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Tóparti találkozások 
és Városnap

A tavalyi évben a nőnapi rendezvény volt az utolsó, ame-
lyet a koronavírus világjárvány kirobbanása előtt a szokásos 
módon tarthattunk meg.

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint, a korlátozások 
enyhítésével nyáron több programmal is készülünk.

Minden hónap utolsó szombat estéjén randevúra hívjuk 
a rácalmásiakat a tóhoz – részletek az újságban is megjele-
nő plakáton.

Készülünk az augusztus 20-ai városnapra a Jankovich-
kúriában, ahol este a tavalyi évben elmaradt EDDA kon-
certet pótoljuk. Ahogyan azt a rácalmásiak megszokhatták, 
készülünk városnéző kisvonattal, gyerekprogramokkal, hab-
partival, és az est zárásaként tűzijátékkal.

Schrick István polgármester

Köztisztvi-
selők napja

Július 1. a köztisztviselők 
napja! Ebből az alkalomból 
köszönetemet fejezem ki a 
közszférában dolgozó vala-
mennyi munkatársamnak. 

Köszönöm a kiváló szak-
mai munkájukat, a felada-
tokhoz való pozitív és se-
gítőkész hozzáállásukat, és 
kívánok nekik sikereket az 
élet minden területén.

Schrick István
polgármester

Trianon emlékére
Baráti beszélgetések és egy 

szülői felajánlás, egy rendkí-
vül tehetséges művészember 
és a megfogant ötlet mára 
valósággá vált. Koszti Leven-
te, aki iskolánkba járó három 
gyermek édesapja, Székely-
föld szülötte, otthona Erdély, 
hazája Magyarország. Neki 
köszönhetően készült el és 
került felavatásra csodálatos 
emlékművünk, ami méltán 
állít emléket a Jankovich is-
kolánál Trianonnak, törté-
nelmünk egy fájó tragédiá-
jának. 

Külön érdekesség hogy a 
szobrunk rácalmási a Szent-
háromság téren elpusztult ja-
pánakác fából került kifara-
gásra. (Írásunk a 8. oldalon.)
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Aktuális járványügyi tudnivalók
A járványügyi korlátozások enyhítésével Rácalmáson is 

megszűnt a kötelező közterületi maszkviselés.
– Megszűnt a kijárási tilalom és az üzletek, vendéglátóhe-

lyek kötelező zárási időpontja.
– Szabad az egyéni és csapatsport is közterületeken.
– A magán- és családi rendezvények 50 fő részvételével 

korlátozások nélkül megtarthatóak, lakodalmat pedig akár 
200 fővel is lehet rendezni korlátozások nélkül. Ha szállodá-
ban vagy étteremben tart valaki lakodalmat vagy más családi 
rendezvényt, a helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni, 
hogy a rendezvények résztvevői elkülönítve, külön terem-
ben legyenek.

– A zárt téri rendezvényeket továbbra is csak védettségi 
igazolvánnyal szabad látogatni.

– Szabadtéri rendezvényt legfeljebb ötszáz fő részvételé-
vel, korlátozások nélkül is lehet tartani. Ide tartoznak a gyű-
lések, lehet ismét tüntetni. (Ezt aztán később pontosította a 
kormány, csak június 14-től lehet tüntetni.)

– Engedélyezett az egyéni és csapatsport a közterülete-
ken.

– 50 fővel korlátozás nélkül meg lehet tartani a magán és 
családi rendezvényeket.

– Korlátozás nélkül akár 200 fővel is lehet tartani lako-
dalmakat.

– A zenés-táncos rendezvények csak védettségi igazol-
vánnyal látogathatóak. A 16–18 évesek már nemcsak felnőtt 
kíséretében mehetnek ezekre a rendezvényekre, hanem ön-
állóan is, ha megkapták az oltást.

A Kormány 313/2021. (VI. 8.) Korm. rendelete a veszély-
helyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második 
üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet falunap 
megrendezésével összefüggő módosításáról

A rendelet meghatározza a falunak (esetünkben város-
napnak) a fogalmát, amely alatt itt olyan rendezvényt kell 
érteni, amelyet 5000 főnél nem nagyobb lakónépességű te-
lepülés önkormányzata szervez, és a rendezvényt szabadté-
ren tartják.

A falunapot június 14-étől az alábbiak szerint lehet meg-
tartani.

A falunapon a válogatott lemezbemutatás vagy élő elő-
adás útján nyújtott zeneszolgáltatás megengedett.

A falunapon a koronavírus ellen nem védett személy is 
részt vehet.

A falunapon – életkorra való tekintet nélkül – egy időben 
legfeljebb ezerötszáz fő lehet jelen.

A Kormány 314/2021. (VI. 8.) Korm. rendelete a veszély-
helyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második 
üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet zenés, 
táncos rendezvények megrendezésével összefüggő módosí-
tásáról

Tilos zenés, táncos rendezvényt tizennyolcadik életévét 
betöltött, koronavírus ellen nem védett személyek számára 
szervezni, tartani, meghirdetni, arra fellépőket, illetve néző-
ket toborozni.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, azaz június 
9-én lépett hatályba.

Személyes ügyfélfogadás 
a városházán július 5-től

Rácalmás Város Polgármesteri Hivatalának dolgozói 
2021. július 5-től (hétfőtől) az általánosan elfogadott ügyfélfo-
gadási időben, a korábban megszokott módon várják és fogadják 
az ügyfeleket.

Kérjük, az aktuális járványügyi szabályokat tartsák be. A 
városházára belépve használják a kézfertőtlenítőt, valamint 
az épületben tartózkodás ideje alatt viseljenek orrot, szájat 
eltakaró védőmaszkot.

dr. Györe Andrea
jegyző

Gallyazás Rácalmáson
Tisztelt Lakók!
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 137. §-a 

és a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen ve-
zetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 
előírja, hogy a villamos vezeték biztonsági övezetének környezet-
ében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) kö-
teles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsá-
gi övezet határát elérik. A fentiekre tekintettel felkérjük a Tisztelt 
Ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanuk területén a gallyazási 
munkákat VÉGEZZÉK EL.

Az E.ON Dél - Dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából el-
járó Ágvágó Szolgáltató Kft. munkatársai előre láthatólag 2021. jú-
nius hónap 21.napjától RÁCALMÁS település területén gallyazási 
munkálatokat fognak végezni.

Amennyiben Önnek a gallyazáshoz SEGÍTSÉGRE lenne 
szüksége, kérjük a fenti időintervallumban jelezzék kollégáink felé 
személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeken: Tel.: 0670/342-3185

E-mail:kleinhansz@agvagokft.hu
A megbeszélt időpontban kérem, biztosítsák kollégáink bejutá-

sát az ingatlan területére, ezzel is segítve munkánkat, valamint az 
Önök zavartalan áramellátását. Köszönettel:

Ágvágó Szolgáltató Kft.
Rácalmás Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a Lakó-

kat, hogy a gallyazást követően a gallyakat az Ágvágó Szolgálta-
tó Kft. szállítja el a helyszínről. Az előírt távolságokra vonatkozó 
részletes tájékoztató az önkormányzat facebook oldalán érhető el.



Rácalmás 3

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!

Szabó Zsombor, 2021. 5. 22., Helyes I. utca
Soltész Zsombor, 2021. 5. 27., József Attila utca.
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Leszerelték a 
bankautomatát

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy  Rácalmáson a régi vá-
rosházán található  OTP ATM ( bankautomata) az épület 
felújítása miatt 

2021. május 28-án ( pénteken ) délelőtt leszerelésre került.
Az építkezés befejezését követően – előreláthatólag 2022. 

második félévétől – ismét lehetőséget biztosítunk a pénzin-
tézetnek a bankautomata épületbe történő telepítésére .

Hónapok óta zajlanak az egyeztetések, hogy a mostani 
szolgáltató   – az OTP  Bank Nyrt. –  ideiglenesen hova te-
lepít   bankautomatát a  városunkban.

Sajnálatos módon az önkormányzat által az autómatának 
kijelölt helyeket az OTP nem fogadta el, és mind a mai na-
pig olyan helyet sem tudott megjelenölni Rácalmáson, ame-
lyet megfelelőnek tart az ATM-telepítéshez. Folynak a tár-
gyalások. 

Kérjük a lakosság megértését és türelmét 
dr. Györe Andrea

jegyző

Tanévzáró ünnepély
A Jankovich Miklós 
Általános Iskolában 
a tanévzáró ünnepély 
június 23-án szerdán 
18 órakor lesz. 

A bizonyítványok 
kiadására (a végzős 
évfolyam kivételé-
vel) is ekkor kerül-
het sor. 

Nyári táborok
Az intézményeknél felsoroltakon kívül az alábbi rácalmási 

nyári táborozási lehetőségekről tudunk. A Sirály Horgász-
egyesület bentlakásos nyári tábort szervez idén is a gyer-
mekeknek június 21-26. között Rétimajorban. Összesen 20 
gyermek vesz részt a programokon 3 felnőtt kísérővel.

A kézilabdázóknak több turnus is lesz. Óvodások és első 
osztályosok jelentkezését várják az augusztus első hetében 
megrendezésre kerülő gyermektáborba. Utána a nagyobba-
kat –a Rácalmás SE sportolóit várják a második és harmadik 
héten, edzőtábor jelleggel.

Az SE kajakosainak, kenusainak idén is lesz tábor, elő-
ször július 5-től 16-ig Rácalmáson, majd július 19-től 24-ig 
Dömsödön. 

Tűzgyújtás júliusban
Rácalmás területén leg-

közelebb június  első csütör-
tökén és péntekén tűzelhetik 
el a kerti zöldhulladékokat. 
Időpont:

2021. július 1-jén (csü-
törtökön) és 2-án (pénte-
ken)

 Az égetést 14- 22 óra kö-
zötti időszakban  lehet vé-
gezni. 

A fenti időponttól eltér-
ni csak kedvezőtlen időjárási 
viszonyok esetén lehet.

A fenti időponttól eltér-
ni csak kedvezőtlen időjárá-
si viszonyok esetén  (pl.: eső, 
szél, köd  stb.) lehet és a fenti 
időpontot követő hét csütör-
tökén és péntekén lehet csak  
égetni. Időpont:

2021. július 8-án (csü-
törtök) és 9-én (pénteken)

Felhívom a figyelmet, hogy 
amennyiben az országos ve-
szélyhelyzet megszűnik, úgy 
az önkormányzati rendelet-
ben foglalt avarégetési sza-
bályok nem alkalmazhatók, 
égetni azt követően nem le-
hetséges. 

dr. Györe Andrea  jegyző
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
Megújult  
a Millenniumi 
Parkban lévő  
tökpiramis  
vázszerkezete

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület lelkes kis 
csapatának keze munkájával és a H.R. Profix Konzol Kft. 
hathatós segítségével elkészült  a tökpiramis felújítása!

Köszönjük szépen!



Rácalmás 5

Segítség a segítőknek: idén tizedszer lehet pályázni 
a Hankook Abroncsadományozási Programjára

Idén jubilál a Hankook 
Tire Magyarország Kft. Ab-
roncsadományozási Prog-
ramja, aminek keretében a 
vállalat abroncsokkal támo-
gatja azokat a pályázó szer-
vezeteket, akiknek műkö-
déséhez nélkülözhetetlen a 
gépjárműhasználat. Az or-
szágos vagy regionális ala-
pítványok és egyesületek 
pályázatait a www.hankoo-
kadomany.hu oldalon várják 
2021. június 25-ig.

A Hankook Tire Ma-
gyarország Kft. immár tíz 
éve járul hozzá Abroncsa-
dományozási Programjával 
a társadalom számára fontos 
tevékenységet végző orszá-
gos és/vagy helyi hatáskörű 
szervezetek zökkenőmen-
tes működéséhez, biztosít-
va számukra a veszélytelen 
közúti közlekedést. Ennek 
keretében a vállalat külön fi-

gyelmet fordít az olyan ki-
sebb alapítványok és egyesü-
letek megsegítésére, amelyek 
méretükből fakadóan más 
módon ritkán és csak nagy 
erőfeszítések árán juthatná-
nak támogatáshoz. 

A Hankook Értékterem-
tő Program szerves része-
ként 2012-ben életre hí-
vott kezdeményezés azért 
jött létre, hogy a különbö-
ző szektorokban fáradha-

tatlanul tevékenykedő civil 
egyesületek és a minden-
napok hősei, a tűzoltók, a 
mentők és polgárőr egyesü-
letek biztonságosabban lát-
hassák el feladatukat, akár 
betegek, idősek, rászorulók 
vagy nagycsaládosok meg-
segítésének, akár a környe-
zet védelmének szentel-
ték életüket. A programnak 
köszönhetően tíz év alatt 
több mint 20 000 db pré-

mium minőségű Hankook 
abroncs állt a jó ügyek szol-
gálatába, összesen 1056 ki-
sebb, és 3 nagyobb (Orszá-
gos Mentőszolgálat, Magyar 
Vöröskereszt, BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság) szervezet égisze 
alatt.

A hazánkban egyedülálló 
program során a Hankook 
tavaly 1366 db abroncsot 
adományozott, amivel ösz-
szesen 182 regionális és há-
rom országos szervezet mo-
bilitásához járult hozzá.

Az adományozási prog-
ram idén is megnyílik a szer-
vezetek előtt, 2021. május 
17-től várják a pályázatokat 
egészen június 25-ig a www.
hankookadomany.hu olda-
lon, ahol a pályázók kivá-
laszthatják a számukra ideális 
abroncsokat, és az eredmé-
nyekről is értesülhetnek.
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Jankovich Miklós
 általános iskola

Elballagtak a nyolcadikosaink

A Jankovich Miklós Ál-
talános Iskola nyolcadik osz-
tályos tanulói 2021. június 
11-én délután búcsúztak el 
az alma matertől, diákéveik 
első és meghatározó színhe-
lyétől, ahova megannyi kel-
lemes emlék köti őket.

A végzősöktől a hagyo-
mányok szerint elköszöntek 
a hetedikesek, illetve a bal-
lagók elköszönő gondolatait 
is hallhatták a szülők, nagy-
szülők, testvérek, hozzátar-
tozók. Kiss József igazgató 
ünnepi köszöntőjében kö-
szönetet mondott a szülők-

nek, pedagógustársaknak, a 
nyolcadikosoknap pedig a 
következőt mondta: 

„Higgyétek el, ezeket 
az éveket, napokat, perce-
ket nem lehet kitörölni a mi 
emlékezetünkből sem, nyo-
mot hagynak mindenkiben, 
bennünk is.

Nem fogunk, és nem is 
akarunk elfelejteni benne-
teket. Pedagógustársaimmal 
együtt örültünk minden si-
kereteknek, apró örömeitek-
nek, átéreztük a kudarcok 
okozta fájdalmat, a bánatot, 
és bosszankodtunk, ha néha 

úgy éreztük, hogy hiába dol-
goztunk.

Kedves Gyerekek!
Az élet folyamatos válto-

zás, s hogy ezeket a változá-
sokat hogyan fogadjuk, ho-
gyan kezeljük, megmutatja, 
mennyire vagyunk képesek 
a saját életünket irányítani. 
Ilyen óriási változást hozott 
a mindennapjainkban az el-
múlt időszak is, a Covid és a 
digitális oktatás.

Ez az időszak benneteket 
is próbára tett, megmutatta, 
hogy ki az, aki képes a válto-
zásokhoz gyorsan alkalmaz-

kodni, ki az, akinek több no-
szogatásra van szüksége, s ki 
az, aki egyáltalán nem képes 
felnőni a feladathoz. 

Kívánom nektek, hogy 
egész életetek során legyen 
erőtök, kitartásotok a nehé-
zségeket leküzdeni, aclkal-
mazkodni a változásokhoz. 
Kívánom, hogy azok az ala-
pok, amelyeket ebben az is-
kolában szereztetek, ele-
gendőek legyenek ahhoz, 
hogy önmagatok számára 
célt tudjatok találni, s ezt a 
célt meg is tudjátok valósí-
tani.”
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Búcsú az osztálytól
Egyszer mindennek el-

érkezik a vége, s akkor bú-
csúzni kell. A búcsú egy ne-
mes feladat. Fontos, mert 
lezár egy időszakot, az élet 
egy szakaszát elhatárolja a 
többitől. Ez a pillanat min-
den diák életében egyszeri és 
soha vissza nem térő.

Nyolc év hosszú idő, és az 
évek alatt nem csak a tanóra 
nyújtott számotokra ismere-
teket. az óraközi szünetek-
ben, a hosszabb – rövidebb 
vakációk alatt, a délutáni és 
a hétvégi foglalkozásokon 
nagyon sok értékes ismere-
tet gyűjthettetek be, amely 
hozzájárult személyiségetek 
formálásához.

Nehéz az elválás, főleg, 
amikor a sok közös élmény 
során igazi közösség formá-
lódik, akik együtt élik meg az 
öröm és a bánat pillanatait. 
Megtanultatok együttmű-
ködni, elfogadni egymást. 
Maradjatok mindig vidámak 
és találjátok meg mindenben 
a szépet és jót! Maradjatok 
nyitottak, érdeklődőek! Ne 
féljetek az újtól!

Most elhagyjátok a Jan-
kovich-ot, de kapuja mindig 
nyitva áll előttetek. Ti akkor 
is, és mindig ide tartoztok. 
Ide bármikor hazajöhettek, 
bárhol is éljetek a világban, 
bárhová sodorjon bennete-
ket élet számos vihara. Itt 
nőtettek fel, ez az iskola él-

tetett és táplált benneteket. 
És igen, jönnek majd má-
sok, jönnek újak, de ilyenek 
csak ti voltatok, vagytok. A 
bezáruló ajtótól nem szabad 
megijedni, tudni kell az új 
irány felé fordulni, meglát-
ni a feltáruló lehetőségeket, 
ahogy Nagy László mondja:

„Töröld le könnyedet,
Kisírt szemedben mosoly /
 legyen és derű,
  Minden nap kezdődik /
 valami,
  valami nagyszerű,
  valami gyönyörű.”

Márkusné Igmándi Zita

8. a osztály. Hátsó sor balról jobbra: Vajda László Ferenc, Zsemlye Levente, Erdélyi Alex Erik, Dombovári 
Péter, Kuczka Péter Dávid. Török Mór, Dombovári Balázs, Kunos Miklós András, Riskó Dominik Péter, Takács 
Máté, Dimén Máté. Első sor balról jobbra: Danó Lívia, Kuczka Flóra Málna, Gurics Anna, Huszta Karolina, 
Matkó Dorottya, Márkusné Igmándi Zita (osztályfőnök), Baráth Józsefné (alsós tanító), Polgár Eszter, 
Ambrus Nikolett, Fodor Sára, Markovics Blanka

Iskolaudvar virágosítása
Beköszöntött a tavasz, 

a kertészkedés idősza-
ka, így arra gondoltunk, 
hogy a gyerekekkel közö-
sen virágba borítjuk az is-
kolaudvart. A hársfa köré 
vinkát és árvácskát, vala-
mint függő virágtartókba 
futó petúniákat ültettünk. 
Technika óra keretén belül 

minden kisgyermek elül-
tethette saját kis növényét 
az előkészített területre. A 
későbbiekben a parkrész 
gyomtalanítását és a virá-
gok locsolását a napközis, 
majd a táborozó gyerekek 
vállalták.

Ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani az 1. 
évfolyam és a 2.b osztály 
szülői csapatának, hogy tá-
mogatták ezt a kezdemé-
nyezést, hozzájárultak a 
virágok vásárláshoz, mely-
lyel még szebb környezetet 
varázsolhattunk a balla-
gó diákok és gyermekeink 
számára.

Az iskola dolgozói
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Emlékműavatás a Jankovichban
Amikor Zsigmond Lász-

ló megálmodta az iskolaud-
vart az alakjával a körülvevő 
oszlopsorral a harmóniát, a 
világ egyensúlyát, egységét 
kívánta szimbolizálni. Már 
az átadáskor többünkben 
bujkált a ki nem mondott 
gondolat, hogy az „őrtálló 
oszlopok” megannyi lehető-
séget kínálnak, hogy méltó 
emléket állítsunk jeles, vagy 
elfeledni nem kívánt törté-
nelmi eseményeinknek.

Baráti beszélgetések és 
egy szülői felajánlás egy 
rendkívül tehetséges mű-
vészember és a megfogant 
ötlet mára valósággá vált. 
Koszti Levente, aki isko-
lánkba járó három gyermek 
édesapja, Székelyföld szü-
lötte, otthona Erdély, hazá-
ja Magyarország. Neki kö-
szönhetően készült el és 
került felavatásra első cso-
dálatos emlékművünk, ami 
méltán állít emléket június 
4.-nek, történelmünk egy 
fájó tragédiájának.

„…De mire is emléke-
zünk-e dombormű átadá-
sakor, mi is történt akkor. 
101 évvel ezelőtt, e napon 
kellett aláírnunk a triano-
ni békeszerződést, mely az 

elvesztett első világháborút 
volt hivatott lezárni. Ezzel 
elvesztettük országunk két 
harmadát és az elvesztett te-
rületekkel együtt több mint 
3,5 millió honfitársunkat is 
elszakították tőlünk…

Nekünk erre emlékez-
nünk kell, nem haragból ha-
nem, mert így kívánja a tisz-
tesség, mert amit elfelejtünk 
olyan mintha nem is lenne.

2010. óta június 4-e azon-
ban a Nemzeti összetartozás 

napja és ennek alap gondo-
lata, hogy minden magyar 
része az egységes magyar 
nemzetnek. Egy a nyelvünk, 
egy a kultúránk…”(Baksa 
László) Fenti eseményeknek 
állít mától emléket az isko-
laudvarban elhelyezett al-
kotás. A szoboravatót és a 
megemlékezést Kiss József 
igazgató úr köszöntő szava-
ival nyitottuk meg. Ezt kö-
vetően többszáz gyermek je-
lenlétében került sor a mű 
leleplezésére, ez a tisztesség 
igazgató úrat és engem ért. 
Az átadáson Baksa Lász-
ló tanár úr mondott beszé-
det, melyben elmagyarázta a 
történelmi események hát-
terét és bemutatta az alkotás 
szimbólum rendszerét is.

Külön érdekesség hogy a 
szobrunk rácalmási a Szent-
háromság téren elpusztult 
japánakác fából került ki-
faragásra. Az ünnepséget 
Márkusné Igmándi Zita és 
Enyediné Kleibert Nikolett 
népdal-éneke zárta.

Ezúton is köszönetet 
mondunk a felajánlónak, al-
kotónak, Koszti Leventének.

Márta István

Fájdalom, veszteség, tragédia
A helyi művelődési ház és 

könyvtár június 7-én déli 12 
órára várta az érdeklődőket 
Molnár Zsolt könyvbemu-
tatójára.

A Magyar Nyelv és Kul-
túra Nemzetközi Társasága 
tavaly, a trianoni békedik-
tátum megkötésének 100. 
évfordulóján Molnár Zsolt 
Trianon-kislexikonának ki-
adásával járult hozzá a nem-
zeti összetartozás évéhez. 
Mert mint írták a különle-
ges esemény beharangozó-
jában, Trianon ma is a min-
dennapjaink része – ezért e 

tragikus esemény és az abból 
következő folyamatok meg-
ismerése kiemelt feladata az 
iskolai történelemtanítás-
nak.

A rácalmási rendhagyó 
történelem órán a kiadó ré-
széről Blankó Miklós, a Ma-
gyar Nyelv és Kultúra Nem-
zetközi Társaság főtitkára 
mondta el a felvezetőt, majd 
a kötet szerzőjétől, Molnár 
Zsolt Trianonnal kapcsola-
tos gondolatait ismerhették 
meg a diákok, tanárok és ér-
deklődők.

(forrás: duol.hu) 
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Énekverseny az 
online térben

A Pusztaszabolcsi Jó-
zsef Attila Általános Isko-
la a pandémia ellenére is 
megrendezte Tavaszköszön-
tő tankerületi népdaléneklé-
si versenyét. Idén tizenhete-
dik alkalommal várták a jó 
hangú szólista énekesek je-
lentkezését. A megméret-
tetés a személyes találkozó-
ból átkerült az online térbe, 
amely bátrabbá tette a gye-
rekeket, de nehezítette a fel-
készülést. Két népdalt (egy 
kötelező, egy szabadon vá-
lasztott) kellett felénekel-
niük és elküldeni a szerve-
zők által megadott Google 
Drive linkre, április 19-ig. A 
virtuális versenyre iskolánk-
ból három negyedikes és két 
ötödikes tanulónk is neve-
zett. Elmondhatom, hogy a 
diákok szinte önállóan ké-
szültek a bemutatkozásra, 
hangzóanyag segítségével. 
A felvételek elkészítéséhez 
a szülők nyújtottak segítsé-
get, akiknek ezúton is köszö-
nöm, hogy felvállalták gyer-
mekeikért.

A népdaléneklési verse-
nyen a következő tanulók 
vettek részt:

Hornyik Lilla 4.a osz-
tály, Udvari Nóra Napsugár 
4. osztály, Wágner Petra 4. a 
osztály, Szabó Virág 5.b osz-
tály, Jankovich András 5.b 
osztály.

A háromtagú szakmai 
zsűri Udvari Nóra Napsugár 
bemutatóját 2. helyezéssel 
értékelte, a többi gyermek 
részvételét emléklappal ju-
talmazta.

Gratulálok diákjainknak!
Márkusné Igmándi Zita

Passió a kúria 
kertjében

Lapzártáni idején, június 12-én vasárnap délután immá-
ron 8. alkalommal láthatták az érdeklődők a Rácalmási Pas-
sió előadást a Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai 
Központ udvarán, impozáns környezetben, a „százéves pin-
ce kálváriadombján”.

A misztériumdrámát Szabó Sipos Barnabás (antropo-
zófus, színész, rendező, festőművész) által újragondolt for-
mában adta elő a Rácalmási Passió és Betlehemes közösség, 
csaknem 60 szereplővel (köztük 20 gyermekkel), a baráti kör 
több tagjának szereplésével. A népi játék – amely civil kez-
deményezés a keresztény ünnepek megújítására – a dunaúj-
városi Quintia zenekar és a Rácalmási Gloria Kamarakórus 
élő zenei kíséretével egészült ki.

A duol.hu internetes oldalon Balla Tibor újságírótól azt 
olvashatjuk: „A szokásos passiótörténetet az időben „mind-
két irányba” meghosszabbították, a szokásostól eltérő mó-
don azzal kezdődik, hogy Isten leküldi egyszülött fiát, majd 
a szent szellem kiáradásával, és Jézus Krisztus örök érvényű 
kinyilatkoztatásával végződik. A produkció művészeti veze-
tői Szabó Sipos Barnabás és Gulácsi Zoltán voltak.”

Hornyik Lilla

Jankovich András Szabó Virág

Udvari Nóra Napsugár

Wágner Petra
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

Iskolába készülnek a nagycsoportosaink, 
szeretettel búcsúzunk tőlük

A Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde 48 nagycsoportos gyermekének búcsúztatóját 2021. május 28-án tartottuk. Jó 
tanulást és vidám iskolás éveket kívánunk nektek, kedves gyerekek! (Fotó: Halász Fotó)

Boldog nyugdíjas éveket kívánunk!
Két óvónőnk is elbú-

csúzott intézményünktől, 
Sarokné Molnár Anikó a 
Maci csoportból és Hajdu-
né Rátkai Éva a Bagoly cso-
portból. 

Ezúton is köszönjük fá-
radhatatlan munkájukat!

 Jó egészséget és boldog 
nyugdíjas éveket kívánunk 
mind a két, kiváló pedagó-
gusunknak! Kívánjuk, tölt-
sék tartalmasan, egészségben 
és örömökben gazdagon éle-
tük hátralévő időszakát. Né-
ha-néha látogassanak vissza 
hozzánk!

Az óvoda közössége
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Intézményünk aktuális tudnivalói a pandémiahelyzettel kapcsolatosan
Kedves Látogatóink!

A korlátozások részleges feloldásával május 4-től szeretettel várjuk Önöket 
egész nyáron a következők szerint:

       Könyvtár nyitvatartása:
Hétfő: -
Kedd:  8-18
Szerda: 10-20
Csütörtök:  8-16
Péntek: 10-15 
Szombat: hónap 1. szombat  8-12

Az intézményünkre vonatkozó jogszabályi előírások miatt a művelődési házba való belépés 18 év felett csak védettséggel 
rendelkező személyek számára lehetséges. 

A 18 év alattiakat védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt személy felügyeletével várjuk.
A 194/2021. (IV.26.) Kormányrendelet felhatalmazza a művelődési ház dolgozóit az okmányok elkérésére és megtekin-

tésére. 
Kérjük szíves megértésüket, hogy a védettségi igazolvány plasztik kártya vagy applikáció is csak fényképes igazolvány-

nyal (személyigazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes.
A védettségre vonatkozó adatok nem tarthatóak nyilván, nem tárolhatóak, ezért, és egy esetleges hatósági ellenőrzés mi-

att is kérjük, minden alkalomnál legyen Önöknél!
A jogszabály alapján kötelesek vagyunk megtagadni annak a beléptetését, 
aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát 
a jogszabályban meghatározott módon nem igazolja.
Szeretettel várjuk Önöket!                                                                                                       Kundra Anikó igazgató

A művelődési ház nyitvatartása: 
A csoportok és terembérlők igényeihez igazodva: 
hétfőn 12.00-20.00, 
a többi hétköznapon 8-20 h között, 
szombaton 8- 17 h-ig

Újjáéledt a Balaton évszázados legendája
Szeretettel vártuk a Ba-

laton évszázados legendá-
ját újraélesztő Helka triló-
gia íróját, Nyulász Pétert, aki 
a  Rácalmási Cimbora klub 
meghívására érkezett a mű-
velődési házba június 1-én 
délelőtt 11órakor.

Az ingyenes rendhagyó 
irodalomórán a résztvevők 
megismerhették a regény 
keletkezésének történetét és 
virtuálisan bebarangolhatták 
a helyszíneket is.

Az író vetítéssel egybekö-
tött előadását, olyan érdekes-
ségek követték, hogy honnan 
jön ihlet az írásra, és az, hogy 
mekkora kutatást igényelt a 
Balaton legendájának újra 
feldolgozása úgy, hogy a  fi-

atal korosztály még nagyobb 
kedvet kapjon a  Helka triló-
gia elolvasására.

Azt is megtudhattuk, hogy 
a kisebbeknek írt könyvsoro-
zata a „Berger szimat szolgá-
lat” is komoly kutató munká-
val járt. A találkozón végén 

még maradt idő a gyerekek 
kérdéseire, - mikor kezdte 
el íni a Helkát, mennyi ide-
ig tartott, és hogy van-e ku-
tyája stb. Szívesen vásároltak 
könyveket a gyerekek, ame-
lyekre még aláírást is kaptak 
az alkotótól, majd fotózko-

dásra is volt lehetőség az író-
val és a témához kapcsolódó 
„fej–bedugós” roll-uppal.

A rendezvény a művelő-
dési háznál, szabad téren ke-
rült megrendezésre, az idő-
járás is nekünk kedvezett. A 
találkozóra a Jankovics isko-
lából érkeztek harmadik, ne-
gyedik és ötödik osztályos 
diákok, köztük a cimborák 
is, élményekkel és olvasni-
valóval gazdagodtak ezen a 
délutánon.

Törökné Antal Mária – 
a Rácalmási Cimbora Klub 

vezetője
Fotók: https://www.

facebook.com/media/set/?
va n i t y = ra c m u v h a z & s e t
=a.3071575113129317
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Gerendai Gábor 
júliusi zenei válogatásában kortárs 

zeneszerző, 
Havasi Balázs 

munkásságából állított össze ízelítőt.
A műsor a Rácalmás TV-n 

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

Rendezvényközpont és Sportcsarnok
A SPORTCSARNOK HÍREI 

 

GRATULÁLUNK A RSE FELNŐTT CSAPATAINAK! A bajnoki 
szezon véget ért, mindkét csapat érmet szerzett: a nők a 
harmadik helyen végeztek, míg a férfiak ezüst érmet 
szereztek a Fejér megyei kézilabda bajnokságban.  

Óriási köszönettel tartozunk RÁCZ-LAMBADA JÓZSEFnek, 
mivel a sportcsarnok megnyitása óta rengeteg szabadidejét 
áldozta az itt rendezett sporteseményekre és 
rendezvényekre, így az egész 2020/21-es szezonban is 
szinte minden alkalommal fáradhatatlanul fotózott. A 
jobbnál jobb képein keresztül pedig azok is 
belekóstolhattak a – sajnos ebben a szezonban többnyire 
zárt kapus - mérkőzések hangulatába, akiknek nem volt 
lehetőségük megnézni a meccseket. Önzetlen, kitartó és 
magas színvonalú munkáját köszönjük! 
 
 
A RSE női és férfi csapata a díjátadáskor. (fotó: Rácz-
Lambada József) 

NYÁRI TÁBOROK A SPORTCSARNOK SZERVEZÉSÉBEN 

      
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!!  
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OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK A VIZI GÁBOR VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELYEN 
 

   

Az utolsó tanítási hetekben több iskolai osztály és 
óvodás csoport vette igénybe a vízitúra 
megállóhelyen az osztálykirándulás 
programlehetőséget. A szabadban töltött nap 
keretében a nagyobbak sárkányhajózhattak és 
GPS túrán vehettek részt, a kisebbek pedig 
kalandos kincskereső túrán voltak és 
kreatívkodtak.  
 
A kirándulások előkészületeihez és 
lebonyolításához több segítséget is kaptunk.  
KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST  
 Udvari Péternek, aki szuper kincses 

térképet készített a kincskereséshez.  
 Miss Anitának, aki a Vízitúra Megállóhely 

vendégkönyvét díszítette. 
 Pálinkás Tibornak, aki az akadálypálya 

építéshez szükséges fajátékokat készítette. 
 Bölcskei Ferencnek, aki a kifestendő 

ajándék pólókra logót nyomott. 
 A Jankovich-kúriának köszönjük a 

támogatást a játékok lebonyolításában.  
 A rácalmási könyvtárnak, ők az 

előkészületekben segítettek
 

SPORTOS SZÜLINAPI ZSÚR A 
SPORTCSARNOKBAN 

 
Az aktuális járványügyi intézkedések ismét 

lehetővé teszik a szülinapi zsúrok megtartását. 
Szeretettel várunk, ha sportosan, sok mozgással 
szeretnéd eltölteni a szülinapodat barátaiddal.  

 
 
 
 
 

Az aktuális programokról és 
intézkedésekről a sportcsarnok honlapján 
és facebook oldalán is tájékozódhatnak: 

 
www.racalmasisportcsarnok.hu 

 
www.facebook.com/racalmasisportcsarnok  
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Köszönetnyilvánítás
Rácalmás Város Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Rácalmás Szociális Gondozó Hálózat dolgo-
zói, ügyfelei nevében is szeretné megköszönni, mindazon 
adományozó kedves rácalmási lakosnak a segítségét, aki 
adományával hozzájárult a rászoruló idősek, családok, gyer-
mekek életének könnyebbé tételéhez.

Köszönjük, a Szélesszájú Kisbékának adományozó segít-
ségét, hogy már egy éve napi szinten segíti a rászoruló em-
berek életét.

Köszönettel:
Rácalmás Város Önkormányzat 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói és 
Rácalmás Szociális Gondozó Hálózat dolgozói

RUHABÖRZE
Rácalmás Város Önkormányzat Család-és Gyermekjóléti 

Szolgálat tájékoztatja a rácalmási lakosokat, hogy 

2021. 07. 06-án, kedden 9-12 óra 
között ruhabörzét szervez,

 a kedves rácalmási lakosok által felajánlott ruhákból, 
cipőkből, amik ingyen elvihetőek.

Helyszín: Jankovich-kúria, 
2459 Rácalmás, Jankovich Miklós 

köz 5-7. a nagyszínpad mellett. 
Hódiné Schillinger Andrea, 

Vass Erika családsegítők

Meghívó
A Rácalmási 
„Sirály” Horgász 
Egyesület 
2021. június 27-én, vasárnap, 
9 órai kezdettel közgyűlést tart 
az egyesület horgásztanyáján. (Rácalmás, Kiss E. u. 82.)

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 2021. jú-
nius 27-én, vasárnap 9:30-kor, a meghirdetett napirendi 
pontok szerint tartjuk, mely a megjelentek számától füg-
getlenül határozatképes.

Napirendi pontok:
A vezetőségi tagok beszámolója a 2020. évi munkáról 

és a közhasznúsági jelentés elfogadása. 2021. évi munka-
terv és költségvetés ismertetése, elfogadása.

Fegyelmi bizottság beszámolója
Felügyelő bizottság beszámolója
Egyebek
Vezetőség-választás

Mindenkit szeretettel várunk!
 „Sirály” H.E. Vezetősége

Kenusaink sikerei
A Rácalmás SE kajak-kenusai Regionális Kupán vettek 

részt Sukorón. A versenyen két akadémia körülbelül hetven 
egyesülete vett részt.

Kenuban a különböző korcsoportokban, a számok és tá-
vok döntő futamaiban a következő eredmények születtek:

Poszpischil Luca I. hely.
Boros Buda, Antal Gergő, Kasos Áron, Zsobrák Gede-

on I. hely.
Poszpischil Lőrinc II. hely.
Braun Ádám, Suta Koppány II. hely.
Somogyi Örs, Osvai Gergő III. hely.
Nagy Roland III. hely.
Lampert Adrián, Jankovics Andris VI. hely.
Lampert Olivér, Libor Ádám VII. hely.
Dombóvári Balázs, Kucka Dávid VIII. hely.
A versenyzőknek gratulálunk!

Bölcskei Ferenc szakosztályvezető



 

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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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) 

06. 28. hétfő Tojásleves Paprikás krumpli 
Rántott csirkecomb, 

rizi-bizi 
Magyaróvári sertésborda, 

vegyes köret 
Csirkemell steak, friss 

saláta 

06. 29. kedd 
Francia 

hagymaleves 
Túrós derelye Sertéspaprikás, tészta Pincepörkölt 

Rántott ponty, majonézes 
burgonyasaláta 

06. 30. szerda Burgonya eves Káposztás tészta 
Rántott hal rudacska, 

burgonyapüré 
Cordon Bleu, steak 

burgonya 
Rántott cukkini. rizs, tartár 

07. 1. csütörtök Zöldbab leves Bolognai spagetti Rakott kel Bolognai sertésborda Kijevi csirkemell, krokett 

07. 2. péntek Karfiol leves Rántott sajt, rizs 
Kakaós csiga, vanília 

öntet 
Marhapörkölt, tarhonya Gyros tál 

07. 3. szombat Babgulyás Cigánypecsenye, petrezselymes burgonya 

07. 5. hétfő 
Brokkoli 

krémleves 
Carbonara spagetti 

Zöldborsós sertésragu, 
tészta 

Baconnel-lilahagymával és 
sajttal töltött rántott 

szelet, hasáb 

Ananászos csirkemell ragu, 
rizs 

07. 6. kedd Frankfurti leves 
Nutellás mini gombóc, 

csoki öntet 
Zöldbabfőzelék, sült 

virsli 
Olaszos sertésborda, rizi-

bizi 
Rántott karfiol, rizs, tartár 

07. 7. szerda Paradicsomleves 
Vagdalt, petrezselymes 

burgonya 
Rántott csirke szárny, 

rizi-bizi 
Csülökpörkölt, főtt 

burgonya 
Rántott csirkemell, 

amerikai káposztasaláta 

07. 8. csütörtök 
Fokhagyma 
krémleves 

Sertéspörkölt, tészta 
Túróval töltött zsemle, 

vaníliás öntet 
Roston sült fokhagymás 

tarja, steak burgonya 
Görög saláta jérce mellel 

07. 9. péntek Húsleves 
Meggyszósz, pirított 

dara, főtt hús 
Burgonyafőzelék, fasírt Csülök Pékné módra 

Édes-savanyú csirkemell, 
rizs 

07. 10. szombat Palócleves Rántott csirkemell, rizi-bizi 

07. 12. hétfő Sárgaborsó leves Rakott burgonya 
Rántott sertés szelet, 

rizs 
Sertéspörkölt, tészta 

Sajtkérges sült csirkemell, 
zöld saláta 

07. 13. kedd 
Hideg 

gyümölcsleves 
Rántott csirkemell, rizs 

Spenót, tükörtojás, főtt 
burgonya 

Házi sonkával töltött 
rántott szelet, vegyes 

köret 

Füstölt sajttal töltött 
rántott gomba, rizi-bizi 

07. 14. szerda Lebbencsleves 
Lecsós csirkemáj, főtt 

burgonya 
Rizses hús 

Sült csirkecomb, vele sült 
burgonya 

Rántott tök, rizs, tartár 

07. 15. csütörtök Zöldségleves Bakonyi tokány, tészta 
Szilvás gombóc, fahéjas 

öntet 
Magyaros rántott szelet, 

hasáb 
Kanári tekercs, majonézes 

kukorica saláta 

07. 16. péntek Fahéjas almaleves 
Zöldborsófőzelék, pipi 

ropogós 
Rakott karfiol Hentes tokány, tészta 

Szezámos sült csirkemell, 
hasáb 

07. 17. szombat Gulyásleves                                                    Túrós csusza 

07. 19. hétfő Tarhonya leves Rántott sajt, hasáb 
Krumplis tészta, 

csemi ubi 
Brassói aprópecsenye 

Grillezett camembert, 
áfonya lekvár, rizs 

07. 20. kedd Bableves Grízes tészta lekvárral Rántott szelet, rizs Székelykáposzta 
Tejszínes-metélőhagymás 

csirkemell, rizs 

07. 21. szerda Meggyleves Borsos tokány, rizs Milánói makaróni Milánói sertésborda 
Baconbe tekert sült 

csirkemell, francia saláta 

07. 22. csütörtök Csontleves 
Paradicsomos káposzta, 

sült hús 
Párizsi csirkemell, rizs 

Sült oldalas, petrezselymes 
burgonya 

Csirkemell steak, 
sajtmártás, rizs 

07. 23. péntek 
Tárkonyos 

csirkeragu leves 
Burgonyás kocka 

Rántott csirkemáj, 
petrezselymes burgonya 

Majorannás sertéstokány, 
tészta 

Fokhagymás natúr halfilé, 
spenótos gnocchi 

07. 24. szombat 
Káposztás 
bableves 

Rántott sertés szelet, hasáb 

Állandó ajánlatunk minden napra: Rántott csirke comb, Rántott szelet, Rántott csirke mell, Rántott sajt, Natúr csirke mell, választható köretek: Rizs, hasáb 
Ára: levessel: 1490 Ft csak második: 1350 Ft. 
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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2021. július 16-án, pénte-

ken jelenik meg. 
Lapzárta: 2021. július 5-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
július 5-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Rácalmás 
Rácalmás Város 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

ApróhirdetésApróhirdetés
Minden típusú asztalos munkát vállalok! 

Telefonszám: 06-70/2345-228

Bieganski Attila
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!

06 30 631 5769
dustbustersmagyarorszag
www.dbszonyegtisztitas.hu

KÁRPITTISZTÍTÁS
SZŐNYEG- ÉS

Szőnyegeit elszállítjuk, majd tisztán,
szárazon visszavisszük. Bútorkárpitot a helyszínen tisztítunk.
Önnek ki sem kell mozdulnia!

Szőnyegek, padlószőnyegek, kanapék, fotelek, matracok
és egyéb bútorkárpitok tisztítása.

Hirdessen lapunkban!
Valamennyi 

rácalmási lakóhoz eljut!




