklámjai, 

híven tükrözték a „gazdag kí-
nálatot”. 

Akkoriban a külföldi uta-
zás lehetősége igen kevesek-
nek adatott meg. A korabeli 
gyermekeknek a nagyvilágot 
elsősorban a szovjet, valamint 
a szocialista országok fiatalja-
ival való levelezés, bélyegek és 
gyufacímkék csereberéje je-
lentette. A „szocialista tábor” 
összetartozását is szimboli-
zálta a gyufacímkék témáinak 
hasonlósága, a skatulyák lilás-
kék borítása éppen úgy, mint 
a budapesti látnivalókról ki-
adott szovjet sorozat.

Nekem a skatulyákról leáz-
tatott foltos, rágott szélű cím-
kék nőttek a leginkább a szí-
vemhez. Talán, mert ezeken 
érzem a kis gyűjtők szenvedé-
lyét, akik felcsillanó szemmel 
vitték haza a zsákmányukat, 
és pepecseltek annak feldol-
gozásával. Vagy, mert felidé-
zik a drága nagymamám gö-
csörtös kezét, amint közelíti a 
lángot a sparheltben gondo-
san felépített gyújtóshoz?

A főorvos úr által adomá-
nyozott gyűjtemény a Jan-
kovich-kúriában történő 
előzetes egyeztetés után meg-
tekinthető.

Németh Miklósné

Gyűjtésem története
1951- ben születtem. Pe-

dagógus családból szárma-
zom, hárman voltunk testvé-
rek. A mi gyerekkorunkban 
nem volt meg az a játékbő-
ség, ami a mai gyerekeknek 
megadatik. A pedagógus fi-
zetésből a három gyerek 
mellett nem is jutott volna 
pénz a drága játékok meg-
vételére. Abban az időben 
részben ezért is sok gyerek 
szalvétát, bélyeget, gyufa-
címkét gyűjtött. 

Én általános iskolás ko-
romban gyufacímkét kezd-
tem gyűjteni, aminek nagy 
varázsa volt számomra. A 
gyűjtési szenvedély emlé-

kezetem szerint gimnazis-
ta koromig tartott. Ha utá-
na számolunk az éveknek, 
akkor ez azt jelenti, hogy a 
gyűjteményem 50-60 éves. 
Gyufásdobozokról áztattam 
le a címkéket, csereberéltünk 
egymás között, a közeli szo-
cialista országokban élő ro-
konoktól is kaptam sok-sok 
darabot. Így emelkedett fo-
lyamatosan a darabszám, s 
érte el a 4 ezres nagyságot. 

A gyűjtemény aztán a 
szekrény fiókba került, átélt 
négy költözködést az elmúlt 
évek során és 2000-ben Rá-
calmásra költözésünkkor 
megérkezett velünk a tele-

pülésre. Rácalmáson a sok 
fejlesztés mellett megnyílt 
egy Trafik Múzeum is. A 
jelenlegi COVID járvány 
idején nap mint nap sétál-
gatok a feleségemmel kis 
városunkban, sokszor útba-
ejtve a kis múzeumot is. Igy 
született meg bennem az a 

gondolat, hogy a gyűjtemé-
nyemnek legjobb helye ott 
lenne. Ha nekem sok örömet 
jelentett, akkor biztosan má-
soknak is tetszik majd. 

Bízom benne, hogy a mú-
zeum gyűjteményének szín-
vonala ezzel tovább emelke-
dik. dr. Vaszkun László
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Kedves Látogatóink!
A 28/2021. (I. 29.) –es kormányrendelet meghosszabbította a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 

hatályát, így továbbra is tilos „mindennemű rendezvény megtartása, ideértve a kulturális eseményeket”, és a „szabadidős lé-
tesítmények használata is”. A 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet 12.§-a alapján tilos „integrált kulturális intézménynek 
a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás”.

A művelődési ház a korlátozás idején módosított nyitva tartás szerint működik: hétköznap reggel 7-től 16.30-ig

Könyvtári szolgáltatások:

A könyvtári kölcsönzésre a veszélyhelyzet idején is van lehetőség!

A KÖLCSÖNZÉSI HATÁRIDŐK: automatikusan hosszabbodnak a látogatási tilalom ideje alatt, így senkinek nem 
kell késedelmi díjat fizetnie.

Kölcsönzés menete:
1. BEIRATKOZÁS: A kölcsönzés az éves tagsági díj befizetése után lehetséges.

2. KERESÉS: A könyvtár elektronikus katalógusa elérhető a weboldalunkon: https://konyvtar.racmuvhaz.hu/sziren/

3. KÖLCSÖNZÉS: A kölcsönzési kívánt könyvek listáját telefonon (25/440-456, +36304866951) vagy e-mailen 
(rackonyvtar@racalmas.hu) tudják leadni hétfőtől péntekig 7-15 óráig.

4. ÁTADÁS: hétfőtől péntekig 7-16.30 között előre egyeztetett időpontban lehetséges.
    Az ezektől eltérő időpontú átvételi igényét jelezze!

    Kérjük, minden esetben előre egyeztetett időpontban érkezzen, hogy csökkentsük a személyes kontaktust és el-
kerülhessük a sorban állást!

Online programok:
 A DIVAT alkotópályázatunkra beérkező alkotásokat videó formájában mutatjuk be a web-, és Facebook oldalunkon.

 Február 18-22 között szavazhatnak az online farsangi jelmezversenyre érkező fotókra a Facebook oldalunkon.

 Márciusban 15-i megemlékezéseken az ünnepi műsort a Jankovich Miklós Általános Iskolások jóvoltából láthatjuk. 
Az idei évben a műsor felvétele zárt ajtók mögött zajlik, március 4-től a Rácalmás TV adásában látható majd.

 A közelgő nőnap, a húsvéti programokkal kapcsolatban várjuk a márciusra vonatkozó kormányzati intézkedéseket és 
az alapján hirdetjük meg.

 A közművelődési intézmények februárban szokásos országos programja, a Kultúrházak Éjjel-Nappal már biztos, hogy 
őszre tolódik.

Bízunk benne, hogy hamarosan újra találkozhatunk! Addig is jó egészséget kívánunk Mindenkinek!
Kundra Anikó 

igazgató 
és Schmidt-Czetli Ágnes 

könyvtárvezető
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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2021. március 26-án, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: 2021. március 16-án, kedden. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legké-
sőbb március 16-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!
– Bagóczki Emma Zoé, 2020. 01. 15., Bíbic köz
– Lovász Menyhért, 2021. 01. 23., Rév utca
– Mahovics Martin, 2021. 01. 23. Martinász utca
– Lezsák Zorka, 2021. 02. 01., Harmat utca
– Antal Dorka, 2021. 02. 01., Martinász utca
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

K
is 

an
ya

kö
ny

v

Tájékoztatás!
Rácalmás településen a falugazdászi 
feladatokat Soós Barna látja el.

Soós Barbarát telefonon lehet elérni a 70/ 436-2466-os 
számon a Covid ideje alatt is.

Gerendai Gábor e havi 
zenei válogatásával a nóta 

kedvelő hallgatóknak 
kedveskedik. 

Mindszenti István 
1940-es években készült 

felvételeit hallhatják 
a Rácalmás TV-n 

(Tarr Kft előfizétesnél: 
285-ös csatorna) a képújság alatt.
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Jankovich-szoba a kúriában 

Korabeli bútorokkal – a szekrények Hattyuffy hagyatékából származnak – és korhű kiegészítőkkel rendeztük 
be a Jankovich-kúria egyik termét. 

A Jankovich-szoba szeretettel várja az érdeklődőket! A karácsonyi időszak alkalmával többen jártak 
nálunk fotózáson a kúria korhű szobájában. Továbbra is várjuk ide vendégeinket családi-, esküvői fo-
tózásra. Bejelentkezni a következő telefonszámon lehet: 0630-632-2683.

Az avarégetés  szabályai a veszélyhelyzet  idején  
A szabályokat a köztisztaság fenntartásáról , az avar és 

kerti hulladékok égetéséről  és a közterületek használatá-
ról  szóló   Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének  

21 /2015. (IX.9.)  önkormányzati  rendelete  szabályozza .
“8.§      (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése első-

sorban helyben történő  komposztálással történhet . 
(2) Égetéssel  csak a nem komposztálható (nem lebom-

ló), illetve a komposztálásra alkalmatlan pl.vírusos , baktéri-
umos , gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék 
ártalmatlanítható.

(3) A lakosság egészségének  és a környezet tisztaságának 
védelme érdekében a nem komposztálható ,illetve a kom-
posztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék  égetése  

2021. március 04-én (csütörtökön) és 05-én (pénteken) 
a rendeletben meghatározott  szabályok  szerint, az azt kö-
vető hónapokban, április, május,  június, július,   augusztus   
szeptember,  október  és  november  hónap  első  csütörtökén  
és  péntekén  végezhető el.   

A fenti időponttól eltérni csak kedvezőtlen időjárási vi-
szonyok esetén  (pl.: eső, szél, köd  stb.) lehet   és a fenti 
időpontot követő hét csütörtökén  és péntekén  lehet csak  
égetni . Kivételt képeznek a hivatalok, egészségügyi intéz-
mények,  gyermekintézmények, kulturális intézmények,    
nyitott  sport-létesítmények, a temető és az önkormányzat 
fenntartásában lévő   területek  300 méteres  környezetében 
az intézmények működési ideje alatt. 

 (4) Az égetést 14- 22 óra közötti időszakban  lehet vé-
gezni. 

(5)Égetni  csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstkép-
ződés csökkentése érdekében  az avart és a kerti hulladékot  
előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak fo-
lyamatosan, kis adagokban történhet. 

(6) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni , hogy 
a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, és hő-
terhelés  hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt 
ne  jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő  
és  füst  a könyékében  levő  zöld növényeket, fát, bokrot ne 
károsítsa. 

Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye  és  hőter-
melési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az 
égetés azonnal be kell fejezni.    

 (7) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan 
ködös, esős időben, füstköd-riadó  és erős szél esetében. “

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben az országos 
veszélyhelyzet megszűnik, úgy az önkormányzati rende-
letben foglalt avarégetési szabályok nem alkalmazhatók, 
égetni ezt követően nem lehetséges.

dr.Györe Andrea
jegyző
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok                            VIZI GÁBOR VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY 
 

A kormány a jelenlegi korlátozó intézkedések hatályát 2021. március 1-ig 
meghosszabbította, miszerint a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok továbbra 

is a 2020. november 11. óta érvényes szabályok szerint látogatható! 
 

A SPORTCSARNOK HÍREI 
 
A Rácalmás Sport Egyesület kézilabdázói délutáni 
edzéseik alkalmával több felkészülési 
edzőmérkőzést játszottak, készülnek bajnoki 
mérkőzéseikre. A felnőtt nők február 6-án, a 
férfiak pedig 13-án kezdenek, a lány és fiú serdülő 
csapat pedig lejátszott már néhány mérkőzést. 
 

 
A RSE serdülő lány kézilabda csapata (fotó: RLJ) 
 

 
A RSE serdülő fiú kézilabda csapata (fotó: RLJ) 

A RSE labdarúgó csapatai a teremedzések mellett 
februárban vasárnaponként korosztályos 
teremtornákat, edzőmérkőzéseket szerveznek. 
 

 
fotó: RLJ 
 
A Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda 
Sportegyesület néhány utánpótlás bajnoki 
mérkőzésének a Rácalmási Sportcsarnok ad 
otthont.  

 
A Dunaújvárosi Sárkányok junior csapata a Siófoki 
KE elleni mérkőzésen (fotó: RLJ) 

A februári sportesemények ZÁRT KAPUK mögött zajlanak.  
Az aktuális programokról és szabályokról a sportcsarnok honlapján és facebook oldalán 

tájékozódhatnak: 
www.racalmasisportcsarnok.hu  

https://www.facebook.com/racalmasisportcsarnok 
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Megtörtént a szelektív 
gyűjtőedények osztása

Február első két heté-
ben lehetett átvenni a sze-
lektív hulladékgyűjtéshez 
az edényeket a Jankovich-
kúria Kézműves Épüle-
tében. 

A Vertikál Nonprofit Zrt. 
pályázati összegéből megva-
lósított projekt nagy örömé-
re szolgált a helyi lakosok-
nak. 

Közel 1400 háztartás 
vette át ez idáig a kukákat. 
Ezekbe az edényekbe ke-
rülhetnek a műanyag, papír, 
Tetra-Pak, fém és alumíniu-
mos dobozok. 

Fontos megjegyezni, hogy 
a hulladék ne legyen szeny-
nyezett, hanem tiszta álla-
potban kerüljön a szeméttá-
rolóba. 

Az elszállítás továbbra is in-
gyenes és nincsen mennyiségi 
korlátja. 

Ugyanis, ha megtellett az 
edény, akkor az eddigi meg-
szokott módon továbbra is 
kitehető a hulladékzsák a 
tartalmával a kuka mellé a 
megfelelő napokon. 

Szokásos módon szál-
lítja a szolgáltató a szelek-
tív hulladékot, kéthetente 
szerdán, amit a lakosokhoz 
eljuttatott naptárban jele-
zett is sárga színnel.

Amennyiben nem tud-
ta átvenni valamely lakos 
a gyűjtőedényt a megjelölt 
időpontokban, akkor ezt 
megteheti:

egy pótosztás keretén belül 
február 22 és 24 között.

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.

„MOZDULJ KI!”
ÚJ PROGRAMLEHETŐSÉG ISKOLAI 
OSZTÁLYOK, ÓVODAI CSOPORTOK 

SZÁMÁRA!
Az egy napos program keretében szabadtéri programo-

kat szervezünk gyerekeknek Rácalmás gyönyörű Duna-par-
ti részén. 

Több program közül lehet választani. Korosztálytól füg-
gően izgalmas kincskeresés, kalandtúra, vagy GPS-kaland-
túra keretében megismertetjük a csoportokkal Rácalmás 
néhány nevezetességét, vagy a rácalmási Nagy-Szigetet. Le-
hetőség nyílik kézműveskedésre, a Jankovich-kúria kiállítá-
sainak látogatására, a nagyobbak pedig kipróbálhatják a sár-
kányhajózást is. 

A VIZI GÁBOR VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY a 
bázis, itt van lehetőség étkezésre, szabad játékra a progra-
mok közötti szünetekben, valamint rossz idő esetén a fedett 
részen beltéri játékokkal, kvízzel várjuk a csoportokat.

ÉRDEKLŐDNI a sportcsarnok elérhetőségein lehet. 
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Rácalmási vízimolnárok
Ha mindennapi kenye-

rünket kezünkbe vesszük, 
gondolunk e arra, hogy 200-
500-1000 éve hogyan ké-
szült az a liszt, amiből a ke-
nyeret készítették. Bizony 
nem a maihoz hasonló mal-
mokban, hanem vízi - és pa-
takmalmokban. Az I. Világ-
háborúig működtek ezek a 
malmok, viszonylag kis tel-
jesítménnyel, 8-12 q/nap, 
ezért sok malom volt. 1875-
ben a ráczalmási járásban 
131 ilyen malom volt, ösz-
szehasonlítás képen a sárke-
resztúriban 17, a csákváriban 
35. A vízimalmok zömmel a 
Dunán, kisebb részben pata-
kokon helyezkedtek el. 

A rácalmási járásban 131 
vízimalom volt. Ebből az 
1870-80 közötti csúcsidő-
ben 30-30 vízimalom volt 
Adonyban és Pentelén is. 
Ráczalmáson ugyanebben 
az időben öt vízimalomról 
kerültek elő adatok. A felté-
telek itt is megvoltak. Sőt a 
téli telelőben még Adony és 
Pentele környékéről is hoz-
tak ide malmokat. A ráczal-
mási malmok a következők 
voltak. 

A 170-éves Vágner I. ví-
zimolnár dinasztiának első 
embere Vágner Ferenc mol-
nár volt. Ferenc az 1850-es 
évektől őrölte a búzát ví-
zimalmában és ezt folytat-
ták három-négy generáción 
keresztül az utódok, akik – 
Nándor keresztnévre hall-
gattak – egészen 1935-ig. 
A família kései utódai kö-
zül Vágner Nándorné, szü-
letett Perczel Mária, a Kiss 
Ernő utcában az ősi házban 
ma is él.

A Vágnerek második, 
Vágner II. vonalát György 
keresztnevűek jellemezték. 
1860-tól Vágner György 
molnármesternek volt hajó-
malma, fia és unokája is ezt a 
mesterséget folytatta. A ha-
jómalom az I. világháborúig 
működött. 

A harmadik hajómalmot 
Sós Sándor indította el a 
rácalmási Duna szakaszon 
az 1860-as években. Felesé-
ge Miss Anna volt

A Molnárok Lapja több-
ször említi Mondrát La-
jos ráczalmási molnár ne-
vét, vagyis ő is ráczalmási 
vízimolnár volt. Valószínű a 
századforduló után kezdte 
a molnármesterséget és azt 
1931-ig bekövetkezett bal-
esetéig folytatta.

Volt egy ötödik vízima-
lom is, de nem a Dunán, ha-
nem a Sörös-patakon. A pa-
tak a Barina közepén ered és 
a zsidó temető mellett fo-

lyik a Dunába. A patak vége 
felé volt a Sörös malom. A 
patakmalom betongátjának 
egy darabja, még ma is meg-
van. A századforduló körül 
20-30 évig működött a ma-
lom. 

A vízimalmok hajóteste 
két részből, azaz két hajóból 
és a közöttük lévő nagy hajtó-
kerékből állt. A két hajótestet 
erős orr-és farr gerendák kö-
tötték össze. A hajók általá-
ban 20 m hosszúak voltak. 
Az úgynevezett völgyhajón 
volt a kerék egyik féltenge-
lye, a nagyhajón pedig a má-
sik féltengely rögzítése. A zárt 
fedél alatt a gépek, a fogaske-
rék áttétellel, szíjjal meghaj-
tott makomkövek-őrlőhen-
gerek. Biztonsági okokból a 
hajómalomhoz egy-két mol-
nárcsónak tartozott.

A hajómalmon nyáron 
kora reggeltől késő estig 
dolgoztak. A vízimalmot a 
főmolnár irányította és 3-5 

TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIKTÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Vízimalom telelőben

A hajókerék
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ember dolgozott az irányí-
tásával. Egy napi teljesít-
ményük 8-15 q búza őrlése 
volt, de jó minőségű lisztje-
ikkel felülmúlták a száraz-
földi malmokét. 

A gabonát a Duna-parton 
épített raktárépületekben tá-
rolták és éjjeliőrök vigyáztak 
rá. Az Ófalu alatti terület al-
kalmas volt arra, hogy há-
rom-öt darab raktárépületet 
elhelyezzenek rajta és onnan 
szállítsák a gabonát dereg-
lyével a vízimalomba és visz-
sza a lisztet a raktárba. 

A tél beköszöntése előtt 
a hajómalmokat biztonság-
ba kellett helyezni, nehogy a 
jég kárt tegyen bennük. Ál-
talában András napig (no-
vember 30.) őröltek, majd 
jégzajlástól mentes folyóvíz-
re, telelőbe vontatták a mal-
mokat. Az Ófalu alatti Kis-
Duna ideális hely volt a téli 
tároláshoz. A Nagy Sándor 
féle telephelytől (a mai Hor-
gász-tanya) a Bruck-közig 
volt az a parti szakasz, ahol 
teleltették a hajómalmokat. 
A Bruck közön könnyen 
megközelíthető volt a terület 
télen is. A Kis Ernő utca és a 
Bruck-köz keresztezésében a 
Duna felőli sarkon volt egy 
vendéglő, a későbbi jó nevű-
hírű Bodor Vendéglő, ahová 
a molnárok betérhettek. 

Télen kerítettek sort a 
molnárok a hajómalom javí-
tására, az elhasználódott, tö-
rött alkatrészek pótlására.

A vízimalmok, mint vízi 
létesítmények sok veszély-
nek voltak kitéve, ezért sze-
rencsétlenség, tragédia is 
gyakran bekövetkezett. A 
ráczalmási vízimalmok so-
rából kiemelek néhányat. 

- 1911-ben a Molnárok 
Lapja beszámolója alapján 
az egyik hajón tűz ütött ki, a 
malom teljesen leégett. 

- Ugyancsak a Molná-
rok Lapja alapján 1931-ben 
a vízimalom kereke elkapta 
Mondrát Lajos tulajdonost, 
a kerék a testet a tengelyre 
csavarta. Mondrát nyomban 
meghalt.

-1935-ben Vágner Nán-
dor, régi molnár dinasztia 
tagja új vízimalmot vásá-
rolt banki kölcsönnel. Hir-
telen jött a tél, nem volt idő 
téli kikötőbe vontatni a mal-
mot. Jött a jég és molnárostól 
elvitte a malmot. A molnár 
meghalt az adósság megma-
radt a családnak. 

A vízimalmok száma az 
1900-as évektől rohamosan 
csökkent. Az okokat csak 
címszavakban sorolom fel:

– A vízimalmok techni-
kai-műszaki fejlesztése el-
maradt

– A víziközlekedés jelen-
tősen megnőtt és a vízimal-
mok sokszor akadályozták a 
közlekedést.

–  A gőzmalmok fejlődése 
és terjedése gyorsan haladt.

– A Duna szabályozá-
sa Ráczalmás-Dunapentele 
környékén az 1900-as évek-
ben szintén közrejátszott a 
malmok csökkenésében. 

Településünkön a szá-
zadforduló után kezdtek 
gőzmalmokat építeni. Az 
1924-es statisztikai felmé-
résben két gőzmalom (Hájj 
Antal és dr. Paizs Gyula) és 
két benzinmeghajtású ma-
lom (Kocsis Illés és Németh 
Lajos ) szerepel. Az 1932-
es felmérésben három ma-
lom szerepel, de már más 
tulajdonosok nevével (Nagy 
Sándor, Németh Lajos, Sza-
bó János)

A hajómalmok eltűnésé-
vel feledésbe merült az év-
ezredeken keresztül hasz-
nált ingyenes vízenergia, 
amelyet folyamaink kiak-
názatlan mennyiségben, ál-
landóan, megújulva szállí-
tottak. 

Szalai Árpád

Forrásmunkák: 
Mosonyi Mihály, Egy 

rácalmási a régi Rácalmásról
Szent István Király Mú-

zeum Évkönyve 1980
Fejér Megyei Hírlap, 

1983-06-18 
Eperjessy Kálmán, Ag-

rártörténeti Szemle 1961 

Kérjük, támogassa 
adója 1 %-ával

a „Sirály” Horgász 
Egyesületet!

Adószám: 
19822798-1-07

Segítségét köszönjük!

Kérjük, támogassa adója 1%-a 
felajánlásával a Rácalmás Sportegyesületet!

Adószám: 19097020-1-07
Köszönjük!

Horgásziroda nyitva tartása
Tisztelt Horgásztársak!
Irodánk a régi polgármesteri hivatalban a következőkép-

pen tart nyitva:
Hétfőn   15:30 – 17:30-ig
Szerdán  15:30 – 17:30-ig
A 2021. évi dokumentumok, horgászjegyek megérkeztek és 

válthatók. 

A 2020. évi  fogási naplók – összesítve – február 28-ig adhatók le.
Sirály Horgász Egyesület Vezetősége

Felhívás
A Rácalmási „Sirály” Horgász Egyesület felhívja Rácal-

más 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 kezdemé-
nyez a Fejér Megyei Kormányhivatalnál.

Sirály Horgász Egyesület vezetősége
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Húsvéti Menüajánlatunk 

Rendelje meg a húsvéti menüt szállodánk díjnyertes étterméből, és töltse a húsvéti 
hosszúhétvégét családjával, ne a konyhában! 

Rendeléseiket március 29, 12:00 óráig tudják leadni. 

 

 Vendégváró 
Sajtos-tejfölös pogácsa    1 kg     2 900 Ft 
Medvehagymás-burgonyás pogácsa  1 kg      3 200 Ft 
Minimum rendelés 0,5 kg 
 

 Előételek 
Füstölt csülök terrine, tormás almakrém      2 400 Ft 
Füstölt pisztráng salátával, citrusokkal      3 000 Ft 
Kacsa terrine, céklasaláta        3 200 Ft 
Vargányás nyúl terrine, marinált répa      3 500 Ft 
Kacsamájpástétom csatos üvegben, brióssal     4 200 Ft 
 

 Főételek 
Sertés első csülök, sörös káposzta, nudli      3 800 Ft 
Báránylapocka, szarvasgombás burgonyapüré     5 500 Ft 
 

 Desszertek  
Diós fonott kalács   500 g      1 200 Ft 
Almás rétes     6 szelet     1 800 Ft 
Túrós rétes     6 szelet     1 800 Ft 
Meggyes-mákos rétes   6 szelet     1 800 Ft 
 

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

További információ: www.jankovichhotel.hu 
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Tel.: 06-25-440-185, 06-30-263-6445 
 Leves (Csak leves 

350 Ft) 
A menü 1250 Ft 

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

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

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

03. 1. hétfő  
Karfiol leves 
 

Túró gombóc, vanília 
öntettel 

Rántott csirke szárny, 
rizi-bizi 

Borzas karaj szelet, hasáb Brokkolival rakott jérce 
mell sajttal sütve, gombás 
rizs 

03. 2. kedd Grízgaluska leves Spenót, sült szalonnával, 
tükörtojással, főtt burg. 

Zöldborsós sertés ragu, 
tészta 

Magyaróvári sertés szelet, 
hasáb 

Édes savanyú csirke, rizs 

03. 3. szerda Húsleves Főtt hús meggymártás, 
pirított dara 

Lecsós csirke máj, 
tarhonya 

Kolbászkrémmel töltött 
rántott karaj, hagymás tört 
burgonya 

Fokhagymás natúr csirke 
mell, párolt zöldség 

03. 4. csütörtök Paradicsom leves Zöldborsó főzelék, sült 
csirke combfilé 

Rántott csirke mell, 
hasáb 

Bakonyi sertés ragu, tészta Rántott fogas filé, 
petrezselymes burgonya 

03. 5. péntek Bab leves Mákos nudli Csirke mell paprikás, 
tészta 

Fokhagymás rántott tarja, 
petrezselymes burgonya 

Sajttal, sonkával grillezett 
csirke mell, grill zöldség 

03. 6. szombat Gulyás leves Rántott szelet, petrezselymes burgonya 

03. 8. hétfő Zöldborsó leves Rántott halrudacska, rizs lekváros palacsinta 
(3 db) 

Párizsi bundában sült 
karaj, fűszeres burgonya 

Rántott gomba, hasáb, 
fokhagymás majonézzel 

03. 9. kedd Csontleves, finom 
metélt 

Sárgaborsó főzelék, 
pörkölttel 

Párizsi csirke mell, 
rizi-bizi 

Pince pörkölt BBQ csirke mell, jázmin rizs 

03.10. szerda Fahéjas almaleves Paradicsomos 
húsgombóc, főtt 
burgonya 

Paprikás krumpli, 
kolbásszal 

Borjú paprikás, galuska Kukoricás tejszínes csirke, 
burgonyakrokett 

03. 11. csütörtök Burgonyakrém 
leves 

Zöldbab főzelék, sertés 
pörkölt 

Rizses hús Natúr karaj, paprikás 
mártásban, petrezselymes 
burg. 

Sült pulyka comb, 
metélőhagymás 
burgonyapürével 

03. 12. péntek Tejfölös gomba 
leves 

Bolognai spagetti Nutellás mini gombóc, 
csoki öntet 

Lecsós tarja, tört burgonya Bakonyi csirke mell szelet, 
penne tészta 

03. 13. szombat Húsleves Tarja tükörtojással, paprikás tört burgonya 

03. 15. hétfő Fejtett bableves, 
széles metélttel 

Csirke paprikás, galuska Fahéjas palacsinta (3 db) -------------------------- ---------------------------------- 

03. 16. kedd Sárga borsó krém 
leves 

Kelkáposzta főzelék, 
sertés pörkölt 

Rántott szelet, Vajas tört 
burgonya 

Sertés pörkölt, 
tarhonyával, savanyúval 

Natúr csirke mell, sajtos 
burgonyapürével 

03. 17. szerda Tojás leves Bakonyi húsgombóc, 
tészta 

Lecsós virsli, tarhonyával Baconnal sajttal töltött 
rántott sertés szelet, 
fűszeres burgonya 

Fogas csíkok orly módra, 
hasáb, tartár 

03. 18. csütörtök Tárkonyos csirke 
raguleves 

Sóska, főtt burgonya, 
főtt tojás 

Stefánia vagdalt, rizi-bizi Marha pörkölt, galuska Tejszínes gombás csirke, 
bulgurral 

03. 19. péntek Hamis gulyásleves Burgonyás kocka, csemi 
ubi 

Szilvás derelye, fahéjas 
öntet 

Tordai lacipecsenye, 
kemencés szaftos hagymás 
burgonyával 

Natúr csirke mell, 
sajtszósszal, burgonya 
krokettal 

03. 20. szombat Jókai bableves Rántott csirke mell, rizs 

03. 22. hétfő Zöldbab leves Rántott karfiol, rizs Túrós derelye, meggyes 
öntet 

Sajttal sonkával töltött 
sertés szelet, rizi-bizi 

Zöldség ropogós, kukoricás 
rizs, tartár 

03. 23. kedd Francia hagyma 
leves, zsemle 
kocka 

Rakott burgonya Rántott csirke comb, rizi 
bizi 

Hentes tokány tésztával Jérce stroganoff módra, 
burgonya püré 

03. 24. szerda Húsleves, csiga 
tészta 

Resztelt máj, főtt 
burgonya 

Tarhonyás hús Tepsis mustáros tarja, 
karika burgonya 

Fokhagymás natúr 
halszelet /afrikai harcsa/ 
párolt zöldség és rizs 

03. 25. csütörtök Tarhonya leves Burgonya főzelék, 
hagymás debreceni 
karikák 

Vadas sertés ragu, tészta Székely káposzta Mézes-bordírozott csirke, 
salátával, édes burg. 

03. 26. péntek Lencse gulyás Túró gombóc, áfonyás 
öntet 

Rakott karfiol Brassói aprópecsenye, 
csemi ubi 

Rántott cukkini, zöldséges 
rizs 

03. 27.  szombat Palóc leves Sült csirke comb, vajas tört 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. 
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ApróhirdetésApróhirdetés

Eladó egy új DYRAS elektromos húsdaráló és egy egy-
szer használt aszalógép. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon lehet: 25/444-345.

q
Összecsukható Camping biciklit vásárolnék.  Telefon-

számom: 06 70 450-2062

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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A tél szépsége Rácalmáson
Az ablaküveg mögül, a meleg szobából az ember szíve-

sen csodálja meg a téli fagyba burkolózott kertet, utcát. 
Ugyanilyen kellemes érzés tölti el, amikor a fényképező-
gép által megörökített felvételeken gyönyörködhet a hi-
deg, zúzmarás, havas tájban. Higgyék el – a fényképész 
pontosan tudja –, a látvány megéri a fagyoskodást! Érde-
mes nagy sétákat tenni télen is, gyönyörködni Rácalmás 
szépségeiben. 

Íme egy kis ízelítő, Rácz Lambada József fotóinak és 
egyéb olvasói képeknek köszönhetően. Egy havas reggel 
a Jankovich-kúriában, az óvodában, a Dunánál, a szigeten 
és naplemete a sportcsarnoknál. Tartsanak velünk!


