
2021. január XXVII. évfolyam 1. szám

Már a Facebookon 
is elérhetőek vagyunk!

www.facebook.com/racalmas

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.

Három beruházás már bizonyosan 
lesz Rácalmáson 2021-ben

A Vízitúra-megállóhely lé-
tesítése, csónakház és sport-
központ bővítése, az Ipari 
park iparterület-fejlesztése a 
vasútállomás felé vezető út 
felújításával, orvosi eszköz-
park bővítése volt az elmúlt 
év három nagyobb beruhá-
zása. 2021-ben felnőtt ját-
szótér, sportpark kialakítása, 
a régi polgármesteri hivatal 
felújítása; a Manóvár Óvo-
da és Bölcsőde bővítése a 
terv. Az utóbbi két fejlesz-
tésre már meg is kapta ön-
kormányzatunk a közel fél 
milliárd forint támogatást. 
(Bővebben: 2-3. oldal) 

Jó szívvel és hálával – segítettünk, hogy segíthessenek!
Gyűjtést szervezett a 

rácalmási önkormányzat, az 
ajándékokkal a kórház dol-
gozóinak szerettek volna 
kedveskedni.

Már többször számolhat-
tunk be olyan nemes kezde-
ményezésekről, amelyekkel 
a Szent Pantaleon Kórház 
dolgozóinak szeretnének 
örömet okozni a nagylelkű 
felajánlók, legyen szó akár 
egy gyűjtőakcióról, vagy ép-
pen egy rendszeresített tá-
mogatásról. Most pénteken 
dél előtt három nagy doboz-
nyi ajándékcsomaggal érke-
zett a Szent Pantaleon Kór-
házba Németh Miklósné, 
Rácalmás alpolgármestere, 
valamint Kundra Anikó, a 
Rácalmási Művelődési Ház 

és Könyvtár vezetője. Egy 
helyi felvetés érkezett hoz-
zájuk, amit Schrick István 

polgármester támogatott is, 
így a „Segíts, hogy segíthes-
senek!” jelmondattal ado-

mánygyűjtést szerveztek a 
településen december 7. és 
18. között annak érdekében, 
hogy a dunaújvárosi kórház 
dolgozóit az ünnepek alkal-
mával meglepjék valamilyen 
apróságokkal. Lehetett tar-
tós élelmiszert, üdítőt, cso-
kit, kávét, cukrot, játékot 
felajánlani, és négy helyszí-
nen, négy intézménynél tud-
ták leadni az adományokat. 
Ezekből a rácalmási óvoda 
munkatársai és az ovis cso-
portok mintegy harminc 
ajándékcsomagot állítottak 
össze, amelyeket december 
18-án személyesen vittek el 
a dunaújvárosi egészségügyi 
intézménybe.

(A cikk folytatása lapunk 5. 
oldalán olvasható.)

Mintegy harminc ajándékcsomagot állítottak össze a rácalmási ön-
kormányzat gyűjtőakciója által a kórház dolgozóinak

Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Legyen boldog, egészségben 
és szeretetben bővelkedő a 
2021-es esztendő minden 
rácalmási számára!

Nagy öröm, hogy mintegy 300 millió forint kormányzati támogatás-
ból újulhat meg ebben az évben, 2021-ben a régi városháza  épülete
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„Büszke vagyok arra, ahogyan a rácalmási lakosság helytállt tavaly a COVID okozta veszélyhelyzetben”

Három beruházás már biztosan lesz 
Rácalmáson 2021-ben

Bármennyire igyekezett a 
kormány és helyben is min-
denki, hogy a vírus a lehe-
tő legkevesebb kárt okoz-
zon a gazdaságban, azért a 
COVID érezhetően blok-
kolt, illetve új utak keresésé-
re kényszerített valamilyen 
módon szinte minden-
kit. Ezzel kezdi összegzé-
sét Schrick István, Rácal-
más polgármestere, amikor 
a múlt évről, valamint az 
2021-es tervekről kérdeztük. 

– Ha csak a közösségi éle-
tet mondom, azt, hogy nem 
lehetett megtartani a ren-
dezvényeket, tavasszal gya-
korlatilag el sem hagyhatták 
az emberek az otthonukat, az 
iskolákban új tanítási mód-
szert kellett kidolgozniuk és 
alkalmazniuk a pedagógu-
soknak, az otthon tanulást 
megszokniuk a diákoknak, 
és még sorolhatnám… A vál-
lalkozások, cégek is nyögnek 
a járvány súlya alatt, bevétel-
kiesésük ránk, önkormány-
zatokra is súlyosan hatott, 
hiszen a számítottnál jóval 
kevesebb lett az iparűzési 
adó bevétel. Számos ponton 
kellett módosítanunk a költ-
ségvetésünket, jó néhány ko-
rábbi juttatást, jutalmat meg 
kellett vonnunk. A polgár-
mesteri hivatalból öt dolgo-
zó ment át más munkahelyre 
az elmúlt években, helyettük 
nem vettünk fel senkit, a fel-
adatok átcsoportosításával 
oldjuk meg a teendőket. Eb-
ből is látszik, hogy minden 
területen igyekeztünk taka-
rékoskodni, hogy a lakosság 
ne érezzen meg semmit a 
gazdálkodási nehézségeink-
ből. Sajnos le kellett mon-
danunk a korábbi években 
megszokott saját beruházá-
sokról, útépítésekről, ame-
lyeket pedig tudjuk, nagyon 

vártak az emberek, hogy 
csak kettőt említsek, az alsó 
Duna-parti utat és a Helyes 
Imre utcát. Viszont nem te-
hettünk mást, le kellett húz-
ni ezeket, mert ilyen irányú 
pályázati kiírás nem volt, és 

a legnagyobb takarékosság, 
ésszerű gazdálkodás mel-
lett is több mint 400 millió 
forinttal lett kevesebb a be-
vételünk év közben, mint 
amire előtte számítottunk 
– ebből bőven tudtunk vol-

na utat építeni, ha a mi kasz-
szánkat gyarapította volna. 
Számítottunk rá, már év ele-
jén, hogy nem a bőség éve 
lesz 2020, de ekkora bajokra 
gondolni sem mertünk volna 
még januárban, februárban 
– mondta el Schrick István. 
Hozzátette:

– Örömteli viszont, hogy 
tavaly sem maradtunk fej-
lesztések nélkül. Átadtuk a 
közöl 100 millió forintból 
vízitúra-megállóhellyé bőví-
tett bázisunkat. Ezzel most 
már komoly összegre rúg, 
mintegy 200 millió forintot 
tesz ki a Duna-parton meg-
valósított valamennyi fejlesz-
tésünk. A vízibázisunk lassan 
megáll a saját lábán, gond-
nok dolgozik ott, aki szervezi 
a létesítményben a vendégek 
fogadását, a vízi-turisztikai 
életet. Jó érzés, hogy a vasút-
állomás felé vezető út meg-
újult. Ez nemcsak lakossági 
igényt szolgál, hanem feltár-
ja, jól megközelíthetővé teszi 
az iparterületünket, amely a 
vasútállomástól tart egészen 
a Hankook gyárterületéig. 
Ez is nagyon komoly, mint-
egy 100 millió forint kor-
mányzati pályázati forrásból 
valósulhatott meg.  A Ma-
gyar Falu Program keretében 
kapott támogatás jóvoltából 
közel három millió forintból 
fejleszthettük a városban mű-
ködő egészségügyi alapszol-
gáltatásokat nyújtó házior-
vosok, fogorvosok, védőnők 
orvosi eszközeit, felszerelé-
seit, bútorzatait, informati-
kai eszközeit.  A kúriához 
tartozó egykori istálló épület 
tetőszerkezetével kényszer-
helyzetbe kerültünk, mert 
több helyen is megrogyott 
az elöregedett tető. Muszáj 
volt saját forrásból felújítani 
az ősszel, mert ott van a Jan-

Schrick István Rácalmás polgármestere

Nagyon sokan vettek részt a vízitúra-megállóhely avatásán, az  esős, 
rossz idő sem tartott otthon senkit
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kovich-kúri technikai bázisa, 
ott tároljuk a hangosítás fel-
szereléseit, és jelentős károk 
keletkeztek volna, ha beázik 
az épület, vagy netán még be 
is szakad a tető. 

– Az önkormányzat komoly 
erőfeszítéseket tett, számos te-
rületen nyújtott segítséget, hogy 
az emberek a lehető legköny-
nyebben átvészelhessék a jár-
vány okozta veszélyhelyzetet. 
Mondana erről néhány szót!

– A védekezést nagyon 
komolyan vettük. Már ta-
vasszal ott voltunk a la-
kosság mellett, maszkokat 
osztottunk minden háztar-
tásban, teszteltünk már ak-
kor is három alkalommal. 
Olyan szociális segítő szol-
gálatot hoztunk létre, amely 
ma is segít a rácalmási idő-
seknek, elesetteknek a be-
vásárlásban, a gyógyszerek 
kiváltásában, a meleg étel-
lel ellátásában. Most a télre 
pedig tűzifával készültünk, 
segítünk azoknak, akiknek 
gondot jelent a tüzelő meg-
vásárlása. Tavasszal kezdtük 
és folyamatosan fertőtlení-
tettük a polgárőrség közre-
működésével folyamatosan 
a buszvárókat, a padokat. 
hivatalban is olyan munka-
rendet és ügyintézési rendet 
alakítottunk ki, amelyben 
a lehető legkevésbé vannak 
veszélynek kitéve a dolgo-
zók és a lakók egyaránt, na-
gyon figyeltünk arra, nehogy 
véletlenül is mi terjesszük a 
vírust, akiknek feladata a vé-
dekezésben való aktív köz-
reműködés. Büszke vagyok  
arra, hogy a közművelődési 
intézményeinkben, a kúri-
ában, a művelődési házban, 
könyvtárban, a sportcsar-
nokban dolgozók feltalálták 
magukat, és a bezártság kö-
zepette is megtalálják az utat 
az emberekhez, a lehetősé-
gekhez képest a maximu-
mot kihozzák mindenből, 
pluszban segítenek egymás-
nak és a szociális területen 
tevékenykedőknek is. Büsz-
ke vagyok minden rácalmási 

lakóra azért, ahogyan helyt-
állt a veszélyhelyzetben, kö-
szönök nekik mindent. 

– Rácalmáson legendás 
a közösségi élet. Almavirág 
Fesztivál, Tökfesztivál, Vá-
rosnap, adventi, gyermekna-
pi és majális programok… 
Mennyire hiányolták ezeket a 
nagy találkozásokat?

– Nagyon rossz volt, hogy 
nélkülöznünk kellett a ki-
kapcsolódást jelentő közös 
programokat, a találkozáso-
kat, a nagy beszélgetéseket. 
Láthatóan zavarja is az em-
bereket a bezártság. Telepü-
lésvezetőként jóleső érzéssel 
figyeltem, ahogyan a vírus-
helyzetben is megtalálták a 
módját egymás felvidításá-
nak, a lélekmelengetésnek. 
Gondolok itt karácsony előtt 
az adventi ablakok program-
ra, a mikuláscsomagok elhe-

lyezésére, az ajándék köny-
vekre, az online sütő-főző 
kúriás programokra és szá-
mos egyéb megnyilvánu-
lásra. Nagyra értékeltem a 
szociális gondoskodásban, 
segítségben tevékenykedő-
ket. 

– A folytatást miként látja? 
Milyen 2021-es esztendő előtt 
áll Rácalmás?

– Nagy öröm, hogy há-
rom projektre is nyertünk 
kormányzati támogatást, 
kettőre már meg is érkezett 
a számlánkra a pénz, ezúton 
is köszönjük. Felújíthatjuk 
a régi városháza épületét, 
amely fontos bázisa a szoci-
ális és az idősek nappali ellá-
tásának, valamint számtalan 
civil szervezet, mint például 
a polgárőrség, a városvédők, 
a horgászok irodája van ott. 

Az épület jelenleg siralmas 
állapotban van, hiszen több 
mint ötven éve nem tudtunk 
rá költeni, most viszont 300 
millió forintból újulhat meg, 
teljes homlokzati átalakítás-
sal, nyílászárók cseréjével, 
homlokzati hőszigeteléssel, 
megújuló energiák haszno-
sításával. Manóvár Óvoda 
és Bölcsőde túlzsúfolt, an-
nak ellenére is, hogy nem-
rég alakítottunk ki a bölcső-
dében egy új csoportszobát 
a másik kettő mellé. Öröm-
teli, hogy sok kisgyermek 
van Rácalmáson, és azzal a 
boldogsággal kell számol-
ni, hogy az építkezések mi-
att még több lesz a jövőben, 
új utcát is nyitnunk kellett, a 
Rákóczit. Jelenleg 150 gyer-
meket írattak be a szülők 
az intézménybe, és vannak 
olyan szülők már most, akik 
kénytelenek másutt meg-
oldani gyermekük napköz-
beni elhelyezését. Az óvo-
da és bölcsőde fejlesztésére 
180 millió forint támoga-
tást biztosított a kormány. A 
Millenniumi Parkban úgy-
nevezett C-típusú sport-
park, felnőtt játszótér lesz 
kialakítva, összesen kilenc 
eszköz lesz telepítve az el-
nyert pályázat keretében. 
Az eszközök fedett helyen 
lesznek, hogy a lakók bár-
milyen időben használhas-
sák azokat. Rácalmás tehát 
idén sem marad fejlesztések 
nélkül, ám ezen a közel fél 
milliárd forinton kívül sa-
ját forrásból csak akkor tu-
dunk majd fejleszteni, ha 
látjuk már, nagyjából év kö-
zepén, hogyan alakulnak a 
bevételeink. Várjuk és fi-
gyeljük a pályázati lehetősé-
geket, mert az úthelyreállí-
tás, a csapadékvízelvezetés, a 
kerékpárút-építés terén van 
mit tenni városunkban. Vi-
szont egyelőre az a legfon-
tosabb továbbra is, hogy az 
iparűzési adó és egyéb be-
vételkiesésből a lakosság ne 
érezzen meg semmit, Rácal-
más továbbra is békés és fej-
lődő település maradjon.

Az önkormányzat minden segítséget megad a nehéz helyzetben lé-
vőknek, egyebek mellett tűzifát biztosít ezen a télen is

Nem csak lakossági igény volt a vasútállomáshoz vezető út felújítása, 
mert az iparterület megközelíthetőségét  is szolgálja a beruházás  
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TÁJÉKOZTATÓ  a polgármesteri hivatal  
ügyintézéséről, ügyfélfogadásáról, elérhetőségeiről

A  koronavírus-járvány  miatt fennálló országos veszélyhelyzetre tekintettel  a   Rácalmási  Polgármesteri  Hi-
vatal  (2459  Rácalmás, Szigetfő   u. 11-13. ) ügyintézéséről, ügyfélfogadási rendjéről az alábbi  tájékoztatót te-
szem közzé.

Személyes  ügyfélfogadás   a polgármesteri hivatalban  csak előzetes telefonos  időpontegyeztetés után lehetsé-
ges, elsősorban az alábbi ügyekben: 

–     anyakönyvi  eseményekkel kapcsolatos ügyintézés  (pl.  haláleset, születés, házasságkötéssel kapcsolatos ügyek, 
       halaszthatatlan  névváltoztatási ügyek  és apai elismerő nyilatkozattal kapcsolatos ügyek)     
–     lakcímügyek    
A fenti   anyakönyvi eljárásokkal kapcsolatban Stumphauzer Judit anyakönyvvezetőt kereshetik. Elérhetősége:   

tel.: 25/517-853, email: gyamugy@racalmas.hu 
Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az egyéb ügyét a polgármesteri hivatalban csak személyesen lehet intézni, úgy 

szíveskedjen telefonon, vagy emailen felvenni a kapcsolatot az ügyintézővel, aki eldönti a személyes ügyintézés  szük-
ségességét, illetve javaslatot tesz az ügyintézés módjára. 

Felhívom figyelmüket arra,  hogy  a fenti ügyek intézése során a polgármesteri  hivatalba   belépni –  a járvány-
veszélyre való tekintettel – csak szájmaszk és  gumikesztyű használatával lehetséges.   

Kérem, hogy ezt szíveskedjenek   betartani  valamennyiünk egészségének megóvása érdekében. 
Tájékoztatom Önöket,  hogy  az  államigazgatási  hatósági   és önkormányzati  ügyek esetében  az ügyintézés  

nem szünetel, az ügyek intézése  folyamatosan biztosított.   
A postán érkező  küldemények, levelek esetében  5 napos  fertőtlenítést vezettünk be  és csak  ezután kerülnek  

bontásra és az ügyintézőkhöz  intézésre a kérelmek. 
Az így érkező  kérelmek  esetében szíveskedjenek az 5 napos fertőtlenítési időtartalommal  számolni, de termé-

szetesen az ügyintézés a  törvényes határidő betartásával történik.     
A polgármesteri hivatal az   alábbi  elérhetőségen   áll rendelkezésére az ügyfeleknek munkanapon   8.00  - 16.00   

óráig:

Tájékoztatom Önöket,  hogy az  elektronikus ügyintézés  sem szünetel. Továbbra is lehetőség  van   elektro-
nikusan  intézni  azokat  az ügyeket, melyek jogszabály alapján így kötelezőek, vagy amelyre az lehetőséget ad.  

Az elektronikus ügyintézéshez ügyfélkapu szükséges. A részletek megtalálhatók a  www.racalmas.hu webolda-
lon.  Megértésüket  köszönöm, vigyázzunk egymásra! dr. Györe Andrea 

       jegyző

Schrick István polgármester 25/517-855 polgarmester@racalmas.hu
dr. Györe Andrea jegyző 25/517-866 jegyzo@racalmas.hu
Borda Mónika titkárság 25/517-851 titkarsag@racalmas.hu
Krausz Zsuzsanna aljegyző, szociális  ügyek 25/517-852 aljegyzo@racalmas.hu
Stumphauzer Judit anyakönyv, népesség, lak címügyek  25/517-853 gyamugy@racalmas.hu
Szabóné Hajnal Renáta pénzügyi csoport-  vezető 25/517-858 penzugy@racalmas.hu
Nagy Edit pénzügy  25/517-858 penzugy2@racalmas.hu
Kibédi Éva pénzügy  25/517-861 penzugy5@racalmas.hu
Pásztiné Arany Krisztina pénzügy 25/517-861 penzugy4@racalmas.hu
Lováti Judit pénzügy 25/517-854 penzugy3@racalmas.hu
Tóth Zoltánné Márti étkezés, pénzügy 25/517-854 etkezes@racalmas.hu
Osvai Zoltánné pénztár, pénzügy 25/517-870 penztar@racalmas.hu
Herku Mónika iparűzési-, építmény-, idegenforgalmi adó 25/517-863 adocsoport@racalmas.hu
Rauf Katalin gépjármű adó, behajtások 25/517-864 adocsoport3@racalmas.hu
Krausz Marianna településüzemeltetés 25/517-859 marianna@racalmas.hu
Lökös Anita településfejlesztés 25/517-856 telepulesfejlesztes@racalmas.hu
Mázas Kinga településüzemeltetés 25/517-857 elokeszites@racalmas.hu
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Tájékoztatás 
a gépjárműadóról

Tájékoztatom a tisztelt adózókat, hogy a 2021-es év-
től a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 
az állami adó- és vámhivatal látja el.

A 2021-től kezdődő időszakra járó gépjárműadót a 
NAV állapítja meg és az általa kiadott határozat alapján 
kell a gépjárműadót megfizetni a határozatban feltünte-
tett bankszámlaszámra.

A gépjárműadó már a 2020-as évtől nem képezi az 
önkormányzatok adóbevételét.

dr. Györe Andrea
jegyző

A SZELEKTÍV  
HULLADÉKGYŰJTŐ 
EDÉNYEK ÁTVÉTELE
Tisztelt Rácalmási Lakosok !

A Vertikál Nonprofit Zrt. 
a  hulladékszállítási  szerző-
déssel rendelkező lakossági 
ingatlantulajdonosok szá-
mára pályázati forrásból díj-
mentes használatra biztosít  
szerződésenként  összesen 1 
db  új, tájékoztató matricával 
ellátott, 120 literes kerekes 
gyűjtőedényt, amelybe sze-
lektív hulladékot  (műanyag, 
fém- és papír csomagolá-
si hulladék) kell elhelyez-
ni.  A szolgáltató tájékoz-
tatása szerint egy edényben 
kell gyűjteni valamennyi tí-
pusú szelektív hulladékot. 
Ennek érdekében Önnek 
mindössze annyi a teendője, 
hogy a kijelölt időpontban 
az edényt átvegye, a jövőben 
a megfelelő hulladékot  abba 
gyűjtse, a szállítás napokon 
kihelyezze az ingatlana elé, 
valamint az edényzet állagát 
megóvja és azt rendeltetész-
szerűen használja!

Az új gyűjtőedény 
 átvételi helye:

Jankovich-kúria Rendez-
vény és Turisztikai Központ 
2459 Rácalmás  Jankovich 
Miklós köz 5-7. 

Megközelítés  az épület 
hátsó bejárata felöl.

Az edényzet átadása a  
kézműves épület  előtti téren 
történik.  

Parkolni  az alsó parko-
lóban ill. az  épület melletti 
területen lehet.

FONTOS! Az átvétel 
 tervezett  időpontja  2021. 
február hónap.

Az  átvétel utcánként fog 
megtörténni   és az átvételi 
időpontokról  külön  értesítést 
fogunk küldeni.

Együttműködésüket ez-
úton  is köszönjük !

        Rácalmás Város 
Önkormányzata

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 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

Jó szívvel és hálával – segítettünk, 
hogy segíthessenek!

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Gyűjtöttünk már az ün-

nepek alkalmával a hátrá-
nyos helyzetű családoknak, 
az időseknek, és úgy gon-
doltuk, hogy a kórház dol-
gozóinak áldozatos munká-
ját, erőn felüli helytállását is 
szeretnénk elismerni, hogy 
érezzék, sokan gondolnak rá-
juk is jó szívvel – mondta el 
az adományátadást követően 
a Szent Pantaleon Kórház-
ban Németh Miklósné.

A bepakolásban a kór-
házban szolgálatot teljesí-
tő katonák is segítettek, a fő-
épület aulájában felállított 
karácsonyfához tették a cso-

magokat.  Dr. Jobbágy La-
jos, a kórház orvosigazgatója 
köszönettel és hálával szólt a 
felajánlásokért, mint mond-
ta, odaadást, gondoskodást és 
lelki támogatást jelent ez szá-
mukra a nehéz pillanatokban. 
Hozzátette, bizony náluk is 
most más ez az ünnep, így so-
kat jelentenek az ilyen támo-
gatások. 

Osztályonként osztották ki 
az ajándékba kapott csoma-
gokat azok között, akik kará-
csonykor, illetve az újév nap-
ján is a kórházi betegágyak 
mellett álltak.

(Forrás: duol.hu/Molnár 
Emese)
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Retró vasúti park létrehozásán 
munkálkodnak már több mint öt éve

A rácalmási vasútállomás, 
illetve az ott kibontakozó 
retró vasúti park szívügye a 
Rácalmási Városvédő és Szé-
pítő Egyesületnek. Steiner 
Lajos, az egyesület elnöke 
a köszönetét hangsúlyozta, 
amikor arról beszélgettünk, 
hogy a vasútállomás helyre-
állításának kezdete óta ren-
geteget dolgoztak ott az 
egyesületi tagok, irtották 
a bozótost, alakították  az 
ágyásokat, parkosítottak, és 
még hosszan lehetne sorolni, 
mi mindent tettek (és tesz-
nek azóta is folyamatosan) 
azért, hogy szemnek és lélek-
nek is kedves legyen az a kör-
nyék. A vasút iránti elhiva-
tottságra pedig a retró vasúti 
park a legszemléletesebb pél-
da. Az egyesület csak a múlt 
évben több mint 600 ezer fo-
rintot áldozott a járművek 
helyreállításához kapcsolódó 
munkálatok finanszírozására, 
továbbá a városvédők szíve-
sen tevékenykedtek  ott, se-
gítettek mindenben, például 
a körbekerítésében, a környe-
zet gondozásában is, mond-
ta Steiner Lajos, aki köszöni 
a tagoknak és a segítőknek a 
munkát, az együttműködést. 

Lássuk, mi minden tör-
tént a vasútállomásnál a ko-
rábbi években, illetve tavaly. 
Még Bodnár Sándor város-
védő elnöksége alatt kezdő-

dött a rácalmási vasútállomás 
felújítása: közbenjárásának 
köszönhetően és az egyesüle-
ti tagok, támogatók rengeteg 
kétkezi munkája révén lett az 
egykor romos, növényzettel 
durván benőtt épületből szé-
pen felújított, parkolóval el-
látott, gyönyörűen parkosí-
tott, igényesen csinosított (és 
azóta is rendszeresen gon-
dozott) vasúti megállóhely, 
amelyhez utat is építtetett 
tavaly az önkormányzat, kor-
mányzati támogatással.

Már hat éve, 2015 szep-
tembere óta egy étkezőkocsi 
mutatja be, milyen volt a XX. 
század vasúti gasztrokultúrá-
ja. 2015 októberében pedig 
megérkezett a Púpos bece-
névre hallgató, M40.103 tí-
pusú, Ganz- MÁVAG gyárt-
mányú dízelmozdony is, ami 
ugyan már akkor is beindult 
egy gombnyomásra, dacá-
ra annak, hogy évekig Zá-
honyban, a roncstelepen 
volt kitéve mindennemű vi-
szontagságnak, ám a legjobb 
indulattal sem lehetett jó ál-
lapotban lévőnek nevezni. A 
gép a Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület, a MÁV, a 
Portolán Kft. együttműkö-
désében került Rácalmásra, 
korhű festéssel és pályaszám-
mal.

Gyöngyösi László egyko-
ri fővonali mozdonyvezető 

szinte azonnal a gondjaiba 
vette, és elhivatott segítő-
társaival közösen, másfél évi 
munkával rendbe hozta a 
mozdony Jandrassik-rend-
szerű motorját, a vezérlőál-
lást, az üléseket, úgy, hogy 
akár rendszerbe és munkába 
is állíthatták volna a MÁV 
gőzmozdonyok utáni korsza-
kának 1967-ben készült jeles 
vontatóját. Az elmúlt évek 
további nyomokat hagytak 
az egyébként sem fiatal jár-
műveken, főleg a külsejükön, 
az állagmegóvásnak szánt 
festés mostanra lepergett, és 
– mivel a MÁV rajta tartja a 
szemét ezeken a régi jármű-
veken, különösen az ikoni-
kusnak számító mozdonyon 
– kérték a városvédőket, ja-
vítsanak valamit az állapotán.

– Az egyesület messzeme-
nőkig nem tud annyit áldozni 
erre a célra, mint amennyibe 
egy ilyen mozdonynak, illet-
ve vasúti kocsinak a tényle-
ges felújítása kerülhet. Ezért 
megpróbáltuk felkutatni 
azokat, akik a rácalmásiak-
hoz hasonlóan elhivatottak, 
és hajlandóak a szabadide-
jükből áldozni a felújításra. 
Így leltünk vasútbarát segí-
tőtársakra, Gyöngyösi László 
közbenjárásával Záhonyból, 
Budapestről, Székesfehérvár-

ról, Várpalotáról és környéké-
ről, Dunaújvárosból érkeztek 
aktív vagy nyugdíjas, jórészt 
mozdonyvezetők, akik szív-
ügyüknek tekintik a Púpost, 
amely annak idején a csúcs-
nak számított szakmán belül, 
minden vas utas nosztalgiá-
val tekint rá. Mindannyian 
szerettük volna megmente-
ni, azt, hogy eredeti állapotá-
nak megfelelően, ugyanolyan 
színben pompázzon, mint 
egykor, amikor kijött a Ganz-
MÁVAG gyárából – mondta 
el Bodnár Sándor.

– A MÁV annak idején 
úgy oldotta meg a műszer-
utánpótlást, hogy a leselejte-
zett mozdonyokból kiszerelte 
a még használható részeket. 
A Púposból is kiszereltek 
nagyon sok műszert a záho-
nyi veszteglése idején. Ezek a 
műszerek pótolva lettek most 
Rác almáson, mégpedig azok-
nak a mozdonyvezetőknek a 
jóvoltából, akik fűtőházakban 
dolgoznak, és az ország tá-
voli részeiről is eljöttek segí-
teni. A mozdony és az étke-
ző belső részeinél is nagyobb 
feladat a külső felület helyre-
állítása, ami tavaly augusztus-
ban kezdődött, és novembe-
rig tartott. Minden hétvégén 
dolgozott itt néhány ember, 
volt amikor nyolcan–tízen 

Bodnár Sándor és a MÁV-legendának számító Púpos mozdony

Gyöngyösi László szívügye a Púpos névre hallgató mozdony helyreál-
lítása, amit vezetett még annak idején
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tevékenykedtünk a járműve-
ken, sőt volt, hogy már csü-
törtökön elkezdődött a mun-
ka. Hálásak vagyunk, mert a 
Rácalmáson vendéglátással 
foglalkozók első szóra gon-
doskodtak a segítők ellátá-
sáról, felváltva biztosítot-
ták számukra a napi egyszeri 
meleg ételt minden hétvégé-
re. Továbbá két család, Gyön-
gyösi Lászlóék és mi anyagi-
lag is nagyon sokat vállaltunk, 
gondoskodtunk az itt-tartóz-
kodókról – mondta el Bodnár 
Sándor. Hozzátéve:

– Molnár Csaba, az akko-
ri záhonyi fűtőház vezetője 
sokat segített nekünk annak 
idején azzal, hogy úgymond 
futóképessé tették a moz-
donyt, hogy Záhonyból el le-
hessen húzni a saját lábán. Az 
egyesületnek nem lett vol-
na arra több százezer forint-
ja, hogy onnan idefuvaroz-
tassuk. Az akkor még létező 
Dunaferr Portolán Kft.-től 
kaptunk segítséget, valamint 
személyesen Kasza Zoltán 
(ISD Dunaferr) járult hoz-
zá, hogy a vasműhöz érkező 
egyéb küldeményekre rácsa-
toltatták Zámolynál a Púpo-
sunkat, ami így került aztán 
ide a városba. Hasonlókép-
pen az étkezőkocsi is, azzal 
annyival egyszerűbb dolgunk 
volt, hogy közelebb volt, Du-
nakeszin várta az elbontá-
si határozatot. Ám ezt meg-
előzte, hogy mi szinte örökbe 
fogadtuk. Ahhoz, hogy elő-
ször az étkezőkocsi, majd a 
mozdony a helyére kerüljön, 
az akkori dunaújvárosi pálya-
fenntartási főnöknek, Nagy 
Lajosnak is kellett a segítsé-
ge, mert a fővonalról erre az 
úgynevezett repülővágányra 
kerültek a járművek. A vasút-
állomás helyreállítása addigra 
befejeződött, adódott a kér-
dés: Hogyan tovább?

Megoldottuk az étkező-
kocsi áram- és vízellátását, 
a konyhájában lehetővé tet-
tük a melegítést, mosogatást, 
még hűtőkről is gondoskod-
tunk, mi több, klimatizáltuk 
is a kocsit. Arra gondoltunk 

ugyanis, hogy kisebb rendez-
vényeket lehetne tartani ott, 
hiszen negyvenkét embert 
le tudunk ültetni, kényelme-
sen vendégül tudunk látni. A 
mozdony helyreállítása is fo-
lyamatos volt, arról már be-
széltem korábban.

A vasútállomás veszé-
lyes üzem a vonatközleke-

dés miatt, ezért mostanáig 
csak gondolatban fogalma-
zódott meg Bodnár Sándor 
és vasútbarát társai fejében, 
hogy gyermek- és felnőtt-
csoportokat fogadhatnának, 
vasúttörténeti kiállítást ren-
dezhetnének a szépen hely-
reállított étkezőkocsiban, a 
vasúti parkban.

– Elhatároztuk, hogy be-
kerítjük a parkot valami-
lyen formában, ami nem is 
lett volna nagy feladat, csak-
hogy korabeli, retró kerítést, 
anyagot kellett hozzá sze-
reznünk. Kutatnunk elha-
gyott vasúti területek iránt, 
ahol ilyen kerítés elemek még 
talán szállítható állapotban 
fellelhetők, ugyanis a MÁV 
raktáraiban ilyen kerítések 
már nem voltak. Végül ami-
kor a pécsi vasútvonal felújí-
tása elkezdődött, és az iván-
csai állomást átépítették, ott 
volt olyan kerítés, amit ön-
kénteseink segítségével, da-
rus autóval kiszedtük – meg-
mentettük az eldózerolástól. 
Ezeket a korabeli kerítésele-
meket kisebb-nagyobb szü-
netekkel tavaly november-
re tudtuk felállítani, és a már 
említett, és időközben nyug-
díjba vonult pályafenntartá-
si főnöknek köszönhetően 
helyreállítani a kerítést, hogy 
lezárható legyen a terület. A 
végleges rendbetétel, festés 
viszont már áthúzódik most 
tavaszra. Bízom benne, ha-
marosan megvalósulhat az 
álmunk, hiszen a bekerített 
területen a jövőben már biz-
tonságban tudhatjuk az ide 
látogató gyerekeket, felnőtte-
ket. Annál is inkább, mert mi, 
városvédők már korábban fel-
készültünk csoportok fogadá-
sára, projektort vásároltunk, 
vetítésre is alkalmassá tettük 
az étkezőkocsit, tehát lassan 
minden adott a kisebb ren-
dezvények megtartására, akár 
vasúttörténeti retró kiállítás 
megvalósítására is a rácalmási 
vasútállomáson, a vasúttörté-
neti parkban – hangsúlyozta 
Bodnár Sándor.

Forrás: duol.hu/Dunaújvá-
rosi Hírlap/Körmendi Erzsé-
bet Fotók: Szabóné Zsedrovits 
Enikő, Bodnár Sándor és Rá-
cz-Lambada József

(A cikkhez és a témához 
kapcsolódóan további képeket, 
képgalériákat találnak a duol.
hu-n a felújítási munkálatok-
ról, valamint a Pupos moz-
donyról.)

Bodnár István ekkor éppen a külső burkolatot állította helyre

Mozdony és étkezőkocsi 
helyreállításában kiemelkedő 
munkát az alábbi személyek végeztek

Bodnár István – fő kivitelező
Ispán Árpád
Ispán Botond
Górácz József
Juhász Andor
Gyöngyösi László

Kerítés építési munkák
Nagy Lajos és csapata

Eredeti vasúti kerítéselemeket adományozott
Jankovics Tibor rácalmási lakos

Tereprendezési munkák
Duna-Via Kft. - Molnár Mihály
ifj. Finta János

Egyéb tevékenységek
Födém 2001 Kft. – Katona Ferenc
Tálas Lajos

Több héten át tartó hétvégi étkezések biztosítása az önkén-
teseknek

Steiner Lajos a városvédő egyesület elnöke
ANIMÓ Fogadó – Erős István
Beugró Vendéglő – Pomóthy Attila
Hársfa Étterem – Igari István
Kiskakas Vendéglő – Szöllősi Olga
ViPi Büfé – Vizi Istvána
Gyöngyösi László és felesége
Bodnár Sándor és felesége
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei

Horgász iroda 
nyitvatartása
Tisztelt Horgásztársak!

Irodánk a régi polgármesteri hivatal épületében a követ-
kezőképpen tart nyitva:

Hétfőn   15:30 – 17:30-ig
Szerdán  15:30 – 17:30-ig

A 2021. évi dokumentumok, horgászjegyek megérkez-
tek és válthatók. 

„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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A szerb ortodox hívők a régi, 
Julianus-naptár szerint ünnepelték 
idén is a karácsonyt, január 6-án

A délszláv nemzetiségű 
ortodox hívők a Julianus-
naptárhoz igazodva tartot-
ták idén is január hatodiká-
val kezdődően a karácsony 
szentestéjét. Jogosan felme-
rülő kérdés, hogy miért az 
időeltolódás?

A válasz a naptár hasz-
nálatában rejlik, hiszen a 
szóban forgó ünnepet a Ju-
lianus-naptár alapján szá-
mítják és nem a Gergely-
naptár szerint.

Tehát a nyugati keresz-
tények vízkeresztjével egy 
napon van a szerbek szent-
estéje. Amíg a római katoli-
kusok leszedik a karácsony-
fát és lezárják az év végi 
ünnepet, a szerb ortodoxok 
karácsony szentestéjének 
napján böjttel készülnek Jé-
zus születésének ünneplé-
sére. A gyakorlatban ez azt 
jelenti, hogy hüvelyeseket, 
tésztát és halat esznek, Rác-
almáson általában bablevest 
főznek, kalácsokat sütnek, 
a lakás több pontjára szal-
mát helyeznek, amely bet-
lehemi jelképnek számít, és 

ezen a napon úgynevezett 
bádnyákra gyűlnek össze a 
templomban.

A rácalmási közösség 
idén is összegyűlt a kará-
csonyra készülődés jegyében 
január hatodikán kora dél-
után az Ófaluban lévő szerb 
templomban. A mise dél-
után fél háromkor kezdődött 
a templomban, ahol Káplán 
Pál esperes várta a helybé-
li és a dunaújvárosi hívőket. 

Ószláv nyelven imádkoz-
tak és a tisztelendő tölgyfa 
ágacskákat szentelt egy ko-
sárban, közülük egyet-egyet 
minden család hazavihe-
tett az otthonába. A szertar-
tás során Jézus születésével 
kapcsolatos szent énekeket 
énekeltek, majd hírül adták, 
hogy „Jézus megszületett, 
Valóban megszületett!”. Vé-
gül a közösség tagjai tüzet 
raktak a templom mellett, 

hogy melegséggel várják a 
megváltó születését.

– Ez egy rendkívüli kará-
csony. Bár a történelem ho-
zott már igazán nehéz idő-
ket, de mindenkinek az a 
legnehezebb, amiben él-
nie kell. Ezért mi abban re-
ménykedünk, hogy nekünk 
könnyebbet ad majd az úr 
– mondta el az esperes a 
rácalmási misén.

Az egyházi készülődés 
után kezdődött el a szerb 
ortodox otthonokban a böj-
ti szenteste, amelyekhez kö-
tődő régi hagyományokat 
sokan még ma is őriznek. 
Ilyen például a figurás kalács 
sütése, amit aztán különféle 
magvakkal megrakott ágyra 
helyeznek az asztalon, a kö-
zepébe pedig gyertyát tesz-
nek, és meggyújtják.

A szerb ortodox karácso-
nyi ünnepek január hetedi-
kén kezdődtek el, és három 
napon át tartottak családi és 
rokoni körben.

(Forrás: duol.hu/ Török 
Tímea Fotó: duol.hu/Szabóné 
Zsedrovits Enikő)

Káplán  Pál meggyújtotta a tüzet a templom mellett, hogy melegség-
gel várják Jézus megszületését

CodeWeek a Jankovich Miklós Általános Iskolában
Idén már iskolánk is részt 

vett az Európai Kódolás He-
tén. Közel 200 tanulónk is-
merkedhetett meg a digitá-
lis kultúra és az informatika 
órák keretén belül a Scool-
Code programmal, mellyel 
játékprogramot készítettek 
páros munkában. E kétsze-
mélyes programmal jót ját-
szottak diákjaink a tanórák 
végén.

Köszönjük Balogh Nico-
las tanár úr lelkes munkáját!

Wernerné  
Galkovics Rita
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Szeretet Karácsony Rácalmáson!
2020-ban rendhagyó évet 

zártunk, emiatt rendha-
gyó jótékonysági karácsonyi 
ajándékozást szerveztünk a 
hátrányos helyzetű rácalmási 
gyermekek és a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat va-
lamint a Szociális Gondo-
zó Hálózat látókörébe került 
felnőtt emberek számára. A 
szokásos év végi vendéglátás 
és ajándékozás helyett ösz-
szegyűjtöttük a gyermekek 
kívánságait és a rácalmási la-
kosokat bevonva valósítot-
tuk meg azokat. 21 gyermek 
kapott ajándékot, amit 2020. 
december 21-én személye-
sen adtunk át részükre. 

A Rácalmásiak bebizo-
nyították, hogy a bajban le-
het rájuk számítani, hiszen az 
idős emberek megsegítésére 
szólói felhívásunkra is jelen-
tős mennyiségű adomány ér-
kezett. Ennek köszönhetően 
az önkormányzat és a lakos-
ság segítségével 35 fő kapott 
karácsonyi csomagot, amely 
főleg tartós élelmiszert, ka-
rácsonyi édességet tartalma-
zott, de volt olyan idős em-
ber, akinek takaró, kesztyű, 
sál, sapka is jutott. A csoma-

gokat próbáltuk igény sze-
rint összeállítani. 

Rácalmás Város Önkor-
mányzata 100.000 Ft-al tá-
mogatta kezdeményezé-
sünket. 

A csomagokat 2020. de-
cember 22-én adtuk át, 
amely mellé még a Vipi Büfé 
által felajánlott 35 adag egy 
tál étel (pörkölt rizzsel) is ki-
szállításra került. 

A tónál lévő Táp- és Ta-
karmánybolt 8 fenyőfával tá-
mogatta azokat a családokat, 
akiknek anyagilag nem volt 
lehetőségük karácsonyfát 
vásárolni. 

December 23. sem maradt 
adományok nélkül, a Város-
védő és Szépítő Egyesü-
let által felajánlott 100 adag 
halászlé került kiosztásra 41 
család részére. Rácalmás 

Város Önkormányzata 100 
db diós bejglivel, 100 db 
fonott kaláccsal próbálta 
szebbé tenni az ünnepeket. 
A Rácalmási Sport Egye-
sület pedig 70 doboz Béres 
cseppet és C vitamint aján-
lott fel az idősek egészségé-
nek megóvása érdekében. 

Öröm volt látni, megta-
pasztalni, hogy a rácalmási 
lakosok és intézmények, ci-
vil szervezetek összefogtak, 
hogy szebbé, gondtalanabbá 
tegyék azoknak az ember-
társaiknak az életét, legalább 
erre a néhány napra, akik a 
mindennapokban nehézsé-
gekkel küszködnek. 

Köszönetet mondunk a 
szervezésben és a lebonyolí-
tásban nyújtott segítségért, a 
Rácalmási Gondozó Háló-
zat, Rácalmási Művelődési 
Ház- és Könyvtár, valamint 
a Jankovich-kúria munka-
társainak. (További fotók a 
felajánlásokról a következő ol-
dalon láthatók.)

Hódiné  
Schillinger Andrea

Vass Erika
családsegítő 

munkatárs

Felnőttek karácsonyi csomagjaiGyerekek karácsonyi csomagjai

A városvédők 100 adag halászlét ajánlottak fel, amelyből 41 család 
részesülhetett karácsonyra
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A Vipi büfé felajánlása: 50 adag egytálételt (pörkölt rizzsel)  70 doboz vitamint és Béres cseppet ajánlott fel a sportegyesület

Az önkormányzat bejglivel és fonott kaláccsal is kedveskedett Nagyon finom volt a városvédők által készített halászlé is

Évzáró, évbúcsúztató programok a kajak-kenusoknál
A 2020-as évet a Rácalmás SE kajak-kenu sportolói a 

karácsonyi foci- és kosárlabda edzéssel zárták a Rácalmási 
Sportcsarnokban.

A  december 31-én megtartott szilveszteri, évbúcsúztató 
focinak pedig már a Duna-parton lévő csónakházunk adott 
helyet.

Egészségben és eredményekben bővelkedő, sikeres és bol-
dog 2021-es esztendőt kívánok Rácalmás valamennyi spor-
tolójának és lakójának!

Bölcskei Ferenc 
szakosztályvezető
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Kiadó 
Vendégház!

Exclusive környezetben Rácalmáson a Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ területén, igényesen 
berendezett Vendégház hosszútávra kiadó cégek, vállalkozások vagy család számára. Alap adatok:

Vendégház alapterülete: 100 m2

Szobák száma:  3 db
Fürdőszobák száma, 
mellékhelyiséggel együtt:  3 db
Mellékhelyiség (külön álló):  1 db
Egyéb helyiség:  1 db kamra (konyha mellett)
Amerikai stílus: nappali, konyha, étkező 
Felszereltség: bútorozott és teljes konyhai felszerelés
A Vendégházhoz egy közel 30 m2-es terasz tartozik, valamint parkoló. A bérlet időtartama alatt a Vendégház 

karbantartásáról a Jankovich-kúria gondoskodik.
A teljes ház bérleti díja: 200.000 Ft/hó (rezsi költséggel)

Érdeklődni az alábbi 
 elérhetőségeken lehet:
Jankovich-kúria Rendezvény 
és Turisztikai Központ
2459 Rácalmás, Jankovich Miklós Köz 5.-7.
Tel.: 0625/440-020,  06306322683
info@jankovichkuria.hu
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Álomesküvő 
Álomkastélyban

IGEN!
Azért gyűltünk itt most egybe, hogy…
…összeadjuk a vágyaitokat és a lehetőségeite-

ket, és a kettő egy pár legyen!

Bizonyára már sokan ismerik a Jankovich-kú-
ria Rendezvény-és Turisztikai Központot. Több 
ezres tömeg vendégeskedett már nálunk „Város-
napon”, Tökfesztiválon, a kisebbek körében nép-
szerű gyereknapon vagy akár egy-egy konferen-
cián, családi rendezvényen.

Így év elején sok fiatal pár keres fel minket es-
küvői rendezvényük megszervezésével, lebonyo-
lításával kapcsolatban. 

Tavalyi évünket átírta a járványhelyzet, de még 
így is 17 alaklommal tudtuk biztosítani a meg-
felelő helyszínt a boldogító igenhez. Idei évün-
ket bizakodva tervezzük és reméljük, hogy újból 
a rácalmási rendezvények helyszíneként szolgál-
hatunk és az esküvők számát is megnövelhetjük. 

A kúria munkatársai teljes körű segítséget 
nyújtanak a nálunk egybekelő pároknak.

De lássuk is, hogy milyen szervezési felada-
tokban állunk vendégeink rendelkezésére a le-
ánykéréstől az egybehangzó igen kimondásáig.

A Jankovich-kúria, bátran mondhatjuk, hogy 
a térség legpatinásabb esküvői helyszínévé nőt-
te ki magát az évek során. Már az eljegyzést 
követően gondolkodóba esnek a párok a hely-
szín kiválasztásával kapcsolatban. Épületeink és 
a festői park tökéletes választás ezen felejthe-
tetlen nap megünneplésére. Különlegességünk, 
hogy kültéri szertartással ajándékozzuk meg a 
jegyespárokat. Ami azt jelenti, hogy a pár ál-
tal kiválasztott helyi anyakönyvvezető tart-
ja a polgári szertartást a kúria parkjában, vagy 
új helyszínként a rácalmási Milleniumi Park-
ban. Ezen kívül lehetséges egyházi ceremónia 
is a kiválasztott egyházi személlyel. Az esketés-
hez szükséges kellékek is rendelkezésre állnak 
a Jankovich-kúriában. Ilyenek például a gyűrű-
párna, a gyertya-és homokceremónia eszközei, 
kültéri bútorok és az elengedhetetlen hangtech-
nikai eszközök.

A kert kiváló hátteret nyújt az esküvői fotók 
és videók készítéséhez. Szolgáltatói listánkból 
az ideérkező párok kiválaszthatják a nekik leg-
megfelelőbb fotóst, videóst, vőfélyt, ruhaszalont, 
zenekart, fodrászt, sminkest, vendéglátóst, csak 
hogy egy párat említsünk a velünk együttműkö-
dőkről.

A Jankovich-kúria két nagyterme és hat szek-
cióterme szolgál az esküvői vacsora és az utána 
következő lakodalom helyszínéül. A kisebb csa-
ládi esküvőktől egészen a 150 fős lakodalmakig 
alkalmas teret nyújtanak a kastély épületei, ter-
mei a rendezvény lebonyolítására, de akár sátras 
lakodalom megrendezésére is van lehetőség.

A helységeket a pár által kiválasztott dekora-
tőr, virágkötő teszi gyönyörűvé csokrokkal, asz-
tali díszekkel, székszoknyákkal, gyertyákkal, ró-
zsakapuval és minden dekorációs kellékkel, amit 
a házasulandók megálmodtak. 

Miután elkészült a terem díszítése kezdetét 
veheti a vendéglátósok munkája. 

A Jankovich-kúria több vendéglátóegységgel 
áll napi kapcsoltban, akik a nálunk megrendezés-
re kerülő eseményeken magas színvonalon szol-
gálják ki a vendégeket a finomabbnál finomabb 
ételekkel és italokkal. A vendéglátó kiválasztásá-
ban szintén segítséget nyújtunk a jegyes párnak. 
A gasztronómiai szolgáltatók széles kínálattal, 
hagyományos és egyedi igényeknek megfelelő 
menüvel, italsorral áll a megrendelő részére. 

A mai napig már közel háromszáz pár kelt ná-
lunk egybe, mondta ki a boldogító igent és vett 
részt olykor reggelig tartó mulatságon. Reméljük 
az idei évben is sok jegyes pár fordul hozzánk bi-
zalommal, hogy együtt tegyük felejthetetlené ál-
maik esküvőjét.

Amennyiben részletes ajánlatot szeretné-
nek kérni tőlünk, keressenek minket telefo-
non (06306322683) vagy elektronikus levélben 
(info@jankovichkuria.hu ). Bodnár Edina
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Kedves Látogatóink!
A Kormány február 1-ig meghosszabbította a veszélyhelyzet idején alkalmazandó intézkedéseket, így továbbra is tilos 

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

Könyvtári szolgáltatásaink
A könyvtár a Covid-19 vírus terjedésének megakadályozása miatt meghozott kormányrendelet értelmében nem látogatható.
Kölcsönözni, könyvet visszahozni, azonban továbbra is lehet. A kint lévő kölcsönzések határidői automatikusan hosz-

szabbodnak a látogatási tilalom ideje alatt, így senkinek nem lesz késedelmes könyve ez idő alatt.

Kölcsönzés:
Amennyiben kölcsönözni szeretne, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk e-mailben (rackonyvtar@racalmas.hu), vagy 

telefonon (25/440-456, +36304866951). A könyvtár elektronikus katalógusa elérhető itt: https://konyvtar.racmuvhaz.hu/
sziren/ Az Ön által választott könyveket összecsomagoljuk és előre egyeztetett időpontban átadjuk.

Kölcsönzési igényét telefonon vagy elektronikusan hétfőtől péntekig 7-15 óráig várjuk, a kért könyvcsomagokat pedig 
hétfőtől péntekig 7-16.30 között tudjuk átadni, az előre egyeztetett időpontban. Az ezektől eltérő időpontú átvételeket 
minden esetben külön egyeztetjük!

Kérjük minden esetben előre egyeztetett időpontban érkezzen a könyvtárhoz, hogy a személyes kontaktust csökkent-
sük, a sorban állást elkerülhessük!

Beiratkozni, tagságot meghosszabbítani továbbra is elektronikusan, befizetni pedig átutalással vagy csekken lehet. Ez 
iránti igényét, kérjük, jelezze nekünk a megadott elérhetőségeken.

A  könyvtárhasználat járványügyi szabályairól kérjük, tájékozódjon a művelődési ház Facebook oldalán ( https://www.
facebook.com/racmuvhaz/)  és weboldalán (https://konyvtar.racmuvhaz.hu/) Kérése, kérdése esetén keressen minket biza-
lommal!

Közművelődési szolgáltatásaink
A jelen járványügyi korlátozás értelmében a művelődési ház nem látogatható, foglalkozások nem tarthatóak, terembérlő-

ket sem fogadhatunk, rendezvényeket nem tarthatunk. Munkatársaink jelen korlátozó helyzetben hétköznap 07.00-16.30 
között tartózkodnak a művelődési házban. Ez idő alatt a megszokott telefonszámokon (25/440-456) és e-mailen (racmuv-
haz@racalmas.hu) vagyunk elérhetőek.

Jelenleg nem ismert, hogy a korlátozások enyhítése mikortól és milyen feltételekkel teszi lehetővé a művelődő közössé-
gek és terembérlők számára a művelődési ház használatát, és mikortól szervezhetőek rendezvények.

Tervezzük 2021 programjait, bízunk benne, hogy a megszokott nagyrendezvényeket megtarthatjuk és mellé sok újdon-
sággal is készülünk.

A személyes találkozásig ajánljuk figyelmükbe:
– A négy adventi vasárnapon közzétett műsorok még elérhetőek a Facebook-oldalunkon (www.Facebook.com/Racmuv-

haz) és  a weboldalunkon (www.racmuvhaz.hu/videok ).
– Új alkotópályázatunkkal „Coco” Chanel munkássága előtt tisztelgünk. Mindennemű megkötés nélkül várjuk a „DI-

VAT” szó kapcsán életre keltett alkotásokat február 12-ig. A beérkező alkotásokat a járványügyi előírások miatt valószínű-
leg videófelvétel formájában tesszük közzé a web-, és Facebook oldalunkon.

– Január 22-től a Magyar Kultúra Napja alkalmából egy héten keresztül Rácalmáshoz köthető kulturális érdekessége-
ket osztunk meg a Facebook oldalunkon, január 29-én pedig egy kérdéssort teszünk közzé. A helyesen válaszolók között 3 
győztest sorsolunk ki, akiket ajándékcsomaggal jutalmazunk.

Február 14-én, Bálint-nap alkalmából kültéri meglepetéssel készülünk. A szerelmesek napján érdemes egy romantikus 
sétát tenni a művelődési háznál, ahol fotózkodni is lehet majd.

–  Szintén ezen a napon, vagyis február 14-én van a Nemzetközi Könyvajándékozási Nap, melyet 2018 óta hagyományo-
san mi is megtartunk a könyvtárban. Idén a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé, hogy a könyvtárban rejtsük el a köny-
veket, ezért Rácalmás főbb pontjain érdemes lesz nyitott szemmel járni ezen a napon!

Vigyázzanak magukra, hogy mihamarabb újra találkozhassunk!
Kundra Anikó igazgató és Schmidt-Czetli Ágnes könyvtárvezető
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Gerendai Gábor idei első zenei 
válogatásában a 20-as évek opera 

bonvivánjának, Nádor Jenőnek néhány 
könnyűzene- és nóta felvételét 

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

a képújság alatt.
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

ELÉRHETŐSÉGEK:
30/632-27-21

sportcsarnok@racalmas.hu

www.racalmasisportcsarnok.hu

https://www.facebook.com/racalmasisportcsarnok 

A kormány a jelenlegi korlátozó intézkedések hatályát 
2021. február 1-ig meghosszabbította, miszerint 

a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok továbbra is 
a 2020. november 11. óta érvényes szabályok szerint látogatható!

Január végén elkezdődnek a kézilabda mérkőzések 
és több teremfoci tornára is sor kerül. 

A sportesemények zárt kapuk mögött zajlanak majd. 
Az aktuális programokról és szabályokról 

a sportcsarnok honlapján és facebook oldalán tájékozódhatnak.

Rácalmási Rendezvényközpont 
és Sportcsarnok 2020.

A rendhagyó 2020-as év a Rácalmási Rendez-
vényközpont és Sportcsarnok életét is jelentő-
sen érintette. 2020. január és február hónapjaiban 
hétköznapokon a megszokott módon a Jankovich 
Miklós Általános Iskola és AMI diákjai látogatták 
a délelőtti idősávban termeinket. Délutánonként a 
kézilabda csapatok, labdarúgó csapatok, kosárlabdá-
sok és a baráti, önszerveződő edzések, foglalkozások 
vették igénybe pályáinkat. A hétvégék ebben a két 
hónapban programokban bővelkedtek, a korábban 
bevált módon sportmérkőzéseket, bajnoki fordu-
lókat játszottak nálunk a Rácalmás Sportegyesület 
kézilabda és labdarúgó szakosztályainak utánpót-
lás és felnőtt csapatai, illetve egy-egy különlegesebb 
sporteseményt is vendégül láttunk. Megrendezésre 
került például Teqball Chellenger Cup nemzetkö-
zi verseny, a Magyar Röplabda Szövetség utánpót-
lás válogatottja edzőtáborozott nálunk és játszotta le 
bajnoki mérkőzéseit. Azonban a sportrendezvénye-

ken túl egyedi rendezvények is zajlottak intézmé-
nyünkben. A dunaújvárosi Lorántffy iskola és Pan-
non Oktatási Központ is nálunk tartotta szalagavató 
rendez-vényét, illetve egy óriás játszóház kedvéért, 
egy napra igazi játszótérré varázsoltuk küzdőterün-
ket.

Március közepén a járványhelyzet és a korlátozó 
intézkedések bevezetése előtt, még a településünk 
nőnapi rendezvénye is nálunk került megrendezés-
re, és Hernádi Judit kiváló önálló estjét élvezhették a 
program résztvevői. Ezután március közepétől hosz-
szú ideig üres volt az épületünk. A jól megszokott 
gyermekzsivaj, a folyton cserélődő osztályok, csapa-
tok hiányoztak a mindennapjainkból. 

Intézményünk 9 hétig teljesen zárva volt, majd 
további 4 hétig csak a külső pályáinkat tudták hasz-
nálni látogatóink. Zárva tartásunk idején karban-
tartási munkálatokat végeztünk, részt vettünk kö-
zösségi ágyások gondozásában és besegítettünk 
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a település egyéb feladatainak elvégzésébe, illetve 
előkészítettük a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely 
megnyitását.

Július elején tudtuk megnyitni belső tereinket a 
sportolóink előtt, és kezdetüket vehették a nyári 
edzőtáborok, gyermektáborok, felkészülési tornák. 
Megtartottuk sportcsarnokunk saját szervezésű tá-
borát, a „Mindent bele tábort”, mely tavaly is na-
gyon jól sikerült. Augusztusban több neves kézilab-
da csapat tiszteletét tette nálunk. Először a Ferenc 
Városi Torna Club utánpótlás csapatai készültek 
2 héten át pályáinkon a jelenleg is zajló szezonra, 
majd az I. BioTech USA jótékonysági kézilabda 
tornának adhattunk otthont, melyet a Dunaújváro-
si Kohász Kézilabda Akadémia szervezett a nehéz 
helyzetbe került egyesületek megsegítésére. 2020-
ban a Rácalmás Sportegyesület Kézilabda Szakosz-
tálya is megkezdte felkészülését már augusztusban, 
egyre több lelkes gyermek látogatja az edzéseket, 
épül az utánpótlás. 

Augusztus elsejével megnyitotta kapuit, a Vizi 
Gábor Vízitúra Megállóhely, mely intézményünk 
telephelyeként működik, és várja látogatóit, spor-
tolóit egész évben.

A nyár lezárása ismét az Ongai Gábor emlék-
tornával történt meg, és szeptember 1-jén kezdetét 
vette a 2020/2021-es tanév. Szeptembertől minden 
csapat visszatért hozzánk, sőt újabb amatőr és pro-

fi csapatokkal bővült a minket igénybe vevők köre. 
Szeptember végén az előző évtől eltérő programok-
kal, de megrendeztük a II. Rácalmási Sportágválasz-
tót és szerveztünk eseményeket az Európai Sport-
héten.

A XVI. Üstökös Kupának ismét fontos helyszí-
ne voltunk, és az őszi szünetben több száz kézilab-
dázó fordult meg nálunk a 3 nap alatt. November 
11-e után, ismét korlátozódtak lehetőségeink, és 
már nem tudtuk az amatőr sportcsapatokat fogadni, 
de versenyszerűen sportoló csapataink és sportoló-
ink folytatták a megkezdett munkát. Az év végéhez 
közeledve a Jankovich Miklós Általános Iskola a ta-
nítási időben minden testnevelés óráját megtartot-
ta nálunk, és csak a szünet idejére volt csökkentett a 
nyitva tartásunk. 

A tervezetthez képest természetesen renge-
teg programunk meghiúsult, lemondásra került, de 
örömmel tölt el minket, hogy ebben a nehéz évben 
is sikerült 20 millió forint feletti bevételt elérnünk, 
és reméljük, hogy a 2021-es évben a sok tervünk és 
a számtalan elmaradt program, esemény pótolható 
lesz. Látogatottságunk és kihasználtságunk szám-
adatai a tavalyi évben is viszonylag magasak voltak, 
reméljük, hogy idén még több nézőt, látogatót és 
vendéget üdvözölhetünk a házban és várakozással 
telve nézünk az idei év elé.





 

 

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

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

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

 
Kézműves Hamburgerek  
Burgereink minden elemét házilag, nagy odafigyeléssel készítjük, 
a friss bucit pékségünkben sütjük. Hamburgereink mellé 
különleges fűszerezésű házi steakburgonyát biztosítunk, melyet 
a lenti árak már tartalmaznak. 
 
Burger      2 050 Ft   
(16 dkg marhahús, saláta, majonéz, savanyú uborka) 
Cheeseburger     2 150 Ft 
(16 dkg marhahús, cheddar, saláta, majonéz, savanyú uborka) 
Bacon & Cheeseburger   2 250 Ft 
(16 dkg marhahús, bacon, cheddar, saláta, majonéz, savanyú 
uborka) 
Full house burger     2 650 Ft 
(16 dkg marhahús, bacon, érlelt kecskesajt, saláta, majonéz, 
savanyú uborka) 
Goat cheese burger    2 050 Ft 
(10 dkg érlelt kecskesajt, saláta, majonéz, savanyú uborka) 
Skinny Burger (Hamburger zsemle nélkül) 2 250 Ft 
(16dkg marhahús, cheddar, saláta, majonéz, savanyú uborka) 
Pulled pork burger    2 450 Ft 
(Tépett sertéshús, cheddar, saláta, majonéz, savanyú uborka) 
Pulled pork kimchi burger   2 650 Ft 
(Tépett sertéshús, saláta, kimchi) 
 
Kentucky csirkefalatok, ranch dressing, házi steak 
burgonya     2 650 Ft 
 
Házi Coleslaw saláta      650 Ft 
 
Rendelhető extra feltétek: 
Házi mártogatósok: 250 Ft 
(Zöld majonéz / Ketchup / Barbecue):  
Pácolt jalapeño: 400 Ft 
Extra cheddar sajt: 400 Ft   
Extra húspogácsa: 800 Ft     
Extra kecskesajt: 800 Ft 
 
 
Rendelési feltételek 
• A kiszállítás a hét minden napján 11 és 19 óra között 

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

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

vendéglátás zseb 
 

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

További információ: 
www.jankovichhotel.hu 

 
Hamarosan elérhető hétvégi ajánlatainkért kövessék Facebook oldalunkat! 
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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) 

02. 1. hétfő Zöldborsó leves Grízes tészta lekvárral Rántott karfiol, rizs Holstein szelet, vegyes 
köret 

Hal sörbundában, rizs 

02. 2. kedd Lebbencsleves Zöldbabfőzelék, pipi 
ropogós 

Rántott sertésmáj, rizs Cigánypecsenye, steak 
burgonya 

Tejszínes-kukoricás 
csirkemell, rizs 

02. 3. szerda Meggyleves Túrógombóc Rakott karfiol Kolbásszal-sajttal töltött 
karaj, hasáb 

Cézár saláta 

02. 4. csütörtök Fokhagyma 
krémleves 

Burgonyafőzelék, 
vagdalt 

Carbonara spagetti Nápolyi borda, hasáb Sült csirkecomb, 
majonézes burgonyasaláta 

02. 5. péntek Gulyásleves Majorannás 
sertéstokány, tészta 

Szilvás gombóc Sült oldalas, petrezselymes 
burgonya 

Grill camembert, rizs, 
áfonya lekvár 

02. 6. szombat Húsleves Töltött csirkecomb, rizi-bizi 

02. 8. hétfő Zöldbab leves Gombapörkölt, tészta Rántott csirkecomb, rizi-
bizi 

Karaj csípős raguval töltve, 
steak burgonya 

Dubarry csirkemell, rizs 

02. 9. kedd Karfiol leves Zöldborsó főzelék, 
rántott párizsi 

Nutellás mini gombóc, 
csokoládé öntet 

Csülök pékné módra Fűszeres-fokhagymás sült 
tengeri halfilé, rizs 

02. 10. szerda Burgonyaleves Milánói makaróni Rántott hal rudacska, 
burgonya püré 

Milánói sertésborda Szezámmagos sült 
csirkemell, friss saláta 

02. 11. csütörtök Tejfölös 
gombaleves 

Lencsefőzelék, sült 
debreceni 

Stefánia vagdalt, 
petrezselymes burgonya 

Pincepörkölt Csirke cordon bleu, 
petrezselymes burgonya 

02. 12. péntek Palócleves Lecsós csirkemáj, rizs Mákos tészta Magyaróvári sertésszelet, 
vegyes köret 

Lacházi csirkemell, rizs 

02. 13. szombat Frankfurti leves Fokhagymás rántott tarja, hasáb 

02. 15. hétfő Paradicsomleves Rántott sajt, rizs Sajtos-tejfölös tészta Székelykáposzta Rántott csirkemell, görög 
saláta 

02. 16. kedd Sárgaborsó leves Tökfőzelék, 
sertéspörkölt 

Tarhonyás hús Baconnel-lilahagymával 
töltött rántott szelet, steak 
burgonya 

Roston sült zöldfűszeres 
tengeri halfilé, krokett 

02. 17. szerda Lencseleves Vadas sertésragu, tészta Rántott sertésszelet, 
hasáb 

Chilis bab Sült kacsafalatkák, francia 
saláta 

02.18. csütörtök Tojásleves Kelkáposzta főzelék, 
vagdalt 

Szilvalekvárral töltött 
nudli 

BBQ oldalas, steak 
burgonya 

Rántott brokkoli, rizs 

02. 19. péntek Tárkonyos 
csirkeragu leves 

Paprikás krumpli virslivel Ízes palacsinta (3 db) Sertés cordon bleu, hasáb Fokhagymás natúr 
csirkemell steak, kevert 
saláta 

02. 20. szombat Babgulyás Rántott sertésszelet, vegyes köret 

02. 22. hétfő Meleg 
gyümölcsleves 

Rántott csirkemell, 
hasáb 

Rizses hús Mexikói sertésragu, rizs Rántott cukkini, rizs, tartár 

02. 23. kedd Fejtett bableves Paradicsomos káposzta, 
sült hús 

Csokis derelye Sertés sült lyoni módra, 
hagymás tört burgonya 

Rántott tengeri halfilé, 
vajas tört burgonya 

02. 24. szerda Tavaszváró 
zöldségleves 

Burgonyás kocka, 
csemege ubi 

Gombapaprikás, rizs Brassói aprópecsenye Csőben sült brokkoli, rizs 

02. 25. csütörtök Frankfurti leves Zöldborsófőzelék, pipi 
ropogós 

Rakott burgonya Kapros túróval töltött 
rántott szelet, rizs 

Édes-savanyú csirkemell, 
rizs 

02. 26. péntek Magyaros 
burgonyaleves 

Hentes tokány, tészta Rántott csirkecomb, rizs Csabai karaj, hagymás tört 
burgonya 

Mustáros-tejfölös sült 
csirkecomb, rizs 

02. 27. szombat Káposztás 
bableves 

Sertéspörkölt, tészta 

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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KILÓS FRISSENSÜLTEK, KÖRETEK 
KISKAKAS VENDÉGLŐ 
VEGA 

Rántott camembert 0,5 kg  ...................................... 2990 Ft
Rántott camembert 1 kg  ......................................... 4990 Ft
Rántott gomba 1 kg  ................................................ 3590 Ft 
Rántott karfiol 1 kg  ................................................. 3590 Ft
Rántott hagymakarika 1 kg  ..................................... 3590 Ft 
Rántott trappista sajt 0,5 kg  .................................... 2680 Ft
Rántott trappista sajt 1 kg  ....................................... 4480 Ft 

HAL 
Rántott halrudacska 0,5 kg  ..................................... 2690 Ft 
Rántott halrudacska 1 kg  ........................................ 4490 Ft 
Rántott fogasfilé 1 kg  .............................................. 5590 Ft 

SERTÉS 
Cigánypecsenye (tarja,szalonna) 0,5 kg  ................... 3490 Ft 
Cigánypecsenye (tarja,szalonna) 1 kg  ...................... 5490 Ft
Fokhagymás rántott tarja 0,5 kg  ............................. 2990 Ft
Fokhagymás rántott tarja 1 kg  ................................ 4990 Ft
Párizsi bundás karaj 0,5 kg  ...................................... 2790 Ft
Párizsi bundás karaj 1 kg  ......................................... 4590 Ft
Rántott sertés karaj 0,5 kg  ...................................... 2790 Ft
Rántott sertés karaj 1 kg  ......................................... 4590 Ft
Sertés cordon bleu 0,5 kg  ........................................ 3790 Ft
Sertés cordon bleu 1 kg  ........................................... 5590 Ft
Baconnel-lila hagymával töltött karaj 0,5 kg  ........... 3790 Ft
Baconnel-lila hagymával töltött karaj 1 kg .............. 5590 Ft
Kolbásszal-sajttal töltött sertés karaj 0,5 kg  ............ 3790 Ft
Kolbásszal-sajttal töltött sertés karaj 1 kg  ............... 5590 Ft
Fetával-lila hagymával töltött sertés karaj 0,5 kg  .... 3790 Ft 
Fetával-lila hagymával töltött sertés karaj 1 kg  ....... 5590 Ft 
Baconnel-póréhagymával töltött sertés karaj 0,5 kg 3790 Ft
Baconnel-póréhagymával töltött sertés karaj 1 kg  .. 5590 Ft

SZÁRNYAS 
Natúr csirkemell 0,5 kg  ........................................... 3390 Ft
Natúr csirkemell 1 kg  .............................................. 5390 Ft
Párizsi bundás csirkemell 0,5 kg  ............................. 2790 Ft
Párizsi bundás csirkemell 1 kg  ................................ 4590 Ft
Rántott csirkemell 0,5 kg  ........................................ 2790 Ft
Rántott csirkemell 1 kg  ........................................... 4590 Ft
Szezámmagos rántott csirkemell 0,5 kg  .................. 2790 Ft
Szezámmagos rántott csirkemell 1 kg  ..................... 4590 Ft
Csirkemell cordon bleu 0,5 kg  ................................ 3790 Ft
Csirkemell cordon bleu 1 kg  ................................... 5590 Ft
Baconnel-sajttal töltött csirkemell 0,5 kg  ................ 3790 Ft
Baconnel-sajttal töltött csirkemell 1 kg  ................... 5590 Ft
Kijevi csirkemell 0,5 kg  ........................................... 3790 Ft
Kijevi csirkemell 1 kg  .............................................. 5590 Ft
Rántott csirkeszárny 0,5 kg  ..................................... 2490 Ft
Rántott csirkeszárny 1 kg  ........................................ 4190 Ft
Rántott csirkecomb 0,5 kg  ...................................... 2790 Ft
Rántott csirkecomb 1 kg  ......................................... 4590 Ft
Bordirozott mézes csirkemell filé 1 kg  .................... 5590 Ft
Csirke nuggets 1 kg  ................................................ 4590 Ft

KÖRETEK 
Párolt rizs 0,5 kg  .....................................................  790 Ft
Rizi-bizi 0,5 kg  .......................................................  890 Ft
Kukoricás rizs 0,5 kg  ...............................................  890 Ft
Párolt zöldség 0,5 kg  ............................................... 1490 Ft
Grill zöldség 0,5 kg  ................................................. 1490 Ft
Hasáb burgonya 0,5 kg  ...........................................  790 Ft
Fűszeres steak burgonya 0,5 kg  ............................... 1190 Ft
Édes burgonya  ........................................................ 1390 Ft
Burgonya krokett  .................................................... 1190 Ft
Petrezselymes burgonya  .......................................... 1190 Ft

ÖNTETEK 
Tartármártás 0,25 l .................................................... 590 Ft
Áfonya lekvár 0,25 l  .................................................. 590 Ft
Fokhagymás mártogatós 0,25 l  ................................. 590 Ft
BBQ szósz 0,25 l  ...................................................... 690 Ft

SAVANYÚSÁGOK 
Csemege uborka 0,5 kg  ............................................. 990 Ft
Csalamádé 0,5 kg  ...................................................... 990 Ft
Káposzta saláta 0,5 kg  ............................................... 990 Ft
Csípős almapaprika 0,5 kg  ........................................ 990 Ft
Cékla 0,5 kg  .............................................................. 990 Ft
Kovászos uborka 0,5 kg  ............................................ 990 Ft 

SALÁTÁK 
Görög saláta 0,5 kg  ................................................. 2290 Ft
Majonézes burgonya saláta 0,5 kg  ........................... 1590 Ft
Majonézes kukorica saláta 0,5 kg  ............................ 1590 Ft
Coleslaw saláta (amerikai káposzta sali) 0,5 kg  ....... 1590 Ft

DESSZERTEK 
Palacsinta 10 db (kakaós, fahéjas, lekváros)  ............. 2500 Ft
Palacsinta 10 db (túrós, nutellás)  ............................. 3000 Ft
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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!

Veres-Kurucz Bella, 2020.12.21., Martinász utca
Csikós Vilmos, 2020.12.29., Martinász utca
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Kis anyakönyv

ApróhirdetésApróhirdetés

Összecsukható Camping biciklit vásárolnék.  Telefon-
számom: 06 70 450-2062

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi, lapszáma 2021. február 19-én, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2021. február 8-án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
február 8-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Nem szabad a tavon korcsolyázni!
Sokadig alkalommal tapasztaltuk, hogy az elmúlt napok-

ban a Milleniumi Parkban lévő tó jegére gyerekek rámerész-
kednek. A tavon sem jelenleg,  sem a jövőben a kedvező 
időjárás ellenére sem lehet majd  korcsolyázni.Az önkor-
mányzat nem jelöli ki a későbbiekben sem korcsolyázásra al-
kalmas területnek a tó jegét.

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

Bieganski Attila
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!

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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