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Az 1848-49-es forradalom és  
szabadságharc hőseire emlékeztünk

Szűk körben tisztelgett 
az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc hősei előtt 
Rácalmás szinte teljes képvi-
selő-testülete március 15-én 
délután a járványügyi előírá-
sok betartásával. Az ünnepi 
eseményre a veszélyhelyzeti 
óvintézkedések miatt sajnos 
nem invitálhatták meg váro-
sunk lakóit. A településün-
kön élők nevében Schrick 
István polgármester és Né-
meth Miklósné alpolgár-
mester közösen helyezett 
el a koszorút Petőfi Sándor 
szobránál. Főhajtásuk után 
a Rác almási Városvédő és 
Szépítő Egyesület nevében 
Pálinkás Tiborné és Nagyné 

Berzai Márta koszorúzott. 
Az eseményen részt vett ifj. 
Erős István és ifj. Miss Ist-
ván képviselő is. 

Rácalmáson hagyomány, 
hogy ünnepi műsorként dra-
maturgiai játékot adnak elő a 
Jankovich Miklós Általános 
Iskola diákjai. A műsort idén 
zárt ajtók mögött kellett fel-
venni (a járványveszély mi-
att), hiszen megemlékező 
rendezvényt nem tarthattak. 
A felvételt a Rácalmás tévé 
adásában, valamint a http://
racalmas.hu/?s=tv internetes 
felületen tekinthették meg 
március 4-étől. (Fotó: Laczkó 
Izabella/Dunaújvárosi Hír-
lap)

Kellemes húsvéti ünnepeket!
Lapzártánkkor még nem 

lehetett tudni, milyen lehető-
ségeink lesznek az idei hús-
vét alkalmával az ünneplésre, 
egymás köszöntésére, a ha-
gyományos locsolkodásra. A 
veszélyhelyzetnek még nem 
lesz vége április elején. Ké-
rem, tartsák majd be az ün-
nepek alatt is az előírásokat! 

Kellemes húsvétot, csa-
ládi körben, békében és 
boldogságban eltöltött ün-
nepet kívánok valamennyi 
rácalmási lakónak!

Schrick István
Rácalmás polgármestere

Tudom,  
nyomasztó 
a bezártság

Több mint egy éve sújt 
bennünket a koronavírus-
járvány! Tudom, hogy na-
gyon nehéz, nyomasztó érzés 
a bezártság, felőrli az idege-
ket az egyhangú élet, a talál-
kozások és a közös progra-
mok hiánya, a COVID-19 
vírus számos velejárója! 

De kérem, tartsanak ki 
még egy kicsit!  Legyenek 
erősek! Életek múlhatnak a 
szabályok betartásán!

Schrick István 
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A veszélyhelyzetben így  intézhetik 
ügyeiket a polgármesteri hivatalban

A koronavírus kapcsán fennálló veszélyhelyzetre való te-
kintettel a Rácalmás Város Polgármesteri Hivatalának (2459 
Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.) ügyfélfogadásáról az alábbi tá-
jékoztatót teszem közzé: 

A személyes ügyfélfogadás a hivatalomban csak előzetes telefo-
nos időpont egyeztetés után és az alábbi ügyek esetében lehet-
séges:

o anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos ügyintézés (pl. 
haláleset, születés, házasságkötéssel kapcsolatos ügyek, ha-
laszthatatlan névváltoztatási ügyek és apai elismeréssel kap-
csolatos ügyek) 

o lakcímügyek, melyeket a Dunaújvárosi Járási Hivatal 
Kormányablak Osztályán nem tudnak az ügyfelek elintézni,  

A fenti anyakönyvi ügyekkel kapcsolatban Stumphauzer 
Judit anyakönyvvezetőt kereshetik.

Elérhetőség telefonszám: 25/517-853, 
E-mail: gyamugy@racalmas.hu 

Felhívom figyelmüket arra, hogy a fenti ügyek intézése a 
polgármesteri hivatalban a járványveszélyre való tekintettel 
csak szájmaszk és gumikesztyű használattal lehetséges.   

Kérem, hogy ezt szíveskedjenek betartani mindenki 
egészsége érdekében. 

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az egyéb ügyét a 
polgármesteri hivatalban csak személyesen lehet intézni, úgy 
szíveskedjen telefonon vagy e-mailben felvenni a kapcsola-
tot az ügyintézővel, aki eldönti a személyes ügyintézés szük-
ségességét, illetve javaslatot tesz az ügyintézés módjára.

Tájékoztatom Önöket, hogy az államigazgatási és ön-
kormányzati ügyek esetében az ügyintézés nem szünetel, az 
ügyek intézése folyamatos.  

A postán érkező küldemények, levelek esetében 3 napos 
fertőtlenítést vezettünk be és csak ezután kerülnek az ügy-
intézőkhöz intézésre.

Az így érkező ügyek esetében szíveskedjenek ezzel a 3 na-
pos késéssel számolni.   

A polgármesteri hivatal az alábbi elérhetőségen áll rendelke-
zésre az ügyfeleknek munkanapon 

hétfő – kedd - csütörtök:  8.00 - 16.00 óráig, 
szerda:     8.00 – 17.00 óráig, 
péntek:    8.00 – 12.00 óráig. 

Polgármesteri hivatal központi szám 25/517-850 mellék 
100 info@racalmas.hu

dr. Györe Andrea jegyző 25/517-866 116 jegyzo@racal-
mas.hu

Borda Mónika titkárság 25/517-851 101 titkarsag@ra-
calmas.hu

Krausz Zsuzsanna aljegyző, szociális ügyek 25/517-852 
102 aljegyzo@racalmas.hu

Stumphauzer Judit anyakönyv, népesség, lakcímügyek 
25/517-853 103 gyamugy@racalmas.hu

Szabóné Hajnal Renáta pénzügyi csoport- vezető 25/517-
858 108 penzugy@racalmas.hu

Osvai Zoltánné pénzügy 25/517-858 108 penzugy2@ra-
calmas.hu

Kibédi Éva pénzügy 25/517-861 111 penzugy5@racal-
mas.hu

Pásztiné Arany Krisztina pénzügy 25/517-861 111 pen-
zugy4@racalmas.hu

Lováti Judit pénzügy 25/517-854 104 penzugy3@racal-
mas.hu

Tóth Zoltánné Márti étkezés, pénzügy 25/517-854 104 
etkezes@racalmas.hu

Rauf Katalin pénztár, pénzügy,
gépjármű behajtás 25/517-870 120 penztar@racalmas.

hu, adocsoport3@racalmas.hu
Herku Mónika iparűzési-, építmény-, idegenforgalmi 

adó 25/517-863 113 adocsoport@racalmas.hu
Mázás Kinga településüzemeltetés 25/517-857 107 elok-

eszites@racalmas.hu
Krausz Marianna településüzemeltetés 25/517-859 109 

marianna@racalmas.hu

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az elektronikus ügy-
intézés sem szünetel. Továbbra is lehetőségük van Önök-
nek elektronikusan intézni azokat az ügyeket, melyre a jog-
szabály lehetőséget ad, és aki ügyfélkapuval rendelkezik. Az 
ezzel kapcsolatos tájékoztató megtalálható Rácalmás Város 
Honlapján, a www.racalmas.hu -n. 

Megértésüket köszönöm, vigyázzunk egymásra!
 dr. Györe Andrea 

jegyző
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Májusban szeretnénk elkezdeni a régi  
városháza felújítását és az óvoda bővítését

Rácalmás önkormány-
zatának vezetői szakértők 
bevonásával dolgoznak a 
település két nagy beruhá-
zásának, a Manóvár Óvo-
da és Bölcsőde bővítésének, 
továbbá a régi polgármes-
teri hivatal felújításának és 
átalakításának előkészíté-
sén. A közbeszerzési értesí-
tőben várhatóan áprilisban 
jelenik majd meg a kivite-
lezésre vonatkozó felhívás. 
Nagyon bízunk benne, hogy 
a munkálatok májusban el-
kezdődnek. Feszített lesz a 
kivitelezés tempója, hiszen 
év végére, legkésőbb jövő év 
elejére szeretnénk elkészülni 
mind a két beruházással.

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

Ennek a jelentős összeg-
nek a nagy részét (300 mil-
lió forintot a Széchenyi té-
ren lévő régi polgármesteri 
hivatal épületének felújítá-

sára, kisebb hányadát (180 
millió forintot) pedig a Ma-
nóvár Óvoda és bölcsőde 
bővítésére fordíthat önkor-
mányzatunk. 

A  régi polgármeste-
ri hivatal mintegy ötven éve 
épült, rossz műszaki állapot-
ban van, mondhatni, az utol-
só pillanatban jött a segítség 
a felújítására. Az átalakítást, 
helyreállítást követően az 
épületében helyet kap majd 
a már jelenleg is ott működő 
család- és gyermekjóléti szol-
gálat, illetve a szociális ellátást 

biztosító részleg.  Továbbra is 
helyet kapnának a városban 
bejegyzett civil szervezetek, 
így közösségi térként is funk-
cionál majd az épület. A kör-
zeti megbízottat, a polgárőr-
séget is ott találják majd meg 
a rácalmásiak a jövőben is.

A beruházás keretében az 
épület teljes homlokzati átala-
kítása megvalósul, nyílászárók 
cseréjével, homlokzati hőszi-
geteléssel, és az önkormány-
zat megújuló energiahaszno-
sítással segítené elő az épület 
fenntarthatóságát. 

Rácalmási Manóvár Óvo-
da és Bölcsőde bővítése na-
gyon fontos és kiemelt jelen-
tőséggel bír az önkormányzat 
számára. Jelenleg a 2020 
szeptemberétől induló ne-
velési évben 150 gyermeket 
íratak be a szülők. Ez a gyer-
meklétszám a hatályos Ala-
pító Okirat szerinti maximá-
lis létszámot fedi le. Jelenleg 
vannak olyan szülők, akik sé-
relmezik, hogy az intézmé-
nyi telítettség miatt másholt 
kellett megoldaniuk a gyer-
mekük elhelyezését.  Tehát 
a lakossági igény is az óvoda 
és a bölcsőde fejlesztését in-
dokolja.  Az óvoda bővítését 
– egy csportszoba kialakítá-
sát – szolgáló beruházáshoz 
hozzá tartozna egy közterüle-
ti parkoló létrehozása is, ahol 
elektromos töltőállomások is 
kialakításra kerülnének, szin-
tén a lakossági igényeket fi-
gyelembe véve. 

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

Ez a kettő lesz Rácalmá-
son az idei év két nagyberu-
házása. 

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!

Hangyán Renátó Laurent, 2021.02.25., Sirály utca
Néder Odett, 2021.03.12., Panoráma köz
Süle Bence, 2021.03.12., Gárdonyi G. utca
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Kis anyakönyv

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.
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COVID-19: Kérem a rácalmásiakat, 
legyenek még egy kis türelemmel
Tisztelt Rácalmásiak! 

Mindannyiunkat próbára 
tesz a COVID-19 járvány-
nak ez mostani, újabb hul-
láma. Egy éve kezdődött a 
járványhelyzet Magyaror-
szágon, és múlt év ősze óta 
ismét él a veszélyhelyzet, mi 
több, most nagyon súlyosak 
a körülmények. 

Tudom, hogy nagyon 
hosszú idő telt már el, egyre 
nehezebben viseljük a járvány 
intézkedéseit, a bezártságot. 
De kérem a rácalmásiakat, 
legyenek még egy kis türe-
lemmel! Most nagy szüksé-
günk van az erőre, a kitartás-
ra, a szabályok fegyelmezett 
betartására, hogy megvédjük 
magunkat, szeretteinket, ba-
rátainkat, egymást a gyilkos 
kórtól. Hiszem, hogy az ol-
tás meghozza a régen áhit-
ott áttörést, ismét fellélegez-
hetünk, kitárhatjuk ajtónkat 
egymás előtt. 

De addig is nagyon fon-
tos, hogy betartsuk az ak-
tuális veszélyhelyzeti sza-
bályokat!

A kormány a koronavírus 
járvány miatt további szigo-
rításokat vezetett be 2021. 
március 8-tól kezdődően, 
amelyeket településünkön, 
Rácalmáson is alkalmazni 
kell és be kell tartani. 

Közterületen, illetve nyil-
vános helyen mindenki kö-
teles más emberrel a szo-
ciális érintkezést- a közös 
háztartásban élők kivételé-
ve- a lehető legszűkebb sze-
mélyik körre korlátozni és 
a másik embertől lehetőség 
szerint legalább 1,5 méter 
távolságot tartani.

A települések belterü-
letén, az utcán és a közte-
rületen mindenki köteles 
orvosi maszkot, munkavé-
delmi maszkot, illetve textil 
vagy más anyagokból készült 

maszkot olyan módon visel-
ni,  hogy az az  orrot és a szá-
jat folyamatosan elfedje. Ez 
alól kivételt képeznek  hat év 
alatti gyermekek,  valamint 
az értelmi vagy pszichoszo-
ciális fogyatékossággal, illet-
ve az autizmus spektrumza-
varral élő személy.

Az  egyéni szabadidős 
sporttevékenység folytatha-
tó  egyedül vagy ugyanazon 
háztartásban élőkkel közö-
sen  azzal, hogy másoktól 
legalább 1,5 méter távolsá-
got kell tartani, ez esetben  
nem kell a maszkot visel-
ni. A szabadidős sportte-
vékenység természetesen a 
kijárási tilalmat megelőző 
időszakban végezhető.

Az óvodában és az isko-
lában gyermekfelügyele-
tet kell biztosítani, melyről 
az intézmények részletesen 
tájékoztatták a szülőket. A 
bölcsőde a kormány dön-
tése értelmében nem zárt 
be.

Az önkormányzatnak 
biztosítania kell a közét-
keztetést az iskolában  és  
az óvodában. Az étel elvite-
lére van lehetőség, a regge-
li- ebéd-uzsonnára egyaránt.  
Az ebédet dobozokban előre 
kiadagolva hozzák az intéz-
ményi konyhákra. Az iskolai 
tanulók esetében az étkezést 
a polgármesteri hivatalban 
06/30-586-7414 telefonszá-
mon,   az  óvodások esetén 
az óvodában a 06/30-632-
2454  telefonszámon  lehet 
igényelni.

Az üzletek egy része zár-
va van, de a mindennapi fo-
gyasztási cikkeket árusító 
üzletek továbbra  is nyitva 
vannak. Az üzletek zárva tar-
tására vonatkozó rendelkezé-
sek  március 22-ig hatályosak. 

Házorvosaink azt kérik a 
betegektől, hogy  a gyógyszer 
igényt névvel, TAJ számmal, 
gyógyszerek felsorolásával, 
valamint szakorvosi javasla-
tot is az egészségháznál ta-

lálható  levelesládába szí-
veskedjenek  bedobni . A 
gyógyszereket  másnap dél-
után lehet kiváltani.

A szociális gondozók to-
vábbra is ellátják azokat az 
idős embereket, akik gon-
dozásra szorulnak ( bevásár-
lás, gyógyszeríratás-kiváltás, 
ebéd szállítás)  és Rácalmá-
son nincs hozzátartozójuk. 

Messze nincs itt a nyitás 
ideje, hangsúlyozta Gulyás 
Gergely március 18-án, múlt 
héten csütörtökön, és kérte, 
hogy mindenki legyen tü-
relmes, fogadja el a járvány-
ügyi szakemberek döntését, 
figyeljen oda az embertár-
saira, családjára. Kérte, hogy 
ne menjen sehová, akinek 
nincs halaszthatatlan dol-
ga és tartsa be a higiénés és 
a maszkviselési szabályokat. 

Én is ezt kérem Önöktől, 
Tőletek! 

Jó egészséget kívánok!
Schrick István 

polgármester

A SZÁJAT ÉS ORROT ELTAKARÓ MASZK  HASZNÁLATA RÁCALMÁS  KÖZTERÜLETÉN KÖTELEZŐ



Rácalmás 5

Kérjük, regisztráljanak és fogadják el 
a védettséget jelentő vakcinákat!

Múlt hónapban Rácalmáson is elkezdődött a koronavírus el-
leni védőoltás, ezáltal egyre többen lesznek védettek a gyilkos 
kór ellen, amely most szörnyűséges módon terjed és szedi ál-
dozatait. 

Számos európai országhoz hasonlóan hazánkat is elérte 
a járvány harmadik hulláma. A brit vírusmutáns egész Eu-
rópában és már a magyar városokban is gyorsan terjed, több 
embert fertőz és növeli a betegek számát.  A járvány újra 
felszálló ágban van, ezért kérjük, hogy aki még nem tette 
meg, az regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.
hu honlapon. A védőoltás életet ment. 

Aki nem kapja meg a védőoltást, az nagy eséllyel elkapja 
a koronavírust - mondta az M1 csatornának Péter Ádám, a 
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ intenzív terápiás 
szakorvosa. A budapesti Honvédkórház orvosa hozzátette: 
aki elkapja ezt a vírust, annál nincs ember, aki megmondja, 
milyen súlyosságú állapotba fog kerülni: enyhe tünetekkel 
megússza, vagy súlyos állapotban intenzív osztályra kerül. A 
szakember leszögezte: egyértelműen, szakmai bizonyosság-
gal ki lehet jelenteni, hogy mindegyik vakcina, amelyet Ma-
gyarországon használatba vettek, biztonságos és hatásos. A 
Honvédkórház szakorvosa mindenkitől azt kérte: bízzanak 
az orvostudományban és az orvosokban. Aki regisztrál, azt 
az oltást fogja megkapni, amelyik számára a legmegfelelőbb 
- jelentette ki. Péter Ádám - aki az első hullám óta vesz részt 
az intenzív osztályra kerülő koronavírusos betegek ellátásá-
ban.  Felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus elsődle-
gesen a tüdőt érinti, de a vese, a szív működésében is prob-
lémát okozhat. „Ez a vírus minden szervre hat” - szögezte le 
Péter Ádám, aki azt is kiemelte: az orvosok számára is meg-
döbbentő, milyen nagy arányú halálozást okoz a koronaví-
rus. Hozzátette: „Az orvoslásnak egyik aranyszabálya, hogy 
a betegséget meg kell előzni.  Az intenzív osztályra kerülve 
a vírustagadók is oltáspártivá válnak… ” 

Az Operatív Törzs és az oltási munkacsoport módosította 
az oltási stratégiát, hogy minél előbb minél több ember kapja 
meg az első oltását. Mind az öt Magyarországon alkalma-
zott vakcina hatásos és biztonságos, és védelmet ad a ko-
ronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen. A miniszterelnök 
arra kér mindenkit, hogy miután az oltás önkéntes, ezért re-
gisztráljanak, hogy tudják, ki az, aki oltatni akar, és utána mi-
nél gyorsabban be tudják őket oltani

Rácalmási háziorvosaink arra kérik a lakókat, hogy telefo-
non ne érdeklődjenek arról, hogy mikor kerülnek sorra. Csak 
akkor telefonáljanak a rendelőbe, amikor egészségügyi gondjuk 
van, mert a plusz hívásokkal elveszik az időt az orvosok gyógyító 
munkájából. Háziorvosaink ugyanis rendelési idő alatt – a gyó-
gyító munka közben – végzik az oltást is, arról részletes tájékoz-
tatást adnak a behívottaknak. Az orvosaink és az asszisztensek 
rettenetesen leterheltek, a gyógyítás és az oltás mellett minden 
behívott adatait, alkalmazott gyógyszereit összevetik a protokol-
lal, vizsgálják, hogy adott gyógyszerek szedése mellett megkap-
hatják-e a vakcinát. Körültekintően járnak el minden szempont-
ból, nehogy gond legyen. 

De nem a háziorvosok döntik el, hogy ki kapjon oltást, az 
oltóanyaggal egy időben listát is kapnak arról, hogy abból az 
adagból hányan és kik részesülnek, kiket hívhatnak be. Tehát 
a lista alapján értesítik az éppen érintett lakókat, és időpontot 
egyeztetnek velük. Ezért nem érdemes telefonon érdeklődni – a 
háziorvos asszisztense úgyis telefonál annak, aki aktuálisan sorra 
kerül az oltási programban. 

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

A védőnők munkahelyi telefonszáma:
Sándor Rita: 06/30-011-6972
Bányai Éva: 06/30-011-6975
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Bölcsődei jelentkezéssel 
kapcsolatos információk
A bölcsődei előjegyzés, jelentkezés folyamatos.

Az előjegyzéshez szükséges dokumentumok:
– a gyermek adatait tartalmazó dokumentumok bemu-

tatása
– a gyermek lakcím igazoló kártyája
– szülő adatait igazoló okmányok
– a bölcsődében igényelhető vagy a honlapról letölthető 

Bölcsődei felvételi kérelem

A következő tanévre a jelentkezési folyamat lezárása 2021. 
03.31-ig történik bölcsődénkben.

A felvétel elbírálása 2021. április 30-ig, a szülők kiértesítése 
2021. május 31-ig történik.

Ha a szülő úgy tervezi, hogy csak későbbi tanévben kí-
vánja igénybe venni a szolgáltatást, akkor is szükséges az elő-
jegyzés a jelentkezők magas létszáma miatt.

A 2021-22-es évre  beiratkozás 
a Rácalmási Manóvár Óvodában
  Május 3-4.

Május 3. hétfő  8.00 - 17.00 óráig, 
Május 4. kedd  8.00 - 17.00 óráig

Az óvodai beíratáshoz szükséges adatok, okmányok:
– a gyermek neve
– a gyermek születési helye, ideje, állampolgársága
– a gyermek lakcíme, tartózkodási helye
– a gyermek TAJ száma
– a törvényes képviselő neve
– a törvényes képviselő lakóhelye, tartózkodási helye, te-

lefonszáma, e-mail címe
– a gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve beilleszke-

dési – tanulási - magatartási zavarának megállapításáról szó-
ló szakértői/szakvélemény

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozat 
– nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a 

szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartóz-
kodik a gyermek Magyarország területén.
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Nem vagyunk mások, mint folytatásai régi időknek
„Minden évben március 

15-én kimegyünk a temető-
be és az 1848-49-es szabad-
ságharc rácalmási hőseire 
emlékezünk. Közöttük van 
Hattyuffy Kristóf is, aki ha-
zafiságból és hazaszeretetből 
példát mutatott, de lokápat-
riotizmusa sem volt kisebb, 
amikor a vesztett csata után 
a rácalmásiakkal együtt visz-
szament a komáromi várba. 
Kitette magát meghurco-
lásnak és nélkülözésnek, de 
választania kellett a haza-
szeretet és a megyei klérus 
parancsa között.” – olvasha-
tó Szalai Árpád Emlékez-
zünk a régiekre című portré-
kötetében.  

Rácalmás Szalai Árpád 
első Rácalmás múltját be-
mutató könyve, az Emlékez-
zünk a régiekre című portré-
kötetet 2016. március 15-én 
mutatták be, a nemzeti ün-
nepünk alkalmából rende-
zett nagyszabású program-
sorozat részeként. Mégpedig 
a Márkus kúriában (ami je-
lenleg a Rácalmási Művelő-
dési Ház és Könyvtár épülete 
a szerk.), ahol a forradalom 
és szabadságharc idején a 
helybéli reformista fiatalok 
tartották összejöveteleiket. 
A szerző ebben a kötetében 
a híres rácalmásiakat vette 
sorba. Március 15. közeled-
tével érdemes fellapozni az 
első kötetet, izgalmas feje-
zetein keresztül ismerhet-

jük meg helybéli reforme-
reket. Mert ahogyan Szalai 
Árpád fogalmaz: „Rácalmás 
reformkori és szabadságharc 
korabeli szerepe messze túl-
mutat a település méretéből 
következő arányokon.” Fel-
idézhetjük Modrovich Ig-
nác földbirtokos élettörté-
netét, aki a reformkorban az 
1848-as forradalom és sza-
badságharc előkészítésében 
és végigvitelében kiemelke-
dő munkát végzett. Továbbá 
Márkus István jogász, a re-
formerek vezére mellett szá-
mos történelmi jelentőségű 
élettörténet bontakozik ki 

a lapok hasábjain. Például 
Hattyuffy Kristófé is…

„Hattyuffy Kristó-
fot – eredeti, születési ne-
vén Schwanfelder Kristófot  
-  (1824-1872) igazi ha-
zafiként tartották számon. 
Szegedi és székesfehérvá-
ri tanulmányait követően 
1845-ben szentelték pappá. 
Ezután káplánként szolgált 
a dunapentelei plébánián. 
Miután Jankovich József, a 
rácalmási templom kegy-
ura 1838-ban megépítette a 
templomot, valamint 1848-
ban parókiát és papot kért a 
püspöktől, aki Schwanfelder 

Kristófot a rácalmási plébá-
nia adminisztrátorának ne-
vezte ki. Schwanfelder Kris-
tóf hamarosan kapcsolatba 
lépett a reformista fiatalok-
kal, akik Márkus István kú-
riájában rendszeresen talál-
koztak és megbeszélték az 
ország súlyos problémáit. A 
fiatalok között voltak a Le-
hoczkyak, a Kreskayak, a 
Simonyiak, de köztük volt 
Jankovich József alispán, 
Modrovich Ignác főszolga-
bíró és Paczona Elek is. A 
szabadságharc kitörését már 
itt élte meg a fiatal, lelkes 
pap. A megye vezető refor-

Mikor kezdődött a reformkor?
Nekünk, rácalmásiaknak 

1819 júniusában! Hogy mi-
ért pontosan ekkor, az aláb-
bi rövid történetből kitű-
nik:

A Meszleny família Ve-
lencén élt. Meszleny Ig-
nác (1781-1826) az 1800-
as évek elején megnősült, a 
rácalmási Szigetfő utcai Bo-
bits családba nősült be: Bo-
bits Rozáliát vette feleségül. 

Meszleny ide költözött Rá-
calmásra és itt is éltek. Me-
gyei szolgabíró volt. Egy fia 
született, Lajos. 

Meszleny I. Lajos (1804-
1868) a tatai piarista gimná-
ziumba tanult. 1819-ben az 
évzáró ünnepségen egy hosz-
szú versben köszönte meg 
tanárai munkáját és a támo-
gatók segítségét. Természe-
tesen az akkori szokásoknak 

megfelelően latin nyelven. 
Tovább folyt az ünnepség, 
de a végén Lajos ismételten 
az emelvényre ugrott és apja 
jelenlétében magyar nyelven 
a végleg távozó hálás tanít-
vány, fájó érzelmeivel bú-
csúzott tanáraitól. A magyar 
nyelv használata szinte for-
radalomnak számított ebben 
az időben. Az újságok sor-
ban felidézték a történteket. 

Ez volt a reformkor kezde-
te, ami végül is 1848-al vég-
ződött.

Meszleny Lajos felnőtt 
korában is haladó forradal-
mi eszméket vallott. 

Talán a rácalmásiak is 
egyetértenek azzal, hogy ne-
künk rácalmásiaknak a re-
formkor kezdete 1819 jú-
nius.

Szalai Árpád

Városvédők koszorúztak Márkus István sírjánál évekkel ezelőtt (A fotó Szalai Árpád: Emlékezzünk régiekre 
című könyvéből származik)
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mista csoportosulásának je-
lentős része rácalmási lakos 
volt. Schwanfelder Kristófot 
már 1848. május elején be-
választották Fejér Vármegye 
Bizottmányába.

A pákozdi csata után a 
magyar csapatok sorra ver-
ték az ellenséget Délvidéken 
és Nyugat-Magyarországon. 
Folyt a hadseregbe a tobor-
zás és mi sem természete-
sebb, minthogy Schwan-
felder Kristóf is felolvasta 
a toborzó levelet a temp-
lomban. A hatás olyan nagy 
volt, hogy több mint 200 
rácalmási fiatal jelentkezett 
katonának a Nemzeti Had-
seregbe. Így került Schwan-
felder először összeütközés-
be az egyházi elöljárókkal. 
Windischgratz csapatai el-
foglalták a Dunántúl nagy 
részét, Mórnál a magyarok 
csatát vesztettk és így meg-
nyílt az út a császári csapa-
tok előtt Fehérvár és Buda 
felé. A megye vezetői előbb 
Rácalmásra, majd a Duna-
Tisza közé távoztak, és velük 
mentek a rácalmási reforme-
rek is. Dunántúl elvesztése 
után a katonák lassan visz-
szatértek lakóhelyükre, így 
kerül haza Schwanfelder 
Kristóf is. A császári biztos 
vagyon-elkobzással bünte-
ti a forradalmárokat, köztük 
Schwanfeldert is. 1849. áp-
rilis 4-én menlevelet kapott 
a királyi biztostól és újból a 
parókián dolgozott, de nem 
sokáig.

A szabadságharc hadse-
rege megindította a tava-
szi hadjáratát. Ismét elkez-
dődött a toborzás, amelyet 
szegeden hirdetett meg 
Kossuth Lajos. A rácalmási 
fiatalok ismét útra keltek és 
a Fel-Dunai hadseregbe vo-
nultak. Velük ment papjuk 
is, hogy vigaszt nyújtson a 
katonáknak, azonban egy-
házi előjárói engedély nélkül 
vonult be. A hadjárat kezde-
ti sikerei azonban nem bi-
zonyultak elegendőnek a 
szabadság kivívásához. A se-
reg egy része Görgey Artúr 

parancsnoksága alatt Vilá-
gosnál letette a fegyvert az 
Osztrák-orosz egyesült sere-
gek előtt. Ezzel a szabadság-
harc sorsa megpecsételődött. 
A szétszóródott Fel-Du-
nai hadsereg megmaradt ré-
szei igyekeztek a menedéket 
nyújtó komáromi várba be-
jutni. Schwanfelder Kristóf a 
rácalmási tisztekkel és hon-
védekkel tartott, így ő is a 
komáromi várban talált me-
nedéket. 

Nevét ekkor változtat-
ta meg, a Hattyuffy nevet 
vette fel. Gróf Zichy Ottó 
honvéd ezredes felterjeszté-
sére 1849. augusztus 26-án 
Klapka tábornok kinevezte 
tábori lelkésznek és előlép-
tette főhadnaggyá. Később a 
Komáromban levé kórház-
ban nyújtott lelki vigaszt a 
sebesült katonáknak. 

Az osztrákok a komáro-
mi vár ellen vonultak, de a 
komáromi vár bevehetetlen 
volt. Végül Klapka György 
alkut kötött az osztrákokkal: 
a vár védői menlevelet, vagy-
is amnesztiát kaptak. A vá-

rat október másodikán átad-
ták az osztrák csapatoknak. 

A katolikus egyház 300 
papja került bajba a sza-
badságharcban történt rész-
vétele miatt. A klérus egy-
értelműen Habsburg-párti 
volt, a kispapok azonban a 
nép mellett álltak. Volt, akit 
kivégeztek, vagy börtön-
re ítéltek, így járt Hattyuf-
fy Kristóf nagybátyja, Sch-
wanfelder József kanonok is. 
Volt, akit eltiltottak az egy-
házi szolgálattól, így Haty-
tyuffy Kristófot is, akik na-
gyon megviselt ez a döntés. 
Későbbi lelki megnyugvá-
sában sokat segített nagy-
bátyja, Schwanfelder József 
kanonok, aki arra bíztatta 
Kristófot, hogy hagyja el a 
papi hivatást, mert egyedül 
ő biztosíthatja a Hattyuffy 
név fennmaradását, vagyis 
nősüljön meg.  Kristóf végül 
is áttért az evangélikus hitre 
és megnősült, elvette a szép 
nagyrákói Kreskay Etelkát. 
Dunaföldváron az evangéli-
kus pap adta őket össze. Egy 
gyermekük született 1851-

ben, Dezső, aki neves jogász, 
író és régész lett. 

Az egyházi bíróság több 
esetben küldött idézést, de 
Hattyuffy ezeket a leveleket 
már nem vette át. A székes-
fehérvári Szentszéki Bíróság 
1851. június 5-én megfosz-
totta hivatalától és kiátkozta 
a katolikus egyházból. 1851-
től öt éven keresztül rendőri 
felügyelet alatt állt. Haty-
tyuffy  Kristóf az első évek-
ben nehéz helyzetben volt, 
de személyisége, kisugárzása 
a falu lakosságában, de a ne-
messég körében is tekintélyt 
adott számára. Hamarosan 
felépítette házát Rácalmá-
son, a Szigetfőn, és bekap-
csolódott a falu társadalmi 
életébe.

Az 1850-es évek végére 
az állami hatóságok is kezd-
ték elfelejteni, hogy Haty-
tyuffy  Kristók volt Klap-
ka György seregének tábori 
lelkésze. 12 évvel a forrada-
lom és szabadságharc után 
1861-ben Székesfehérváron 
szolgabírónak nevezték ki. 
Az 1867-es kiegyezést kö-
vetően további lehetőségek 
nyíltak meg előtte. Viszony-
lag fiatalon, 48 éves korában 
halt meg. Hattyuffy Kristóf 
tekintélyét jelzi, hogy sírja a 
rácalmási temető legelőke-
lőbb helyén, a Kápolnadom-
bon a Jankovichok sorában 
van.”

Schrick István, Rácalmás 
polgármestere Krúdy Gyula 
gondolataival ajánlotta Sza-
lai Árpád kötetsorozatát az 
olvasók figyelmébe, és ezek 
a gondolatok illenek márci-
us 15. eszméihez is: 

„Nem vagyunk mások, 
mint folytatásai a régi idő-
nek. A lábnyomok tovább-
mennek ugyanazon az úton, 
jó szem kell hozzá, hogy 
megláthassa valaki, hol vég-
ződik az egyik nemzedék 
lábnyoma, és hol folytatódik 
az új nemzedéké.”

(Forrás: a Dunaújváro-
si Hírlapban és a duol.hu-n 
március 15. megemlékezéshez 
kapcsolódóan megjelent cikk) 

A Hattyuffy család síremléke a rácalmási temetőben
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Iskolák és óvodák Rácalmáson
Több éves kutatómun-

kát követően idén tavasszal 
jelenik meg Németh Mik-
lósné A katedrán innen és 
túl című kötete, amely Rá-
calmás oktatástörténetét 
dolgozza fel. A szerzővel, 
településünk alpolgármes-
terével ez alkalomból be-
szélgettünk.

– Azt hiszem, kevesen mond-
hatják el magukról azt, hogy az 
életük olyan szorosan kapcsoló-
dik egy iskolához, mint a tiéd. 
Előbb diákja, majd megbecsült 
pedagógusa, később köztiszte-
letben álló igazgatója lettél an-
nak az iskolának, amelynek 
most a történetét is megírtad. 
Hogyan és mikor fogalmazó-
dott meg benned a könyvírás 
ötlete?

– Annyira lenyűgözött, 
amikor megtudtam, hogy 
Rácalmáson 1745 óta do-
kumentáltan van iskolai ok-
tatás, hogy elhatároztam, 
mihelyt nyugdíjba vonulok, 
kutatásba fogok, és köny-
vet írok erről. Megerősített a 
szándékomban, hogy feled-
hetetlen tanáraim, kollégá-
im közül egyre több igazolt 
át az égi tantestülethez, és 
emléket akartam állítani ne-
kik és az egykor idejáró gye-
rekeknek, az itt folyó peda-
gógiai munkának. Hogy ne 
csak a naplók, régi tablók, az 
összefarigcsált padok őrizzék 
a nyomukat.

– Melyek voltak azok a for-
rások, ahonnan a legtöbb adat-
hoz, információhoz jutottál? 
Milyen munkamódszerrel dol-
goztál, mennyi időt vett igény-
be a könyvírás?

– Az iskolában megtalál-
ható anyakönyvek (melyek a 
tanulók névsorát, tanulmányi 
eredményét tartalmazzák) 
törzskönyvek (az itt dolgozók 
adataival), iskolai dokumen-
tumok, az évek során össze-
gyűjtött fotóim adták az ala-

pot. Az interneten fellelhető 
adatbázisok, közgyűjtemé-
nyek kutatásával folytattam a 
munkát, és közben interjúkat 
készítettem a régi kollégáim-
mal. Aztán a Fejér Megyei 
Levéltár, és a Székesfehérvá-
ri Püspöki és Székeskáptala-
ni Levéltár idevágó anyagát 
vizsgáltam át. 

A kutatási tervemet gyak-
ran kaján örömmel borította 
fel az élet. Időnként a legvá-
ratlanabb helyekről bukkan-
tak elő iratok, amelyek új 
irányt adtak a munkámnak. 
Több, mint öt évet dolgoztam 
ezen a könyvön, mégis aggó-
dom, hogy korán zárom le a 
múlt feltárását. Hátha előke-
rül még valami…

– Egy ilyen kiterjedt kuta-
tómunka mindig tartogat érde-

kességeket, meglepetéseket. Mi 
volt a legfurcsább, vagy legkü-
lönlegesebb tény, adat, ami a 
kutatásaid során előkerült?

– Az elképzelésem az volt, 
hogy az iskolával és az óvo-
dával kapcsolatos emléke-
ket gyűjtöm össze, de közben 
számtalan Rácalmás múltjá-
ról szóló, eddig nem publikált 
adatra találtam, így ezek is 
bekerültek a könyvembe. Ta-
lán másoknak is meglepetés, 
hogy Szigetfőn hajdan főes-
peresség és káptalan, 1294-
ben premontrei prépostság 
működött. Az iskolatörténet 
egyes mozzanatai is furcsa 
helyekről, levelekből, önélet-
rajzokból bukkantak elő. Így 
derült ki az is, hogy Rácalmá-
son a római katolikus és gö-
rögkeleti (rác)iskola mellett 
evangélikus-református, és 

izraelita iskola is okította a 
tanulókat. 

– Létrehoztad a Facebookon 
a „Rácalmási iskola régi diákja-
inak oldalát”, ahol rengeteg sze-
mélyes élményt és emléket fel-
idéznek a feltöltött képek és az 
azokra érkező reakciók egya-
ránt. Hogyan segített a könyv 
létrejöttében ez az oldal?

– A végzős tanulókról ké-
szült tabló- és csoportkép, 
valamint osztálykép gyűjte-
ményem hiányzó darabjait 
szerettem volna megszerez-
ni, ezért hoztam létre a cso-
portot. Teljesen megdöb-
bentett az óriási érdeklődés, 
és felmerült az igény, hogy 
minden óvodával és iskolá-
val kapcsolatos fotó kerüljön 
fel. A csoport tagjai küldték 
az albumokban és a fiókok 
mélyén őrzött régi képeket. 
Öröm volt látni, hogy boldo-
gan visszataláltak a gyökere-
ikhez, versenyezve idézik az 
emlékeiket. Megható volt az 
a boldogság, ahogy az addig 
soha nem látott fotókon fel-
ismerték magukat, társaikat, 
szüleiket. Sok kép be is került 
a könyvembe, de a számukat 
korlátozta annak terjedelme. 
Igyekeztem minden időszak-
ból és eseményből válogatni 
valamit, de fájó szívvel kellett 
lemondanom számomra ked-
ves fotók megjelentetéséről is.

– Egy ilyen nagy lélegzetű 
munka általában segítőtársakat 
is kíván. Kik vettek részt ve-
led együtt az alkotás folyama-
tában? 

– Végigkísért a gondo-
lat, hogy előbb kellett volna 
kezdenem a gyűjtést, ami-
kor még többen mesélhettek 
volna az emlékeikről. Sokan 
osztották meg velem idevá-
gó tudásukat, kincseiket így 
is, amiért hálás vagyok. Mül-
ler Lászlóné, Dodi néni isko-
lával kapcsolatos fotó- és do-
kumentumgyűjteménye, és 
visszaemlékezései nélkül sze-

A kötet szerzője németh Miklósné  pedagógus, Rácalmás alpolgár-
mestere, a Jankovich Miklós Általános Iskola korábbi igazgatója
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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

gényebb lenne a 19-20. szá-
zadról szóló fejezet. Kovács 
Istvánné, Erzsi néni és Mó-
ker Ferencné, Kató néni is 
rendelkezésemre bocsátotta 
az óvodával kapcsolatos em-
lékeit. Erzsi néni még Heté-
nyi Istvánné óvodatörténetét 
is megmentette az utókor-
nak. Sokat köszönhetek az 
anyukámnak, aki fantasztikus 
személy- és helyismereté-
vel mindig tudta, hogy kihez 
fordulhatok, ha meg szeret-
nék tudni valamit, és eligazí-
tott, hogy mit és kiket ábrá-
zolnak a régi fotók..

– Már előzetesen is nagyon 
sokat érdeklődtek a könyv iránt, 
de sajnos a vírushelyzet miatt 
valószínűleg még jó ideig nem 
kerülhet sor könyvbemutató 
rendezvényre. Hol és hogyan 
lehet megvásárolni, lesz-e mód 
arra is, hogy dedikált példányo-
kat kapjanak az érdeklődők?

– Az 500 példány felére 
már jelentkeztek a Faceboo-
kon, velük ott egyeztetek. A 
többi könyvet a Jankovich-
kúria Almavirág ajándék-
boltjában lehet megvásárolni. 
A dedikálást is ott, illetve a 
polgármesteri hivatal bölcső-
de felőli szárnyában (mely-
nek utcai bejárata van), fo-
gom megejteni.

Végezetül szeretném meg-
köszönni polgármester úrnak 
és a képviselő-testületnek, 
hogy megjelentetésre alkal-
masnak ítélték a munkámat, 
és biztosították annak anya-
gi fedezetét. Remélem sike-
rült felkeltenem az érdeklő-
dést Rácalmás oktatásának 
története iránt, és nem sokáig 
porosodnak a könyvek a rak-
tárban!

Szilágyi Irén

A hamarosan megjelenő könyvet a Jankovich-kúria ajándékboltjában 
lehet majd megvásárolni
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Az avarégetés  szabályai a veszélyhelyzet  idején: nagypénteken nem engedélyezett az égetés

Húsvétot követő hét csütörtökén és 
péntekén tüzelhetnek a kertben!  

Húsvétra készülünnek a háziasszonyok, mosnak, nagyta-
karítanak. A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes önkormány-
zati rendelet értelmében éppen az ünnepi készülődés idejére, 
nagcsütörtökre és nagypéntekre esnek az április havi tűzgyúj-
tási időpontok.

De kérjük a kértészkedőket, az ünnepre tekintettel 
nagypénteken NE GYÚJTSÁK MEG A KERTI HUL-
LADÉKOT, erre a napra az önkormányzat nem engedé-
lyezi az égetést.  

A szabályokat a köztisztaság fenntartásáról , az avar és ker-
ti hulladékok égetéséről  és a közterületek használatáról  szó-
ló   Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

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

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

ló), illetve a komposztálásra alkalmatlan pl. vírusos, bakté-
riumos, 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. április  8-án (csütörtökön) és 9-én (pénteken) a 
rendeletben meghatározott  szabályok  szerint, az azt kö-
vető hónapokban, május,  június, július,   augusztus   szep-
tember,  október  és  november  hónap  első  csütörtökén  és  
péntekén  végezhető el.   

A fenti időponttól eltérni csak kedvezőtlen időjárási viszo-
nyok esetén  (pl.: eső, szél, köd  stb.) lehet és a fenti időpontot 
követő hét csütörtökén és péntekén lehet csak  égetni. Kivé-
telt képeznek a hivatalok, egészségügyi intézmények, gyer-
mekintézmények, 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 azt követően nem lehetséges. 

dr. Györe Andrea  jegyző

Személyesen most 
nem lehetséges

Ezúton tájékoztatjuk, 
hogy a koronavírus-fertőzés 
megnövekedett kockáza-
ta miatt a Mezőföldvíz Kft. 
2021. március 9. napjától át-
meneti ideig bezárja szemé-
lyes ügyfélszolgálati irodá-
it és egyéb ügyfélfogadási 
pontjait.

Kérem, hogy a lakosság 
minél szélesebb körű tájé-

koztatása érdekében a mel-
lékelt tájékoztatót a helyben 
szokásos módon közzétenni 
szíveskedjenek. A rendelke-
zés feloldásáról szintén tájé-
koztatni fogjuk Önöket.

Közreműködésüket és 
megértésüket köszönjük.

Hanol Éva Hajnalka
osztályvezető

MEZŐFÖLDVÍZ Kft.

Szelektív hulladékgyűjtési naptár
Az ütemterv alapján ve-

hető igénybe Rácalmáson a 
házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtés az idei év hát-
ralévő időszakában is. 

A gyűjtési időpontok a 
következők: 

Március 10., 24.
Április 7., 21.
Május 5., 19.
Június 2., 16., 30.
Július 14., 28.
Augusztus 11., 25.
Szeptember 8., 22.

Október 6., 20.
November 3., 17.
December 1., 15, 29.
A komposztálható zöld-

hulladék elszállítási idő-
pontjai a következők:

Április 26.
Május 24.
Június 21.
Július 19.
Augusztus 16.
Szeptember 27.
Október 25.
November 22.
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A helyi vállalkozók 
nevében koszorúztak

A Vállalkozók Rácalmásért Egyesület is koszorút helyezett el az álta-
lános iskola melletti Petőfi Sándor szobornál március 15. alkalmából

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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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Kedves Látogatóink!
A Kormány a 104/2021 (III.5.) Kormányrendelet 6.§-a értel-

mében a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár, mint a személyes 
megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyszín  

2021. március 8. és március 22. között zárva tart.
Ebben az időszakban a 2020. novembertől megszokott korlá-

tozott könyvtári szolgáltatások (így a kölcsönzés és annak házon 
kívüli átadása) sem elérhetőek. A kölcsönzési határidők automa-
tikusan hosszabbodnak, így senkinek nem kell késedelmi díjat fi-
zetnie a zárvatartás idején.

2020. november 11-e óta a művelődési ház látogatókat, klubo-
kat, terembérlőket nem fogadhat, rendezvényeket nem szervezhet, 
online tartalmakat gyártunk és osztunk meg a zárva tartás alatt is a 
weboldalunkon és a közösségi oldalunkon.

Márciusban az alábbi saját szervezésű online programokkal 
várjuk Önöket:

– A Rácalmási Cimbora Klub szervezésében a Víz Világnapja 
alkalmából március 22-én „Kincsünk a víz” címmel feladatsort 
teszünk közzé a Facebook oldalunkon, amelyre március 31-ig vár-
juk a megoldásokat.

– Húsvétra a Jankovich-kúriával közösen készülünk. Figyeljék 
mindkét intézmény elérhetőségeit a részletekért!

Várjuk, hogy biztonságos körülmények között újra találkozhas-
sunk!

Addig is vigyázzanak magukra!                                                                               
Kundra Anikó igazgató 

és Schmidt-Czetli Ágnes könyvtárvezető
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Rendhagyó módon 
farsangoltak a Cimborák

Az év elejére jellemző ünnepkör és népszokás alkalmából 
készült a cimboráknak a „farsangi kvíz”. A kérdések utal-
tak a farsangi időszak hagyományaira, amelyet többen meg-
fejtettetek. A sorsoláson ketten kaptak nyeremény könyvet, 
Szendrey Lili és Bán Balázs. Gratulálunk a nyerteseknek!

Nem maradhatott el a farsangi jelmezverseny sem, ame-
lyet a járvány helyzet miatt online módon tartottunk meg. 
Nagyon sok ötletes és szép jelmezzel neveztetek be, küldté-
tek el számunkra. A legtöbb lájkot kapó érdemelte ki a győ-
zelmet, aki nem más, mint a „medúza”jelmezes Pósa Petra 
lett. Petrának és minden résztvevőnek gratulálunk!

Törökné Antal Mária
a Rácalmási Cimbora Klub vezetője

Felhívás Cimboráknak: 
Kincsünk a víz!

A VÍZ VILÁGNAPJÁnak megünneplését az 1992. évi 
Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdemé-
nyezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvání-
totta e nappá, felhívva a kormányok, szervezetek és magán-
személyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, 
hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld víz-
készletét. Mi is kapcsolódunk a víz védelméhez online kvíz 
játékunkkal. A víz világnapján, március 22-én indul a játé-
kunk, „Kincsünk a víz” címmel kérdéses feladatsort teszünk 
közzé, amelyhez alkotói feladat is társul, mit jelent számod-
ra víz, bármilyen technikával fess vagy rajzolj A/4 méretben. 
Az online megfejtők és alkotók között értékes könyvjutalom 
kerül kisorsolásra.

Törökné Antal Mária
a Rácalmási Cimbora Klub vezetője

Gerendai Gábor ebben a hónapban 
rendhagyó módon nem zenékkel, 

hanem verses összeállítással 
kedveskedik a Költészet Napja 

alkalmából. 
Összeállítását a Rácalmás TV-n 

(Tarr Kft előfizétesnél: 285-ös csatorna) 
a képújság alatt hallhatják.
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

FEBRUÁR A SPORTCSARNOKBAN
Az elmúlt időszakban a 

helyi egyesület szakosztá-
lyain kívül több sportág és 
egyesület csapatai is igénybe 
vették a sportcsarnok pályá-

it edzések, edzőmérkőzések, 
mérkőzések céljából. 

A rácalmásiak közül már-
ciusban a tavasziasabb idő 
beköszöntével a kajak-ke-

nusok visszatérnek a Duna-
partra és a vízre, a labdarúgó 
szakosztály csapatai pedig 
a focipályára. A hétvége-
ken zárt kapuk mögött zaj-

ló sportversenyek kerültek 
lebonyolításra, ezekről né-
hány pillanatot Rácz-Lam-
bada József kapott lencse-
végre.

A RSE női és férfi csapata is az előkelő 3. helyen állnak a bajnokságban

A RSE és az Iváncsa U7-es focicsapatai Teqball National Series 3. február 20-án 

A Dunaújvárosi Sárkányok U16-os és U18-as kosárlabda csapatainak néhány mérkőzését a sportcsarnokban rendezték
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Rácalmás négy lábú büszkesége
A sokak által ismert fe-

kete-fehér border collieval, 
Roxyval az idei év első hó-
napját sem töltöttük ölbe 
tett kézzel. Az egyik nagyon 
kedves ismerősünk ajánlotta, 
hogy induljak kiskutyámmal 
egy trükk kihíváson, amely-
lyel hivatalos címet kap a ku-
tya, a neve elé. Utánanéztem 
és egészen fantasztikus ered-
ményt értünk el kevesebb, 
mint 5 nap alatt!

A Facebook oldalon talál-
ható HUNbelievable Spark 
Team csoportban különböző 
szintű trükk feladatok vártak 
minket. A csoport két fő ad-
minisztrátora és ezen fel-
adatok bírója a magyar szár-
mazású Leid Andrea és az 
amerikai származású Kyra 
Sundance volt, akiknek a be-
küldött videókat kellett bí-
rálni, amikben a szinteknek 
megfelelő trükk feladatok 
voltak. Először az alapfokot 

csináltuk meg, majd jöttek 
sorban a következő szintek 
is, mint a középfok, felső-
fok és szakértői. 15 db kis 
videót küldtünk be, melye-
ket végig néztek és bíráltak. 

Több, mint 83 trükköt szá-
moltak a hölgy bírák. Nem 
csináltuk meg a teljes lista 
feladatokat, csak mazsoláz-
gattunk. Tehát, ha azokat is 
bele számolok, amiket nem 

csináltunk meg, akkor Roxy 
több, mint 100 trükköt tud! 
A kézenállástól, egészen a 
papucs levételig. Fantaszti-
kus eredmények ezek, miket 
teljes mértékben megérde-
mel! (NTD-Kezdő, ITD-
Középfok, ATD-Haladó, 
ETD-Szakértő, + ezek mes-
ter fokozatai)

Továbbá Roxyt hívták az 
Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem, Természettudo-
mányi Karára egy kutatás 
céljából. Az ott kapott ered-
ményekre is már nagyon kí-
váncsiak vagyunk, mert több 
részből fog állni az ottani 
feladatmegoldás. 

Az ELTE TTK eredmé-
nyeit később fogjuk meg-
tudni, de addig továbbra is 
gyakoroljuk a régi és új fel-
adatokat! Szurkoljunk neki 
együtt! (Fotó: Cseh Szilvia)

Glocz Adrienn

A sportesemények előreláthatólag legalább 
május 23-ig ZÁRT KAPUK 

mögött zajlanak.
Az aktuális programokról 

és intézkedésekről a sportcsarnok 
honlapján és facebook oldalán 

is tájékozódhatnak:
www.racalmasisportcsarnok.hu

https://www.facebook.com/ 
racalmasisportcsarnok

A kormány a jelenlegi korlátozó intézkedések hatályát 2021. május 23-ig meghosszabbította, miszerint a 
Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok továbbra is a 2020. november 11. óta érvényes szabályok szerint 
látogatható: 

Kizárólag a 
 A Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI diákjai és tanárai az iskolai testnevelés órákon, valamit 

gyógytestnevelés foglalkozáson való részvétel alkalmával;
 a Sport törvény 1.§ (3) szerint versenyszerűen sportolók és edzők edzésen és sportrendezvényen kizárólag annak 

időtartamára való részvétel céljából; 
 a sportági szövetségek által jóváhagyott sportrendezvények lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges sze-

mélyzet a sportrendezvények időtartamára léphet be a Sportcsarnok épületébe.
A Vizi Gábor Vízitúra Megállóhelyen a szolgáltatás 2021. március 22-ig, vagy további intézkedésig szünetel.
Türelmüket és megértésüket köszönjük.

Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok

KÖSZÖNJÜK A FÁKAT!
Szeretnénk köszönetet mondani Rácalmás Város Önkor-

mányzatának, hogy a Településfásítási Program 2020. elne-
vezésű pályázatban elnyert 30 fa nagy része a sportcsarnok 
előtti területet díszítheti.
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Egy a természettel – világkiállítás

A Jankovich Miklós Ál-
talános Iskola, Rácalmás ter-
mészeti környezetbe szer-
vesen integrálódva, mindig 
is nagy hangsúlyt fektetett 
a kiemelkedően teljesített 
alapfeladatain túl a szabad-
idős tevékenységekre, a ter-
mészet tapasztalati úton 
történő megismertetésére. 
Tettük-tesszük ezt számta-
lan vándortábor, tábor, vul-
kántúra, barlangászat, erdei 
iskola, szabadtéri tanórák, 
bemutatók, szakkörök, ha-
tártalanul pályázat és több 
jelenleg is futó sikeres pro-
jekt segítségével. Minden 
évben ellátogatunk több or-
szágos kiállításra így a FE-
HOVA-ra is.

Idén fentieket erősítve 
a magunk erejéből, szeré-
nyen kapcsolódunk az Egy 

a természettel- világkiállítás 
programsorozatához. Ma-
gam az iskola földrajz ta-
náraként, de elsősorban a 
természetet szerető, azt he-
lyesen, egyensúlyában láttat-
ni kívánó vadászemberként, 
gyerekek, vadászszülők se-
gítségével összeállítottunk 
egy a rendezvényt előtérbe 
helyező, annak helyes meg-
ítélését bemutató, helyi kiál-
lítást.

Az egy a természettel lo-
góját művészetis tanulóink 
festették fel.

A három teljes falfelüle-
ten helyen helyet kapó tárlat 
a hazai és kárpát medencei 
nagyvadfajaink rendellenes 
és érmes trófeáit, prepará-
tumait mutatja be, magya-
rázó ábrákkal, tájékozta-
tó szövegekkel. Ismerteti 

szakcikkek segítségével az 
emlősök fogazatától a kü-
lönböző élőhelyeken át, a 
helyi flóra-fauna sajátossá-
gait, és kitér arra is hogy a 
látottak hogyan illeszked-
nek a velünk élő környezet-
be. Egy tabló erejéig ter-
mészetesen helyett kapott a 
vadászhagyományaink be-
mutatása!

A képes szöveges infor-
mációkat tartalmazó transz-
parenseket QR-kóddal is 
kiegészíttetettem, így a gye-
rekek okostelefonjukat hasz-
nálva különböző videómeg-
osztók segítségével nézhetik 
a kapcsolódó ismeretterjesz-
tő kisfilmeket.

A kiállítás értelmezésé-
hez az érdeklődő tanulóink 
az ott tartott tanórákon túl 
feladatokat is kapnak és azt 

a természetimeret tantárgy 
tananyagába integrálva ér-
tékeljük. Kiállításunk teljes 
tartalma, több iskolára meg-
hirdetett szélesebb spekt-
rumú, komplex versenyek 
felkészülését is hivatott se-
gíteni a majdani tavaszi idő-
szakban.

Az ismertterjesztésen túl 
nagyon fontos célunk volt a 
figyelemfelkeltés és a vadá-
szat, vadgazdálkodás elfo-
gadottságának iskolai kere-
tek közötti segítése, hiszen 
a fogékony és előítéletektől 
mentes, kellő ismeretekkel 
felruházott gyerekekből le-
het csak a természetet, óvó, 
szerető, annak ember által 
kontrolált folyamatait he-
lyesen megítélő, felelős fel-
nőtt ember.

Márta István

Angol nyelvi történetíró verseny
A pandémia ellenére sem maradtunk angol verseny nél-

kül. Ebben a tanévben, 2021 februárjában négy tanulónk vett 
részt a Rudas által megrendezett angol nyelvi történetíró ver-
senyen: Kocsis Kibédi Lili (6.b), Braun Szonja (7.a), Igmándi 
Alex (7.b), Kunos Miklós (8.a). A történet témájaként a szer-
vezők „az élet 2021-ben” címet adták. Mind a négy pályamű 

nagyon színvonalasan sikerült, de a zsűrinek a mi négy tör-
ténetünk közül  Alexé tetszett a legjobban, így a beérkezett 
összes pályamű közül az általános iskola kategóriában a 3. he-
lyen értékelték. A zsűri az alábbi szavakkal illete Alex munká-
ját: „Életkép egy iskolás szemszögéből, humorral, belátással, 
pozitív jövőképpel.” Gratulálunk, Alex! Kunos Vanda
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DUNAI KINCSES 
KERT PIAC 
DUNAÚJVÁROSBAN

Továbbra is szeretettel várjuk a rácalmási termelőket, kéz-
műveseket és vásárlókat is a Dunai Kincses Kert Termelői 
Piac és Kézműves Vásárra. A legközelebbi piacnapunkat 
április 10-én, szombaton rendezzük a dunaújvárosi Szal-
ki-szigeten, a kemping területén, délután 13 óra kezdés-
sel. A piaci árusításra a Facebook-oldalunkon megtalálható 
elektronikus regisztrációs lap kitöltésével jelentkezhetnek az 
árusok. A helyi termelői piacra a megyéből, illetve 40 km-es 
körzetből tudunk árusokat fogadni, a Nemzeti Agrárkamara 
(NAK) szabályozása szerint. 

Helyi és környékbeli termelőktől, kézművesektől szeret-
nél vásárolni jó minőségű, egészséges magyar élelmiszereket, 
maradandó értéket képviselő, igényes használati és dísztár-
gyakat? Akkor ott a helyed a piacon! S hogy mi mindent vá-
sárolhatsz? A környéken megtermelt magyar élelmiszereket: 
zöldséget, gyümölcsöt, sajtot, füstölt húsárut, péksüteményt 
és mindent, ami szem-szájnak ingere, s amit az egyre bővülő 
kínálatban megtalálhatsz. Ezen a piacon nemcsak a zöldsé-
geket, hanem a helyi értékeket is szeretnénk csokorba szed-
ni és elétek tárni. 

Finom zöldség, gyümölcs terem a kertedben és van belő-
le felesleg? Ügyes kézműves vagy és alkotásaiddal szívesen 
keresnél némi pénzt? Információkkal segítünk, hogy milyen 
módon lehetsz őstermelő, kistermelő, hogy te is bemutatkoz-
hass és legális módon árusíthass. Légy a közösségünk tagja!

Árusaink korrekt helypénzre, illetve támogató együttmű-
ködésre számíthatnak. Nem az a célunk, hogy maximalizál-
juk a profitot, hanem az, hogy fenntartható, működő, érték-
teremtő közösséget építsünk, ahol eladni, vásárolni, vagy 
csak nézelődni is élmény. 

Árusok jelentkezését is várjuk, illetve információkkal se-
gítünk az alábbi elérhetőségeken:

SZILÁGYI IRÉN +36 20 5548388, 
TIRINGER ÁKOS +36 20 4833975
FACEBOOK-oldalunk: Dunai Kincses Kert Terme-

lői Piac

Meleg helyett hótakaró

Meleg helyett havas reggelt hoztak zsákjukban a Józsefek Rácalmás-
ra március 19-re virradóra!                                  Fotó: Rácz Lambada József

Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 25/517-850 
  Jegyző  25/517-866
  Polgármester 25/517-855 
  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864
  Pénzügyi iroda: 25/517-861 
  Településüzemeltetési iroda 25/517-857
  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852
  Jankovich-kúria 25/440-020
Iskola:  25/440-023
Óvoda és Bölcsőde: 25/517-840
Családsegítő Szolgálat 25/440-440
Gyermekjóléti Szolgálat: 25/440-018
Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038
Művelődési ház és könyvtár: 25/440-456
Körzeti megbízott: 30/621-0959 
Polgárőrség:  30/621-0962
Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/235-614
 dr. Árgyelán Sára 25/507-120
Gyermekorvos:dr. Földi Ágnes 25/235-613
Fogorvos: dr. Jáky Ágota 25/235-608
A védőnők telefonszáma:  25/441-037
 Sándor Rita:  30-011-6972
 Bányai Éva:  30-011-6975
Házi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet 
Adony, Bajcsy Zs. u.  25/504-522
Posta: 25/441-261
E-ON: 80/205-020

Dunanett, szemétszállítás: 25/436-535
Mezőföldvíz:  80/442-442
 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 
 helyben Ragacs György 20/509-7790
Hazai Kommunális Kft. Szennyvízszállítás: 20/805-9009 
Állatorvosi rendelő: 
    Dr. Szlávik Ferenc 30/951-0062

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

Holstein szelet, vegyes 
köret 

Rántott karfiol. rizs 

03. 30. kedd Zöldség leves Tökfőzelék, sertés 
pörkölt 

Sült csirkecomb, rizs Tarhonyás hús, savanyúság Natúr csirkemell, párolt 
zöldség 

03. 31. szerda Paradicsomleves Rántott sajt, rizi-bizi Rakott karfiol Kolbászkrémmel töltött 
rántott szelet, steak 
burgonya 

Rántott tengeri halfilé, 
hasáb, tartár 

04. 1. csütörtök Karfiol leves Paradicsomos káposzta, 
sült hús 

Rántott csirkemáj, 
petrezselymes burgonya 

Sült hús, vadas mártás, 
tészta 

Szezámmagos rántott 
csirkemell, saláta 

04. 2. péntek Lencseleves Paprikás krumpli virslivel Rizsfelfújt málna 
lekvárral 

BBQ oldalas, 
petrezselymes burgonya 

Dubarry csirkemell, rizs 

04. 3. szombat Francia 
hagymaleves 

Gödöllői töltött csirkecomb, petrezselymes burgonya 

04. 5. hétfő Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk Önnek! 
04. 6. kedd Tarhonya leves Zöldborsófőzelék, 

rántott csirkemell 
Rántott szelet, hasáb Borsos tokány, tészta Bakonyi csirkemell, penne 

tészta 
04. 7. szerda Grízgaluska leves Bolognai spagetti Rakott burgonya Székelykáposzta Tengeri halfilé orly módra, 

hasáb 
04. 8. csütörtök Hamis gulyásleves Sült csirkecomb, vele 

sült burgonya 
Káposztás tészta Sajttal-sonkával töltött 

rántott szelet, steak 
burgonya 

Fokhagymás sült 
csirkemell, rizi-bizi 

04. 9. péntek Palócleves Aranygaluska, vanília 
öntet 

Csirkepörkölt, tészta Lecsós tarja, tarhonya Sült kacsafalatkák, párolt 
lila káposzta, rizs 

04. 10. szombat Húsleves Rántott szelet, hagymás tört burgonya 
04. 12. hétfő Tejfölös 

burgonyaleves 
kolbásszal 

Mákos nudli Tavaszi rizses hús Mátrai borzaska, hasáb Rántott cukkini, rizs 

04. 13. kedd Fahéjas 
szilvaleves 

Tejfölös 
burgonyafőzelék, fasírt 

Stefánia vagdalt, 
zöldséges rizs 

Fokhagymás rántott tarja, 
petrezselymes burgonya 

Cézár saláta 

04. 14. szerda Csontleves Rántott csirkecomb, rizi-
bizi 

Főtt hús, meggy mártás, 
pirított dara 

Brassói aprópecsenye Yoghurtban pácolt sült 
csirkemell, kukoricás rizs 

04. 15. csütörtök Lebbencsleves Lencsefőzelék, sült 
debreceni 

Párizsi csirkemell, hasáb Póréhagymával-sonkával, 
sajttal töltött rántott 
szelet, rizi-bizi 

Natúr tengeri halfilé, 
burgonyapüré 

04. 16. péntek Bableves Rántott szelet, hasáb Hamis stíriai metélt Csikós tokány, tészta Rántott csirkemell, görög 
saláta 

04. 17. szombat Lencsegulyás Sült csirkecomb, rizi-bizi 
04. 19. hétfő Zöldbab leves Diós tészta Rántott halrúd, rizs Tüzes sertés karaj, rizi-bizi Rántott gomba, rizs 
04. 20. kedd Májgombóc leves Kelkáposzta főzelék, 

sertéspörkölt 
Sajtos-tejfölös sonkás 
tészta 

Sertéspörkölt, tarhonya Tejszínes kukoricás 
csirkemell, krokett 

04. 21. szerda Frankfurti leves Bakonyi sertésragu, 
tészta 

Lecsós csirkemáj, 
tarhonya 

Csülök pékné módra Fogasfilé rántva, krokett 

04. 22. csütörtök Karalábé leves  Sárgaborsó főzelék, 
sertéspörkölt 

Bolognai spagetti Pincepörkölt Margaréta csirkemell, 
hasáb 

04. 23. péntek Gulyásleves Zöldborsós sertésragu, 
tészta 

Mákos guba, vanília 
öntet 

Kemencés sült tarja, vele 
sült burgonya 

Csirke saslik, friss saláta, 
sült burgonya 

04. 24. szombat Káposztás 
bableves 

Sült tarja, paprikás tört burgonya 

04. 26. hétfő Gyümölcsleves Szilvás gombóc Lecsó kolbásszal, 
tarhonya 

Cigánypecsenye, hagymás 
tört burgonya 

Zöldségropogós, rizs 

04. 27. kedd Fokhagyma 
krémleves 

Spenót, főtt burgonya, 
tükör tojás, szalonna 

Rántott csirke szárny, 
rizi-bizi 

Csülökpörkölt, tarhonya Hawaii csirkemell, vegyes 
köret 

04. 28. szerda Tejfölös 
gombaleves 

Burgonyás tészta, csemi 
ubi 

Rakott kel Kijevi jércemell, krokett Rántott pontypatkó, hasáb, 
tartár 

04. 29. csütörtök Tárkonyos 
csirkeragu leves 

Babfőzelék, sült 
csirkecomb 

Carbonara spagetti Hentes tokány, tészta Csirke gyros tál 

04. 30. péntek Zöldborsó leves Sült csirkecomb, rizi-bizi Kakaós csiga, vanília 
öntet 

Magyaróvári sertés szelet, 
sült burgonya 

Mézes-bordírozott 
csirkemell, édes burgonya, 
saláta 

05. 1. szombat Magyaros 
burgonyaleves 

Tarja tükörtojással, hagymás 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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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2021. április 23-án, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: 2021. április 12-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
április 12-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Hirdessen 
lapunkban!

Valamennyi 
rácalmási lakóhoz eljut! Bieganski Attila

Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 
valamint régiek javítása.

Kiszállási díj nincs!

ApróhirdetésApróhirdetés

q
Összecsukható Camping biciklit vásárolnék.  Telefon-

számom: 06 70 450-2062

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

Rácalmás 
Rácalmás Önkormányzatának kiadványa

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Szántó Béla (elnök), Bíró Béla. 
Szerkesztőség levélcíme: 2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. Telefon: (25) 440-001.  Nyomdai munkák: Rolling Nyomda Bt., 2400 Dunaújváros, 

Budai Nagy Antal út 5. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán.
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