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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.

TARTALOM

Az önkormányzat kijavíttatta 
a belterületi aszfaltos utakon 
keletkezett kátyúkat. 3. oldal

Pünkösdi köszöntő 

Pünkösd a húsvét utáni ötvenedik napon tartott keresztény ünnep. A kereszténység ekkor ünnepli meg a 
Szentlélek eljövetelét és kiáradását. Ezt az ünnepet a keresztények az egyház születésnapjának is tartják.

Legyen áldott ünnepe minden rácalmási lakónak!
 Schrick István  polgármester

Nyári rendezvényeink
A hosszú bezártság után Rácalmás lakói is nagyon vár-

ják már a találkozásokat, a közösségi rendezvényeket. Ön-
kormányzatunk és intézményeink készülnek a nyárra, több 
programot is szerveznek. Ugyanakkor folyamatosan változik 
a jogszabályi környezet a Covid-járvány miatti korlátozások 
enyhítéséről. (Az aktuális tudnivalókról a művelődési ház ol-
dalaink olvashatnak !) Múlt pénteki (lapzártánk utáni) be-
jelentés volt például, hogy a tömegrendezvények augusztus 
elejéig csak védettségi igazolvánnyal lesznek látogathatóak. 

Tervezett rendezvények: 
Június15.: A foci EB 1. magyar meccsének kültéri közve-

títése a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnoknál
Június 26. 20 órától: Tókoncert a Millenniumi Parkban 
Június 27. délután: Gyermeknap a Jankovich-kúriában
Július 31.20 órától: Tókoncert a Millenniumi Parkban 
Augusztus 20.: Városnap a Jankovich-kúriában
Augusztus 28-án: Tókoncert a Millenniumi Parkban 

Az önkormányzat megjavíttatta kedvelt pihenőhelyünk, a  Millenniu-
mi Park tavának meghibásodott zsilip elemeit (2. oldal)
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IN MEMORIAM
  Veress János 
  (1953-2021)

Ember, aki az első pillanatban elnyerte a bizalmunkat. 
A mackós termet, kellemes bariton, mélyről fakadó derű, 
és remek humorérzék jó ajánló volt. Ám az igazi értékek 
az önzetlenség, a segíteni akarás, a tudás, az egyenesség, 
és a becsületesség volt az, amit a rácalmásiak Veress Já-
nosban megláttak, amikor 1998-ban önkormányzati kép-
viselővé választották. Három cikluson át töltötte be ezt a 
tisztséget. 1986-ra fejezte be családi házukat, és hamaro-
san bekapcsolódott a község életébe. Számára nem voltak 
kis vagy kevésbé népszerű feladatok, tette, amire szüksé-
ge volt a közösségnek. Tagja volt a falu-, majd városvédő 
egyesületnek, vezette a szociális bizottságot, számíthatott 
rá az az énekkar, irányította a sportegyesületet, és igazga-
tója volt a Ráctherm Kft.-nek.

Boldog ember volt, mert mindig szerető család vette 
körül, szülei féltő gondoskodással, felelősségre nevelték, 
és joggal voltak büszkék szorgalmas, okos fiúkra. Duna-
újvárosban végezte főiskolai tanulmányait. A gépészmér-
nöki karon életre szóló barátságokat kötött, és ott talált rá 
a szerelem. Irénkével 1975-ben kötöttek házasságot, és a 
fészek hamarosan két tüneményes, okos kislánnyal gyara-
podott, Tímeával és Judittal, akik aztán nyugdíjas éveire 
megajándékozták őket három unokával. Így lett kerek a 
világ. A legjobban családja körében érezte magát, a belőle 
sugárzó szeretet átmelegítette az együtt töltött időt.

Szakmai pályafutását a Dunai Vasműben kezdte, de ve-
zető beosztásban dolgozott a Vegyesipari Vállalatnál, a 
BV-nél Pálhalmán, a DWA Hideghengerműben, majd a 
Ferrecirk Kft.-nél is a nyugdíjazásáig.

Szorító mellkasi fájdalma miatt mentőt kellett hívni 
hozzá, és a szakszertű orvosi ellátás sem tudta megmen-
teni az életét. Unokái így fogalmaztak: „túl sok szeretetet 
adott, és a szíve belefáradt.” Lett volna még feladata, szük-
ség lett volna még rá, fájó űrt hagyott maga után.

Németh Miklósné

Megjavíttattuk a 
tó zsilipjét

A Millenniumi Park kedvelt pihenő- és sétálóhelye Rá-
calmásnak, sokan élnek a kellemes környezet kínálta lehető-
séggel. Továbbá idén nyárra már koncertet is tervez a műve-
lődési ház a tó színpadára. 

Történt viszont egy kis baj: elmozdultak a tó zsilip ele-
mei. Talán többen észre is vették a problémát, ugyanis szabad 
szemmel is jól látható volt a hibajelenség. Ha másként nem, 
hát úgy, hogy jelentősen lecsökkent a tó vízszintje.

Az önkormányzat megjavíttatta a zsilipet, így esély van rá, 
hogy a nyári, aszályosabb, melegebb hónapokban is tartani 
tudja a Millenniumi-tavunk az optimális vízszintet. 
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Kis anyakönyv
A gyermek születése mindig nagy boldogság a családban, és 

öröm a közösség számára is, hiszen minden újszülött a jövőt, 
jövőnket hordozza magában. Szeretettel köszöntjük városunk 
legfiatalabb polgárait!

Hevesi Márta, 2021.04.21., Katona J. utca
Seemann Zoé Emma, 2021.05.01., Bajcsy Zs. utca
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Vigyázzanak a vaddisznókkal!
Bár idén nagyon változó az időjárás mégis, ha kisüt a nap 

kedvet kaphatunk egy kis kirándulásra. A Jankovich-kúria 
Rendezvény- és Turisztikai Központ felhívja a kirándulók és 
a lakosok figyelmét, hogy  ezekben a hetekben körültekin-
tőbben kiránduljunk a Rácalmási Nagy-szigetben is. 

A bozótos helyeken úgynevezett „vaddisznó vackokat” 
vélhetünk felfedezni.  A tavaszi ellési időszakban  az ember 
közelsége megzavarhatja a csíkos hátúak mindennapját. A 
kis vadmalacok sosem járnak egyedül, mindig a közelükben 
marad a 80-100 kilogrammos anyjuk, és harciasan védi őket 
minden idegentől, ilyenkor az anyamalac az emberre is rátá-
madhat, a vadkanokról nem is beszélve.

Az erdészek és mi is azt tanácsoljuk az erdőjáróknak, hogy 
csak a kijelölt turistautakat használják és kerüljék a nagyon 
sűrű, bozótos területeket. Váratlan találkozás esetén a leg-
jobb megállni és óvatosan elhátrálni a vaddisznótól, nem 
ajánlott elijeszteni, mert azt támadásnak érezheti. Erdős, bo-
zótos területen kutyát csak pórázon ajánlott sétáltatni, mert 
ha kiszagolja a vadat, akkor támadással, ugatással felbőszít-
heti a vaddisznókat.

A Facebook oldalon (https://www.facebook.com/janko-
vichkuria/videos/504036693939298) megtekinthető videón 
is jól látszik, hogy a megriadt konda a szigetről a Duna-parti 
kerékpárúthoz „menekült”.

Kérünk mindenkit, hogy a saját és a vadállatok nyugalma 
érdekében csak a kijelölt úton sétáljanak és magatartásukkal 
ne zavarják az élővilágot a természetvédelmi területen!

Kátyúzták  
az aszfaltos utakat

 Az időjárás és a terhelés nem kímélte az elmúlt télen  sem 
belterületi útjaink  burkolatát, több helyen kigödrösödött, 
megrongálódott az úttest. Rácalmás Város Önkormányza-
ta kijavíttatta a városunk szilárd burkolatú (aszfaltos) útja-
in keletkezett kátyúkat. Gondot fordított és anyagi forrást 
biztosított erre a feladatra annak ellenére, hogy az ezt a célt 
szolgáló súlyadó felett már nem az önkormányzatunk ren-
delkezik. 

Ezúttal BIOLÓGIAI  
szúnyoglárva-gyérítés 
történt légi úton 

Városunk területén első al-
kalommal végeztek biológiai 
szúnyoglárva-gyérítést a kö-
zelmúltban. A látottak tehát 
ne tévesszék meg azokat, akik 
látták felettünk a repülőgé-
pet: NEM KÉMIAI IRTÁS 
TÖRTÉNT! Ezt azért fon-
tos hangsúlyozni, mert már 
nem engedélyezik a levegő-
ből lévő kémiai irtást!

Egyetlen módja tehát an-
nak, hogy harcoljunk a nyá-
ri szúnyog invázió ellen, ha 
megelőzzük a rovarok kifej-

lődését, még lárva formájában 
gyérítjük biológiai módszer-
rel az állományt, elsősorban a 
vizes élőhelyeken és környé-
kükön.

Tűzgyújtás júniusban!
Tisztelt Rácalmási La-

kók!
Felhívjuk a fegyelmüket 

arra, hogy Rácalmás terüle-
tén legközelebb június első 
csütörtökén és péntekén tü-
zelhetik el a kerti zöldhulla-
dékokat.

2021. június 3-án (csü-
törtökön) és 4-én (pénte-
ken) 14 órától 22 óráig vé-
gezhető el a rendeletben 
meghatározott szabályok 
szerint az avar és kerti hulla-
dék égetése.

A fenti időponttól eltér-
ni csak kedvezőtlen időjá-

rási viszonyok esetén (pld. 
eső,szél, köd stb.) lehet, eb-
ben az esetben a következő 
héten (június 10-én (csütör-
tökön) és 11-én (pénteken) 
lesz lehetséges a tűzgyújtás.
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Tájékoztató a továbbra is fennálló veszélyhelyzetre való  
tekintettel Rácalmás Város Polgármesteri Hivatala 
ÜGYINTÉZÉSÉRŐL ÉS ÜGYFÉLFOGADÁSÁRÓL 

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

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

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

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

A fenti anyakönyvi ügyekkel kapcsolatban Stumphauzer 
Judit anyakönyvvezetőt kereshetik.

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

Felhívom figyelmüket arra, hogy a fenti ügyek intézése a 
polgármesteri pivatalban a járványveszélyre való tekintettel  
szájmaszk  használattal lehetséges.   

Kérem, hogy ezt szíveskedjenek betartani mindenki 
egészsége érdekében. 

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az egyéb ügyét a polgár-
mesteri hivatalban csak személyesen lehet intézni, úgy szíves-
kedjen telefonon vagy e-mailben felvenni a kapcsolatot az ügy-

intézővel, aki eldönti a személyes ügyintézés szükségességét, 
illetve javaslatot tesz az ügyintézés módjára.

Tájékoztatom Önöket, hogy az államigazgatási és ön-
kormányzati ügyek esetében az ügyintézés nem szünetel, az 
ügyek intézése folyamatos.  A postán érkező küldemények, 
levelek esetében 3 napos fertőtlenítést vezettünk be és csak 
ezután kerülnek az ügyintézőkhöz intézésre.

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

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

Hétfő – Kedd - Csütörtök: 8.00 - 16.00 óráig, 
Szerda: 8.00 – 17.00 óráig, 
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig. 

Polgármesteri Hivatal Központi szám 25/517-850 Mellék 100
info@racalmas.hu
dr. Györe Andrea jegyző  .......................................................... 25/517-866 116 jegyzo@racalmas.hu
Borda Mónika titkárság  ........................................................... 25/517-851 101 titkarsag@racalmas.hu
Krausz Zsuzsanna aljegyző, szociális ügyek  ............................. 25/517-852 102 aljegyzo@racalmas.hu
Stumphauzer Judit anyakönyv, népesség, lakcímügyek  ............. 25/517-853 103 gyamugy@racalmas.hu
Szabóné Hajnal Renáta pénzügyi csoport- vezető  ................... 25/517-858 108 penzugy@racalmas.hu
Osvai Zoltánné pénzügy  .......................................................... 25/517-858 108 penzugy2@racalmas.hu
Kibédi Éva pénzügy  ................................................................. 25/517-861 111 penzugy5@racalmas.hu
Pásztiné Arany Krisztina pénzügy  ........................................... 25/517-861 111 penzugy4@racalmas.hu
Lováti Judit pénzügy  ................................................................ 25/517-854 104 penzugy3@racalmas.hu
Tóth Zoltánné Márti étkezés, pénzügy  .................................... 25/517-854 104 etkezes@racalmas.hu
Rauf Katalin pénztár, pénzügy, gépjármű behajtás  ................... 25/517-870 120 penztar@racalmas.hu, adocsoport3@racalmas.hu
Herku Mónika iparűzési-, építmény-, idegenforgalmi adó  ...... 25/517-863 113 adocsoport@racalmas.hu
Mázás Kinga településüzemeltetés  ........................................... 25/517-857 107 elokeszites@racalmas.hu
Krausz Marianna településüzemeltetés  .................................... 25/517-859 109 marianna@racalmas.hu

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az elektronikus ügyintézés sem szünetel. Továbbra is lehetősége van Önöknek elektronikusan intéz-
ni azokat az ügyeket, melyre a jogszabály lehetőséget ad, és aki ügyfélkapuval rendelkezik. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató megtalálható 
Rácalmás Város Honlapján, a www.racalmas.hu -n. 

Megértésüket köszönöm, vigyázzunk egymásra!
Rácalmás, 2021. május 10.  dr. Györe Andrea 

jegyző
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Nem félnek, de betartják az 
óvintézkedéseket a hazai autósok

Tudatos és felelős dönté-
sekkel igyekeznek csökkenteni 
a fertőzésveszély kockázatát a 
hazai autósok - derül ki a Han-
kook legfrissebb online felmé-
réséből. A válaszolók elsöprő 
többsége tisztában van az óvin-
tézkedések fontosságával és be 
is tartja azokat. De vajon meny-
nyire számíthatunk egymásra? 
Csökkent-e az egymás iránti 
bizalom az elmúlt évben, vagy 
sikerült alkalmazkodnunk a 
járvány miatt bevezetett korlá-
tozásokhoz?

Rácalmás, 2021. április 26. – 
Bár a magyar lakosság növekvő 
oltottsági arányának köszön-
hetően lassan, de biztosan ha-
ladunk az újranyitás felé, a ko-
ronavírus-járvány megfékezése 
érdekében bevezetett korláto-
zások gyökeresen átalakították 
életünket. Számos, korábban 
magától értetődő szokásunkat 
voltunk kénytelenek újragon-
dolni, miközben egyre ritkáb-
ban fordul elő, hogy vissza kell 
fordulnunk az otthon felejtett 
maszkokért. A zsúfoltság és a 
személyes kontaktusok csök-
kentése érdekében sokan inkább 
a kerékpárt vagy személygépko-
csit választják a tömegközleke-
dési eszközök helyett. A Hank-
ook többek között arra kereste 
a választ, hogy milyen hatással 
volt a koronavírus a hazai au-
tósokra: változtattunk-e a szo-
kásainkon, óvatosabbá, fegyel-
mezettebbé váltunk-e az elmúlt 
év során? A prémium abroncs-
gyártó online kutatásában több 
mint 1100 sofőr vett részt. 

Nem nőttünk össze 
az autónkkal

Noha a Budapesti Közleke-
dési Központ az utazási kedv 
drasztikus csökkenéséről szá-
molt be, a Hankook minikuta-
tásának eredménye azt mutatja, 
hogy az autósok többségére a 
járványügyi intézkedések mér-
sékelt hatással voltak. A vála-

szolók csupán 15,5 százaléka 
jelezte, hogy a járvány kitöré-
se óta tömegközlekedés helyett 
a saját autóját részesíti előny-
ben; a gépjármű-tulajdono-

sok közel kétharmada (60,7%) 
azonban az elmúlt év során sem 
változtatott az autóhasznála-
ti szokásain, ugyanolyan gyak-
ran használja az kocsiját, mint 
korábban. Érezhető a kijárási 
korlátozások, a távmunka és a 
digitális oktatás hatása is az uta-
kon: a kérdőív kitöltőinek ötöde 
(22,1%) kevesebbet vezet, mint 
korábban.

Betartjuk az óvintézkedéseket
A Hankook arra is kíváncsi 

volt, milyen módszereket alkal-
maznak az autótulajdonosok 
a fertőzésveszély csökkentése 
érdekében. A védőfelszerelé-
sekkel kapcsolatos kérdésekre 
kapott válaszok alapján meg-
nyugtató és látványos erőfeszí-
téseket láthatunk a védekezés 
terén, ugyanis a válaszadók 65 
százaléka, összesen 713 fő az el-
sősegély doboz mellett további 
egészségügyi védőfelszereléssel 
is felszerelte a járművét. Szinte 
mindenkinél (95,5%) találunk 
maszkot és fertőtlenítőt (83%) a 
kesztyűtartóban. Kesztyűt jóval 
kevesebb emberen látunk az ut-
cán, a válaszadók több mint fele 
azonban erről is gondoskodott.

A maszkviselést viszont úgy 
tűnik, kevésbé érezzük szük-
ségesnek vezetés közben: a ki-

töltők többsége nem veszi fel a 
maszkot, ha egyedül vagy csa-
ládtagokkal ül az autóban, és 
csupán 7,2 százalékuk válaszol-
ta azt, hogy elővigyázatosság-

ból maszkot visel, ha idegenek-
kel utazik. Ebben a kérdésben 
a nők szigorúbbnak bizonyul-
tak, a kérdőív tanulsága szerint 
ők nagyobb arányban hordanak 
maszkot a volán mögött. 

A szabadban már jóval kö-
rültekintőbbek és szabályköve-
tőek vagyunk: a válaszadók 66,6 
százaléka még az autóban felve-
szi a maszkot, közel ötöde pe-
dig rögtön azután, hogy kiszállt 
a járműből.

Nagyobb gondot fordítunk 
az autó belső terének tisztán 
tartására is: a válaszolók 40,4 
százaléka hetente fertőtleníti a 
jármű belső terét, különös fi-
gyelmet fordítva a kormányke-
rékre, a sebességváltóra és a ké-
zifékre.

Nem csökkent a bizalom 
és a segítő szándék

Bármennyire igyekszünk is 
a minimálisra korlátozni a sze-
mélyes kontaktusok számát, 
vannak helyzetek, amikor el-
kerülhetetlen, hogy kapcsolat-
ba kerüljünk idegenekkel: au-
tósként például időről időre fel 
kell keresnünk az autószerelő 
műhelyt. A Hankook felmérés-
ében részt vevő hazai sofőrök 
77,2 százaléka úgy véli, hogy a 
biztonsági előírások betartása 

mellett a szervizek sem jelente-
nek nagyobb kockázatot, mint 
a napi bevásárlás. Vannak per-
sze olyanok is, akik szigorúan a 
legszükségesebb találkozások-
ra szorítkoznak: a válaszadók 
3,9 százaléka inkább elhalaszt-
ja a szervizelést, ha van rá mód. 
Hasonló azok aránya (3,2%) is, 
akik a jelenlegi helyzetben de-
fekt esetén sem kérnének isme-
retlenektől segítséget, és valami-
vel többen (8,3%) vannak, akik 
a harmadik hullám idején már 
nem vállalják, hogy kapcsolatba 
kerüljenek idegenekkel.

Ugyanakkor a veszélyhely-
zet ellenére sem csökkent szá-
mottevően a segítőkészség és az 
egymás iránti bizalom. A Han-
kook tavalyi online kérdőíves 
kutatásának eredményével ösz-
szhangban a válaszadók túlnyo-
mó többsége (77,2%) a járvány 
ellenére is megállna segíteni a 
bajbajutott autóstársnak. A ko-
rábbiaktól eltérően azonban a 
biztonsági intézkedések betar-
tására sokkal nagyobb figyelmet 
fordítanak, hiszen a megkérde-
zettek 14,5 százaléka kifejezet-
ten elvárja, hogy a másik sofőr is 
maszkot viseljen.

A Hankook felmérése alap-
ján úgy tűnik tehát, hogy a ha-
zai autósok nemcsak tisztában 
vannak a járvány megfékezését 
szolgáló óvintézkedésekkel, de a 
mindennapok során szem előtt 
is tartják és követik a szakem-
berek ajánlásait. Jó hír továbbá, 
hogy számíthatunk egymásra – 
ám fontos hangsúlyozni, hogy a 
biztonsági intézkedések betar-
tása a szervizekben és az uta-
kon elengedhetetlen a magunk 
és mások egészsége érdekében. 

A Hankook online, nem 
reprezentatív felmérése 2021. 
04. 06. – 2021. 04. 13. között 
készült a Typeform felületén. A 
válaszolók közel négyötöde 30 
év fölötti; férfiak és nők nagy-
jából azonos arányban töltötték 
ki a kérdőívet.
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde
 A férőhelyszámnál is 
több a jelentkező

Bölcsődénkbe folyamatos a jelentkezés. A következő tan-
évre a felvételről illetve az elutasításról május 31-ig határo-
zatot küldünk a szülők  részére.

Óvodánkban az elmúlt héten történt a beiratkozás. Fé-
rőhelyeink száma 150 fő, jelentkezők száma 152 fő. Szintén 
határozatot kapnak a szülők a felvételről illetve az elutasí-
tásról.

Óvodánkban beszoktatás nincs ezért kérjük az új szülő-
ket, hogy július hónapban látogassanak be az intézménybe, 
ismerkedjenek óvónénikkel, dajka nénikkel a környezettel. 
Ez nagymértékben megkönnyíti a kisgyermekek szeptem-
beri tanévkezdését.

Szeretettel várjuk a gyermekeket és a szülőket egyaránt.
Pálinkás Tiborné
intézményvezető

Tavaszi mozgolódás 
a Manóvárban 

A hagyományokhoz hűen, 
a Föld napjához kapcsolódó-
an 2021. április 27-én, ked-
den vidám mozgásos délelőt-
töt szerveztünk a járványügyi 
szabályok betartásával.

A gyermekek hoztak erre 
a napra kerékpárt, rollert, 
kismotort.

Az óvoda előtti útszakaszt 
a rácalmási Szent György 
Polgárőr Egyesület biztosí-
totta. Ezúton is köszönjük!

Az óvoda udvarának kü-
lönböző állomásain pedig 
a földdel és a természettel 
kapcsolatos feladatok színe-
sítették az eseményt.

VISZLÁT, ÓVODA!

A gyermekkor egyik fon-
tos eseménye az óvodai bú-
csúzás. 

2021. május 28-án, pén-
teken, ünneplőbe öltözve, vi-
dám énekszóval és műsorral 
köszönnek el a nagycsopor-
tosok az óvodától, kispajtá-
soktól.  A búcsúzás a délelőt-
ti órákban zárt körben zajlik. 

Későbbiekben minden cso-
port egyénileg is, különböző 
formában ünnepli és búcsúz-
tatja az iskolába készülőket. 

Az eseményt a tavalyihoz 
hasonlóan megörökítjük, és 
a búcsúzás legszebb pillana-
taiból készült felvételt utólag 
be lehet majd szerezni, így a 
szép emlék megmarad.
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Ruhabörze
Rácalmás Város Önkormányzat Család-és Gyermek-

jóléti Szolgálat tájékoztatja a rácalmási lakosokat, hogy  
 június 01-jén, kedden 
 9-12 óra között

ruhabörzét szervez,  a kedves rácalmási lakosok által 
felajánlott ruhákból, cipőkből, 
 amik ingyen elvihetőek.
Helyszín: Jankovich-kúria, 2459 Rácalmás, Jankovich Mik-
lós köz 5-7. a nagyszínpad mellett. 

Vass Erika, Hódiné Schillinger Andrea 
családsegítők

A kúriába költözött  
a gyermekjóléti szolgálat 
és a szociális gondozó hálózat
Tisztelt Rácalmási lakosok! 

Rácalmás Város Önkor-
mányzata felújíttatja és át-
alakíttatja a régi városháza 
épületét, emiatt a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat 
és a szociális gondozó háló-
zat ideiglenesen a Jankovich 
Kúria kézműves épületébe 
költözött.

Új címünk:
2459 Rácalmás, Jankovich 

Miklós köz 5-7. Szolgálatun-
kat a Madách Imre utca felöl, 
közelíthetik meg.

Az ügyfélfogadás tovább-
ra is a megszokott módon 
működik a járványügyi elő-
írások betartásával. Minden 
eddigi szolgáltatásunkat biz-
tosítani tudjuk a lakosság ré-
szére. 

A pszichológus csütör-
tökön 8.00-14.00-ig fogad-
ja ügyfeleit. Hozzá minden 
esetben csak előre egyezte-
tett időpontban lehet jönni.

Örömmel tájékoztatjuk 
a lakosságot, hogy újra fo-
gadhatjuk az adományokat, 
amire eddig a járványügyi 
rendelkezések miatt, sajnos 
nem volt lehetőségünk. 

A beérkezett adományo-
kat havonta egy alkalom-

mal börze formájában szét-
osztjuk az arra rászorulók 
között.

 FONTOS!
A vonalas telefonszáma-

ink jelenleg nem működ-
nek. 

Kérjük, hogy az alábbi 
telefonszámokon hívjanak 
minket!

Elérhetőségeink:
Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat: 
Vass Erika
06/30/960-8852
e-mail:csaladsegito@ra-

calmas.hu
  
Hódiné Schillinger 

Andrea
06/30/960-0230
e-mail:gyerekjoletisz@ra-

calmas.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

Bajnokok lettek  
a rácalmási kenusok

Május 7-9.  közt rendezték meg Győrben a Maraton Ma-
gyar Bajnokságot.

A Rácalmás SE fiatal kenusai „borsot törtek” a nagy egye-
sület versenyzői orra alá.

Antal Iván tanítványai közül az indulók mindegyike  
bajnoki címet ért el.

Bajnok lett:
C-2 U13 U-14, 10 km: Poszpischil Lőrinc, Nagy Roland.
TC-4 U10 U12 5 km: Braun Ádám, Jankovics András, 

Lampert Adrián, Suta Koppány.
PC-2 U-10 U12 5 km: Partizer Maja, Poszpischil Luca.

A versenyzőknek gratulálunk!
Bölcskei Ferenc  szakosztályvezető
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„Jöjj Szentlélek Úristen…”
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Sok szeretettel köszön-
tök minden kedves Olva-
sót! Jézus feltámadása után 
49 nappal kiáradt a Szent-
lélek az apostolokra, és arra 
indítja őket, hogy a nyilvá-
nosság előtt, legyűrve félel-
meiket, a Jézus hozta öröm-
hírről beszéljenek. Beszédük 
után igen sokan megtérnek, 
és csatlakoznak a Krisztus-
követők társaságához. Ezzel 
mintegy megszületik a földi 
egyház. Ennek ünnepét ül-
jük pünkösd vasárnap. De 
vajon miért is fontos ez?!

Amikor az ember csat-
lakozik egy nagyobb cso-
porthoz vagy közösséghez, 
és szeret ott lenni, akkor 
úgy érezheti, hogy milyen jó 
lenne, ha a közösségen belül 
azokhoz tartozhatna, akik a 
mozgatórugói annak, akik 
különleges jogokat birtokol-
nak a közösségen belül. Sok-
szor ez lehetetlen az ember 
számára.

Jézus korában sok val-
lási megnyilvánulás volt. A 
különféle istenségek, tanok 
körül szerveződtek össze, 
és hirdették „titkaikat”. Vi-
szont legtöbbször az isten-
ség, aki köré összegyűltek 
„kiválasztott” néhány em-
bert, akik a tanok legben-
sőbb titkait, mondhatni a 
világot mozgató titkait is-
merhették meg. Ők, mint 
fensőbb rendű emberek vol-
tak, az istenség kegyében, és 
élvezhették a titkok isme-
retével járó örömöket és ki-
váltságokat. Nem mindenki 
válhatott beavatottá. Súlyos 
próbák kiállása és követel-
ményeknek való megfelelése 
kellett, hogy egyáltalán fel-
kerüljön a beavatandók lis-
tájára valaki, de még ez sem 
volt „készpénz”, hogy valaki 
bekerül. Látjuk, hogy a mai 
világban is van, hogy egy-
egy munka szinte kihalásos 
alapon üresedik meg. 

Viszont itt jön pünkösd 
nagyszerűsége és újdonsá-
ga. A Szentlélek „birtoklása” 
mondhatni azt jelenti, hogy 
én a benső körhöz tartozok, 
a kiválasztottakhoz. Viszont 
a pünkösdi esemény és az 

apostolok munkája megmu-
tatja, hogy a Lélek  kiáradá-
sa nem csak az apostoloknak 
jár ki, mint akik legközelebb 
álltak Jézushoz, mint beava-
tottak. 

Már az Ószövetség lapja-
in is megjelenik a Szentlélek, 
bár nem így kimondottan. 
A teremtésnél is jelen van, 
ott „lebegett a vizek fölött”. 
A későbbiekben nem jele-
nik meg így, viszont a pró-
fétáknál különös módon je-
len van. Legszebb formában 
Ezékiel próféta könyvében 

(Ez 37,1-14). Itt a végső 
időkről ír a próféta, amikor 
is látomásában az Isten az 
„éltető lehelet”-ével új életet 
ad a kiszáradt csontoknak, 
mindenkire, aki halott volt.

Ez teljesedik be Jézussal, 

aki a mennybenetele után 
nemsokkal elküldi a Szent-
lelket, de üdvözítő akara-
tának egyetemességével 
mindenkire kiárasztja, aki 
meghallja hívását és követi 
Őt. Ezt mutatja az is, ami-
kor Péter apostol Kornéli-
usz századosnak és családjá-
nak beszél, és beszéd közben 
a Szentlélek eltölti a Pétert 
hallgató embereket. Az Atya 
a Szentlélek munkája által 
mindnyájunkat új életre akar 
teremteni, hisz ezért küld-
te el fiát, Jézust. A Szentlé-

lekkel az ember az egyház-
hoz tartozik, Isten barátja 
és gyermeke lesz, vagyis él-
vezheti a különleges jogokat 
és örömöket. Keresztény-
ként ezek közé tartozik pl. 
a mennyországba való beju-
tás, az örök életre való feltá-
madás. 

Jézus ott áll szívűnk, lel-
künk ajtaja előtt és kopog-
tat. Aki meghallja hívását, 
és ajtót nyit neki, annak a 
Szentlelket adja, és aján-
dékait: bölcsesség, értelem, 
jótanács, tudomány, lelki 
erősség, jámborság és isten-
félelem. Szentlelke által tör-
lődik el az áteredő bűn, és le-
szünk az egyház tagja. Ezért 
is fontos a bérmálás szentsé-
ge, hisz ezzel a szentséggel 
mindenki teljesebben része-
sedhet a Szentlélek bennünk 
való munkálkodásában.

Kérjük a Szentlelket, 
hogy töltsön el bennünket 
és a feltámadás öröme buz-
dítsa a mi szívünket.

Szeretettel: Balázs atya

Kérjük a Szentlelket, hogy töltsön 
el bennünket és a feltámadás öröme 
buzdítsa a mi szívünket.
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Kedves Látogatóink!
A 194/2021. (IV.26.) Kormányrendelet értelmében a négymilliomodik COVID–19 elleni védőoltás első dózisának be-

adásával a lépcsőzetes nyitás és védelmi intézkedések feloldásának értelmében a
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár május 4., keddtől újra kinyit

Könyvtár nyitvatartása:
Hétfő:                       -
Kedd:     8-18
Szerda:    10-20
Csütörtök:    8-16
Péntek:    10-15 
Szombat:        hónap 1. szombat 8-12
Vasárnap:       -
A művelődési ház nyitvatartása:
A csoportok igényeihez igazodva, hétköznap 8-20 h között, szombaton 8- 17 h között. 
Figyelje aktuális, heti nyitvatartásunkat!
Intézményünk szolgáltatásainak többségének igénybevételét a hivatkozott kormányrendelet védettségi igazolvány meg-

létéhez köti.
Csoport- és klubfoglalkozások: A hivatkozott kormányrendelet értelmében az intézményünket (művelődési ház, könyv-

tár, kert) a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 
látogathatja. A kormányrendelet határozza meg, kit tekinthetünk VÉDETT SZEMÉLYNEK: „koronavírus ellen védett 
személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II.12.) Korm.rendelet szerinti hatósági igazolvány 
(védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.”

Az intézményünkbe való belépés 18 év felettiek számára védettségi igazolvánnyal, 
18 év alattiak számára védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt személy felügyeletével lehetséges. 

A hivatkozott kormányrendelet 1.§ (6) és (7) pontja felhatalmazza a művelődési ház dolgozóit, hogy a maguk és a ház-
ban tartózkodók egészségének védelme érdekében a jogszabályt betartása céljából az intézménybe belépni szándékozóktól 
a védettségi igazolvány és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt elkérjék.

Jogszabály alapján kötelesek megtagadni annak a beléptetését, aki a koronavírus elleni védettségét 
vagy az életkorát a jogszabályban meghatározott módon nem igazolja.

Figyelembe véve, hogy a koronavírus járvány 1. védőoltása után kapott vagy a fertőzésen átesett személyeknek adott vé-
dettségi igazolvány nem jelenti biztosan a koronavírussal szembeni védettséget sem az igazolvány tulajdonosára, sem a vele 
egy légtérben tartózkodókra, továbbra is kérjük a következő járványügyi előírások betartását:

1. Az intézmény védettségi igazolvánnyal és csak tünetmentesen látogatható!
Kérjük, amennyiben koronavírusos vagy annak tüneteit mutató személlyel kontaktált, a megfigyelési idő (2 hetes lappan-

gási idő) alatt ne látogassa az intézményt! 
2. Az intézményben kizárólag tünetmentes dolgozók vehetik fel a munkát!
3. Kérjük, használják az ajtóknál elhelyezett kézfertőtlenítőket minden egyes belépéskor!
4. Kérjük az intézményünkben továbbra is viseljen orrot és szájat eltakaró maszkot!
5. A munkatársak számára az orrot és szájat eltakaró maszk viselése az intézmény egész területén kötelező!
6. Kérjük, köhögéskor, tüsszentéskor arcát a könyökhajlattal, zsebkendővel takarja el, és a zsebkendőt rögtön dobja a sze-

metesbe!
7. A termek folyamatos fertőtlenítése érdekében kérjük, hogy a foglalkozás kezdése előtt csak maximum 10 perccel ér-

kezzenek, és a termet a használat után minél előbb hagyják el, hogy a takarítás megtörténhessen! 
8. Tájékozódjon az aktuális terembeosztásról a 2 bejárati ajtón elhelyezett tájékoztatókból, és kérjük a csoportja szá-

mára javasolt bejáratot használja a terem megközelítéséhez!
Termen belül:
9. A vírus terjedésének megakadályozása érdekében kérjük, kerüljék a termen belüli étkezést és ivást!
10. A foglalkozások ideje alatt termen belül is javasolt az orrot és szájat eltakaró maszk használata!
11. A foglalkozások ideje alatt termen belül is javasolt az egymástól való távolságtartás!
A járványhelyzet változásának függvényében fenntartjuk a változtatás és a helyszínbiztosítás lemondásának jogát!
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Nagyrendezvények: Jelenleg zenés, táncos rendezvényt (ennek minősül az augusztus 20-i városnap) a kormányrendelet 2. 

§ (2g) alkalmazásában tilos szervezni, tartani. Készülünk a városnapra, és várjuk a nyáron majd aktuális járványi előírásokat.

Szabadtéri rendezvények: Szabadtéri, nem jegyköteles, nem ültetett rendezvények továbbra sem tarthatóak. Ettől füg-
getlenül a háttérben készülünk a szabadtéri gyermeknapra, várjuk az aktuális járványügyi előírásokat, amelyek figyelembe-
vételével biztonságos körülmények között tarthatjuk meg ezt a népszerű városi programot. 

Terembérlet: A jogszabály értelmében magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig tarthatóak meg. 
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a hivatkozott kormányrendelet értelmében az intézmény 18 év felett csak védettségi iga-
zolvány birtokában, 18 év alattiak esetében pedig 18 év feletti, védettségi igazolvánnyal rendelkező személy felügyeletében 
látogatható ebben az esetben is.

KÖNYVTÁRhasználati szabályok
A könyvtár az intézményen belül működő külön szakmai egység. A könyvtárra vonatkozó szabályozások:
a. Ahogyan az intézményt, úgy a könyvtárat is csak a koronavírus elleni védettség igazolása után lehet látogatni. Kiskorú 

személy csak a vele együtt érkező, védettségi igazolványt bemutató felnőtt személy kíséretében látogathatja a könyvtárat!
b. A könyvtárat csak egészséges, tünetmentes olvasók használhatják!
c. Az olvasói tér levegőjének cseréjét folyamatos szellőztetéssel biztosítjuk!
d. A könyvtári asztalokat, pultokat, a kihelyezett íróeszközöket folyamatosan fertőtlenítjük vírusölő hatású fertőtlenítő-

szerrel!
e. A bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező!
f. Az orrot és szájat eltakaró maszk viselése a biztonságos könyvtárhasználat érdekében továbbra is ajánlott a látogatók-

nak, a könyvtár dolgozóinak kötelező!
g. A könyvtárba táskát, kabátot, egyéb dolgot behozni tilos, ezeket a könyvtár előtti tárolókon kérjük elhelyezni!
h. Egy kölcsönzés alkalmával összesen 12 dokumentum, 6 hét időtartamra kölcsönözhető, mely a kölcsönzés lejárta előtt 

egyszer telefonon vagy e-mailben hosszabbítható!
i. Az automatikus hosszabbítás június 2-ig tart, ez után a késedelmesen visszahozott könyvekre késedelmi díjat szabunk 

ki!
j. A kölcsönzéshez segítség a könyvtár online is elérhető katalógusa, mely regisztráció nélkül is elérhető a könyvtár web-

oldalán (http://94.199.48.18/sziren_0233.htm)!

Védettségi igazolvánnyal rendelkező látogatók részére elérhető könyvtári szolgáltatások:
k. A könyvtárban egyszerre maximum két olvasó tartózkodhat, maximum 15 percet, megtartva egymástól a megfelelő és 

biztonságos távolságot. A többi olvasó a könyvtár előtti térben várakozhat, megtartva egymástól a biztonságos távolságot!
l. A könyvtári tagság meghosszabbítására, új beiratkozásra a tagdíj fizetésével van lehetőség. A díj fizetésénél előnyben 

részesítjük az átutalásos és a csekkes fizetést. Új beiratkozás esetén ezt a szándékot kérjük előre jelezni, és az adatokat e-
mailben elküldeni a gyorsabb ügyintézés érdekében! A kedvezményes díjfizetési igényt előre kérjük jelezni!

m. A könyvtárban lévő két olvasói számítógép használata személyenként maximum 15 percre lehetséges, a könyvtárhasz-
nálati szabályzatban meghatározott árak ennek függvényében alakulnak!

n. A könyvtárban helyben használatra, olvasásra, tanulásra, kutatásra nincs lehetőség!
o. A visszahozott könyveket 72 órára karanténba helyezzük, a polcokra csak ez után kerülnek vissza, így kölcsönözni is 

ez után lehet azokat újra!
p. A kisgyermekkel érkező szülőket kérjük, hogy a könyvtárban végig tartózkodjanak gyermekük mellett!
q. Könyvcsomagok előre összekészítését telefonos vagy e-mailes egyeztetés alapján vállaljuk, illetve 65 év feletti, rácalmási 

olvasóink részére igény szerint házhoz szállítjuk a könyveket!

Védettségi igazolvánnyal NEM rendelkező személyek részére elérhető könyvtári szolgáltatások:
A. A kölcsönzés csak előzetes telefonos vagy e-mailes egyeztetés után, előre összekészített csomag ajtón kívüli átadásá-

val lehetséges! 
B. A könyvtári tagság meghosszabbítására, új beiratkozásra a tagdíj fizetésével van lehetőség. A díj fizetése csak átutalá-

sos és a csekkes fizetéssel lehetséges! 
Ezt a szándékot kérjük előre jelezni, új beiratkozás esetén az adatokat e-mailben kérjük elküldeni, vagy telefonon bedik-

tálni! A kedvezményes díjfizetési igényt előre kérjük jelezni!
C. A könyvtár tereiben elérhető szolgáltatások (fénymásolás, szkennelés, laminálás, nyomtatás, internethasználat) nem 

elérhetőek!
Jelen szabályozás az újranyitástól visszavonásig érvényes. 
Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Rácalmás, 2021.04.30.      

Kundra Anikó
igazgató







Rácalmás14

Gerendai Gábor júniusi zenei válogatásával a klasszikus 
zenekedvelők kedvében járunk. Ebben a hónapban 

többek között Mozart műveit hallhatják a Rácalmás TV-n 
(Tarr Kft előfizétesnél: 285-ös csatorna) a képújság alatt.
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A kutyákat imádók figyelmébe!
Mint azt a márciusi újságban olvashatták Roxyval, Eöt-

vös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán 
jártunk egy kísérleten, aminek az eredményei áprilisban jöt-
tek meg. Összességében Roxán egy nagy különleges szemé-
lyiségű négylábú, aki nagyon gazda centrikus és fajtájához 
képest nagyon türelmes és nyugodt kutya. Továbbá nagyon 
gyors a reakció, illetve megfigyelő képessége különböző tí-
pusú helyzetekben. Egy szó, mint száz mi nagyon élveztük, s 
a kutatócsoport vissza jelzése alapján Ők is teljes mértékben 
le vannak nyűgözve. Júniusban újra mennünk kell, de addig 
is pihenés van itthon egy home office kísérlettel megspékel-
ve szintén az ELTE jóvoltából, hogy ne unatkozzunk.

Idén először neveztem be Roxyt szépségversenyre, egy 
online Dog Show-ra, veterán osztályban, ahol kiváló ered-
ményeket és rengeteg dicséretet kapott Hargitai Gábor bí-
rótól. Megjegyezték azt is, hogy szinte hihetetlen, hogy egy 
ilyen szép kiállású border collie-nak nincs törzskönyve. Na-
gyon szépen köszönjük itt is ezt a csodálatos eredményt, s 
leírásokat!

Továbbá most, hogy már jön a jó idő igencsak kedvez a 
magas fűben megbújó kullancsok számára is. Kedvenceink-
re fokozottan oda kell figyelnünk ilyenkor egy nagyobb séta 
vagy egy hosszú túra esetén, hiszen a kullancs csípése által 
okozott betegség akár halálos is lehet négy lábú családtag-
jainknak. A legkiemeltebb betegség a Babesiosis (babézia), 
aminek tünetei nem azonnal jelennek meg a kutyákon, de 

sok gazdinak szembetűnik a hirtelen jött étvágytalanság, il-
letve rossz kedv. Mi a Bravecto tablettát alkalmazzuk, ami-
nek hatása 3 hónapig tart. Állatorvosnál kapható különböző 
méretű kutyusok számára.

 Reméljük, hogy hamarosan újra találkozhatunk, s bízom ben-
ne, hogy idén sem maradnak el a Rácalmási Művelődési Ház és 
Könyvtár táborai!

Glocz Adrienn
Fotó: Cseh Szilvia

A kincsek körülöttünk vannak: madarak és fák
A május 10-én ünnepel-

jük a madarakat és a fákat.
A Művelődési Ház és 

Könyvtár a helyi gyerekek-
nek rendszeresen szervez a 
világnapok céljainak támo-
gatására programokat. Az 
elmúlt héten olyan tematikus 
programsorozatra invitálták 
a kisiskolásokat, illetve a je-
lenlegi és jövőbeli cim-cim 
Cimborákat, ami a madarak 
és fák napjához kapcsolódik, 
és a figyelmet a terület fon-
tosságára irányítja.

A témahét kezdő eleme-
ként a közművelődési szak-
emberek online kérdőívet 
állítottak össze Körülöt-
tünk lévő kincseink címmel. 
A feladatsort  a művelődési 
ház közösségi média felüle-
tén tették közzé, és a diákok 
megfejtéseit május 28-ig 
várják. Most is érdemes ve-
lük játszani, mert a helyesen 
válaszolók között értékes 

ajándékokat sorsolnak majd 
ki: az emléklapon kívül  a 
három szerencsés  ajándék-
könyvet kaphat majd a he-
lyes megfejtésekért jutalmul.

Az ünnephez kapcsolódó 
rendezvény részeként május 
15-én, szombaton a szerve-
zők délelőtt 10 órára a mű-
velődési házhoz hívták az ér-
deklődőket. A helyi Cimbora 
Klub ünnepélyesen madár-
etetőt helyezett el a rácalmási 

közösségi téren. A madárete-
tő feliratában és megjelenés-
ében is a cimborákhoz illő. 
De a fának, amire kihelyez-
ték, szintén különös jelentő-
sége van, hiszen a klub tagjai 
ültették el a parkban.

A Cimbora Klub veze-
tőjét, Törökné Antal Mária 
könyvtárost kérdeztünk az 
eseményről.

–  A Cimborafát hét éve 
ültettük az akkori cimbo-

rákkal, akik ma már közép-
iskolások, főiskolások. Min-
den új Cimbora Klub egy 
hársfát ültet, így kapcsoló-
dunk össze egy észrevétlen 
hálóval. Ma erre a fára he-
lyezzünk el ünnepélyesen 
a madáretetőnket. Ezentúl 
majd minden héten helye-
zünk el madáreleséget ben-
ne, és megfigyelhetjük, mi-
lyen madarak járnak majd 
ide, milyen kincsek vannak 
körülöttünk – mondta el a 
klub vezetője.

A program végén egy kö-
zös, felfedező sétára invitál-
tak mindenkit a rácalmási 
szigetben. A fokozottan vé-
dett terülen a Sirály Horgász 
Egyesület elnöke, Dualszky-
Kovács István vezette a ter-
mészeti kincsek iránt érdek-
lődő résztvevőket.

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

A Cimbora Klub tagjai szeretnék majd megfigyelni a közös madárete-
tőjüknél a környezetük kincseit
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A cigányzenészektől a Cigánypalotáig    
Rácalmáson nem élt olyan 

sok cigány, mint a környe-
ző településeken. Viszont 
cigányzenészek a cigány-
lakosságon belül nagyobb 
arányban voltak, mint más-
hol. Kéregető, házaló cigá-
nyok sosem voltak. 

A legrégebbi foglalkozá-
suk a vályogvetés volt. Késő 
tavasztól –kora őszig a tógö-
dör területén és máshol is ve-
tették a vályogot és adták el. 
Érdekes és különleges foglal-
kozása volt a ló kupeceknek, 
vagy ló csiszároknak. Vásá-
rokon adták-vették a lova-
kat. Megvették a girhes rossz 
lovat, feljavították és jelen-
tős haszonnal eladták. Ilyen 
kupec volt Kovács Károly, a 
Cigány Káró. A holokausz-
tot is megjárta, 1945 után 
híres mesemondó lett. Több 
kitüntetést is kapott. Törté-
netét korábban már részlete-
sen megírtam. 

Vándorcigányok voltak a 
teknővájó cigányok. A ka-
nászjárásnál (ma ott van a 
szennyvíztisztító) szoktak le-
telepedni. Nagy farönköket 
vettek, és egy-egy rönkből ki-
vájták az edényeket, először 
a nagyteknőt, aztán a kisebb 
edényeket, végül a legkiseb-
beket és a fakanalakat. Addig 
maradtak, amíg volt kereslet 
az árujukra, aztán továbbáll-
tak.

A cigányzenészek külön 
kasztot alkottak. 1848-ban 
megszűntek az úrbéri kötele-
zettségek, a nemes urak meg-
szűntették a házi zenekarok 
konvencióját. Ezek a zene-
karok kilátástalan helyzetbe 
kerültek. A szabadságharc le-
verését követő nemzeti gyász 
és ebből kifejlődő sírva - ví-
gadás (sírva vígad a magyar) 
szabadította fel őket szeren-
csétlen helyzetükből. Keres-
ték a cigányzenészeket. Újjá 
alakultak és kiteljesedtek. A 
nagyobb vendéglőkben meg-
jelent a dobogó, rajta letakart 

cimbalom és a sarokba tá-
masztott nagybőgő, jelezve, 
hogy esténként cigányban-
da muzsikál. A tehetségesek 
egyre előrébb jutottak, pesti 
kávéházakba, de még Párizs-
ba és Londonba is eljutottak. 
Zenész dinasztiák keletkez-
tek, gyermekeiket érettsé-
giztették. A cigányok ezen, 
monopóliumát rádió és a 
konzervzene törte meg. A ci-
gányzenekarok egyeduralma 
az 1860-70-es évektől 1920-
30-ig tartott. 

Itt Rácalmáson két olyan 
családot találtam, akik 1848 
előtt házi zenekarként mű-
ködtek. Az egyik a Nyári, a 
másik a Patkó család tagjai-
ból került ki. Mindkét zene-
kar több generáción keresztül 
működött ´48 után is. 

A cigányok két utcában, 
a Cigányközben és a Felső-
Pincesoron laktak. A század-
forduló körül itt még a leg-
több cigánycsalád putriban 
lakott. 1910 után váltottak át 
vályogból épült szoba-kony-
hás házakra. 

A rácalmási cigányzene-
karok között mindig voltak 
olyanok, melyek nemcsak 
Rácalmáson, hanem telepü-
lésünk határain kívül is hí-
resek voltak. Ha egy gyerek 
zenész családban született – 
ha tehetséggel is megáldotta 
a sors – felnőtt korára híres 
zenész lehetett. Így alakul-
tak ki a kettő-három, esetleg 
több generációs zenész famí-

liák. Gyakran olyan nagy volt 
a család és olyan tehetséges 
tagokból állt, hogy a család-
tagokból összeállt egy jó ze-
nekar. 

A cigányzenészek a bálok 
fő szereplői voltak. Sok kocs-
mában, vendéglőben volt bál 
és a legtöbbnek megvolt a 
maga zenekara. A bál után a 
legények a cigányokkal men-
tek a lányos házhoz szerená-
dozni. 

Ha meghalt egy híres ci-
gányzenész a temetőben egy 
zenekar búcsúztatta. 

Az első világháborúban 
sok fegyverre volt szükség, de 
elfogyott a réz, az egyik leg-
fontosabb alapanyag. Az ál-
lami vezetés elrendelte a ha-
rangok beszolgáltatását. Itt 
Ráczalmáson is összegyűlt a 
nép és ünnepélyesen leemel-
ték a legnagyobb harangot. 
Gönczöl Antal esperes bú-
csúztatta a harangot: eddig 
misére hívta a híveket, most 
pedig vigyétek az állomásra és 
szolgálja a hazát. A harangot 
vivő kocsi után egy nagy ci-
gányzenekar húzta a szomorú 
búcsúztató dalokat.

A következőkben rövi-
debb - hosszabb részletezés-
sel -  a teljesség igénye nél-
kül - néhány zenész családot 
megemlítek. 

A Kovács famíliáról, mint 
zenészekről az 1850-es évek-
től vannak nyomok. Kovács 
Sándor (1856) Gárdonyból 
benősült az Oláh családba és 

Oláh Zsófiát vette feleségül. 
Hasonnevű társával, Kovács 
Józseffel, aki akkor már itt 
élt Rácalmáson megszervez-
ték a Kovács zenekart. Mind-
két Kovácsnak sok gyermeke 
született a Századfordulóra 
már több Kovács család volt 
és a zenekarnak is sok Kovács 
tagja volt. A zenészeket, hogy 
megkülönböztessék egymás-
tól, ellátták a munkájukhoz 
kapcsolódó becenévvel. Így 
lett pld. Kovács Józsefből Bő-
gős Jóska, Kovács Mihályból 
Kokas Miska, stb. És ezt a be-
cenevet az utódok is viselték. 
A két Világháború között egy 
nagyon erős, jó zenekarként 
működött.

Rácalmáson a Hassza fa-
mília adta az egyik legna-
gyobb családi zenekart. Hasz-
sza Lajos az 1860-as években 
született Rácalmáson. Mag-
da Rozáliát vette feleségül, 
aki szintén zenész családból 
származott. Három fiuk volt: 
Lajos (1888), István (1893) 
és Ferenc (1895). Az apa, La-
jos volt a prímás, a gyerekei, 
de később az unokái is, foko-
zatosan bekapcsolódtak a ze-
nélésbe. Hassza Lajos egyik 
unokája István (1924) a II. 
Világháborúban orosz fog-
ságba került és ott halt meg. 

Nem csak Rácalmáson, 
hanem távolabbi vidékekre is 
hívták őket, hiszen jó nevük 
volt. A ma élő rácalmási ci-
gányok közül néhányan még 
emlékeznek a Hasszákra.

A zenekar gyakorlatilag az 
1880-tól- 1970-ig közel 100 
éven keresztül működött. A 
temetőben egy sírhalom em-
lékeztet a Hassza zenekarra.

Patkó Pista (Patkó Ist-
ván) (1893-1950) Rácalmá-
son született. Apja Patkó Jó-
zsef, anyja Újfalusi Julianna. 
A rácalásiak körében az egyik 
legkedveltebb zenész volt. 
Felmenői már 1848 előtt is 
zenéltek. Patkó Pista igen te-
hetséges prímás volt már fi-

Patkó Pista zenekara aratási ünnepen



Rácalmás 17
atal korában is. Hamarosan 
híres cigányzenekart vezetett, 
melynek ő volt a vezető prí-
mása. Bálokba, lakodalmakba 
hívták, nem csak Rácalmá-
son, hanem mindenfelé.

Nem a Cigányközben la-
kott, hanem a Szent Imre 
úton (ma: Szigetefő utca) egy 
kis házban.

A Jankovich uraság min-
den évben megfogadta Patkó 
Pistát, hogy az aratás végén ő 
adja a zenét. A Jankovichok-
nál 10-15 aratóbanda dolgo-
zott, akik az utolsó napon a 
Csillag csárdánál gyülekeztek 
és egy méter átmérőjű koszo-
rúval, valamint Patkó Pista 
zenekarával és a falusiak kí-
séretével felvonultak a kúria 
udvarába, ahol köszöntötték 
az uraságot és ő étellel, itallal 
viszonozta a köszöntést.

Patkó Pista, 1950-ben 57 
éves korában hunyt el. Te-
metésén nem csak több száz 
rácalmási lakos, hanem buda-
pesti zenészek is nagy szám-
mal vettek részt. Húzták a 
szomorúnál-szomorúbb da-
lokat: Lehullott a rezgőnyár-
fa ezüstszínű levele……A je-
lenlévők szeméből hullott a 
könny. Sírja a rácalmási te-
metőben a Fő út mellett fek-
szik és Halottak Napján még 
ma is virág borítja.

Rácalmás leghíresebb ze-
nész famíliája a Nyáriak vol-
tak. Már Mária Terézia korá-
ban is Ráczalmáson éltek és 
zenéltek. Mégpedig annyira, 
hogy rádió és televízió nélkül 
is országos hírűk volt. E famí-
liából származik Nyári Mi-
hály, majd később Nyári Pál 
(1895-1976), akik híres prí-
mások voltak. A zenekar tag-
ja volt Mihály testvére, János 
és János fia, Károly, aki egy 
napon született Mihály gyer-
mekével Istvánnal, Rácalmá-
son 1851-ben.

Nyári Pista (Nyári István) 
(1851-1919) Ráczalmáson 
született. Apja, Nyári Mihály 
zenész, anyja, Máté Anna A 
Cigányközben éltek. Már if-
júkorában felismerték tehet-
ségét és a legjobb zenekarok-

ban hívták cimbalmozni. De 
külföldön is felfigyeltek rá és 
folyamatosan járta a világot. 
A Magyar Kormány felké-
résére 1900-ban részt vett a 
nagy magyar sikerrel zárult 
párizsi világkiállításon. Itt 
többször fellépett, vele Fábi-
án Sebestyénné, Mazur Ma-
riska népdalénekes is. Szent-
péterváron, Bécsben és más 
európai nagyvárosokban is 
szerepelt. Főúri kastélyokba 
hívták. Nagy kőrutazása volt 
Amerikában.

A következő mondato-
kat európai újságokból idé-
zem: Mai játéka lázba hozta 
a közönséget. Leeresztették 
a függönyt: tombolt a pub-
likum. És így történt ez há-
romszor egymásután. Olyan 
ennek a cigánynak a techni-
kája, hogy a keze valósággal 
anatómiai érdekesség szám-
ba megy, ragyogó tisztaságú, 
meleg csengésű futamai di-
csőséget szereznek neki vi-
lágszerte. 

Természetes, hogy a gá-
zsia is igen magas volt: na-

gyon sok pénzt gyűjtött ösz-
sze. 

1910 után már kevésbé 
járt külföldön, hazatelepe-
dett Ráczalmásra, 1914-ben 
lakhelyükhöz közel kiválasz-
tott egy telket és megbeszélte 
a tervezővel és a kivitelezővel, 
hogy neki olyan polgári épü-
letet építsen, mint amilyet a 
rácalmási urak építettek ma-
guknak: az épület oszlopos és 
timpanonnal ellátott legyen. 

A szép és nagy kúriát ha-
marosan felépítették és a cim-
balom művész beköltözött 
családjával a kúriába. Mire el-
készült, a rácalmásiak nevet is 
adtak neki: Cigánypalota. 

Nyári Pista a Cigánypa-
lotát csak néhány évig élvez-
hette, mert 1919-ben – az ak-
kor még általánosan elterjedt 
népbetegségben - tüdőbajban 
meghalt. A szép épület azon-
ban az örökösöknek nem kel-
lett, ezért eladták. 

A Cigánypalota vevő-
je, Jankovics István Rácal-
más egyik legtekintélyesebb 
embere volt. Mintagazdasá-

got vezetett, képviselő volt és 
több társadalmi funkciót töl-
tött be. 

Az 1960-as években a Ci-
gányköz nevét az akkori Ta-
nács Béke közre változtatta, 
mivel a Cigányköz nevet le-
alacsonyítónak tekintették. 
1999-ben a település szava-
ros utcaneveit rendbe kel-
lett hozni, mert nem lehe-
tett eligazodni az utcákban. 
A Békeközből egy másik 
utca ágazott ki, aminek szin-
tén Békeköz volt a neve. Ki-
rály Imréné, Marika volt a 
fő névadó, az Önkormány-
zat vezetésnek azt javasol-
ta, hogy a cigányzenészek 
egyik legjellemzőbb eszközé-
ről, a cimbalomról legyen az 
új utcaszakasz elnevezve. En-
nél jobb nevet nem találhat-
tak volna. Legyen a Cimba-
lomköz emlékezés Rácalmás, 
valamint Európa egyik nagy 
cimbalmos művészére, Nyári 
Pistára.

Bárdos József rácalmási 
születésű – pap – tanár – író 
emlékirataiban találkozunk 
Nyári Pista történetével és a 
Cigánypalota építésével. 

Az elmúlt 100 évben az 
épületet többször felújították. 
Jelenleg lakhatatlan, felújítás 
alatt áll. 

A cigányzenészek eltűné-
sével a múltunk egyik leg-
színesebb része veszett el. 
Gondoljuk csak a cigányok 
csodálatos muzsikájára, a 
szép bálokra és szerenádok-
ra, s arra a hangulatra, amit a 
cigányzene hatására átéltünk. 
De az időt nem lehet vissza-
hozni. 

Szalai Árpád

Forrásmunkák: 
Mosonyi Mihály: Egy 

rácalmási a régi Rácalmásról
Bárdos József emlékirata
Kovács Györgyné Incike, 

Vadász Mária és Csurgó Ist-
ván – emlékezései.

www.familysearch, Törté-
nelmi feljegyzések keresése 
és eredményei. 

Fejér Megyei Hírlap, 
1992-06-11Patkó Pista sírja

Összevont nagy zenekar
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok
KOSÁRLABDA mérkőzések zárt kapusak maradnak

A kosárlabda utánpótlás mérkőzésekről a Magyar Kosár-
labdázók Országos Szövetsége úgy rendelkezett, hogy to-
vábbra is érvényben marad a zártkapus korlátozás, tehát a 
mérkőzések nézők számára nem látogathatóak.

Az utóbbi hónapokban a Dunaújvárosi Sárkányok ko-
sárlabdázói egyre több edzéssel és több korosztály mérkő-
zéseivel is színesítették a rácalmási sportéletet. Az U18-as 
korosztály csapatának edzéseit és mérkőzéseit a Küzdőté-
ren tartották, a kisebbeknél (U11, U12) pedig tornarend-
szerben lejátszott bajnoki meccsek kerültek megrendezésre 
több hétvégén is.

ISKOLA – TESTNEVELÉS ÓRÁK
2021. 04. 19-től az alsósok újra jelenléti oktatásban vesz-

nek részt, a 3-4. osztályosok testnevelés óráikat a sportcsar-
nokban tartják. Május 10-től a felsősök is visszatérnek. 

UTÁNPÓTLÁS KÉZILABDA  
A RSE utánpótlás csapatai fokozatosan visszaálltak a ter-

mi edzéseikre, délutánonként élettel teli a sportcsarnok. Az 
elmaradt bajnoki mérkőzéseket már nem játsszák le: a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség Szakmai- és Versenybizottsága a 
2020-2021. évi valamennyi utánpótlás versenysorozatát be-
fejezetté nyilvánította 2021. 04. 30-án. 

KÉZILABDA felnőtt mérkőzések látogathatóak!
A RSE felnőtt csapatainak áprilisban volt bajnoki fordu-

lója Rácalmáson, a bajnoki hajrá most következik: a nők az 
5. a férfiak a 3. helyen állnak lapzártakor. 

A felnőtt bajnokságok folytatódnak, a mérkőzések – így a 
Rácalmás Sport Egyesület férfi és női csapatának összecsa-
pásai is - a hatályos jogszabályok és a kézilabda szövetség ál-
lásfoglalása szerint látogathatók:

• A belépés a kormányzat 2021. 04. 29-i döntésének ér-
telmében a 18 évnél idősebb nézők esetében csak védettségi 
igazolvány birtokában lehetséges. 

• Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a védettségi igazolvány 
csak arcképes hatósági igazolvánnyal (érvényes útlevél, jo-
gosítvány, személyazonosító igazolvány) együtt jogosít a be-
lépésre! Igazolnia kell továbbá életkorát a 18 évnél fiatalab-
baknak is arcképes igazolványuk felmutatásával!

• a rendelet értelmében 18 év alatti csak nagykorú, védett-
ségi igazolással rendelkező felügyeletével léphet be.

• A szervezőknek a rendelet szerint meg kell tagadniuk a 
belépést attól, aki életkorát vagy a védettségi igazolvány érvé-
nyességéhez személyazonosságát nem tudja igazolni a jog-
szabályban előírt módon!

• A sportcsarnok maximálisan 80 nézőt fogadhat.

04. 29. U 18-as kosárlabda mérkőzés pillanatai: Dunaújvárosi Dragons – Siófok (fotók: RLJ)

04. 17. RSE-Mór női kézilabda mérkőzés 04. 17. RSE-Martonvásár férfi kézilabda mérkőzés
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Az aktuális programokról és intézkedésekről 
a sportcsarnok honlapján 

és facebook oldalán 
is tájékozódhatnak:

www.racalmasisportcsarnok.hu
https://www.facebook.com/racalmasisportcsarnok

                                                            VIZI GÁBOR VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY 
  
KKeeddvveess  SSzzüüllőkk,,  kkeeddvveess  GGyyeerreekkeekk!!  

HHaa  nnyyáárr,,  aakkkkoorr  ééllmméénnyyeekkkkeell  tteellii,,  aakkttíívv  ttáábboorrookk!!  
AA  RRááccaallmmáássii  RReennddeezzvvéénnyykköözzppoonntt  ééss  

SSppoorrttccssaarrnnookk  sszzeerrvveezzéésséébbeenn  kkéétt  nnyyáárrii  ttáábboorrrraa  
iiss  jjeelleennttkkeezzhheetttteekk::  jjúúlliiuussbbaann  aa  SSppoorrttccssaarrnnookk,,  

aauugguusszzttuussbbaann  aa  VViizzii  GGáábboorr  VVíízziittúúrraa  
MMeeggáállllóóhheellyy  lleesszz  aa  bbáázziissuunnkk!!  

SSzzeerreetteetttteell  vváárruunnkk,,  hhaa  iizzggaallmmaass  
pprrooggrraammookkrraa,,  ssookk  mmoozzggáássrraa  vváággyysszz!!  

AAmmiitt  kkíínnáálluunnkk::  ssookk  ssppoorrttooss  pprrooggrraamm,,  nnaappii  
hháárroommsszzoorrii  ééttkkeezzééss,,  mmeegglleeppeettéésseekk!!  😊😊😊😊  
AA  ttáábboorrookk  rréésszzlleetteeiirrőll  aa  SSppoorrttccssaarrnnookk  

eelléérrhheettőssééggeeiinn  lleehheett  éérrddeekkllőddnnii!!  
  

FELHÍVÁS! 

A 194/2021. (IV.26.), a 202/2021. (IV.29.), valamint a 233/2021 (V.6.) Korm. rendeletek 
értelmében, 2021. május 10-től a  

RENDEZVÉNYKÖZPONT ÉS SPORTCSARNOK, valamint a VIZI GÁBOR VÍZITÚRA 
MEGÁLLÓHELY  

lépcsőzetes nyitás következő fokozataként az alábbi szabályok mellett látogatható 
 

Védettségi igazolvány nélkül látogathatják intézményünket: 
 

• a Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI diákjai, pedagógusai az iskolai testnevelés 
órák, illetve a gyógytestnevelés foglalkozás alkalmával; 

• a sportról szóló törvény szerint a versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét betöltött személy 
és az őt felkészítő sportszakember számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából. 

• gyermekek, illetve tanulók sportoktatáson való részvétel céljából, a sportoktatás vezetőjének 
kíséretében  

 
                                                            Maszk viselése nem kötelező! 
 
  Kizárólag védettségi igazolvánnyal látogathatják intézményünket: 
 

• Koronavírus ellen védett nagykorú személyek (amatőr sportolók, nézők, látogatók) 
• Koronavírus ellen védett személyek felügyelete alatt álló kiskorúak a sportoktatáson kívül 

 
                                                          Maszk viselése nem kötelező! 
 
  Az intézmény dolgozói, akik rendelkeznek védettséget igazoló kártyával, nem kötelesek az intézmény területén   
maszkot viselni, azok a dolgozók, akik nem rendelkeznek védettséget igazoló dokumentummal, azoknak az 
intézmény területén kötelező a maszk viselése. 

 
Felhívjuk minden edző, pedagógus, sportoló, diák, sportszakember figyelmét, hogy a járványügyi 
előírásokat, valamint az időkereteket szigorúan tartsa/tartassa be! 
 

• A Sportcsarnokba való belépéskor kézfertőtlenítő használata kötelező! 
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FELHÍVÁS! 
A 194/2021. (IV.26.), a 202/2021. (IV.29.), valamint a 233/2021 (V.6.) Korm. rendeletek 

értelmében, 2021. május 10-től a  
RENDEZVÉNYKÖZPONT ÉS SPORTCSARNOK, valamint a VIZI GÁBOR VÍZITÚRA 

MEGÁLLÓHELY  
lépcsőzetes nyitás következő fokozataként az alábbi szabályok mellett látogatható 

 

Védettségi igazolvány nélkül látogathatják intézményünket: 
 

• a Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI diákjai, pedagógusai az iskolai testnevelés 
órák, illetve a gyógytestnevelés foglalkozás alkalmával; 

• a sportról szóló törvény szerint a versenyszerűen sportoló tizennyolcadik életévét betöltött személy 
és az őt felkészítő sportszakember számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából. 

• gyermekek, illetve tanulók sportoktatáson való részvétel céljából, a sportoktatás vezetőjének 
kíséretében  

 
                                                            Maszk viselése nem kötelező! 
 
  Kizárólag védettségi igazolvánnyal látogathatják intézményünket: 
 

• Koronavírus ellen védett nagykorú személyek (amatőr sportolók, nézők, látogatók) 
• Koronavírus ellen védett személyek felügyelete alatt álló kiskorúak a sportoktatáson kívül 

 
                                                          Maszk viselése nem kötelező! 
 
  Az intézmény dolgozói, akik rendelkeznek védettséget igazoló kártyával, nem kötelesek az intézmény területén   
maszkot viselni, azok a dolgozók, akik nem rendelkeznek védettséget igazoló dokumentummal, azoknak az 
intézmény területén kötelező a maszk viselése. 

 
Felhívjuk minden edző, pedagógus, sportoló, diák, sportszakember figyelmét, hogy a járványügyi 
előírásokat, valamint az időkereteket szigorúan tartsa/tartassa be! 
 

• A Sportcsarnokba való belépéskor kézfertőtlenítő használata kötelező! 
• Edzések előtt 15 perccel lehet az arra jogosultaknak az intézménybe belépni; edzés vége után 15 

perccel el kell hagyni az épületet. 
• Sportesemények előtt az arra jogosultak 60 perccel korábban léphetnek be az épületbe, az eseményt 

követően 30 perccel kötelesek elhagyni azt. 
• A védőtávolság megtartását ajánljuk az intézményt látogatók számára! 

 
A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnokba és a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhelyekre való 
belépéskor, az intézmény vezetője által megbízott, ellenőrzi a belépésre jogosító dokumentumokat. Ennek 
hiányában, az intézménybe való belépést a fenti kormányrendelet értelmében megtagadja! 
  

Köszönjük szíves megértésüket és együttműködésüket! 
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DUNAI KINCSES KERT  
DUNAÚJVÁROSBAN

Továbbra is szeretettel 
várjuk a rácalmási terme-
lőket, kézműveseket és vá-
sárlókat is a Dunai Kincses 
Kert Termelői Piac és Kéz-
műves Vásárra. A legköze-
lebbi piacnapunkat május 
22-én, szombaton rendez-
zük a dunaújvárosi Szalki-
szigeten, a kemping mellet-
ti területen, délután 14 óra 
kezdéssel. A piaci árusítás-
ra a Facebook-oldalunkon 
megtalálható elektronikus 
regisztrációs lap kitöltésé-
vel jelentkezhetnek az áru-
sok,  amit kérésre emailben 
is szívesen elküldünk. (Új 
árusok legkorábban a június 
19-ei piacnapunkra tudnak 
jelentkezni.) A helyi terme-
lői piacra a megyéből, illetve 
40 km-es körzetből tudunk 
árusokat fogadni, a Nemze-

ti Agrárkamara (NAK) sza-
bályozása szerint. Így helyi 
és környékbeli termelőktől, 
kézművesektől vásárolhat-
nak a látgatók jó minőségű, 
egészséges magyar élelmi-
szereket, maradandó értéket 
képviselő, igényes használati 
és dísztárgyakat.

A koronavírus-jár-
vány enyhülésével újra le-
het majd termékeket kós-
tolni, és ételt, italt helyben 
fogyasztani is a piacon. Az 
erre kijelölt hely a Fröcs-
cs-terasz lesz, ahol többek 
között termelői bort és pá-
linkát, kézműves szörpöket, 
üdítőitalokat, kávét, kür-
tős kalácsot, süteményeket, 
vasalt lepényt és kemencés 
lángost is találnak majd a 
vendégek.  A városi busz-
közlekedés megújítása után 

újra közlekedik hétvégi na-
pokon is a Szalki-szigetre a 
24-es autóbusz: minden óra 
32 perckor indul le a Szal-
ki-szigetre az Autóbusz-ál-
lomásról, és minden óra 13 
perckor indul fel az Autó-
busz-állomásra.

A nyár folyamán a kö-
vetkező piacnapjaink: június 
19., július 17., augusztus 14.,

Finom zöldség, gyümölcs 
terem a kertedben és van be-
lőle felesleg? Ügyes kézmű-
ves vagy és alkotásaiddal szí-
vesen keresnél némi pénzt? 
Információkkal segítünk, 
hogy milyen módon lehetsz 
őstermelő, kistermelő, adó-
számos magánszemély vagy 
vállalkozó, hogy te is bemu-
tatkozhass és legális módon 
árusíthass. Légy a közössé-
günk tagja! Árusok jelentke-
zését is várjuk, illetve infor-
mációkkal segítünk az alábbi 
elérhetőségeken:

SZILÁGYI IRÉN 
+36 20 5548388, 
TIRINGER ÁKOS 
+36 20 4833975
FACEBOOK-oldalunk: 

Dunai Kincses Kert Terme-
lői Piac

Partnerségben 
az adózókkal, 
fejlesztőkkel

A Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal lehetőséget biztosít a bel-
földi és külföldi szoftverfejlesz-
tőknek, hogy az Online Számla 
rendszer alakításában részt ve-
gyenek. A szakmai párbeszéd 
célja, hogy a számlázó szoftve-
rek fejlesztőinek javaslatai nyo-
mán az Online Számla rend-
szer a felhasználói igényeknek 
megfelelően fejlődjön.

Magyarország történetében 
a NAV az első hivatal, amely 
a GitHub-on együttműkö-
dési lehetőséget adott a szoft-
verfejlesztőknek, hogy közösen 
alakítsák az adatszolgáltatási 
rendszer jövőjét. Ezen kívül az 
online fórumokon a rendszer 
fejlesztőivel, szakértőivel köz-
vetlenül is tudnak párbeszédet 
folytatni. A rendszer szolgál-
tatásainak egy új irányát jelen-
ti az elektronikus számla tá-
mogatása. A NAV az adózói és 
fejlesztői igényeket is felmérte, 
amelyek meghatározták a szol-
gáltatás fejlesztését. A számlá-
zás Online Számlázó rendszer-
ben történő támogatása nem 
jogszabályi kötelezettségen ala-
pul, hanem a piaci igények és a 
NAV-hoz érkezett javaslatok-
ból alakult ki.

 A legutóbbi fejlesztéseknek 
köszönhetően 2020. december 
16. és 2021. április 13. között 
egyetlen nap sem történt szol-
gáltatáskiesés a meghirdetett 
karbantartások kivételével. A 
rendszer párhuzamosan visel-
te a jogszabályi előírás által in-
dokolt 3.0-ás verzióra átállást, 
a fejlesztés bevezetése miatt 
megnövekedett adatáramlást, 
valamint a korábbi, 2.0-ás ver-
zió által generált, 2021. április 
1-je óta érvénytelen forgalmat.  
Az Online Számla rendszer te-
hát folyamatosan alkalmazko-
dik a külső felhasználás által tá-
masztott igényekhez.  

Nemzeti Adó- és  
Vámhivatal

Mártonné Beke Éva
kommunikációs referens
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Hirdessen 
lapunkban!

Valamennyi 
rácalmási lakóhoz eljut!
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EBOLTÁS 

Tisztelt Kutyatulajdonosok! 
 
A 164/2008 FVM rendelet értelmében „az állattartó köteles minden 3 hónapnál 
idősebb ebet veszettség ellen, saját költségén beoltatni 
- a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül, 
- az első oltást követően 6 hónapon belül, 
- ezt követően évenként.”  

 
2013. január 1-től kötelező minden 4 hónaposnál idősebb kutya mikrochip (transponder) 

általi egyedi megjelölése a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján. 
 

Csak a mikrochippel megjelölt eb oltható  
(helyszínen mikrochip behelyezés megoldható) 

 
A kötelezettség teljesítésének megkönnyítése érdekében idén is megszervezzük az 
ebek kedvezményes árú oltását. 
 
Helye: Rácalmás Márkus I. utca ÁLLATORVOSI RENDELŐ! 
 
Időpontja: 2021. június 03. (csütörtök)  8.00 - 10.00h   
                     15.00 - 18.00h 
 
Pótoltás időpontja:   
2021. június 10. (csütörtök) 15.00 – 18.00 óráig.  
 
Az oltás térítési díja:    4.900 Ft  
+ a féreghajtó tabletta:       300 Ft / tbl /10kg  
+ sorszámozott oltási könyv      500 Ft / db  
 
Könyvpótlás díja       600 Ft/db! 
 
Nem oltható:  

- 3 hónaposnál fiatalabb, 
- lázas, beteg állat, 
- Mikrochippel nem rendelkező eb.  
 

Mikrochip beültetés a helyszínen is megold ható (ára 5.000 Ft) 
 
További információk: dr. Szlávik Ferenc állatorvos 06/30/951-0062 
Rácalmás Város Polgármesteri Hivatal 25/517-863                                              
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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) 

05. 31 hétfő Zöldborsó leves Rántott csirke szárny, 
rizi-bizi 

Zöldbab főzelék, sertés 
pörkölt 

Olaszos rántott szelet, 
hasáb 

Szezámos rántott csirke 
mell, krokett 

06. 1. kedd Grízgaluska leves Rántott hal rudacska 
burgonya püré 

Túró gombóc, édes 
tejföllel 

Baconnal, sajttal t. rántott 
szelet, fűszeres burgonya 

Natúr csirkemell, burgonya 
püré 

06. 2. szerda Húsleves Főtt hús, meggy mártás, 
pirított dara 

Vagdalt, petrezselymes 
burgonya 

Sült oldalas, petrezselymes 
burgonya 

Corn flakes bundában sült 
csirke mell, friss saláta 

06. 3. csütörtök Magyaros 
burgonyaleves 

Milánói makaróni Rántott csirke comb filé, 
rizs 

Milánói sertés borda Grill csirke mell, grill 
zöldség 

06. 4. péntek Zöldség leves Zöldborsó főzelék, pipi 
fasírt 

Grízes tészta Cigánypecsenye, 
vegyes köret 

Cézár saláta 

06. 5. szombat Gulyásleves Töltött csirke comb, rizi-bizi 

06. 7. hétfő Paradicsom leves Nutellás mini gombóc, 
csoki öntet 

Rizses hús Kolbásszal, sajttal töltött 
rántott szelet, hasáb 

Csirke mell steak, pet. rizs 

06. 8. kedd Lencseleves Rántott sajt hasáb Tökfőzelék, csirkepörkölt Sült csirke comb, párolt 
káposzta, rizs 

Rántott hal, vajas burgonya 

06. 9. szerda Csontleves, 
csigatészta 

Szilva lekváros derelye, 
fahéj öntet 

Rakott karfiol Lecsós tarja, rizs Csirkés gyros tál 

06. 10. csütörtök Minestrone leves Rántott csirke máj, rizs Lencsefőzelék, sült 
debreceni 

Csülök pörkölt főtt 
burgonya 

Rántott csirkemell, 
coleslaw saláta 

06. 11. péntek Bableves Lekváros palacsinta Sült csirke comb, vele 
sült burgonya 

Harcsa paprikás, galuska Tejszínes kukoricás csirke, 
penne tészta 

06. 12. szombat Fokhagyma krém 
leves 

Sült tarja, tükörtojás, hagymás tört burgonya 

06. 14. hétfő Fokhagyma krém 
leves 

Sajtos tejfölös tészta Rántott karfiol, rizs Majorannás tokány, tészta Baconbe tekert csirke mell, 
saláta 

06. 15. kedd Tojás leves Tarhonyás hús Zöldbab főzelék, sertés 
pörkölt 

Rántott ponty patkó 
hasáb, tartár 

Mustáros tejfölös sült 
csirke comb, vegyes köret 

06. 16. szerda Fahéjas alma 
leves 

Rántott szelet, hasáb Lecsós csirke máj, rizs Magyaróvári sertés borda, 
vegyes köret 

Rántott tök, rizs, tartár 

06. 17. csütörtök Tarhonya leves Sertés tokány rizs Kelkáposzta főzelék, 
vagdalt 

Brassói apró pecsenye Lacházi csirke mell, krokett 

06. 18. péntek Hamis gulyásleves Csokis derelye, csoki 
öntet 

Carbonara spagetti Cordon bleu vegyes köret Grill camambert, grill 
zöldség, rizs 

06. 19. szombat Paradicsom leves                                             Pince pörkölt 

06. 21. hétfő Zöldbab leves Rántott sajt, rizi-bizi Káposztás tészta Székely káposzta Natúr szelet,  rizs 

06. 22. kedd Kertész leves Burgonyafőzelék, sertés 
pörkölt 

Rakott kel  Sertés pörkölt, tarhonya Kanári csirke mell tekercs, 
gombás rizs 

06. 23. szerda Karfiol leves Bolognai sapegetti Stefánia vagdalt, 
zöldséges rizs 

Tarhonyás hús, kovi ubi Rántott hal, hasáb, tartár 

06. 24. csütörtök Fahéjas 
szilvaleves 

Rántott csirke comb, 
kukoricás rizs 

Sárgaborsó főzelék, 
sertés pörkölt 

Borsos tokány, spagetti Sült kacsa falatok, párolt 
lilakáposzta, rizs 

06. 25. péntek Zöldborsó leves Mákos nudli Zöldborsós sertés 
tokány, tészta 

Betyár batyu, pet rizs Rántott camambert, rizs, 
áfonya lekvár 

06. 26. szombat Bableves Rántott csirke mell, petrezselymes burgonya 

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



 

TIVOLI X150 

Elegáns formatervezés, számtalan új technikai 

megoldás

Tivoli 1.5T STD 

már 5.199.000Ft-tól

 

 

ÚJ KORANDO

Egyediség, erő, technológia. 

 

Korando 1.5T STYLE +

 már 6.999.000Ft-tól

 

 

HAMAROSAN SSANGYONG MÁRKAKERESKEDÉS NYÍLIK

DUNAÚJVÁROSBAN!

AZ ÉPÍTKEZÉS IDEJE ALATT AZ AUTÓK ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS

KIPRÓBÁLÁSA ZAVARTALANUL MŰKÖDIK!

SsangYong Újváros

 

ÚJ REXTON G�

Biztonságosabb, erősebb és kifinomultabb, mint valaha.

Új Rexton 2.2D Style 

már 10.999.000Ft-tól

 

 

 

MUSSO GRAND

Egy klasszikus pickup

Musso Grand modellek akár

1.500.000 Ft kedvezménnyel

 

 

2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor utca 122.

Tel.: 25/739-533  Mobil: 0670 4500-390

www.ssangyongujvaros.hu
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ApróhirdetésApróhirdetés

Kitűnő állapotú gyermek öltöny 128-as, 158-as, 170-es 
méretben. Telefon: 06-30/2881016

q
Rácalmási temetkezéshez keresek alkalmi munkára férfi 

munkaerőt, akár nyugdíjas is lehet.Telefon:06-30/4363717

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2021. június 18-án, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: 2021. június 7-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
június 7-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, Szigetfő út 11-13. 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!

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




