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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.

Anyák napjára, szeretettel
Közeledik az év egyik legszebb ünnepe, május első vasárnapja, amikor az édesanyákat kö-

szöntjük.  Nincsenek szavak arra, amit tőlük kapuk, amit egyetlen ölelésük jelent számunkra. 
Carol Thomas gondolataival kívánok minden édesanyának, nagymamának, kismamának 

sok boldogságot, számtalan örömteli percet az életben. Boldog anyák napját!

Mi a család?
A legerősebb kapcsolat;
erősebb, mint a szavak,
mint az összes barát,
mint bármi más a nap alatt.
A család a Világ.

Az örökkévalóság melege,
szavak nélküli szeretet,
magyarázni sem kell, miért.
A szív mélyében él,
ahol az érzések lapulnak,
ahol a nevetés szabad,
megtörhetetlen az ígéret,
s szavak nélkül beszélnek.

Schrick István 
polgármester

Gyönyörűen virít még az ősszel telepített árvácska, 
mégis el kellett kezdeni a tavaszi palánták ültetését

Utolsó lehetőség 
a szelektív 

hulladékgyűjtő 
edények 

átvételére!!! 
(2. oldal)
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SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK 
UTOLSÓ ÁTVÉTELI LEHETŐSÉGE 
Tisztelt Rácalmási Lakosok!

A Vertikál Nonprofit Zrt. a  hulladékszállítási  szerződéssel rendelkező lakossági ingatlantulajdono-
sok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít  szerződésenként 1 db, új, tájékoztató 
matricával ellátott, 120 literes kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelek-
tív) hulladékot kell elhelyezni. Ennek érdekében Önnek mindössze annyi a teendője, hogy a kije-
lölt 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 rendeltetésszerűen használja! 

 Az új gyűjtőedény átvételi  helye: 
Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ 2459 Rácalmás  Jankovich Miklós köz 5-7. 

(Telefonszám: 06-30-6322683)
Megközelítés  az épület hátsó bejárata felöl, az edényzet átadása a kézműves épület előtti téren tör-

ténik. Parkolni az alsó parkolóban ill., az épület melletti, az út melletti területen lehet.

Utolsó átvételi időpontok :
2021.  április 26. hétfő  6.00 - 18.00  óráig
2021. április  27. kedd   6.00 - 18.00  óráig
2021.  április 28. szerda 6.00 - 18.00 óráig  
Ezt követően a hulladékgyűjtő edények visszaküldésre kerülnek 
a Vertikál Zrt-nek!

Fontos! 
Kérjük, hogy az átvételkor viseljen maszkot a lakcímkártyáját és a személyazonosító okmányát hoz-

za magával! Amennyiben az ingatlanhoz tartozó edényt nem tudja személyesen átvenni, úgy kérjük a 
mellékelt, kitöltött meghatalmazást az átvétellel megbízott személy hozza magával az átvételkor. A meg-
hatalmazáshoz mintát talál a www.vertikalzrt.hu/letoltheto dokumentumok oldalon. Ha a lakcíme nem 
a szolgáltatással érintett ingatlanban van bejegyezve, akkor vigye magával a szolgáltatási szerződést, vagy 
a hulladékgyűjtési díjról szóló számláját. 

Az új gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék a hulladéknaptár szerinti 
szelektív gyűjtési napokon kerül elszállításra. Arról, hogy ebben az edényben milyen hulladékok gyűjt-
hetők az értesítés hátoldalán található tájékoztató és az edény elejére ragasztott tájékoztató segít eliga-
zodni.

A vegyes települési hulladékot az eddig használt , meglévő edénybe gyűjtse. Ennek elszállítása tovább-
ra is a korábbi hulladékgyűjtési napokon történik.

Bővebb  információt találhat a hulladékszállítást végző közszolgáltatója honlapján  www.vertikalzrt.hu.
Együttműködésüket ezúton  is köszönjük!  

Rácalmás Város Önkormányzat

Rácalmás Város Önkormányzat
2459 Rácalmás Szigetfő u. 11-13.
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Örömteli adat: majdnem százzal nőtt 
Rácalmás lélekszáma egy év alatt

A Belügyminisztérium 
személyiadat- és lakcímnyil-
vántartásának adatai alapján 
2 év alatt 167 fővel, ebből 
az utóbbi egy évben 92 fő-
vel emelkedett Rácalmás la-
kosainak a száma. Miköz-
ben 2019-ben még 4766-an 
laktak városunkban, számuk 
2020-ra 4841-re emelke-
dett, a 2021-es adat pedig 
4933 fő. 

Ez arra utal, hogy Rácal-
más továbbra is vonzó te-
lepülés, szívesen költöznek 
ide a fiatal házaspárok és vá-
lasztják településünket ott-
honuknak, családalapításuk 
helyszínének. Sokan vásá-
rolnak is lakóhózat, mert tet-
szik nekik ez a lakókörnye-
zet, mások pedig építkeznek, 
igénybe véve a kormány által 
biztosított kedvezményes le-
hetőségeket. 

A kormányhivatal építési 
osztályától hivatalosan ka-
pott adatok alapján 2020-
ban Rácalmáson 20 lakó-
ház készült el, amely tényről 
a Fejér Megyei Kormányhi-
vatal hatósági bizonyítványt 
adott ki, továbbá 22  beje-
lentés érkezett a kormány-
hivatalhoz arról, hogy új la-
kóépület építése, bővítése  
kezdődött meg a települé-
sen. 

Megkérdeztünk néhány, 
nemrég letelepedett csalá-
dot arról, miért Rácalmás 
mellett voksoltak, amikor 
az otthonteremtésben gon-
dolkodtak.

– Számunkra fontos volt 
a település fekvése, a férjem 
munkahelye, vagyis a mun-
kába járás miatt lényeges 
szempontként esett a lat-
ba az autópálya közelsége – 
mondta el Devecseriné Tenk 
Judit, aki Nagyvenyiről érke-
zett hozzánk a családjával. –  
A gyermekeink igényei szin-
tén meghatározóak  voltak 
a választáskor. A kicsikénk 
nyolchónapos, a nagyob-
bik 2,5 éves, az ősszel kez-
di majd az óvodát. Imádnak 
játszótérre járni, amiből Rá-
calmás több is van, és mind-
egyik szép, a gyerkőcök él-
vezik, jókat tudnak játszani, 
a mi legnagyobb örömünk-
re.  A gyermekintézmények 
is nagyon jók, az óvodáról és 
az iskoláról is csak jókat hal-
lottunk, ami szintén megha-
tározó számunkra. Nagyon 
jól érezzük magunkat Rá-
calmáson, nem bántuk meg, 
hogy ezt választottuk az ott-
honunknak. Kedvesek és be-
fogadóak a szomszédaink. 
Továbbra is szépen fejlődik 
a település, nagyokat sétá-

lunk a Millenniumi Parkban 
a gyerekekkel, rendszeresen 
lejárunk a Duna-partra is. 
Már alig várjuk, hogy vége 
legyen a járványnak és a kö-
zösségi programokat is él-
vezhessük.

Pálfai-Ármos Petra a kö-
vetkezőket osztotta meg ve-
lünk:

– Március 30-án két éve, 
hogy ide költöztünk, én du-
naújvárosi vagyok, a férjem 
pedig adonyi. Dunaújváros-
ban kerestünk telket, aztán 
rátaláltunk itt, Rácalmáson 
erre a Venyimi úton lévőre, 
megtetszett és végül ezt vá-
lasztottuk. Itt építettük fel a 
családi házunkat. Utólag azt 
mondom, nagyon jó dön-
tés volt, boldogok vagyunk 
itt, és most már nem is szí-
vesen megyünk be a város-
ba. A szabadidős tevékeny-
ségre is minden lehetőséget 
megtalálunk helyben. Rend-
szeresen járunk a gyerekek-
kel a Martinász lakótelepi 
játszótérre, a Millenniumi 
Parkba és a szigetre is. A lá-
nyunk, Alíz 3,5 éves, a fiúnk, 
Csanád pedig 5 esztendős. 
Csak jókat mondhatunk a 
helyi bölcsődéről, óvodáról, 
a gyerekek imádják, és a to-
vábbiak sem kérdésesek szá-
munkra: biztosan a helyi, 

Jankovich iskolát választjuk, 
oda íratjuk majd be őket.

– Budapestről jöttünk 
le, mert szerettünk volna a 
gyermekeink miatt egy ki-
csi, szép településen lete-
lepedni.  A nagynénémék 
1990 óta élnek itt, a test-
véremék is ide jöttek lakni. 
Addig-addig jártunk hoz-
zájuk, hogy nagyon megtet-
szett Rácalmás, megéreztük 
mennyire jó itt – mindig ott-
honosan éreztük magunkat 
ebben a kisvárosban.  Ke-
restünk egy házat és sike-
rült egy olyan találni, ami jó 
helyen van és nagyon tetszik 
nekünk – hangsúlyozta Pó-
sa-Paskó Szilvia. – Lakóként 
még jobban megszerettük 
ezt a várost, jó dolog sétál-
ni a Duna-parton, bár most  
a kertészkedés miatt keve-
sebb idő jut a sétára. Két lá-
nyunk van, Petra a nagyobb, 
Réka októberben kezdi majd 
a bölcsődét. A baba klub-
ban nagyon jó közösségünk 
alakult ki korábban. Bízom 
benne, hamarosan enyhül a 
koronavírus-járvány szorí-
tása, lehetőség lesz a közös 
programoka, mert jó len-
ne megint összejárni, mert 
a gyerekeknek is hiányzik a 
közösség. 

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!

Somogyi Sára, 2021. 3. 18., Korányi tér
Ördög András Gyula, 2021. 3. 26., Csillag 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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A kúriába költözött a gyermekjóléti 
szolgálat és a szociális gondozó hálózat
Tisztelt Rácalmási lakosok! 

Rácalmás Város Önkormányzata 480 millió forint pályá-
zati támogatást nyert a szociális ellátásokat biztosító épület 
felújítására. A munkálatok hamarosan elkezdődnek, emiatt 
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a szociális gon-
dozó hálózat a „régi” városháza épületéből ideiglenesen a 
Jankovich kúria kézműves épületébe költözött.

Új címünk:
2459 Rácalmás, Jankovich Miklós köz 5-7. 
Szolgálatunkat a Madách Imre utca felöl, közelíthetik meg.
 Az ügyfélfogadás továbbra is a megszokott módon mű-

ködik a járványügyi előírások betartásával. Minden eddigi 
szolgáltatásunkat biztosítani tudjuk a lakosság részére. 

A pszichológus csütörtökön 8.00-14.00-ig fogadja ügy-
feleit. Hozzá minden esetben csak előre egyeztetett időpont-
ban lehet jönni.

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy újra fogad-
hatjuk az adományokat, amire eddig a járványügyi rendel-
kezések miatt, sajnos nem volt lehetőségünk. 

A beérkezett adományokat havonta egy alkalommal 
börze formájában szétosztjuk az arra rászorulók között.

FONTOS!
A vonalas telefonszámaink jelenleg nem működnek. 
Kérjük, hogy az alábbi telefonszámokon hívjanak minket!

Elérhetőségeink:
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: 
Vass Erika
06/30/960-8852
e-mail:csaladsegito@racalmas.hu
  
Hódiné Schillinger Andrea
06/30/960-0230
e-mail:gyerekjoletisz@racalmas.hu

Ügyfélfogadás:
hétő: 8-12 óráig
szerda:8-12 és 13-17 óráig
péntek:8-12 óráig

Szociális gondozók:
hétfőtől -péntekig: 7-15 óráig
Juhász-Vedres Szilvia
06/30/1538-369

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 polgármeste-
ri hivatal felújításának és át-
alakításának előkészítésén. 

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 téríten-
dő támogatásban részesí-
tette.

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.

Az átalakítás és felújítás 
ide alatti átmeneti időszak-
ban új helyen találják majd 
azokat a szolgáltatásokat, 
amelyek normál körülmé-
nyek között a régi városházán 
működnek.  Figyeljék a tájé-
koztatókat! 

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 ki-
emelt jelentőséggel bír az ön-
kormányzat számára. 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 intézményi 
telítettség miatt másholt kel-
lett megoldaniuk a gyerme-
kük elhelyezését.  Tehát a la-
kossági igény is az óvoda és a 
bölcsőde fejlesztését indokol-
ja.  Az óvoda bővítését – egy 
csoportszoba kialakítását – 
szolgáló beruházáshoz hoz-
zá tartozna egy közterületi 
parkoló létrehozása is, ahol 
elektromos töltőállomások is 
kialakításra kerülnének, szin-
tén a lakossági igényeket fi-
gyelembe véve. 

Rácalmás Város  
Önkormányzata
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Háziorvosaink kérik: írják fel egy 
lapra, melyik oltóanyagot fogadják el 
és dobják be a rendelő postaládájába

Folyamatosan nő a beoltottak száma Magyarországon. 
Lapzártánk után (április 14-én) már több mint 3 millió 
honfitársunk kapott vakcinát, talán mire lapunk megjele-
nik, addigra elérjük a 3,5 milliót is, amikor – a kormány-
fő előzetes bejelentése  szerint – nyithatnak már a teraszok 
is.  Az Egészségügyi Világszervezet szerint a lapzártánkat 
megelőző héten Magyarországon volt a leggyorsabb az ol-
tási sebesség nemcsak Európában, hanem az egész világon. 
Ez annak is köszönhető, hogy többféle oltóanyag áll ren-
delkezésre.

A regisztrált idősek 90 százaléka már kapott oltást. Sok 
háziorvosi praxisban ezért már minden regisztrált állampol-
gárt hívnak oltásra, életkortól függetlenül. Oltási sorrend-
jükről a háziorvosok döntenek. A pedagógusok oltása is zaj-
lik, a köznevelésben dolgozók 80 százaléka már megkapta 
a vakcinát.

Az elmúlt időszakban újra felerősödtek az oltásellenes 
hangok. A kormány arra kér mindenkit, ne hallgassanak 
ezekre! Minden vakcina hatékony és biztonságos.

Amennyiben van olyan ismerőse, aki még nem regiszt-
rált, kérjük, biztassa arra, hogy tegye meg! Az oltás életet 
ment.

Az előbbi információkat a  Kormányzati Tájékoztató 
Központ tette közzé a napokban. 

Megkérdeztük dr. Árgyelán Sára háziorvosunkat is a 
főbb tudnivalókról. Ő elmondta, hogy rengeteg gondjuk van 
az adminisztrációval, a listák egyeztetésével, a kiértesítések-
kel. Többen vannak ugyanis, akik oltóponton megkapják a 
vakcinát, vagy éppen pedagógusok, akiket szintén behívják 
az oltópontra, ennek ellenére ők is szerepelnek még a házi-
orvosok által megkapott listán is. Továbbá az oltásra regiszt-
ráltak válogatnak egyik, vagy másik vakcinát nem fogadják 
el, és rendre a kiértesítéskor derül ki a visszautasítás, ilyen 
formán számos hiábavaló telefont bonyolítanak le nap mint 
nap, ami szintén rengeteg időt vesz el a gyógyító munkától 
és az oltásoktól, illetve most már az egészségházban dolgo-
zók szabadidejéből is. 

Árgyelán Sára azt kéri, legyenek türelemmel! Higgyék 
el, nagyon sokat dolgoznak reggeltől estig, hogy a gyógyí-
tó munka és a koronavírus elleni védőoltás egyaránt rend-
ben menjen! Kéri továbbá, hogy a szabadidejükben, hétvé-
geken hagyják őket pihenni, mert nekik is szükségük van a 
pihenésre.  

Segítsék a munkájukat! Kihelyeztek a rendelő elé egy 
postaládát, amibe beledobhatják a gyógyszerfelírás iránti 
igényeiket. A bedobott papírokra minden esetben írják rá 
a személyes adataikat, különben nem tudják kinek a kérése, 
ami a lapon szerepel! 

A vakcina igényüket is dobják be ebbe a postaládába! Ír-
ják fel egy lapra az adataik megadásával, hogy melyik vak-
cinát fogadják el. Akár rangsort is állíthatnak fel, melyi-

ket szeretnék a leginkább megkapni, illetve mely vakcina az 
(akár több is), amelyiket egyáltalán nem fogadnak el. Ezek 
alapján az orvosok jelezni tudják maguknak a listákon az 
igényeket, így könnyíteni tudják a kiértesítéseket, nem lesz 
olyan sok felesleges telefonhívásuk. 

Rácalmási háziorvosaink arra kérik a lakókat, hogy te-
lefonon ne érdeklődjenek arról, hogy mikor kerülnek sor-
ra. Csak akkor telefonáljanak a rendelőbe, amikor egészség-
ügyi gondjuk van, mert a plusz hívásokkal elveszik az időt az 
orvosok gyógyító munkájából. Háziorvosaink ugyanis ren-
delési idő alatt – a gyógyító munka közben – végzik az ol-
tást is, arról részletes tájékoztatást adnak a behívottaknak. 
Az orvosaink és az asszisztensek rettenetesen leterheltek, 
a gyógyítás és az oltás mellett minden behívott adatait, al-
kalmazott gyógyszereit összevetik a protokollal, vizsgálják, 
hogy adott gyógyszerek szedése mellett megkaphatják-e a 
vakcinát. Körültekintően járnak el minden szempontból, 
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 hívhat-
nak be. Tehát a lista alapján értesítik az éppen érintett la-
kókat, és időpontot egyeztetnek velük. Ezért nem érdemes 
telefonon érdeklődni – a háziorvos asszisztense úgyis tele-
fonál 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 tele-
fonon is meg tudják beszélni a gyógymódot.

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

Bármilyen okból keresik fel rendelési idő alatt a rendelőt, 
CSENGESSENEK.  Rendelési idő alatt a teljes személyzet 
az épületben tartózkodik, dolgozik. 

Orvosságok felírása továbbra is telefonon, vagy a posta-
ládába bedobott kérések alapján történik!

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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Jankovich Miklós
 általános iskola

Digitális oktatás a járvány 
alatt az iskolánkban 

Mozgalmasra sikeredett 
az élet a Jankovichban is az 
utóbbi hónapokban. Már 
iskolakezdéskor át kellett 
szerveznünk a működésün-
ket. A jól bevált szaktan-
termi rendszerünket felfüg-
gesztettük, így az estleges 
tömeges megbetegedések 
elkerülése érdekében min-
den osztály egy tanterem-
ben töltötte a napját és a 
pedagógusok jártak, ,,ván-
doroltak” a tanulókhoz. A 
különböző járványügyi ren-
delkezések azonban (pl.: hő-
mérséklet-mérés, rendszeres 
fertőtlenítés, gyakoribb ta-
karítás, szellőztetés, beteg-
séggyanús tanulók elkülöní-
tése, stb.) elérték hatásukat, 
hiszen - szemben sok kör-
nyékbeli iskolával – intéz-
ményünkben nem alakult 
ki több főt érintő csoportos 
fertőzés, nem kellett bezár-
nunk. Közben a tanórákon 
igyekeztünk felkészíteni di-
ákjainkat - a 2020-as tavaszi 
digitális távoktatás tapaszta-
latait felhasználva – az eset-
leges bezárás utáni felada-
tokra, amely március 16-tól 
be is következett, tehát már 
több, mint egy hónapja on-
line módon valósul meg az 
oktatás, melynek előnyeit és 
hátrányait is megtapasztal-
hattuk.  

Röviden az előnyökről:
– Nem kell felesleges időt 

eltölteni az utazással;
– A tanítás- tanulási fo-

lyamat naplózható, így nyo-

mon követhető és visszake-
reshető;

– Egyéni tanulási utaknak 
is teret enged;

– Új, eddig nem alkalma-
zott módszereket próbálha-
tunk ki; 

És melyek a hátrányok:
– A módszer személyte-

lensége;
– A nem megfelelő in-

frastruktúra: állandóan le-
fagyó géppel vagy akadozó 
internettel nem motiváló a 
tanulás;

– A digitális kompeten-
ciák esetleges hiánya mind 
a pedagógus, mind a tanuló 
részéről;

– A diákoknak nagyon 
hiányzik a közösség, hiá-

nyoznak a személyes kap-
csolatok;

Tapasztalataink szerint 
tanítványaink 95%-a rend-
szeresen részt vesz az online 
térben megvalósuló tanórá-
kon, de a folyamatos tanu-
lás, felkészülés a visszajelzé-
sek alapján sajnos már nem 
valósul meg ilyen arányban. 
A korlátozások után leg-
főbb feladatunk a felhalmo-
zódott hiányosságok meg-
szüntetése lesz, melyben a 
differenciálásnak lesz óriási 
szerepe. 

Összegzésképpen meg-
állapítható, hogy tanulóink 
többsége becsületesen, lel-
kiismeretesen, partnerként 
vett részt a pedagógiai fo-
lyamatban. Kollégáink óri-

ási munkát végeztek ezen 
idő alatt, hiszen jóval több 
felkészülést, előkészületet 
igényel egy online óra meg-
tartása. Végül, de nem utol-
só sorban köszönetet mon-
dunk a szülők többségének, 
hiszen – főleg alsó az tago-
zatosoknál – óriási segítsé-
get nyújtottak a tanítóknak, 
mivel ebben a korosztály-
ban még az egyéni felké-
szülés nem lehetséges. Re-
ménykedünk abban, hogy 
több korlátozásra már nem 
lesz szükség az iskolákban 
és végre ismét nyugodt lég-
körben a megszokott kere-
tek között folytatódik az ok-
tató-nevelő munka.

Kiss József
igazgató
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde
Nekünk is van gólyafész-
künk, várjuk a lakóját! 

Egy márciusi napon az 
óvoda udvara mögötti terü-
leten felállítottunk egy gó-
lyafészket. Sokszor arra sétál 
a gólya, reméljük, mihama-
rabb rátalál új lakhelyére.

Hálás köszönetünket fe-
jezzük ki a munkálatokért 
Pável Szabolcsnak, és a du-
naújvárosi Voltrex Kft. dol-
gozóinak és munkagépei-

nek. Reméljük, mihamarabb 
az udvarunkról figyelhet-
jük gyermekeinkkel a gólyák 
életét!

Ajándék az 
időseknek

Egy ügyes kezű dajka né-
nink jóvoltából 70 darab 
nyuszi talált gazdára a kulcsi 
Napfény Idősek Otthoná-
ban.

Csokitojás, csoki-
nyuszi, megérkezett a 
mentősökhöz a nyuszi

Húsvét előtti csütörtökön átadásra került a dunaújvá-
rosi mentőállomás részére az intézményünk dolgozói által 
kezdeményezett gyűjtés eredménye, melyet Rácalmás Város 
Önkormányzata is támogatott. 

Levélben köszönték meg a mentőállomás dolgozói:
„Nagyon szépen köszönöm, köszönjük a rengeteg finom-

ságot, amit hozott, hoztak! Kérem, tolmácsolja azoknak, akik 
összegyűjtötték, hogy nagyon hálásak vagyunk, jól esik, ha 
valaki gondol ránk, kimutatja a megbecsülését! Ezekben a 
járvány járta időkben főleg nagyon lélekmelengető az ilyen 
cselekedet!”

ÓVODAI BEIRATÁS 
2021/22-es tanévre

Online: óvodai beíratás nyomtatvány letölthető: racalmasiovoda.hu/dokumentumok
E-mail cím: info@racalmasiovoda.hu, melyre várjuk a kitöltött lapokat.
Személyesen: május 3. hétfő és 4. kedd 8.00 - 17.00 óráig
Előzetes időpontfoglalás szükséges telefonon:
Pálinkás Tiborné intézményvezető: 30/632-2454
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VViirráággooss  RRááccaallmmáásséérrtt  vveerrsseennyy  22002211  
Az idei év, a múlt évhez hasonlóan alakul: korábbi formájában a Szép Porta 

versenyt nem hirdetjük meg, de aki az utcafronttal nevez és egyúttal a kertjét is 
szeretné megmutatni, együtt megteheti. Itt a fő szempont a külső és belső kert 
harmóniája, virágos, ápolt porta. A legszebb, legvirágosabb utcafrontokat és 
kerteket különdíjjal jutalmazzuk! Kérjük, ha szép, virágos, ápolt kertet lát, 

emlékeztesse a tulajdonosát, hogy nevezzen versenyünkre.                                
Aki most először nevez, bónusz ajándékot kap! 

Szeretnénk arra ösztönözni a lakosságot, hogy az utcafrontjukra is fordítsanak 
legalább annyi figyelmet, mint a belső kertekre, hiszen az esztétikus 

településképet elsősorban az utcafrontok határozzák meg. Természetesen 
mindenki a maga örömére csinosítgatja a lakókörnyezetét, de a csodálatos 

végeredményt jó érzés megosztani másokkal is! 

 

 

 

 

 

 

 

A Virágos Rácalmásért versenyre 2021. május 16.-ig várjuk a jelentkezéseket. 

A jelentkezési lapot személyesen a régi városháza melletti VIPI büfé épületén található 
postaládába dobhatják be vagy a majerneperusza@gmail.com e-mail címre is elküldhetik 

név, lakcím és telefonszám megadásával. 

A bírálók tavasszal, nyáron és ősszel értékelik az utcafrontokat és fényképek készítésével 
dokumentálják a látottakat. Az év végi értékelő ünnepségen bemutatjuk a legszebb 

utcafrontokat, kerteket és azokat a kreatív megoldásokat, amelyek ötleteket adhatnak 
másoknak is. Az eredményhirdetésre várhatóan november hónapban kerül sor. 

Szeretettel várjuk a nevezéseket, tegyük még vonzóbbá településünket! 

RRááccaallmmáássii  VVáárroossvvééddő  ééss  SSzzééppííttő  EEggyyeessüülleett  

JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSSII  LLAAPP  

      VViirráággooss  RRááccaallmmáásséérrtt  ((uuttccaaffrroonntt))            ++  bbeellsső  uuddvvaarr    

NNéévv::  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

LLaakkccíímm::  ……………………………………………………………………………………………………………………....  

TTeelleeffoonnsszzáámm::  …………………………………………………………………………………………………………  
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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!

Nagyon sok panasz van a gyorshajtókra
Legutóbbi jelentkezésünk 

óta, több esemény is történt 
településünkön. 

Szolgálataink során több 
alkalommal járőröztünk a he-
lyi körzeti megbízottakkal, il-
letve az adonyi rendőrőrs ál-
lományának tagjaival. Ezek 
a közös akciók hozzásegít-
hették a rendőri szerveket 
több olyan személy elfogásá-
hoz, akik sorozatos betörése-
ket hajtottak végre Rácalmás 
területén és a környező tele-
püléseken. Fő profiljuk a téli 
időszakra magára hagyott 
nyaralók kifosztása volt. 

Több alkalommal kellett 
házaló árúsokat kiirányítani 
a településünkről, amivel va-
lószínűleg sikerült megelőzni 
több besurranásos lopást. 

Nagyon sok panasz van 
a gyorshajtókra, ezért kéré-
sünkre több alkalommal volt 
az elmúlt időszakban traffipa-
xos ellenőrzés is városunkban, 
aminek eredményeképpen a 
megrögzött gyorshajtók meg 
is kapják méltó büntetésüket. 
Rendőrségi ígéretek szerint 
a jövőbe is több alkalommal 
lesz ehhez hasonló  közúti el-
lenőrzés településünkön.

Polgárőreink idejét az utób-
bi időben nagyban lekötötte az 
idős és beteg emberek szállí-
tása. Heti egy napon  ugyan-
is szolgálatunkkal segítettük 
azokat az idős személyeket, 
akik nehezen tudnak mozogni, 
és emiatt már nagyon nehezen 
tudtak volna megjelenni a Co-

vid-vírus elleni oltáson. Ezért 
polgárőr autóinkkal az orvosi 
rendelőbe, illetve az oltás után 
haza  szállítottuk őket.

Lovas polgárőreink is te-
szik a dolgukat külterületen, 
mégpedig nagyon hatéko-
nyan. Ellenőrzik az illegális 
szemetet lerakó személyeket, 
és ha szükséges, akkor beje-
lentést is tesznek ellenük.

Kihelyezett vadkamerá-
inkkal is már több illegális 
szemetelőt sikerült fülön csíp-
ni, de a legutolsó alkalommal 
olyan személyt tudtunk így 
leleplezni, aki még inkább el-
ítélendő módon teherautóval 
szállított szemetet rakott le 
közterületen. 

Egyesületünk továbbra is 
folytatja munkáját, köztudot-

tan kevesebb anyagi háttérrel, 
de nem csüggedő erővel.

Gazdasági helyzetün-
ket továbbra is pályázatokkal, 
önkormányzati segítséggel 
és az önök jóvoltából kapott 
adó 1%-ból próbáljuk szin-
ten tartani. Az idei, szűkösebb 
költségvetéssel is megpró-
báljuk fenntartani Rácalmás 
jónak mondható közbizton-
ságát. Ezért kérünk minden 
rácalmási  lakost, ha még van 
lehetősége rá, akkor támo-
gassa egyesületünk munkáját 
adója 1%-val. Ha egyesületün-
ket támogatja, úgy hozzájárul 
gyermekeink, szüleink és saját 
magunk biztonságos hétköz-
napjaihoz. Továbbra is várjuk 
azok jelentkezését akik te-
vőlegesen is tudnák segíteni 
egyesületünk munkáját.

Segíts, hogy segíthessünk!
Vizi István

elnökségi tag

Segítünk az időseknek, mozgásukban korlátozottaknak eljutni az or-
vosi rendelőbe a koronavírus elleni oltásra

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai: 
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

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

Körzeti megbízottak: 
Fridrich Ferenc

06-30/621-0959
Mata Dávid 

06-20/3308-899

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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Rácalmásról teremtettünk  
közösséget magyar szerzőknek

A Rácalmási Művelődési 
Ház és Könyvtár A magyar 
szerzőkért címmel létreho-
zott egy online közösséget 
és egy kampányt, amelynek 
célja, hogy a hazai kortárs 
szerzők kiemelt figyelmet 
kapjanak az olvasók kör-
ében. Schmidt-Czetli Ágnes 
művelődésszervezőt, könyv-
tárvezetőt kérdeztük a hát-
térről.

– Magánemberként már-
cius tizenötödikén készítet-
tem egy posztot a magyar 
szerzőkkel kapcsolatban, 
és rengeteg pozitív visz-
szajelzést kaptam számom-
ra ismeretlen szerzőktől is. 
Hogy elég jól látom a ma-
gyar szerzők helyzetét a mai 
magyar könyvpiacon.  Ma-
gyarországon is nagyon te-
lített a könyvpiac, egy nap 
kijön tizenöt új hazai könyv, 
az nagyon nagy szám. Az ol-
vasók borzasztóan el tudnak 
veszni. Ez elkezdett motosz-
kálni a fejemben, és beszél-
tünk róla, hogy mit tudnánk 
mi könyvtárként csinálni. 
Elkezdtünk ötletelni, hogy 
csinálunk ajánlópolcot, amin 
csak magyar szerzők vannak. 
Aztán jött az ötlet, hogy eb-
ből csinálhatnánk egy kicsit 
nagyobbat is, és tulajdon-
képpen egy hét alatt meg-
született az egész kampány 
ötlete, ami azóta már kö-
zösséggé formálódott. Ezek 
nagyon jó dolgok. De a mi 
célunk alapvetően az, hogy 
megmutassuk, mennyire 
színes a magyar szerzők pa-
lettája és segítünk megtalál-
ni az olvasóknak, hogy ki az, 
aki neki ír.  Így született meg 
az ötlet, és lett minden egyes 
lépéssel nagyobb. Mert az-
tán nemcsak a könyvtárakat 
vontuk be, hanem bloggere-
ket, és a magyar szerzőket 

is megkerestük külön-kü-
lön levélben, hogy létrehoz-
tunk egy ilyen dolgot, és ha 
úgy érzik, hogy ez jó, és van 
kedvük, akkor csatlakozza-
nak. És ez tulajdonképpen 
futótűzként terjedt. Március 
huszonharmadikán hoztuk 
létre az oldalt, aznap reggel 
küldtük ki az első e-maile-
ket, és délután három órakor 
már háromszázon felül volt a 
kedvelők száma. Olyan szer-
zők, olyan bloggerek csat-
lakoztak hozzánk, akiket 
még meg sem tudtunk ke-
resni. A legszebb az egész-
ben az, hogy egyetlen nega-
tív kommentet, hozzáállást 
nem tapasztaltunk. Tulaj-
donképpen ez mindenkinek 
szívügye volt: tegyünk azért, 

hogy a magyar szerzők, akik 
rengetegen vannak, azok egy 
közösségben megtalálhatók 
legyenek. Nekünk, könyv-
tárosoknak ez különösen jó 
dolog, mert csak rámegyünk 
az oldalra, és csemegézünk, 
kit hívjunk meg. Ki az, akit 
nagyon szeretnek, ki az, aki 
nagyon népszerű. Ki az, aki 
kevésbé, de tudjuk, hogy jót 
alkotott. Nekünk egy gyűj-
temény, a szerzőknek meg 
egy olyan felület, ahol ők 
maguk is közösségben érez-
hetik magukat. Az első al-
kalommal készítettünk egy 
fotómontázst, amire néhány 
szerzőt gyűjtöttünk össze, és 
egy-egy könyvük borítóját is 
rátettük a képre. Több szer-
ző is elmondta, hogy nekik 

azért volt nagyon szimpati-
kus, mert egy ilyen montázs-
ról is azt érzik, hogy egy kö-
zösség tagjai.

– Azóta is beindult, már 
hétszázhoz közelít a köve-
tők száma.

– Azóta már az első inte-
rakción alapuló megmozdu-
lásunk is megvolt. Azt talál-
tuk ki április elsejére, hogy 
megfordítottuk, ezúttal nem 
az olvasók kérdezhettek az 
íróktól, hanem a szerzők te-
hették fel a kérdéseiket az ol-
vasóknak, amire kíváncsiak. 
Akár egy könyvvel, érzéssel, 
a hétköznapokkal kapcso-
latban. Tematikusan tettük 
fel, és végül is annyi kérdés 
jött össze, hogy félóránként 
kerültek fel, de a vége felé 
már negyedóránként. Este 
már a szerzők is visszajelez-
tek, hogy ez mennyire jó öt-
let volt. Megnéztem, és két-
ezer-háromszáz körüli volt 
az oldalon végzett művele-
tek száma. Valami hihetetlen 
volt, hogy mennyire szívesen 
kapcsolódtak az olvasók az 
írókhoz.

– Ennek lehet majd az a 
hozadéka, hogy a rácalmási 
könyvtárban egymást érik 
majd az író-olvasó találko-
zók?

– Reméljük. Ha vége lesz 
ennek a letargikus vírushely-
zetnek, és újraindul az éle-
tünk, akkor ez egy picit fel 
tudja lendíteni majd a mi 
szekerünket is. Nagyon re-
mélem, hogy sikerülhet, és 
akár már ősztől tudunk majd 
újra ilyen találkozókat szer-
vezni. Azt biztosan mondha-
tom, hogy nem leszünk egy 
irodalmi szalon, a könyvtár 
ugyanúgy a könyvtár funkci-
óját fogja megtartani. 

(Forrás: duol.hu/Balla Ti-
bor)
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Kedves Látogatóink!
A Kormány védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásáról döntött, és az első lépcső bevezetésének időpontjaként 

a kettőmillió-ötszázezredik Covid19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját jelölte ki. 
Ennek elérésével 2021. április 7. napjától életbe léphettek a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első 

fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet rendelkezései. 
Ez a rendelet a művelődési házak és a könyvtárak működését konkrétan nem nevesíti, így a Rácalmási Művelő-

dési Ház és Könyvtár működésére továbbra is a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második 
üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók, amely szerint „a szabadidős létesít-
mények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mo-
zikat, állatkerteket és korcsolyapályákat.” 

A második lépcsőként megjelölt hárommillió-ötszázezredik minimum 1. oltás beadását követően megjelölt kor-
látozás enyhítések kulturális életre vonatkozó részletei nem ismertek. 

Ezért egyelőre: 
• a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár továbbra sem látogatható,
• a rendezvények szervezése- és gyülekezés továbbra is tiltott,
• könyvtárunk sem tér vissza a március 8-a előtti, az épületen kívül nyújtott szolgáltatásokra 
(könyvkölcsönzés megbeszélt időpontban történő átadása, illetve házhozszállítása).
További türelmüket kérjük! Várjuk, hogy biztonságos körülmények között szolgáltathassunk!
Kérjük, figyeljék a www.facebook.com/racmuvhaz közösségi oldalunk Covid19-el kapcsolatos információit.

Könyvtári programok:
• Április 12-től egy héten át tavaszi könyves fotókihívásra várunk minden érdeklődőt a közösségi oldalunkon. 

Részletek a Facebookon.
• Könyvtárunkba folyamatosan érkeznek új könyvek és folyóiratok, amelyeket nyitás után kölcsönözhetnek. Eze-

ket a Facebook- és weboldalunkon mutatjuk be Önöknek.

Online programok:
• Aszfaltköltészet elnevezésű programunk keretében április 11 és április 30 között várjuk Önöket a művelődési 

házhoz, hogy a kikészített krétákkal leírják az intézmény előtti térkőre kedvenc versüket. Részletek a plakátokon és 
a Facebook; valamint a weboldalunkon.

• Április 11-től a Facebook oldalunkon érhető el a RáJÁTSZIK Rácalmási Színjátszó Kör költészet napi mű-
sora.

• A nap pozitív indításához minden reggel egy idézettel járulunk hozzá közösségi oldalunkon.  
• A Facebook oldalunkon az adott nap évfordulójáról, híres szülötteiről is megemlékezünk.
• A Kincsünk a víz játékra érkező alkotómunkáka bemutató videó is megtekinthető a Facebook oldalunkon.
A szolgáltatásainkkal és a nyitással kapcsolatos információkért figyeljék közösségi oldalunkat és az intézmény 

ajtajaira kihelyezett tájékoztatókat!  
Jó egészséget kívánunk!
          Rácalmás, 2021. április 15.          

Kundra Anikó
igazgató
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Cim-cim Cimborák!
Nagyon örülünk, hogy beneveztettek a víz világ napja 

(március 22.) alkalmából készült pályázatra. Remélhetőleg 
sok fontos információval lettetek gazdagabbak. Az online 
teszt kitöltésében és az ehhez kapcsolódó alkotás készíté-
sében negyvenen vetettek részt, 7 pályázat közül kellett ki-
sorsolnunk a három győztest. A szerencsés nyertesek: Módi 
Bianka, Nagy Henrik és Szalóki Szabolcs, akik könyvet és 
emléklapot kaptak, minden résztvevőnek emléklapot küld-
tünk és az első nyilvános találkozáskor a cimbora tallérok tu-
lajdonosai is lehetnek.

A magyar költészet napja, április 11. alkalmából „aszfalt-
költészetet” hirdettünk. A művelődési ház előtti bejárati útra 
kedvenc versidézetüket írhatják fel a térkőre a cimborák, és 
bárki, aki arra jár, egészen április 30-ig.

„Évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében”
„A világon elsőként 1902-ben, Herman Ottó kezdemé-

nyezésére, Chernel István ornitológus szervezte meg Ma-
gyarországon. Annak emlékére, hogy 1902. 03. 19-én Párizs-
ban az európai államok – köztük Magyarország – egyezményt 
kötöttek a mezőgazdaságban hasznos madarak védelme ér-
dekében.” 

„Hazánkban minden év május 10-e a „Madarak és Fák 
Napja”. Ez a nap több mint száz éve a természet és az élő-
világ védelmének napja Magyarországon. A „Madarak és 
Fák Napja” az egész természet ünnepe, amikor mi, emberek 
azt ünnepeljük, hogy testvérei vagyunk minden élőlénynek 
a Földön.”

Ebből az alkalomból újabb kvíz vár rátok, itt is három 
nyertest sorsolunk ki a helyesen megfejtők között. A részt-
vevők emléklapban és a nyertesek könyvjutalomban is része-
sülnek. Még folytatódik az ünneplések sora, május 15-én 10 
órakor ünnepélyesen kirakunk egy madáretetőt, majd utá-
na bebarangoljuk a szigetet egy szakavatott kísérővel, hogy 
megismerjük a sziget madárvilágát és fáit is. Régi és új cim-
borákat, és minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Törökné Antal Mária

Szalóki Szabolcs Áron volt az egyik nyertesünk. Gratulálunk neki is!
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

MÁRCIUS A RÁCALMÁSI 
SPORTCSARNOKBAN: 

kézilabda, kosárlabda, teqball
 A Rácalmás Sport Egyesület kézilabda csapatai közül csak 

a felnőtt csapatok játszottak bajnoki mérkőzéseket márciusban, 
az utánpótlás korosztályos bajnokságok szövetségi utasításra 
előreláthatólag április 30-ig szünetelnek.

A Dunaújvárosi Dragons U16-os és U18-as csapatai után a 
fiatalabbaknak is rendeztek bajnoki fordulót Rácalmáson.

Több kézilabda csapatot is vendégül láttunk az utóbbi hó-
napban: a DKKA felnőtt csapatát néhány edzés alkalmával, 
valamint a Holler UNFC felnőtt férfi csapatat átmenetileg a 

sportcsarnokban tartja edzéseit, NB II-es bajnoki mérkőzést is 
játszottak nálunk.

Az Infinity Teqball kétnapos versenyt szervezett április 10-
11-én „Spiring Challeger Cup - Rácalmás” néven. Szombaton 
az egyéni versenyzők, vasárnap pedig a vegyes párosok mérték 
össze erejüket. A nemzetközi verseny ismét kiemelkedő színvo-
nalon zajlott. Gratulálunk a győzteseknek!

Rácz-Lambada József márciusban is fáradhatatlanul fotó-
zott a sportversenyeken, alább néhány pillanatfelvétel a renge-
teg fotó közül:  

A RSE női és férfi csapatai ismét győzelmet arattak hazai pályán

Dunaújvárosi Sárkányok -Dragons U-12-es csapata Dunaújvárosi Sárkányok-Dragons U-18-as  csapata
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A dunaföldvári HOLLER UNFC bajnoki mérkőzését láttuk vendégül márci-
usban sportcsarnokunkban

Teqball Spring Challenger Cup – Rácalmás az egyéni verseny győz-
tesei

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 meghosz-
szabbította, 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 isko-
lai testnevelés órákon, valamit gyógytestnevelés foglalkozáson való részvétel alkalmával;

 a Sport törvény 1.§ (3) szerint versenyszerűen sportolók és edzők edzésen és sport-
rendezvényen kizárólag annak időtartamára való részvétel céljából; 

 a sportági szövetségek által jóváhagyott sportrendezvények lebonyolításához elen-
gedhetetlenül szükséges személyzet a sportrendezvények időtartamára léphet be a sport-
csarnok épületébe.

Türelmüket és megértésüket köszönjük.

Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok
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Megújult a halászati kiállítás

Szapoly, varsa, bokony, 
tanya, halászcsárda. Ismer-
jük e szavak jelentését, vagy 
csak úgy hisszük, hogy igen? 
A Jankovich kúriában lát-
ható Halászati kiállításon 
megtalálhatjuk a válaszo-
kat Kukucska Gyula és uno-
kája, Laura jóvoltából, akik 
munkájának eredménye-
ként szakmailag pontosabb 
és szemléletesebb lett a be-
mutató.

Mi is igazolná jobban a 
helytörténeti gyűjtemények 
jelentőségét, mint az önzetlen 
lelkesedés, amellyel érzelmi-
leg kötődő, elkötelezett em-

berek gondozzák, gazdagítják 
ezeket a kiállításokat. A retró 
vasúti park és a trafik múze-
um után a Halászati kiállítás 
is megújult.

A régi halász családok és 
a halászkészségek nevének 
megörökítésében, senki sem 
lehetne hitelesebb Gyuszi bá-
csinál. Az utolsó rácalmási ha-
lász évek óta dolgozik azon, 
hogy ne felejtődjön el ez az 
embert próbáló foglalkozás, 
mely megőrizte a halfogással, 
szerszámokkal, szokásokkal 
kapcsolatos ősi mesterszavait. 
A Gyuszi bácsi által bemuta-
tott halászszerszámok neveit 

150 évvel ezelőtt is így ismer-
ték a halászok. 

Na egy szót azért elárulok. 
Most értettem meg, hogy az 
1881-es kataszteri térképen 
a Páskom területén olvasható 
„Halászcsárda” kifejezés nem 
egy vendéglátóhelyet jelölt, 
hanem a halászok rendszeres 
pihenő helyét, ahol megfőz-
ték az ételüket. Ezzel a terü-
lettel szemben helyezkedett 
el a Halász-sziget, mely azóta 
már összenőtt a parttal. 

Herman Ottót idézem, aki 
éveket töltött a halászok kö-
zött, munkájukat tanulmá-
nyozva: „A magyar halász ősi 

szerszámmal, ősi, ódon patri-
archális összeállásban dolgo-
zott, nemes mestersége apá-
ról fiúra öröklődött. Jóravaló, 
nyugodt lelkű, becsületes, job-
bára hallgatag, de amellett 
nyílt, vendégszerető, a mun-
kában serény, kitartó. Bámu-
latos a megfigyelőképessége, 
mely mindent felölel, ami a 
vízben, víz körül van. Példá-
san rendszerető, ki sohasem 
pihen le addig, amíg szerszá-
mait rendbe nem rakta. Igazi 
kemény ember, marka az eve-
zőtől, kötéltől cserepes. Rá 
se hederít az időre, a fagyos 
szelet, szakadó esőt egyked-
vűen fogadja, nem is gondol 
a szárítgatásra, mindaddig, 
amíg nem végezte el a dolgát. 
Rendkívül szereti a mestersé-
gét, büszke reá.” Gondolom 
sokunkban felidéződik valaki 
alakja e sorokat olvasva.

Aki az igazán látványos ki-
állítás megtekintése után sze-
retne elmélyülni a témában, 
olvassa el Herman Ottó: A 
magyar halászat könyve I-II. 
kötetét és Mosonyi Mihály: 
Egy Rácalmási a régi Rácal-
másról című könyve idevágó 
fejezetét!

Németh Miklósné

JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- 
ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT
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Az avarégetés  szabályai a veszélyhelyzet  idején: minden körülmények között tartsák be az előírásokat!

Május első csütörtökén és péntekén 
tüzelhetik el a keri zöldhulladékokat 

Az avarégetést a köztisz-
taság fenntartásáról, az avar 
és kerti hulladékok égetésé-
ről  és a közterületek hasz-
nálatáról  szóló   Rácalmás 
Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének  

21 /2015. (IX.9.)  önkor-
mányzati  rendelete  szabá-
lyozza.

“8. § (1) Avar és ker-
ti hulladék megsemmisítése 
elsősorban helyben történő  
komposztálással történhet. 

(2) Égetéssel  csak a nem 
komposztálható (nem le-
bomló), illetve a komposztá-
lásra alkalmatlan pl. vírusos, 
baktériumos, gombás vagy 
egyéb fertőzött) avar és kerti 
hulladék ártalmatlanítható.

(3) A lakosság egészségé-
nek  és a környezet tisztasá-
gának védelme érdekében a 
nem komposztálható, illet-
ve a komposztálásra alkal-
matlan avar és kerti hulla-
dék égetése  

2021. május 6-án (csü-
törtökön)  a rendeletben 
meghatározott  szabályok  
szerint, az azt követő hóna-
pokban,  június, július,   au-
gusztus   szeptember,  ok-
tóber  és  november  hónap  

első  csütörtökén  és  pénte-
kén  végezhető el.   

A fenti időponttól eltér-
ni csak kedvezőtlen időjá-
rási viszonyok esetén  (pl.: 
eső, szél, köd  stb.) lehet és 
a fenti időpontot követő 
hét csütörtökén és pénte-
kén lehet csak  égetni. Ki-
vételt képeznek a hivatalok, 
egészségügyi intézmények, 
gyermekintézmények, kul-
turális intézmények,    nyi-

tott  sportlétesítmények, a 
temető és az önkormányzat 
fenntartásában lévő   terüle-
tek  300 méteres  környezet-
ében az intézmények műkö-
dési ideje alatt. 

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

(5)Égetni  csak száraz 
kerti hulladékot lehet. A 
füstképződés csökkentése 
érdekében  az avart és a kerti 

hulladékot  előzetesen szik-
kasztani, szárítani kell, és az 
eltüzelés csak folyamatosan, 
kis adagokban történhet. 

(6) Avar és kerti hulla-
dék égetését úgy kell végez-
ni , hogy a környezetét erő-
sen zavaró, ingerlő füst, bűz, 
pernye, és hőterhelés  hatá-
sa ne álljon fenn, az tűz- és 
robbanásveszélyt ne  jelent-
sen. Égetni csak úgy szabad, 
hogy a keletkező hő  és  füst  
a könyékében  levő  zöld nö-
vényeket, fát, bokrot ne ká-
rosítsa. 

Amennyiben az égetéssel 
járó füst, bűz, pernye  és  hő-
termelési hatásokat felerősí-
tő időjárási körülmény ala-
kul ki, az égetés azonnal be 
kell fejezni.    

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

Felhívom a figyelmet, 
hogy amennyiben az orszá-
gos veszélyhelyzet megszű-
nik, úgy az önkormányzati 
rendeletben foglalt avaré-
getési szabályok nem alkal-
mazhatók, égetni azt köve-
tően nem lehetséges. 

dr. Györe Andrea  jegyző

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: 

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.

Gerendai Gábor májusi zenei válogatásával az 
édesanyáknak és a gyerekeknek kedveskedik. 

A válogatott zenei műsort a Rácalmás TV-n 
(Tarr Kft előfizétesnél: 285-ös csatorna) 

a képújság alatt hallhatják.
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„A nyugalom vizéhez terel , és felüdíti lelkemet.”
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntök 

minden kedves Olvasót! Nagy örömmel szeretném tudtukra 
adni, hogy templomaink ismét megnyitottak. Ennek okán 
szeretnék egy régi személyes élményt adni, és néhány gon-
dolatot hozzáfűzni.

Elsőáldozásig rendszeresen jártam templomba, majd utá-
na, mintha takács vágta volna el, az iskolai hittannal együtt, 
véget ért a templomba járásom, egészen 14 éves koromig. 
Amikor is egy baranyai kis faluba költöztünk. Ott ismét kö-
telező volt misére járni szombat este és vasárnap délelőtt is. 
Eleinte igen nagy nyűgnek éreztem az egészet. Különösen 
akkor, amikor a kisebbekre is már nekem kellett figyelnem, 
és „hurcolnom” a templomba. De egy idő után óriási válto-
zást vettem észre magamban. A kezdeti nyűg, hogy már me-
gint el kell menni templomba, már megint az időmet kell 
pazarolni, átalakult.

Sok minden történik az emberrel a hétköznapokban, jók 
és rosszak egyarát, „különösen” egy tinédzser gyermekkel.

Voltak is olyan dolgok, amelyeket otthon a családdal, vagy 
a barátokkal nem tudtam megbeszélni, kifejezni benső prob-
lémáimat. De egy idő után úgy éreztem, hogy a templomba 
járás, az Isten háza olyan lett számomra, mint egy sivatag-
ban az oázis. Ha esetleg úgy éreztem hét közben, hogy nehéz 
időszak volt, akár dolgozat miatt, akár családi feszültségek 
miatt, akkor szinte vártam már, hogy mikor lesz már a mise, 
hogy beülhessek a templomba. Hogy lelkem szárazsága, vi-
haros tengere a nyugalom forrása legyen.

A kötelező misei szokások, mint ülés, állás, térdelés és 
éneklés szeánsszá alakultak, a saját rítusommá lettek. Már 
nem az volt, hogy „fáj” a térdem, ha letérdelek, hanem lelkem 
„összerogyását” és örömtől való térdrerogyását fejezte ki. Va-
sárnapról-vasárnapra ez megismétlődött, de ez már nem az 
unalmas mókuskerék lett, hanem a lelkem dinamója, és így 
történt, hogy energiám lett a vasárnapot követő hétre.

De a feltámadás örömhíre, amelyet Krisztus hirdet meg, 
amikor az apostolokra köszön: „Békesség nektek.”, vagy „Én 
vagyok, ne féljetek!”; fényt hoz szívünkbe, nem hiába van 
a húsvéti gyertya a húsvéti időben az oltár mellett a misé-

ken. Kifejezi azt, amit a címként szolgáló zsoltárrészlet má-
sik sora mond: „Ha sötét völgyben járok is, nem félek a baj-
tól, hisz te velem vagy. Botod, pásztorbotod biztonságot ad.” 
Ez persze nem azt jelenti, hogy varázsütés szerűen megoldó-
dik minden problémám. Hanem azt jelenti, hogy aki értem 
a keresztet hordozta, hordozni szeretné velem életem súlyos 
keresztjeit. A problémám nem feltétlenül szűnik meg, de lesz 
elegendő energiám, hogy talpra álljak és folytassam az utat, 
ahogy Ő is talpra állt, miután elesett többször is a kereszttel.

Ezért buzdítom kedves Olvasó, hogy bátran térjenek be 
templomainkba, miséinkre. Bár időt és energiát kell pazarol-
ni életünkből, bizton állíthatom saját tapasztalatom alappán 
is, hogy időt áldozni az Istennek meghozza gyümölcsét már 
földi életünkben, és majdan a Mennyben is. Különösen fon-
tosnak tartom fiataljaink életében, akik sokszor nem találják 
helyüket a világban.

Alább szeretném közölni hat településünk miserendjét, és 
kívánom, hogy a feltámadt Krisztus legyen mindannyiunk 
ereje és támasza egész életünkben.

A
do

ny

R
ác

al
m

ás

K
ul

cs

Pe
rk

át
a

Z
ic

hy
új

fa
lu

Sz
ab

ad
eg

yh
áz

a

Hétfő 17.30 Páros 
vasárnapok 8.00

Kedd 17.30

Szerda 7.30 17.30 Páratlan 
vasárnapok 10.00

Csütörtök 17.30

Péntek 17.30

Szombat 19.00 16.00

Vasárnap
10.00 8.00

18.30 16.00

Balázs atya

Elkezdődött már az alapozás

Bár az időjárás nem kegyes hozzájuk, a Rácalmás SE kajakosai, kenusai március végén elkezdték két csoportban a vízi alapozásokat
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Épül-szépül a Jankovich Hotel 
 

A múltbeli pillanatokból táplálkozik most a 
hotel, és várja, hogy újra örök emlékek 
helyszíne legyen. 

 

Hogy mi a Jankovich Hotel esszenciája, 
erőssége, legfontosabb hívószavai? 

Rácalmás gyönyörű helyszín Magyarország 
közepén, jó emberekkel körülvéve. A hozzánk 
látogatók először a lélegzetelállító miliővel, a 
természetközeliséggel szembesülnek, aztán 
megtapasztalják házunk szoláltatásait. Gyakran 
emelik ki jó modorú, szakmailag hozzáértő 
csapatunkat. Sok olyan kollégánk van, aki a 2007-
es nyitás óta része a ház történetének. Így a 
visszatérő vendégek a személyzet egy részét régi 
barátként üdvözölhetik.  

Mit kínálunk újranyitásig a vendégeinknek és 
min dolgozunk a lezárás alatt? 

Az elmúlt hónapok az ételkiszállításról és az 
elvitelről szóltak, viszont az újabb szigorítások 
bevezetése és az újra növekő fertőzésszám miatt 
ezt a szolgáltatást felfüggesztettük, hogy még 
jobban csökkentsük a találkozások számát mind a 
vendégek, mind a kollégáink számára. Az üzleti 
vendégek — visszafogott létszámban — továbbra 
is látogatják szállodánkat. 

Időközben a ház egyik szárnyát teljesen lezártuk, 
és egy grandiózus mértékű felújításba kezdtünk. 
Ebben a szállodai recepció, a bár és az étterem 
egyaránt érintett. 

Mi az, amivel a Jankovich Hotelben rögtön 
nyitáskor várjuk majd a közönséget? 

Megújult étel- és italkínálattal. A koreai 
gasztronómia kezdetektől jelen van nálunk. Ezt 
ötvözzük modern gondolkodással és 
konyhatechnológiával. Vagyis egy letisztult, 
elegáns koreai gasztrofúzióval és egy teljes 
mértékben felújított, tematizált szállodai 
recepcióval, bárral, étteremmel várjuk vissza 
vendégeinket. Terveink között szerepel még egy 
konferenciaterem kialakítása és a szobák 
felújítása is.  

Tavaly sikerült elnyernünk a Zöld Szálloda díjat. 
Továbbra is tudatosan készülünk arra, hogy 
vendégeink teljes kiszolgálása mellett a lehető 
legkisebb ökológiai lábnyomot hagyjuk magunk 
után. Hisszük, hogy mindannyiunk közös, soha 
véget nem érő feladata az, hogy vigyázzunk a 
Földünkre. 

És hogy mi a kitartási üzenetünk az 
embereknek a korlátozások idejére? 

Nehéz időket élünk meg. Mi azon boldogságos 
múltbéli pillanatokból táplálkozunk most, amik 
számunkra örök emlékek. Gondolunk itt a 
teltházas hétvégékre és a fesztiválszereplésekre 
vagy a SVÉT 11.0 rendezvényre, ahol házigazdák 
lehettünk. 

Lelkesedéssel várjuk, hogy ismét vendégzsivajtól 
legyen hangos az étterem, hogy újra 
megjelenjenek az első gurulós bőröndök a 
recepció előtt, és hogy megint örök emlékeket 
adhassunk mi is. Hiszünk abban a bölcs 
gondolatban, hogy az egyetlen állandó a változás 
maga és hisszük, hogy az új változás már közel 
van.  
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Részletekért kérje szakértőnk helyszíni felmérését.
Több más rendszerünk is van nagyobb teljesítménnyel, érdeklődjön telefonon +36308273383.
Jelen példában a feltüntetett képek illusztrációk. Az ajánlatban szereplő készülékek ettől eltérhetnek!



Rácalmás22

   
 

 

 

 

 
 
 

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) 

05. 3. Hétfő Paradicsomleves Bolognai spagetti 
Rántott csirkecomb, 
rizibizi 

Holstein szelet, vegyes 
köret 

Rántott gomba, hasáb, 
tartár 

05. 4. Kedd Karfiol leves 
Zöldborsó főzelék, 
rántott párizsi 

Párizsi sertés szelet, rizs 
Bakonyi sertés ragu, orsó 
tészta 

Cézár saláta 

05. 5. Szerda Tojás leves Tarhonyáshús 
Sonkás-tejszínes rakott 
tészta 

Sertés cordon bleu, 
fűszeres burgonya 

Vajon párolt brokkoli 
sajtmártásban, krokettal 

05. 6. Csütörtök Húsleves 
Főtt hús, 
meggymártás, pirított 
dara 

Tökfőzelék, vagdalt 
Sült tarja, tükörtojás, 
fűszeres burgonya 

Kijevi csirkemell rizs 

05. 7. Péntek Frankfurti leves Fahéjas palacsinta /3db/ 
Grill csirke comb filé, 
rizibizi 

Harcsa paprikás, túrós 
csusza 

Vegyes gyümölcsmártás, 
párolt csirkemell filé főtt 
burg 

05. 8. Szombat Gulyás leves,  Rántott csirke mell, rizi-bizi 

05. 10. Hétfő Zöldborsó leves 

05. 11. Kedd Sertés ragu leves 
Burgonyafőzelék, sült 
csirkecomb filé 

Grízes tészta, lekvár Marha pörkölt, galuska 
Tejfölös kapros csirkemell 
filé, penne tészta 

05. 12. Szerda Tarhonya leves Tavaszi rizseshús Párizsi csirke mell, rizs 
Mézes mustáros 
csirkecomb, hasáb 

Rántott tengeri halfilé, 
majonézes burgonyasaláta 

05. 13. Csütörtök Grízgaluska leves 
Rántott sertés szelet, 
petrezselymes burg. 

Paradicsomos káposzta, 
sertéssült 

Töltött csirke comb, rizibizi 
Szezámos csirkemell filé, 
vajas törtkrumpli 

05. 14. Péntek Fejtett bableves Túró gombóc, édes tejföl 
Vadas sertés tokány, 
tészta 

Szalámival-sajttal-
újhagymával töltött sült 
csirkecomb filé, 
petrezselymes burg. 

Ananászos mézes 
csirkemell párolt rizs 

05. 15. Szombat Csontleves finom metélt, Cigány pecsenye, petrezselymes burgonya 

05. 17. Hétfő Meggy leves Rántott sajt, rizibizi Túrós tészta Pince pörkölt, csemi ubi 
Barackkal töltött csirke 
comb, zöldfűszeres 
burgonya püré 

05. 18. Kedd Paradicsom leves 
Lencsefőzelék, sült 
kolbász 

Rántott csirke comb, 
rizibizi 

Sült oldalas, petrezselymes 
burgonya 

Szezámmagos rántott 
csirke mell, coleslaw saláta 

05. 19. Szerda 
Tárkonyos csirke 
ragu leves 

Rakott karfiol 
Lecsós csirkemáj, 
tarhonya 

Baconnal sajttal töltött, 
fűszeres burg 

Füstölt sajttal töltött 
rántott gomba, majonézes 
kukorica saláta 

05. 20. Csütörtök 
Fokhagyma krém 
leves 

Kelkáposzta főzelék, 
fasírt 

Stefánia vagdalt, rizibizi Brassói aprópecsenye 
Fogasfilé rántva, hasáb 
tartár  

05. 21. Péntek 
Gombás pulyka 
ragu leves 

Ananászos, túrós 
palacsinta /3db/ 

Bakonyi húsgombóc, 
tésztával 

Házi sonkával, sajttal 
töltött rántott szelet, 
petrezselymes burg 

Édes savanyú csirke mell, 
rizs 

05. 22. Szombat Fejtett bableves, Rántott sertés szelet, hasáb 

05. 24. Hétfő 
Tejfölös gomba 
leves 

Rántott halrudacska, rizs Krumplis tészta 
Cigány pecsenye, vegyes 
köret 

Fokhagymás natúr 
csirkemell, friss saláta 

05. 25. Kedd Lebbencs leves 
Spenót, főtt burg. sült 
szalonna, tükörtojás 

Zöldborsós tokány, 
tészta 

Magyaróvári sertés szelet, 
sült burgonya 

Sült kacsa, párolt káposzta, 
rizs 

05. 26. Szerda Sárgaborsó leves 
Rántott csirkemáj, 
petrezselymes burg 

Rakott krumpli 
Olaszos rántott szelet, 
hasáb 

Baconba tekert sült 
csirkemell, friss saláta 

05. 27. Csütörtök 
Magyaros 
burgonya leves 

Zöldbab főzelék, sertés 
pörkölt 

Rántott csirkeszárny, 
petrezselymes burg 

Sertés pörkölt, tarhonyával Gyros tál, jérce mellből 

05. 28. Péntek 
Hamis gulyás 
leves 

Paradicsomos 
húsgombóc, főtt burg 

Túróval töltött zsemle, 
vanília öntet 

Csülök pörkölt, tarhonya 
Rántott pontypatkó, hasáb, 
tartár 

05. 29. Szombat Palóc leves, Sült csirke comb, vele sült 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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Táp nélkül nevelt házi nyúl konyhakészen megrendelhető. 
Tel.: 06-70/330-8145.

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2021. május 21-én, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: 2021. május 10-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
május 10-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Balesetveszélyes fák is 
vannak a Duna-parton!

Aki a rácalmási Duna-szakaszon közlekedik a parton vagy a part köze-
lében a vízen, nagyon óvatos legyen! Körültekintően haladjon, mert 
az idős, illetve a hódok által meggyengített fák életveszélyesek!

Bölcskei Ferenc

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.

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

Bieganski Attila
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!

ApróhirdetésApróhirdetés
Minden típusú asztalos munkát vállalok! 

Telefonszám: 06-70/2345-228
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Az intézmények dolgozói 
segítettek az ültetésben

A koronavírus-járvány miatt az nyugdíjas korosztályhoz 
tartozó városvédő egyesületi tagok sajnos nem tudják ak-
tívan kivenni részüket a virágágyások gondozásából. Mint 
tudjuk, a korábbi években szinte teljes egészében nekik és az 
önkénteseknek köszönhettük, hogy városunk közterületein 
csodálatos virágok pompáztak, öröm volt mindig is gyönyör-
ködni a szépségükben. 

Itt van a tavaszi munkák ideje! Vannak még csodálatosan 
pompázó ágyások – ahogyan a mellékelt fotó is mutatja –, 
a régi városháza előtti árvácskák például még lenyűgöznek 
mindenkit.  

Viszont elérkezett a tavaszi az ültetés ideje, az önkor-
mányzat megvásárolta az egynyári virágpalántékat, amelyek  
lapzártánk után érkeztek meg.  Az idősek helyett az intéz-
ményi dolgozók vállalták, hogy elültetik a palántákat, ezzel 
is hozzájárulva a közösségünk szép mindennapjaihoz. 

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!


