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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.

Tökfesztivál 
szeptember 
17-18-19-én 
a kúriában

A koronavírus-jávány 
miatt egy év kihagyással, 
de töretlen lendülettel és 
nagy szeretettel készül-
nek a Rácalmási Város-
védő Egyesület vezetői 
és tagjai a Tökfesztiválra, 
amelynek hagyományo-
san a Jankovich-kúria ad 
otthont szeptember 17-
18-19-én. Bízunk ben-
ne, hogy a járványnak egy 
újabb hulláma nem szól 
közbe! (Tökfesztivál pla-
kát lapuk 4. oldalán.)

A régi városháza felújítása

Randevú a tónál
A világjárvány miatti hosz-

szú kihagyás után Rác almás 
város önkormányzatának is-
mét lehetősége nyílt rendez-
vényeket tartani. A Millenni-
umi parkban minden hónap 
utolsó szombatján koncertek 
csábítják a közönséget. Az 
első alkalommal, júniusban a 
Megasztár győztesének, Ra-
dics Giginek és zenekará-
nak tapsolhatott a közönség. 
Fantasztikus este volt, mi-
nenki nagyon jól érezte ma-
gát. (Következő vendégünk a 
Balkán Fanatik Trió. A pla-
kátot lapunk 24. oldalán te-
kinthetik meg)

Üres már a régi városháza, hamarosan elkezdődnek az épület felújítási és átépítési munkálatai. A köz-
beszerzési eljáás lapzártánk idején zártult le, bízunk benne, hogy a munkák hamarosan elkezdődhetnek
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Ügyfélfogadás 
a városházán

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a koronavírus-járvány 
enyhülése lehetővé tette a polgármesteri hivatalok megnyi-
tását is az ügyfelek előtt. 

Ezzel a lehetőséggel élve a Rácalmás Város Polgármesteri 
Hivatalának dolgozói 2021. július 5. óta az általánosan elfo-
gadott ügyfélfogadási időben, a korábban megszokott mó-
don várják és fogadják az ügyfeleket.

Kérjük, az aktuális járványügyi szabályokat tartsák be.
dr. Györe Andrea jegyző

Helyreállíttatjuk 
az artézi kutat 
a Duna-partron

A víziturisztikai megállhely közelében, a Duna-parton 
található régi artézi kút helyreállítását, újra fúrását kezde-
ményezte a képviselő-testület. A kútat több mint fél évszá-
zaddal ezelőtt készíteték, azóta sajnos tönkrement, használ-
hatatlanná vált. Viszont „fénykorában” nagy népszerűségnek 
örvedett, az arra járók rendszeresen ott oltották szomjukat, a 
kútból vételeztek vizet. 

A képviselő-testület elkészíttette a helyreállítási terveket 
és már a kivitelezők kiválasztása érdekében hirdetett ver-
senytárgyalás is lezajlott, és a rácalmási Dienes Péter nyer-
te el a munkát. A munkaterület átadása is megtörtént már, 
bízunk bene, hamarosan újra friss vizet ihatnak a túrázók a 
Duna-parton.

Aszfaltozzuk 
a Viola utcát

Rácalmás Város Önkormányzata 36,2 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatást nyert útépítésre, a Magyar Falu 
Program keretében a Viola utca aszfaltozására. 

E támogatás elnyerésének nagyon örül a képviselő-testület, 
hiszen egy mélyen fekvő, mondhatni gödörben lévő területnek, 
településrésznek a gondja oldódik majd meg ezzel a beruházás-
sal. Az önkormányzat tervei szerint október végére, november 
elejére szeretnénk, ha elkészülne a Viola utca új útburkolata. 

HIRDETMÉNY 
Rácalmás Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete a 

78/2021.( III.30.)   határozata  alapján a polgármesteri hi-
vatal 2021. évi nyári  és téli  időszakában igazgatási szünetet 
rendel el  az alábbi időpontokban: 

2021. július 26. napjától (hétfőtől) - 2021. augusztus 6. 
napjáig  (péntekig).

2021. december 27. napjától (hétfőtől) – 2021. decem-
ber 31. napjáig (péntekig).

Az anyakönyvi ügyek ügyintézése az igazgatási szünet 
alatt is biztosított.

Az ügyintézéshez telefonos vagy e mailben időpont 
egyeztetés szükséges, telefonszám: 25-517-853, +36-30-
213-3445, vagy a  gyamugy@racalmas.hu-n .

dr. Györe Andrea jegyző

Milyen volt az ivóvíz minősége?
Azt tapasztalhatták a lakók 

július 6. után, hogy a  háztar-
tásokban igen zavaros, már-
már barna, fekete víz folyt a 
csapból.  Aggodalomra adott 
okot, hogy az ivóvíz ebben a 
minőségében mire alkalmas ( 
pl. főzésre, fogyasztásra, cse-
csemők gondozására, idős 
emberek általi használatra...) 
Tanácstalanok voltak a fo-
gyasztók.

Az önkormányzat veze-
tői levélben keresték meg a 
problémával a Mezőföldvíz 
Kft., és kértek magyarázatot 
a vízminőségre. A szolgálta-
tó válaszából egyebek mellett 
megtudhattuk, hogy Rácal-
más városának ivóvízellátá-
sát teljes egészében a DRV-
től átvett ivóvízzel biztosítják, 
álláspontjuk szerint a jelzett 
színelváltozást a várost ellá-
tó távvezetékben leülepedett 
vas- és mangánüledék felke-
veredése és az elosztórend-

szerbe jutása okozta.  Decsi 
Tibor főmérnökség vezető 
hangsúlyozta: 

„A fogyasztók hozzánk el-
juttatott jelzéseit követően 
kollégáink a helyszínen ellen-
őrizték a szolgáltatott víz mi-
nőségét az átadási pont köze-
lében található tűzcsapokon. 
Tapasztalható volt a jelentős 
elszíneződés. Ezt követően 
egyfelől megkezdtük a váro-
si vízhálózat átöblítést, más-
részről felvettük a kapcsolatot 
a DRV-vel.  A továbbiakban 
szeretnénk elkerülni a hason-
ló eseteket, ezért az átadá-
si ponton egy olyan on-line 
mérőműszer beépítését ter-
vezzük/javasoljuk, mely jelzi 
a víz átlátszóságának változá-
sát és erről információt küld 
az üzemeltetőnek, segítve a 
gyors beavatkozás lehetősé-
gét, valamint egyértelművé 
válhat a vízminőség romlásá-
nak háttere.”





Rácalmás 5

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!

Soltész Botond, 2021.05.27., József A. utca
Kundakker Denisz Martin, 2021.06.24., Kiss Ernő utca
Józan Lenke, 2021.07.02., Somogyi B. utca Több újszülött 

gyermek születéséről nincs információnk.

Tűzgyújtási lehetőségek 
augusztus hónapban

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

2021. augusztus 5-én 
(csütörtökön) és 6-án (pén-
teken)

 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. augusztus 12-én 
(csütörtök) és 13-án (pén-
teken)

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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Óriási érdeklődés övezte Rácalmás gyermeknapi rendezvényét

Pókemberrel, Amerika kapitánnyal 
találkozni nagy élményt jelentett

Rácalmás Város Önkor-
mányzatának jóvoltából 
gyermeknapi rendezvényen 
kapcsolódhattak ki a csalá-
dok június utolsó hétvégé-
jén. Talán mondani sem kell, 
a pandémia miatti hosszú 
kényszerkihagyás után óriá-
si érdeklődés övezte a prog-
ramot. 

 A gyermeknap szerve-
zői lehetőségeikhez képest 
a legminőségibb megol-
dást keresték ezúttal is, mint 
mindig.

Így esett a választásuk 
például a Görbetükör Szí-
ni Társulatra, amely A kis-
kakas gyémánt félkrajcárja 
című klasszikussal érkezett. 
Ez vélhetően a szülőknek 
is élményt nyújtott, ha má-

sért nem, azért, mert a ját-
szók között felfedezhették 
Kovács Robit a Kölyökidő 
című televíziós műsorból.

A kor gyermekének biz-
tosan óriási élmény a Mar-
vel-hősökkel találkozni, ez 
a látványos bemutatón meg 
is mutatkozott. Az Apazuka 
Zenekar garantált siker volt 
ezútal is, őket nagyon ked-
velik a kicsik és a nagyobbak 
egyaránt, ahogy a városné-
ző kisvonattal vagy a pónik-
kal is sikert arat minden ren-
dezvény, úgy ez is. Minden 
volt, aminek csak gyerekna-
pon lennie kell.

Köszönet a szervezőknek 
a kiváló rendezvényért. (Fo-
tók: duol.hu/Szabóné Zsedro-
vits Enikő)
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JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- 
ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT

Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ
2459 Rácalmás, Jankovich Miklós köz 5-7.

email: info@jankovichkuria.hu

Különleges helyszín a polgári szertartásokhoz

A 2020-as évtől egy újabb helyszínnel bővült a kúria kínálata a szabadtéri szer-
tartások helyszínét illetően. A tavalyi nyártól nemcsak a kúria parkja biztosított 
egy szabadtéri házasságkötéshez, hanem a megújult Millenniumi Park is várja a 
párokat. A tó körüli szertartással kapcsolatban a kúria dolgozói tudnak pontos 
felvilágosítást adni, náluk lehet érdeklődni a helyszínt illetően. 

Elérhetőségeink változatlanok:
Bodnár Edina igazgató: 06306322683
Gál Mária turisztikai referens: 06309229830

Valamint bővült a fizetési lehetőségek köre is!
Július hónaptól a terembérleti díjakat 

már SZÉP KÁRTYÁVAL is ki lehet egyenlíteni. 

Fotók: Rácz Lambada József
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Nagysikerű koncert a Millenniumi tó partján
A világjárvány miatti 

hosszú kihagyás után Rác-
almás város önkormányza-
tának ismét lehetősége nyílt 
rendezvényeket tartani. Ab-
ban bízunk, hogy ebben az 
évben már minden szokásos 
rendezvényt meg lehet tar-
tani. 

A Millenniumi Parkban 
minden hónap utolsó szom-
batján koncertek csábít-
ják a közönséget. Júniusban 
volt az első – egy elválasz-
tott rendezvényterületen be-
lül zajlottak a programok. A 
Randevú a tónál címet viselő 
sorozat indításaként Radics 
Gigi és zenekara lépett fel. 
Az énekes hatalmas szavaza-
ti fölénnyel volt a Megasztár 
6 győztese. Ennek megfele-
lően remek hangulatot te-

remtett, több ismert dalát is 
elhozta, de énekelt a Barna 
lány című albumáról is, vé-
gül pedig a Rolling On The 
River című Tina Turner-slá-
gerrel búcsúzott.

A sorozat keretein belül a 
nyár folyamán minden hó-
nap utolsó szombatján este 
20 órától ingyenes koncer-
teket rendezünk! Radics 
Gigi után a folytatásban jú-
lius 31-én a Balkán Fanatik 
Trió, augusztus 28-án a Pa-
lya Bea Trió lép majd fel a 
tóparti színpadon. 

Fotó: Rácz-Lambada Jó-
zsef

(A következő koncertek 
részleteit külön plakáton te-
kinthetik meg lapunk utolsó 
oldalán.)

Egy kávé Micivel: „Mindennapi beszél-
getések, nem mindennapi emberekkel!

Szabó Gabi Mici a Rádió 
Bézs műsorvezetője kilépve 
a stúdióból várja vendégeit, 
2021-ben közönség előtt is-
mét. A rádiós műsorvezető, 
a Szóvivők könyvek írója, két 
évvel ezelőtt kezdte országos 
roadshowját, ahol talkshow 
formájában beszélget vendé-
geivel mutatja be a szóvivők 
életét, munkáját. Az „egy-
felvonásos” Mici-talkshow 
közben „felcsendülhetnek 
régi dallamok, archív beját-
szások és sok-sok váratlan 
fordulat”, amire még a sze-
replők sem számítanak.

A rádiós beszélgetések 
alapján, a Szóvivők mel-
lett, a sorozatot kiegészítve, 
művészekkel, közszereplők-

kel is találkozhatnak a talk-
show-kedvelő nézők, Mici 

kávéja mellett rendszere-
sen a Rácalmási Művelődé-

si Ház-és Könyvtárban 2021 
nyarán.

Júniusban Elek Ferenc a 
Katona József színház mű-
vésze volt Mici vendége, 
akivel a nézők legnagyobb 
örömére, nem csak „mun-
kaügyekről” volt szó. Júli-
us 27-én folytatódik a soro-
zat, amikor ismét nem csak 
munkaügyekről szól majd 
a kávézás. Ezúttal Nyertes 
Zsuzsa, a „Vidám Színpad 
örök Marilyn Monroe-ja” , 
a bulvármédia imádott ko-
mikája, az író, az anyuka és 
mesterszakács mesél majd…
egészen biztosan olyat is, 
amit eddig még soha, sehol!”

(Fotó: duol.hu/Szabóné 
Zsedrovits Enikő)
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Tábori élmények a művelődési házban
Táborok: a júliusi programok alá talán egy mondattal bele 

tudod írni, hogy: „ Az újság lapzártájának idején már készü-
lünk a táborokra. Intézményünk Erzsébet-táborai július és 
augusztus folyamán összesen öt turnusban zajlanak majd, és 

az első héten, párhuzamosan rendezzük meg a Helyismere-
ti tábort is. Bízunk benne, hogy minden gyermeknek tartal-
mas és izgalmas programokkal tesszük színessé a táborban 
töltött napokat.

Kedves Látogatóink!
2021. július 3-tól, a koronavírus ellen legalább az első ol-

tásukat megkapó 5,5 millió beoltott elérésével enyhültek az 
intézményünkre vonatkozó jogszabályi korlátozások. Ezért

Intézményünk látogatása korlátozás nélkül lehetséges 
– tehát nem kell védettségi igazolványt felmutatni.

Csoportjaink, klubjaink újra szabadon használhatják 
az intézményt, azonban a nyár miatt a visszatéréséről és 

klubfoglalkozásról érdeklődjön 
csoportvezetőjénél!

Intézményünkben táborok zajlanak, így előfordulhat, 
hogy nem a megszokott teremben vannak beosztva a cso-
portok, kérjük, figyeljék az ajtókra kihelyezett terembeosz-
tást!

A könyvtári szolgáltatások újra szabadon és korlátozás 
nélkül elérhetőek.

Az intézményünk területén nem kötelező a maszk hasz-
nálata, azonban kérjük, a bejáratoknál elhelyezett kézfertőt-
lenítőt továbbra is használják a belépéskor!

Nyitva tartás:
Intézményünk idén egész nyáron, augusztusban is vár-

ja Önöket!
Ugyanakkor felhívjuk figyelmüket, hogy 2021. július 26- 

július 30 között a könyvtár zárva tart! 
Erre az egy hetes időszakra nincs ütemezve lejárti határ-

idő a kikölcsönzött dokumentumokban.

Az intézmény a megszokott nyitvatartási időn belül a 
nyár folyamán a csoportok, klubok, rendezvények igényei 
szerint tart nyitva.
 Művelődési ház Könyvtár 
 nyitvatartása: nyitvatartása:

Hétfő: 12-20 Hétfő:   -
Kedd:  8-20 Kedd:   8-18
Szerda:  8-20 Szerda:  10-20
Csütörtök:  8-20 Csütörtök:  8-16
Péntek:  8-20 Péntek:  10-15
Szombat:  8-17 Szombat: hónap 1. szombat 8-12
Vasárnap: - Vasárnap: -

Júliusi rendezvényeinkről:
Július 22., csütörtök este 18 órától hosszú kényszerszü-

net után ismét láthatjuk a színjátszóinkat! A Rájátszik ez-
úttal egy Agatha Christie Egérfogó című könyvének át-
dolgozásával készül. Az előadás megtekintése ingyenes. A 
színdarab a művelődési ház nagytermében kerül megrende-
zésre, amely korlátozott férőhelyszáma miatt kérjük, hogy 
részvételi szándékát előzetesen jelezze a könyvtár nyitvatar-
tási idejében a ház vezetékes telefonszámán 25/440-456! Ha 
valakinek most nem jut hely, terveink szerint szeptemberben 
lesz még lehetősége pótolni.

Július 27., kedd este 18 órától folytatjuk kulturális be-
szélgetős talk-shown-kat, amelynek júliusi vendége Nyer-
tes Zsuzsa lesz, vele beszélget a Rádió Bézs műsorvezetője, 
Szabó Gabriella „Mici”. A részvétel 500 Ft-os jegy előzetes 
megváltásával lehetséges a könyvtár nyitvatartási idejében. 
Kérjük, jegyét azért vásárolja meg előre, hogy tudjuk meny-
nyi nézőre számíthatunk!

Július 30-án, péntek este 17.00-kor a Rácalmási Gló-
ria Kamarakórus Bartók Béla emlékévre előtt tisztelegve 
tart zenés, beszélgetős estet a művelődési házban/kertjében. 
Ahogyan a tavalyi hasonló rendezvényen, Gyalus Boglárka 
kórusvezető a 140 éve született zeneszerző életéről is me-
sél, melyet a rácalmási kórus tagjai mellett további közremű-
ködők élőzenés blokkjai színesítenek. A rendezvényen való 
részvétel ingyenes. A rendezvény művelődési ház nagyter-
mében kerül megrendezésre, amely korlátozott férőhelyszá-
ma miatt kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze 
a könyvtár nyitvatartási idejében a ház vezetékes telefonszá-
mán 25/440-456!

Július 31-én, szombaton este 8 órától ismét randevúra 
hívjuk Önöket a Millenniumi-Parkba, ahol ezúttal Balkán 
Fanatik Trió gondoskodik a jó hangulatról. A közlemény 
írásának időpontjában érvényes járványügyi előírások sze-
rint, a parkon belül, a rendezvény területén egyszerre 1500 
fő tartózkodhat. A piknik jellegből adódóan hozzanak ma-
gukkal plédet!

Szeretettel várjuk Önöket!
Kundra Anikó 

igazgató
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Programajánló: 
Bartók születésnapján

Bartók Béla születésének 125. évfordulóját ün-
nepeljük ebben az évben. 

Az országban - sőt a világban is - számos ren-
dezvénnyel emlékeznek a nagy magyar zeneszer-
ző, népzenekutató, zongoraművész életére, mun-
kásságára. 

A tavalyi Beethoven-emlékév kapcsán elin-
dítottunk egy remélhetőleg hagyományt terem-
tő kezdeményezést, melynek célja, hogy minden 
évben megemlékezünk az év zeneszerzőjéről. Így 
2021.július 30-án Bartók Bélára emlékezünk mi 
is, elsősorban szóban, zenei bejátszásokkal, ének-
szóval, a Rácalmási Glória Kamara Kórus köz-
reműködésével, Hegyi István és testvére Hegyi 
Sándor pedig erre az alkalomra készített Bartók 
fantázia darabot ad elő. 

Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt!
Gyalus Boglárka 

szervező
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Új könyvek a könyvtárban
Könyvtárunk a nyári hó-

napokra is rengeteg olvasni-
valót kínál minden korosz-
tály számára. Az új könyvek 
érkezése folyamatos, a Köny-
veket a könyvtáraknak prog-
ramban 34 új könyvet kapott 
a könyvtárunk, emellett szá-
mos újdonság várja olvasóit 
a polcokon!
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Huszonhét éve tündököl a Napfény
Immár 27 éve, 1994 no-

vember 25-én 30 fővel meg-
alakult Rácalmáson a Napfény 
Nyugdíjasklub. A klub fő célja 
a település rendezvényein való 
aktív részvétel, a falu-, majd 
városszépítés mellett a nyug-
díjas korosztály hétköznapjai-
nak aktívvá tétele, közösségte-
remtő tevékenységekben való 
részvétel és szabadidős prog-
ramok szervezése.

Jelenlegi létszámunk 57 fő, 
65 % nő, illetve 35 % férfi.  A 
klub tagjainak életkora széles 
skálán, 64-97 éves kor között 
mozog. A 64-70 év közöttiek 
és a 70-80 év közöttiek aránya 
nagyjából azonos. 80 év felet-
ti tagunk 6 fő, a legidősebb 
tagtársunk (Nagy Ferenc) 97 
éves.

Olyan közösség kovácso-
lódott össze az évek alatt, akik 
sokat tesznek egymásért, Rá-
calmásért. Rájuk mindig le-
het számítani. Ott vannak és 
aktívan közreműködnek min-
den települési rendezvényen, 
fesztiválon. Az, hogy kisváro-
sunk virágágyásai ilyen szépek, 
nagyban köszönhető a nyug-
díjasklub tagjainak. 

De mielőtt azt gondol-
ják, hogy csak a virágágyások 
rendezése a program, szeret-
ném néhány mondatban leír-
ni, hogy mit is csinálunk ezen 
kívül.

Tartalmas klubdélutánokat 
tartunk kéthetente. Rendsze-
resen megünnepeljük a név-
napokat, születésnapokat, nő-
napot, anyák- és apák napját. 
Farsangkor is vidám műsorral 
készülünk. 

Megemlékezünk a költé-
szet napjáról, részt veszünk a 
városi Majálison, ahol a Vá-
rosvédő és Szépítő Egyesület-
tel közösen főzünk. 

Évente két-három alka-
lommal kirándulni megyünk, 
nyaranta piknikezünk, bográ-
csos ételt főzünk, grillezünk, 
koktélpartit tartunk. 

Aktívan részt veszünk az 
Almavirág, illetve a Tökfesz-
tivál szervezésében és lebo-
nyolításában. Nyugdíjasokat 
érdeklő/érintő előadásokat 
hallgatunk, évente több alka-
lommal zenés, táncos mulat-

ságot tartunk. Gyakran dalo-
lunk, nótázunk, programjaink 
gyakori résztvevői a Napsugár 
Asszonykórus, az iskola kóru-
sa, illetve az óvodások. 

Szoros kapcsolatot ápolunk 
a környező településeken mű-
ködő nyugdíjasklubokkal, lá-
togatjuk egymás programjait. 

A pandémia alatt is tartot-
tuk a kapcsolatot. Ezt nagy-
ban megkönnyítette, hogy 
elég sokan vagyunk internet-
használók, a közösségi felüle-
ten megosztottunk egymással 
minden fontosabb informáci-
ót. Amikor lehetett gyalogol-
tunk együtt, közösen fedeztük 
fel karácsony előtt az adventi 
ablakokat.  Ez alatt az idő alatt 
két klubtársunk is ünnepel-
te kerek évfordulós születés-
napját (70, illetve 80 év), őket 
kisebb csapattal – szigorúan a 

kapun kívül – meglátogattuk, 
nagy meglepetést és örömet 
okozva nekik. 

Szeretnénk, ha minél több 
rácalmási nyugdíjas csatla-
kozna hozzánk, részese lenne 
mindannak a szép és tartal-
mas klubéletnek, amit mi hét-
ről hétre megélünk. hiszen az 
ember társas lény. Az embe-
ri kapcsolatok jelentőségét az 
életünkben aligha lehet túlbe-
csülni.  

Amennyiben szeretne 
klubtag lenni, kérem, jelent-
kezzen a 0630 5306644-es te-
lefonszámon. 

(„A tudás a létezés hatalma. 
A közösség a létezés erkölcse. 
Az öröm a létezés értelme.” – 
Szimeonov Todor)

Bánhegyesiné 
Simon Mária

klubvezető

Ismét fogad 
az ügysegéd

A pandémiás időszakot 
követően, július 12. után is-
mét tartanak ügyfélfogadást 
a Dunaújvárosi Járási Hiva-
tal ügysegédei.

Rácalmáson szerdánként 
8-tól 12-ig a Jankovich-kúriá-
ban kereshetik fel az érdeklő-
dők az ügysegédet.

Dunaújvárosi Járási 
Hivatal

Jelentkezzen hivatásos gondnoki képzésre
A Fejér Megyei Kományhivatal hivatásos gondnoki képzést indít.  A képzés célja, hogy 

megfelelő ismereteket nyújtson a gondnokság alá helyezett személyek személyi és vagyoni 
jogai érdekvédelmének ellátásához.  A képzésre elsősorban Fejér megyében lakó-, tartóz-
kodási hellyel rendelkezők jelentkezését várják, a képzés maximális létszáma 20 fő. A Fejér 
megyében lakó-, tartózkodási hellyel rendelkező jelentkezők túljelentkezés esetén elsőbb-
séget élveznek. 

A jelentkezés határideje: 2021. augusztus 31. 
A képzésre szóló jelentkezési lapot elektronikus úton gyamhivatal@fejer.gov.hu, vagy 

postai úton a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osz-
tály 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. szám alá kell eljuttatni. 

A képzés ideje:  2021. szeptember 14, 2021. szeptember 15. 2021. szeptember 16,  9 
órától 17.00 óráig 9 órától 17.00 óráig 8 órától 17.00 óráig  

A képzés díja:  41.000,- Ft (mely tartalmazza a tananyag költségét és a vizsgadíját is) 
A képzés díjának befizetési határideje: 2021. augusztus 31. 
A képzést a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi 

Osztálya munkatársai tartják. 
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde

„Óvónőnek lenni nem munka, hanem 
szép és a leghálásabb feladat volt”

Kevés olyan hivatás van, 
ahol annyiszor hallok a 
kisgyermekkortól jelenlé-
vő szakmai elhívásról szóló 
történetet, mint az óvodape-
dagógusok esetében. Talán 
csak egy jutott eszembe nagy 
nehezen, a lelkészek szoktak 
ilyesmiről mesélni.

Rácalmáson is így tör-
tént velem a Manóvár Óvo-
dában: mind a két – a mun-
kában eltöltött évektől és az 
óvodától búcsúzó – óvó néni 
arról mesélt, hogy más lehe-
tőség soha szóba sem került, 
amikor arról gondolkoztak, 
hogy „mi leszek, ha nagy le-
szek”.

A nyugdíjba készülő óvó-
nők: Sarokné Molnár Ani-
kó és Hajdúné Rátkai Éva 
a hetvenes évek demográfiai 
hullámát követően helyez-
kedtek el a nevelési intézmé-
nyekben. Ahogy általában a 
kortárs kollégák, így ők is 
középfokú óvónőképzőből 
és a gimnáziumból, képesí-
tés nélkül kerültek a pályára, 
ezután hamarosan megsze-

rezték a főiskolai oklevelü-
ket, szakvizsgáztak is.

Sarokné Molnár Ani-
kó gyönyörűen csillogó kék 
szemének tekintete ma sem 
fáradt, hogy mindenre, min-
denkire figyeljen.

– Köszönöm Schrick 
István polgármesternek, 
Schrick Istvánné előző és 
Pálinkás Tiborné jelenlegi 
intézményvezetőnek, hogy 
lehetővé tették számomra, 
hogy itt dolgozhassak. Kö-
szönöm a támogatást és a 
segítséget minden munka-
társamnak. Huszonhét évet 
töltöttem itt, előtte a duna-
újvárosi huszonhatos óvo-
dában dolgoztam. Vissza-
gondolva a pályámra, sokat 
változtak a kicsik, régebben 
sokkal nyugodtabbak voltak, 
a digitalizáció jelentős vál-
tozást hozott. A Maci cso-
portos gyerekek mindennap 
nagyon fognak hiányozni. 
Soha nem fogom elfelejteni 
a gyermeki, őszinte monda-
taikat, hogy „Anikó néni jó, 
hogy itt vagy, szeretlek.”

Hajdúné Rátkai Éva ked-
ves mosolya beragyogja be-
szélgetésünk helyszínét, az 
egész intézményvezetői iro-
dát.

– Én 37 évet dolgoztam 
Dunaföldváron a József téri, 
vagy másik nevén a faházas 
óvodában. Rácalmásra jöt-
tem férjhez, és már három 
éve itt dolgozom. Köszö-
nöm, a sok gyönyörű évet a 
dunaföldváriaknak és ezt az 
utolsó hármat a rácalmási 
kollégáimnak, és a lehető-
séget a település és az intéz-
ményvezetésének. Amikor 
Rácalmásra kerültem, ak-
kor az óvodabővítéssel in-
duló Bagoly csoport ovisai-
val kezdtünk. Sikerült végig 
kísérnem őket az ovis évek 
alatt, most ők is nagyrészt 
elballagtak. De már most 
nagyon hiányoznak. Mert 
mindent igyekeztem a gye-
rekekkel együtt csinálni, 
hogy partnernek érezhessék 
magukat. Pedig néhány nap-
ja született meg az unokám, 
és augusztusban a másik 

gyermekem megajándékoz 
majd még egy kisunokával. 
Ha ma kellene pályát válasz-
tanom, most is csak óvónő 
szeretnék lenni. Szerintem 
ez a leghálásabb és legszebb 
hivatás.

– Egyik szemem sír, a 
másik pedig nevet. Hiszen 
a két kolléganőm megér-
demli a pihenést a nyugdíja-
zás után, ugyanakkor nagy-
szerű munkatársak voltak és 
remek szakemberek. Anikó 
minden rezdülését ismerjük 
az együtt eltöltött huszonhét 
év tapasztalatai alapján és a 
fél szavakból is értjük egy-
mást. Évi szakmai tapasz-
talata, kreativitása és kedves 
személyisége, kirándulásai 
is nagyon fognak hiányozni 
majd. Nem lesz könnyű két 
ilyen nagyszerű óvónőt pó-
tolni majd, még akkor sem, 
ha már vannak jelentkező-
ink – mondta el Pálinkás 
Tiborné, a Manóvár Óvoda 
intézményvezetője.

(Forrás: dol.hu/Török Tí-
mea)

Hajdúné Rátkai Éva kedves mosolyát imádják az óvodás gyermekei is 
Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Sarokné Molnár Anikónak hiányozni fognak a Maci csoportosok
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Rendezvényközpont és Sportcsarnok
LABDARÚGÓ EB 06.15.

A Labdarúgó Európa Bajnokság megrendezésére, 2020-
ban került volna sor, azonban a koronavírus-világjárvány en-
nek a sporteseménynek a megrendezését sem tette lehetővé, így 
az UEFA egy évvel későbbre halasztotta a versenyt. A selejte-
ző mérkőzéseken kiválóan szereplő Magyar Labdarúgó Váloga-
tott, kijutott az aktuális Európa-bajnokságra, és első mérkőzését 
a Portugál válogatott ellen, épp Budapesten, a Puskás Arénában 
játszotta, 2021. 06. 15-én. Ez alkalomból, a Rácalmási Rendez-
vényközpont és Sportcsarnok előtti területre kivetítőt telepíttet-
tünk, és együtt szurkolhatunk a magyar labdarúgó csapatnak. A 
mérkőzés kezdete előtt az INFIFNITY TEQBALL jóvoltából 

a kinti pályán a magyar fejlesztésű új sportágat is ki lehetett pró-
bálni. Fotó: Rácz-Lambada József

RÁCALMÁSON EDZŐTÁBOROZOTT AZ U-17-ES 
RÖPLABDA VÁLOGATOTT 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén nyáron is minket vá-
lasztott edzőtábora helyszínéül a Magyar Röplabda Szövet-
ség U-17-es válogatott csapata. A Sportcsarnokban a meleg 
nyári napokon is napi 5-6 órát edzett kitartóan a váloga-
tott keretbe behívott 20 kiválóság! Nagy örömünkre szolgál, 
hogy visszatérő csapataink, megelégedéssel és örömmel töl-
tik nálunk az idejüket! Várunk Benneteket vissza!

 Fotó: sportcsarnok
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 MINDENT BELE! NYÁRI TÁBOROK 

MINDENT BELE! NYÁRI TÁBOR A SPORTCSARNOKBAN 
Ahogy tavaly és tavaly előtt, idén nyáron is „MINDENT 

BELE TÁBOR” a sportcsarnokban! Több mint 20 gyermek 
választotta az általunk szervezett, sportos, ügyességi, moz-
gásos, élményekkel teli tábort, és ahogy az elmúlt években, 
idén is jó hangulatban teltek napjaink. A visszajelzések alap-
ján, mindenki megtalálta a neki tetsző foglalkozást, játékot, 
programot, a nap végére, nem csak a gyerekek mi is jó elfá-
radtunk, de szuper élményekkel és boldogan zártuk az idei 
táborunkat is! 

Várunk benneteket jövőre is! 

A „MINDENT BELE! KÉT KERÉKEN, FÖLDÖN, 
VÍZEN” 8-12 éves gyerekek számára augusztusra meghir-
detett nyári táborunkba van még néhány szabad hely! 

A tábor bázisa a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely lesz. 
Kerékpáros kincskereső túrával, ügyességi feladatokkal, eve-
zéssel, rengeteg mozgásos programmal, kreatív foglalkozá-
sokkal várjuk a gyerekeket! Érdeklődni a sportcsarnok elér-
hetőségein lehet.

A Rácalmási Művelődési Ház ERZSÉBET TÁBORAI 
hetente igénybe veszik a sportcsarnok által szervezett prog-
ramokat, a nyár folyamán kalandtúráznak, kincset keresnek, 
sárkányhajóznak.

A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok, 
valamint a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely aktuális 
programjairól és az intézkedésekről a sportcsarnok 
honlapján és facebook oldalán is tájékozódhatnak:

www.racalmasisportcsarnok.hu
www.facebook.com/racalmasisportcsarnok
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Magyar Kupa döntő
Magyar Kupa döntőben Sukorón vettek részt a Rácalmás 

SE sportolói. A következő eredmények születtek:
NMC-1 Poszpischil Luca II.
PC-2 Braun Ádám - Suta Koppány IV.
C-2 Somogyi Örs - Osvai Gergő IV.
C-4 Poszpischil Lőrinc - Somogyi Őrs - Osvai Gergő - 

Nagy Roland IV.
PC-4 Braun Ádám- Poszpischil Luca - Jankovics András 

- Suta Koppány VII.
A versenyzőknek gratulálunk.

Bölcskei Ferenc szakosztályvezető

Táborban a vízisportosok
A Rácalmás SE vízisport szakosztályának kajakosai és ke-

nusai három hetet edzőtáborban töltenek július hónapban.
Két hetet a csónakházban tölteneka spotolóink, egy hetet 
pedig Dömsödön, mégpdig a Magyar Bajnokságra készülők.

Bölcskei Ferenc szakosztályvezető

Vidék Bajnok lett 1000 és 2000 m is a Poszpischil Lőrinc, Nagy Roland 
kenu kettes egység az U14-es korosztályban

A Vidék Bajnokságon Fadd-Domboriban a fent említett 
két bajnoki cím mellé a következő eredmények születtek a 
különböző korosztályokban:

C-1 1000-m Poszpischil Lőrinc VI. Nagy Roland VIII.
A 2000-m futamokban:
NC-1 Poszpischil Luca III.
MC-1 Braun Ádám VI. Suta Koppány X. Jankovics And-

rás XI. Lampert Adrián XII.
C-1 Nagy Henrik XIII.
C-1 Dombovári Balázs VI.
C-2 Libor Ádám, Lampert Olivér VIII.
A versenyzőknek gratulálunk!

Bölcskei Ferenc szakosztályvezető

Egyszerűsödik az automatikus fizetési könnyítési kérelmek benyújtása
Új kérelemmel bővült az 

Online Nyomtatványkitöl-
tő Alkalmazásban (ONYA) 
kitölthető űrlapok típusa, az 
AUTRESZ elnevezésű adat-
lapon már benyújthatók, mó-
dosíthatók, visszavonhatók 
egyes fizetési könnyítési ké-
relmek. Az új adatlap elsőd-
leges célja, hogy jelentősen 
egyszerűsödjön a részletfize-
tési kérelmek ügyintézése.

A Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) online nyom-
tatványkitöltője, az ONYA 

használatához nincs szükség 
semmilyen külső program te-
lepítésére: segítségével egy-
szerűen, webes eléréssel, akár 
okoseszközről is, pár koppin-
tással intézhető számos ügy, 
csupán ügyfélkapus regiszt-
ráció kell hozzá. További elő-
nye, hogy a beküldött doku-
mentumok garantáltan hiba 
nélkül kerülnek a NAV-hoz, 
ugyanis az esetleges pontat-
lanságok már a kitöltéskor, a 
beküldés előtt kiderülnek.

Az ONYA most már a 
fizetési könnyítési kérel-
mek, részletfizetések intézé-
sét is jelentősen megkönnyí-
ti. Az alkalmazásba belépve 
az AUTRESZ-adatlapon 
a rendszer automatikusan 
beazonosítja a kérelmezőt, 
vagy az általa képviselt szer-
vezeteket, személyeket is, 
ezért ezeket az adatokat kü-
lön nem kell beírni. A ki-
töltés ezáltal rendkívül 
egyszerű: pár kattintással 
benyújtható, módosítható és 

visszavonható a kérelem. Az 
adatlapon természetes sze-
mélyként legfeljebb 1 millió 
forintra részletfizetést, meg-
bízhatónak minősített adó-
zóként 3 millió forintot el 
nem érő adótartozásra lehet 
fizetési könnyítést (részlet-
fizetést vagy fizetési halasz-
tást) kérni.

A NAV-nál online intéz-
hető ügyek köre folyamato-
san bővül.

Nemzeti Adó- és  
Vámhivatal
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Rajzpályázat egy idegen nyelven olvasott meséről
A 2020/2021-es tanév-

ben Az ELTE Origó Nyelvi 
Centrum Kft. rajzpályázatot 
hirdetett meg általános is-
kolások számára. A pályázat 
témája egy idegen nyelven 
olvasott mese illusztrálása 
volt. Tekintettel arra, hogy 
kiemelten fontos a nyelvi 
képzés, azon belül a kisisko-
lások nyelvtanulása, a nyelv-
vizsga központ pályázat-
tal kívánta őket ösztönözni, 
hogy a mesék világában ka-
landozva, játékosan és krea-
tívan ismerkedjenek meg az 
idegennyelvű mesék világá-
val és ennek köszönhetően 

fejlődjön a szövegértésük. A 
pályázatot két korosztály-
ban hirdették meg: 4-5-6. 

osztályosok számára, ahol 
a fődíj egy ingyenes Junior 
vizsga, valamint 7-8. osztá-

lyosok számára, ahol a fődíj 
egy ingyenes B1, vagy B2-es 
nyelvvizsga volt.

 A covid miatt a gyere-
kek lelkesedése megfogyat-
kozott mindkét korcsoport-
ban, így csak egy pályaművet 
tudtunk beadni. Kolum-
bán-Portik Lehel Pocahon-
tas történetét illusztrálta. A 
sok száz pályázó közül Le-
hel munkája ezúttal nem 
ért el helyezést, de lelkes és 
színvonalas munkája nálunk 
mindenképpen elismerést 
érdemel.

Kunos Vanda

Napközis tábor a Jankovich iskolában

Csodaprogramunk a két-
hetes időszakkal lezárult. 
Színes, kreatív feladatok-
kal, feledhetetlen élmények-
kel megtűzdelt időszak volt 
számunkra. 

A Kincses tábor póló-
festéssel és tóparti kincs-
kereséssel vette kezdetét.  
Sziget-túra alkalmával ta-
nulmányozták a gyerekek a 
helyi állat- és növényvilá-
got. Az élményfestés, kreatív 
időtöltés nagy örömére szol-
gált mindenkinek.

A második hét a Rosz-
szcsontok névre keresz-

telődött a gyermekek vá-
lasztásával. Só-lisztgyurma 
készítésben vehettek részt, 
igen gazdag ötletekkel for-
mázva saját műveiket. A 
kulcstartó készítés is jó mó-
kának bizonyult,  a Titok 
virágok elkészítése örök él-
ményt nyújtott gyermeke-
inknek. 

A just dance pillanatok 
felülmúlva számításainkat 
napi rutinná váltak a hűsölés 
alatt a táncoslábú apróságok 
körében.

Jégkásával, dinnyével, 
megannyi gyümölccsel hű-

sítettük a meleg nyári na-
pokat. Házi sportszelettel 
és kókuszgolyóval töltöttük 
meg az éhező pocakokat.

Élmény volt!

Ezúton kívánunk kelle-
mes pihenést, töltődést hozó 
nyarat mindenkinek!

Anikó néni, Bea néni, 
Edit néni és Kata néni
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Köszönetnyilvánítás
Rácalmás Város Önkormányzat Család- és Gyermek-

jóléti Szolgálat ügyfelei nevében is szeretné megköszönni, 
mindazon adományozó kedves rácalmási lakosnak a segít-
ségét, aki adományával hozzájárult a rászoruló idősek, csalá-
dok, gyermekek életének könnyebbé tételéhez.

Köszönjük szépen, Rácalmás Város Önkormányzatának, 
Schrick István polgármester úrnak, és Rácalmási Sportegye-
sületnek, Erős István elnök úrnak adományozó segítségét, 
hogy tartós élelmiszerek megvásárlásával segítette a rászo-
ruló emberek életét.

Köszönettel:
Hódiné Schillinger Andrea, Vass Erika

Rácalmás Város Önkormányzat 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói 

RUHABÖRZE
augusztus 3-án

Rácalmás Város Önkormányzat Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat tájékoztatja a rácalmási lakosokat, hogy

2021. 08. 03-án, kedden 9-12 óra között
ruhabörzét szervez, a kedves rácalmási lakosok által fel-

ajánlott ruhákból, cipőkből, amik ingyen elvihetőek.
Helyszín: Jankovich-kúria, 2459 Rácalmás, Jankovich 

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

Vass Erika családsegítők

Idegen nyelvi mérés 
a Jankovichban

Az idei tanévben má-
jus 19-én került sor az ide-
gen (angol) nyelvi mérés le-
bonyolítására. Sajnos, tavaly 
a karantén miatt nem mé-
rettették meg magukat ta-
nítványaink és az idei mé-
résre is rányomta bélyegét 
a covid. Ugyanakkor nincs 
okunk panaszra, mert diák-
jaink így is túlszárnyalták a 
bűvös 60%-os küszöbszin-
tet. A hatodik évfolyamon 
A1-es szintű hallott - és ol-
vasott szövegértésből álló 
feladatsort írtak a gyerekek, 
míg a nyolcadik évfolyamon 

ugyanezt a feladatsort A2-es 
szinten kellett teljesíteni. 

6. évfolyamon (6.a osztály 
74,8%, 6.b osztály 64%) ta-
nítványaink 68,8%-ot nyúj-
tottak, és a 8. évfolyamon is 
hasonló volt az eredmény, 
(8.a osztály 75,4%, 8.b osz-
tály 62,35%) 68,87%, kere-
kítve 68,9%.

Nagyon büszkék vagyunk 
diákjainkra, hogy a Covid 
ellenére is ilyen szép teljesít-
ményt nyújtottak.

Kunos Vanda
angol szakos nyelvtanár

Bankvelem Pénzokos Kupa 
– szép eredményekkel

Az idei tanév során saj-
nos nagyon sok tanulmányi 
verseny elmaradt, nem került 
megrendezésre. Ugyanakkor 
mégis találtunk lehetőséget 
arra, hogy megmérettessük 
diákjaink tudását online ver-
senyeken. Ilyen volt a Magyar 
Nemzeti Bank által meg-
rendezésre került országos 
Bankvelem Pénzokos Kupa 
online csapat versenye, ahol 
5-6. évfolyamon 1, míg 7-8. 
évfolyamon 2 csapatot indí-
tottunk el. Az 5-6. évfolya-
mon közel 300 csapat indult, 
az elődöntő itt is 3 fordulóból 
állt, a döntő megmérettetésre 
198 csapat kapott meghívást. 
A mi 5.b osztályunk Nesz-
mélyi Luca, Nagy Henrik, 
Szalai Zsombor (Felkészítő 
tanár: Wernerné Galkovich 
Rita) alkotta Pénzügymeste-
rek csapata középmezőnyben, 
98. helyen végzett országos 
szinten. A 7-8. évfolyamos 
versenyen megyénként 25-30 
csapat indult, az elődöntőben 

3 fordulóban vettek részt a 
gyerekek, majd következett a 
megyei döntő, ahol már csak 
az első helyezett jutott tovább 
az országos elődöntőbe. Csa-
pataink: 8. évfolyamon Pi-
tagorasz csapata  (Felkészítő 
tanár: Wernerné Galkovich 
Rita) - Domobovári Balázs 
(8.a), Dombovári Péter (8.a), 
Kunos Miklós (8.a)  - 100/91 
ponttal a 4. helyen zárták a 
megyei fordulót, míg a 7. 
évfolyamon a Pénzeső csa-
pata (Felkészítő tanár: Kunos 
Vanda ) - Krizsán Krisztina 
(7.b), Kolumbán-Portik Le-
hel (7.b), Mészáros Bence 
(7.b) alkotta csapat 100/86 
ponttal a 6. helyen végeztek 
a megyei döntőben.

Nagyon büszkék vagyunk 
tanítványainkra és az általuk 
elért eredményekre. Bízunk 
benne, hogy a jövőben is 
ilyen lelkesek és eredménye-
sek maradnak. 

Kunos Vanda
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Öröm lesz visszagondolni a Tibi  
bácsival eltöltött horgászatokra

A nyár a táborozások hó-
napja. Így van ez a Rácalmási 
Sirály Horgász Egyesületnél 
is, ahol nagy hagyománya 
van a nyári horgásztábornak. 
Idén is remek programokkal 
készültek a szervezők a júni-
us 21-től 26-ig tartó halbű-
völő maratonra.

Eszenyi Tibor vezette a 
tábort, a programokról, él-
ményekről beszélt.

– Tizenöt éve rendezi 
meg az egyesület a horgász-
tábort. Én idén kapcsolód-
tam be a tábor szervezésé-
be. Hárman segítünk a tábor 
lebonyolításában, Bilinszki 
Sándor, Onofer Gergő és jó-
magam. Több helyszín volt 
már, az utóbbi hat-nyolc 
évben azonban a rétimajo-
ri Nyalóka-szigeten tartjuk 
a nyár kiemelt eseményét. 
Itt remek horgászhelyen, a 
fák hűsítő lombjai között 
hódolhatunk a sporthor-
gász szenvedélyünknek és a 
szálláshelyekre sem lehetett 
panaszunk. Húsz gyereket 
tudunk fogadni és elszállá-
solni. Január közepén elkez-
dődnek a jelentkezések és 
nagyon hamar be is szoktak 
telni a helyek, február köze-
pére, március elejére. A költ-
ségek nagy részét a horgász-
egyesület állja, de pályáztatás 
útján is rendelkezésre állnak 
források. Így napi három-
szori étkezést is tudunk biz-
tosítani, bár mindig van ná-
lunk annyi eledel, ha valaki 
megéhezik a nagy horgá-
szatban, a fő étkezések kö-
zött is talál egy kis kolbászt, 
kenyeret, zsírt, paradicsomot 
vagy paprikát. Két segítőm 
van a tábor lebonyolításá-
hoz, de a feleségem is meglá-
togatott bennünket. Igazán 
jó hangulatú a tábor, hiszen 
azt csináljuk, amit szeretünk. 

A rácalmási Kristály Patika 
is segítette a tábort vitami-
nokkal és egészségügyi do-
bozzal is.

– Hogyan teltek a gyere-
kek napjai?

– Az elsődleges cél az 
volt, hogy minél többet hor-
gásszanak a gyerekek. Na-
gyon lelkesek voltak, sze-
retnek horgászni. Nem is 
gondoltam volna, hogy ké-
pesek akár hajnali négykor 
is felkelni, hogy a vízparton 
legyenek. Az aranyló napfel-
kelte ott érte őket, csodás él-
ményt adva nekik. Elméleti 
és gyakorlati oktatást is vé-
geztünk. A horgászat tech-
nikai és taktikai részleteibe 
is beavattuk őket. Horgász-
ismereti kvízekkel is színe-
sítettük a tábor programjait. 
Úgy gondolom az alapis-
mereteket sohasem árt fel-
frissíteni. Ilyen volt példá-
ul a halismereti versenyünk, 
ahol képekről kellett a faj-
tákat megtippelni. A héten 
a foci sem maradhatott el, 
hiszen mindenki EB-lázban 

égett. Együtt szurkoltunk a 
magyar csapatnak a tovább-
jutásért.

– Úgy tudom a pénteki 
nap mindig különleges.

– Igen, idén is megrendez-
tük a horgászversenyt, ahol a 
gyerekek a hét tapasztalata-
ival felvértezve mutathatták 
meg, hogy milyen ügyesek. 
El tudom mondani, hogy 
mindenki nagyon ügyes volt, 
ki nagyobb, kis kevesebb si-
kerrel dobta a vízbe a bot-
ját. A horgászathoz azon-
ban szerencse is kell. Tíz 
csapat versenyzett egymás-
sal, mindegyikben két fia-
tal horgász állt versenyben a 
legszebb fogásokért.

A verseny állása szerint 
első lett Vesztergom Miklós 
és Schmidt Márton csapata, 
akik 10,25 kg halat fogtak.

A második csapatban 
Lampert Adrián és Libor 
Ádám 5,65 kg halat fogott.

A harmadik helyezett 
Vesztergom Vilmos és Vesz-
tergom Lóránt lett 4,15 kg-
os fogással.

Az első három helyezett 
kapott oklevelet, az első pe-
dig kupát is hazavihetnek. 
Természetesen a tábor min-
den résztvevője kapott em-
léklapot.

15-20 év múlva, majd 
öröm lesz visszagondolni a 
Tibi bácsival eltöltött hor-
gászatokra – nevet a szerve-
ző. Majd így folytatta – ez-
után indultunk elfogyasztani 
a megérdemelt ebédünket, 
hiszen kellően megéheztünk 
a nagy versenyben. Este felé 
pedig tábortűz mellett sze-
rettük volna búcsúztatni a 
tábort. Terveink szerint sza-
lonnát, virslit sütöttünk vol-
na, de sajnos a vihar közbe 
szólt. Így is a heti legszebb 
élményeinket osztottuk meg 
egymással este. Reggel pe-
dig már búcsút is intettünk 
a nyalóka-szigetnek, remélve 
azt, hogy jövőre ismét együtt 
lehetünk, mert igazán jó he-
tet töltöttünk el egymás tár-
saságában.

(Fotók: Eszenyi Andrea, 
forrás duol.hu)
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Tel.: 06-25-440-185, 06-30-263-6445 
 Leves (Csak leves 

450 Ft) 
A menü 1450 Ft 

(Csak második: 1250 Ft) 
B menü: 1450 Ft 

(Csak második: 1250 Ft) 
Húsimádó menü: 1690 Ft 
Csak második: 1450 Ft) 

Fitnesz menü: 1690 Ft 
(Csak második: 1450 Ft) 

07. 26 hétfő Karfiol leves Rántott sajt, hasáb Mákos nudli  Mátrai borzaska, hasáb Sült csirke comb filé, párolt 
zöldség 

07. 27. kedd Tojás leves Roston csirke mell, pirított 
dara, gyümölcs mártás 

Rántott csirke comb, rizs Sült oldalas, tört burgonya  Majorannás rántott csirke 
mell, kukoricás rizs 

07. 28. szerda Zöldborsó leves Rántott hal rudacska, burg 
püré 

Káposztás tészta Mexikói sertés ragu, tészta Cézár saláta 

07. 29. csütörtök Grízgaluska leves Rántott sertés szelet,rizs Kelkáposzta főzelék, sertés 
pörkölt 

Sertés pörkölt, tarhonya Rántott hal, hasáb ,tartár 

07. 30. péntek Lencse leves Szilvás gombóc Tavaszi sertés ragu, rizs Brassói aprópecsenye Rántott  csirke mell, francia 
rakott burgonya 

07. 31. szombat Gulyás leves Rántott sertés szelet, rizs 

08. 2. hétfő Sárgaborsókrém 
leves 

Rántott csirke mell ,hasáb Burgonyás kocka, csemi ubi Baconnal, sajttal töltött 
rántott szelet, steak b. 

Fűszeres, fokhagymás harcsa 
citromos mártás, rizs 

08. 3. kedd Tárkonyos csirke 
ragu leves 

Lecsós virsli, tarhonya Csirkepaprikás tészta Bakonyi sertés szelet, hasáb Hawaii,csirke mell, rizs 

08. 4. szerda Paradicsom leves Mákos tészta Vadas, sült hús, tészta Majorannás tejfölös sertés 
ragu, rizs 

Olaszos csirke mell, hasáb 

08. 5. csütörtök Hús leves, 
csigatészta 

Milánói makaróni Zöldbab főzelék, vagdalt Milánói sertés borda Csőben sült csirkés brokkoli 

08. 6. péntek Frankfurti leves Nutellás mini gombóc Rizses hús Sertés paprikás, tarhonya Natúr csirke mell, görög saláta 

08. 7. szombat Sertésragú leves Töltött csirke comb, petrezselymes burgonya 

08. 9. hétfő Zöldség leves Carbonara spagetti Paradicsomos káposzta, sült 
hús 

Kolbásszal, baconnal, sajttal 
töltött rántott szelet, rizs 

Rántott csirke mell, párolt 
zöldség 

08. 10. kedd Tarhonya leves Zöldborsó főzelék, pipi fasírt Rántott csirke comb, rizi-bizi Cigány pecsenye, vegyes köret Sok magvas csirke mell, metélő 
hagymás burgonya püré 

08. 11. szerda Zöldborsó leves Meggymártás pirított dara, 
sült hús 

Párizsi csirke mell, 
rizi-bizi 

Magyaróvári sertés szelet, 
vegyes köret 

Fűszeres sült csirke mell, párolt 
brokkoli 

08. 12. csütörtök Dara galuska leves Zöldborsós sertés tokány, 
tészta 

Rántott tök, rizs Mustáros tejfölös csirke comb, 
rizs 

Sült kacsa falatkák, párolt 
káposzta, rizs 

08. 13. péntek Fejtett bableves kakaós palacsinta (3 db) Rakott karfiol Székely káposzta Grill csirke comb, párolt 
zöldség 

08. 14. szombat Zöldborsó leves, 
csirke aprólékkal 

Sült tarja, fűszeres burgonya 

08. 16. hétfő Brokkoli krémleves Rántott sajt, rizi-bizi Gomba pörkölt, tészta Borsos tokány, tarhonya Mexikói csirkés penne 

08. 17. kedd Májgombóc leves Bolognai spagetti Lencse főzelék ,vagdalt Tarhonyás hús, kovászos 
uborka 

Három sajtos, csirkés farfalle 

08. 18. szerda Lebbencs leves Grízes tészta, lekvár Lecsós csirke máj, tarhonya Köröm pörkölt, főtt burgonya Yoghurtban pácolt csirke mell, 
rizs 

08. 19. csütörtök Tejfölös burgonya 
leves, kolbásszal 

Paradicsomos húsgombóc, 
főtt burgonya 

Rakott burgonya Hentes tokány, rizs Natúr csirke mell, coleslaw 
saláta 

08. 20. péntek Paradicsom leves Sertés pörkölt, tarhonya   ----------------------  ------------------------------ ------------------------------- 

08. 21. szombat Húsleves Rántott szelet, rizs 

08. 23. hétfő Fokhagymakrém 
leves 

Spenót, főtt burgonya, sült 
szalonna 

Tarhonyás hús Kijevi csirke mell, rizi-bizi Grill sajt, grill zöldséggel 

08. 24. kedd Lebbencs leves Túró gombóc, édes tejföllel Burgonya főzelék, sertés 
pörkölt 

Majorannás sertés tokány, 
tészta 

Csirke mell steak, sajtmártás, 
rizs 

08. 25. szerda Zöldborsó leves Sült csirke comb, vele sült 
burgonya 

Burgonyás kocka, 
csemi ubi 

Pacal,  főtt burgonya Füstölt sajttal töltött rántott 
gomba, rizs 

08. 26. csütörtök Tarhonya leves Rántott csirke máj, 
petrezselymes burgonya 

Zöldborsó főzelék, sült 
csirke comb filé 

Főtt füstölt csülök, hagymás 
burgonya saláta 

Rántott csirke mell, majonézes 
kukorica saláta 

08. 27. péntek Palócleves Szilvalekváros nudli, fahéj 
öntet 

Babfőzelék,sült debreceni BBQ Oldalas, Steak burgonya Csirke gyros tál 

08. 28. 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. 
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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 fér-
fi munkaerőt, akár nyugdíjas is lehet.Telefon:06-30/4363717

q
3db-os plüss sarokgarnitúra és 1db kattintós kanapé 2db 
fotellel eladó. Érd.: 06-20/401-7579

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2021. augusztzs 27-én, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2021. augusztus 16-án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legké-
sőbb augusztus 16-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

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.

Bieganski Attila
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!

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

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

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.




