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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.

Az önkormányzat idén ősszel 
is elszállíttatja a lakók által, 
átlátszó zsákban összegyűj-
tött faleveleket! 5. oldal

Készül a játszótér a Millenni-
umi parkban és nagyon szép 
lesz az új artézi kút és környe-
zete a Duna-parton 3. oldal

Adventi 
gondolatok 

A várakozás és a szeretet, 
e két szó, melyről az advent 
és a karácsony eredetileg 
szól, feltételez egy olyan em-
beri erényt, amely mindkét 
szó alapfeltétele is egyben: 
ez pedig a türelem és az ab-
ból fakadó megértés. Ami-
kor a rohanó, idegeskedő, 
feszült embertársainkat néz-
zük, valahogy nem e két fo-
galom jut eszünkbe… Sok-
kal inkább az a stressz, amely 
a vásárlásból, az ajándékozás 
„kötelességéből” fakad. 

Fordítsunk legalább 
ilyenkor több időt embe-
ri kapcsolatainkra. Gyako-
roljunk türelmet, megértést 
másokkal szemben – az ün-
nepek lényegének megértése 
segít majd abban, hogy ez az 
időszak különb legyen az át-
lagos hétköznapoknál.

Schrick István
polgármester

Közmeghallgatás a sportcsarnokban!
Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást tart

2021. november 30-án (kedden) 17 órai kezdettel
a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnokban!

A közmeghallgatáson beszámolót hallhatnak az önkormányzat gazdálkodásá-
ról, fejlesztésekről, valamint szó lesz a 2022. évi tervekről, kilátásokról.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a sportcsarnokba többen vehetnék részt 
a rendezvényen a megfelelő távolság megtartása mellett, mint a művelődési házban. 
Ezért változtattunk a helyszínen.  A közmeghallgatáson az orrot és szájat eltakaró 
maszk használatát javasoljuk!   Schrick István polgármester

TARTALOM
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Településkép védelméről szóló 
rendelet módosítása
felhívás lakossági véleményezésre

Rácalmás Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt 
Lakosságot, hogy elindította Rácalmás város település-
kép védelméről szóló 8/2018. (III.28.) önkormányzati 
rendeletének módosítását. 

A véleményezési anyag megtekinthető a Rácalmási 
Polgármesteri Hivatal településfejlesztési irodájában, il-
letve a város honlapján, az alábbi elérhetőségen:

https://racalmas.hu/category/hirek/
Az anyaggal kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket 

tehetnek, véleményt nyilváníthatnak

2021. november 25-től 2021. december 10. napjáig
a polgármester nevére címzett levélben (2459 Rácal-

más, Szigetfő u. 11-13.), vagy elektronikus úton az telepu-
lesfejlesztes@racalmas.hu e-mail címre megküldve.

Véleményezésben való közreműködésüket megkö-
szönve:

Schrick István
Rácalmás város polgármestere

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!

Marczinka Milán, 2021.09.16., Kulcsi utca 
Petre Merse Sándor, 2021.10.10., Hajnalka utca
Tiringer Ajna, 2021.10.17., Katona József utca
Major Méda , 2021.10.20., Fő utca
Mata Nolen, 2021.11.05., Koltói Anna utca
Katona Mia Terézia, 2021.11.07., Nap utca
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

2021-ben is Hankook abroncsokon versenyeztek
A tavalyi rendhagyó online 

verseny után idén ismét valódi 
terepen mérhették össze tudá-
sukat az „5 tengelyen – biztos 
kézzel!” országos közlekedés-
biztonsági tehergépjármű-ve-
zetői verseny döntősei. Voltak 
közöttük már rutinos, vissza-
térő versenyzők is, de új, fiatal 
tehetségek is a volán mögé ül-
tek, amely bizonyítja, hogy a 
verseny már elérte egyik célját, 
hogy a szakma presztízsének 
növelésével elősegítse a gép-
jármű-vezető hiány orvoslását. 
A lelkesedésen és felkészültsé-
gen kívül még egy dolog közös 
volt a versenyzőkben: a kihívá-
sokat az esemény egyik hivata-
los főtámogatója, a Hankook 
Tire Budapest Kft. által bizto-
sított abroncsokon teljesítették. 
„Az ’5 tengelyen – biztos kéz-
zel!’ versenysorozat jó lehetőség 
arra, hogy felhívjuk a figyelmet 
a hivatásos tehergépkocsi-veze-
tők szerepére és a rájuk háruló 
felelősségre, valamint a velük 
szemben támasztott hatalmas 
elvárásokra a biztonságos áru-
fuvarozásban. Ez a rendezvény 

egyik legfőbb üzenete is, amit a 
Hankook vállalati filozófiájával 
összhangban főtámogatóként 
és abroncsbeszállítóként is kép-
visel” – emelte ki Kaliba Róbert, 
a Hankook Tire Budapest Kft. 
teherabroncs-termékvonal ke-
reskedelmi vezetője.

A Hankook fejlesztéseinek 
fókuszában az innováció mel-
lett a biztonságos közlekedés 
feltételeinek megteremtése áll. 
Ahogyan Roy Katalin, a Han-
kook Tire Magyarország kom-
munikációs vezetője a verseny 
kapcsán elmondta, „A sofőrök 
tapasztalata és rutinja sokat se-
gíthet a váratlan forgalmi hely-
zetek megoldásában, ugyan-

akkor azt gondoljuk, hogy a 
biztonságos közlekedés és a ha-
tékony áruszállítás elengedhe-
tetlen feltétele a szakszerűen 
szervizelt járműpark és a kor-
szerű, minden követelménynek 
megfelelő abroncsok is. ”

A Hankook az idei verse-
nyen a 2021-es évben bemuta-
tott új prémium abroncstech-
nológiával képviseltette magát, 
melynek segítségével jelentő-
sen, mintegy 10%-kal csökken 
a gördülési ellenállás, az önrege-
neráló futófelületnek köszön-
hetően pedig különösen ned-
ves körülmények között is jobb 
a futásteljesítmény. A Smartflex 
termékcsalád legújabb tagjai, 

a kormányzott tengelyre sze-
relhető SmartFlex AH51 és a 
meghajtott tengelyre szerelhe-
tő SmartFlex DH51 regionális 
és távolsági teherfuvarozáshoz 
tervezett futófelületű abron-
csok 15, valamint 20%-kal na-
gyobb futásteljesítményt bizto-
sítanak a korábbi modellekhez 
képest. A Hankook SmartLife 
prémium szövetváza és a pré-
mium újrafutózás pedig akár 
2,5-szeresére növelheti az ab-
roncs élettartamát, ami szintén 
az erőforrások megóvását és a 
költséghatékony működést se-
gíti elő.

Az „5 tengelyen” verseny 
egyaránt lehetőséget biztosított 
a sofőröknek és az abroncsok-
nak is a bizonyításra, hiszen már 
a döntő első felvonásában elté-
rő tapadású felületeken kellett 
nagy sebességgel kikerülő ma-
nővereket végrehajtaniuk, csú-
szós pályán vészfékezniük, de 
oszlopokkal kijelölt szűk pályán 
is végig kellett haladniuk átló-
san az oszlopok érintése nélkül, 
mindehhez pedig még egy kis 
kamionos tekézés is társult. 
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Készül már az új játszótér 
a Millenniumi parkban

Rácalmás Város Önkormányzat sikeresen pályázott a 
Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvodai ját-
szóudvar és közterületi játszótér fejlesztése pályázati kiírásra.  
A városközpont területén a Millenniumi parkban kis gyer-
mekek számára játszótér kialakítása valósulhat meg a pro-
jekt keretében.   Az önkormányzat 4.995.321 Ft támogatás-
ban részesült, melyhez az önkormányzatnak saját önerőt is 
szükséges biztosítani. 

Az egyik játszóeszköz, a hajó, valamint a hinta állvány te-
lepítésre került,  a terveik szerint november végére elkészül 
a teljes játszótér is.

Csodás lesz az artézi 
kút környezete 

Elkészültek a Duna-parton, a csónakkikötő közelében 
lévő régi, úgynevezett felső artézi kút látványtervei. Jánosi 
János építész gyönyörű környezetet álmodott meg a kútnak, 
olyan pihenőhelyet, ahol nem csupán ivóvíz vételezésére lesz 
lehetőségük a kirándulóknak, túrázóknak, arra sétálóknak, 
hanem leülhetnek, megpihenhetnek a szép folyó parton. 

Mint arról már korábban írtunk, ezt a kutat újra fúratta az 
önkormányzat a nyár végén, tehát az ivókút föld alatti része 
már elkészült. A kifolyónak, illetve környezetének a terveit 
rendelte meg a képviselő-testület hetekkel ezelőtt Jánosi Já-
nostól. A tervek megvalósítását pedig a tavaszra tervezik az 
önkormányzat vezetői.

Még hét parkoló épül az áruháznál
A Spar áruház körül áldatlan közlekedési állapotok ala-

kultak ki, mert kevés a parkoló a település szívében, és az 
autósok rossz helyen vagy szabálytalanul állnak meg, vára-
koznak, a többieknek pedig kerülgetniük kell őket. Ezért 
további hét darab párhuzamos parkolóhelyet alakítunk ki a 
Szent János szoborral szemben, a Millenniumi park szélén. 
Ezzel is csökkenteni szeretnénk az ottani gondokat. 

A munkálatokhoz szükséges engedéllyel rendelkezik már 
az önkormányzat. 

A kivitelező elkészült a 
Viola utca aszfaltozásával

Rácalmás Város Önkormányzat sikeresen pályázott a Ma-
gyar Falu Program keretében meghirdetett Út, híd, kerék-
párforgalmi létesítmény építése/felújítása pályázati kiírásra. 

A projekt keretében Rácalmás város déli részén található 
Viola utca meglévő szórt burkolatú utca felújítása és a hozzá 
kapcsolódó csapadékvíz elvezetés megoldása valósulhat meg. 

Az önkormányzat 36.251.159 Ft támogatásban része-
sült, melyhez az önkormányzat saját önerőként 534.410 
Ft-ot biztosít. 

Az aszfaltozási munkálatokkal már el is készült a kivi-
telezéssel megbízott cég.
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Adventi gondolatok – az ünnep nap-
ról napra egyre közelebb van hozzánk 

„Megnyílt az ég, harmatozva,
Megváltónkat, hogy lehozza,
Ég felhői, nyíljatok szét,
Hozva Jákob fejedelmét.” 
(Éneklő Egyház 6. ének 2. versszak)
Az adventi időszak egyik jellegzetes, gyakran felcsendülő 

énekét idéztem. Advent, nézzük csak, miből is származik ez 
a kifejezés. A latin „advent” szó eljövetelt jelent, az „adven-
tus Domini” pedig magyarul: Úrjövetet. A keresztény egyház 
ekkor az „Úrjövetre”, Karácsonyra, Jézus Krisztus születésére 
várakozik, készül áhítattal. 

A mai, rohanó világ embere könnyedén legyinthet: „Vára-
kozni, készülni valamire? Én azt szeretem, ha valamit köny-
nyen, gyorsan megkapok.”. Azonban ez nem mindig volt így. 
Már a Kr. előtti 13. században megjelentek az első jövendö-
lések, várakozások a zsidó kultúrában a Megváltóval kapcso-
latban. Tehát a választott nép közel 1300 esztendőt várt az ő 
szabadítójára, megváltójára. Ennek tudatában máris kevésbé 
tűnhet értelmetlen dolognak, elfecsérelt időnek a mi várako-
zásunk, amellyel évről évre készülünk Urunk Születésének 
ünnepére. Ennél persze jóval rövidebb időt, 4 hetet töltünk 
készülettel az ünnepre. Miért pont ennyit? 

A Krisztus utáni 4. században a gallikán liturgiában a 
vízkeresztkor történő felnőttkeresztségre előkészítő idő-
szak pont 4 hetes volt, aztán a későbbiekben a karácsony 
jelentősebb ünneppé vált a vízkeresztnél, s ekkor, az 5. szá-
zadban egy hathetes, majd később ismét egy 4 hetes készü-
leti időszak előzte meg az ünnepet. Hogyan is készülünk? 
A katolikus egyházban az adventi időszak színe a lila, mely 
bűnbánatra, mély elmélkedésre hangolja a lelket. Hogyan 
készülünk elő egy vacsorára? Letakarítjuk az asztalt, majd 
szép, tiszta edényekben tálaljuk fel az ízletes, kellő gondos-
sággal elkészített ételeket. Az ünnepre való készületbe sem 
szabad kevesebb energiát fektetnünk! Az advent: Úrjövet. 
Egyértelműen jelöli azt, amire, akire várakozunk. 

Krisztus születését pedig mindenekelőtt tiszta lélekkel, 
alázatos szívvel ülhetjük meg a legteljesebben. Ilyenkor a 
boltok polcain már hosszú sorokban állnak a karácsonyi dí-
szek, az „ajándéknak valók”, de vajon a szívünkben-lelkünk-
ben is ugyanilyen hosszú sorban állnak-e már a jócseleke-
detek? Az utcák ilyenkor már javában karácsonyi fényben 

pompáznak, de vajon mi a lelkünk zugában milyen „deko-
rációval” várjuk a Kis Jézus megszületését? Ilyenkor szokás 
még az adventi koszorúkészítés is, amelyen 4 gyertya talál-
ható: 3 lila, és 1 rózsaszín. Ez is egy katolikus szimbólum, 
hiszen a harmadik adventi vasárnapon a pap rózsaszín mi-
seruhát ölt, ezzel is kifejezve, hogy még a készület, a bűnbá-
nat időszakában vagyunk, de már látjuk a közelgő ünnepet, 
lélekben már készülünk az örvendezésre. Minden vasárnap 
egy-egy gyertyát gyújtunk meg ezen a koszorún, szimboli-
zálva ezzel a növekvő fényt, amit Isten Jézusban a reá vára-
kozóknak ad karácsonykor. 

A tervezettek szerint idén is lesznek az úgynevezett „ror-
ate” szentmisék adventben, reggel 6 órai kezdettel. 

Mire is jók ezek a hajnali Szentmisék, s miért pont ez a 
nevük? A hajnali Szentmisék kezdetén régen mindig a „Ror-
ate caeli de super...” („Harmatozzatok magasságos egek...”) 
kezdetű Introitus (kezdőének) csendült fel, s a név ebből 
származik. Ez számomra egyfajta „keresztény adventi ka-
lendárium”. 

Annyira bensőséges, s megható átélni, ahogy az ünnep 
napról napra egyre közelebb van hozzánk, s végül már ott 
kopogtat az ajtónkban, s ha megfelelően, alaposan készül-
tünk, szívünkben, s lelkünkben. Így advent közeledtével ezt 
kívánom a kedves testvéreknek, hogy alaposan fel tudjunk 
készülni a közelgő karácsonyra, s a mi szívünkben is meg-
születhessen a Megváltó, Úr Jézus Krisztus.   

Üdvözlettel:                    Sudár Zoltán Simon – hitoktató

Ha a következő egysze-
rű lépéseket pontosan köve-
ted, akkor az adventi koszo-
rú készítés kiváló szórakozás 
lesz. A folyamatba bevonha-
tod a gyereket is. A kiválasz-
tott formájú koszorúalapot 
be kell vonnunk a kiválasztott 
színű szalaggal vagy szőrmé-
vel. Egy 25 cm átmérőjű ad-
venti koszorú készítéséhez 
kb. 2,5-3 méter hosszú 5 cm 
széles anyagra lesz szükséged. 

A ragasztópisztoly segítségé-
vel nyomj egy kis ragasztót 
az alapra, lehetőleg alul, ahol 
majd nem fog látszani az ad-
venti koszorú elkészítése után, 
majd nyomd rá határozott 
mozdulattal a szalag egyik vé-
gét. A ragasztó kb 1 perc alatt 
megszilárdul és folytathatod a 
„munkát.” A tüskét óvatosan 

szúrd bele a koszorúalapba, de 
előtte vigyél fel a kis „tányérra” 
ragasztót. Ezzel rögzítheted a 
tüskéket. A díszítéshez nincs 
különösebb előírás. Csak a te 
fantáziádon múlik. Díszíthe-
ted csíkokban, átlósan vagy 
mindenféle struktúra nélkül 
is. Egy dolgot tudunk ajánla-
ni, hogy kezd a nagyobb dí-

szeket felhelyezni, majd ha 
elfogytak akkor a még szabad 
részeket kitöltheted a kisebb 
kiegészítőkkel. Ha szeretnél 
figurát tenni az adventire, ak-
kor azokat ragaszd fel legelő-
ször. Az utolsó feladat a gyer-
tyák elhelyezése a koszorún. 
Ehhez szükséged lesz egy 
öngyújtóra vagy egy gyufára, 
amivel a gyertyatüskét meg-
melegíted, hogy a tű könnyen 
beleszúródjon a viaszba.

  Az adventi koszorú készítés
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Kérjük, fogadják szeretettel és megértéssel az új körzeti ápolót, dr. Árgyelán Sára asszisztensét

Változás az orvosi rendelőben 
Dr. Árgyelán Sára orvo-

si rendelőjében változás tör-
tént 2021. szeptember 1-től. 
Faragóné Szentirmai And-
rea nyugdíjba vonult – szép 
nyugdíjas éveket és jó egész-
séget kívánunk neki.  He-
lyette új körzeti ápoló látja el 
az asszisztensi, betegfelvéte-
li feladatokat, Kálmán Leila 
személyében. Leila idén  jú-
niusban végzett a Loránt-
ffy Zsuzsanna Nővérképző 
Technikumban  okleveles 
általános ápolói szakon. Ő 
egyébként a lányom. Kérem, 
fogadják őt nagy szeretet-
tel és bizalommal. Bele kell 
még tanulnia ebbe a mun-
kába, megismerni a rend-
szert és a betegeket. Egy hó-
nap alatt nincs még akkora 
rutinja ebben a pozícióban, 
mint amennyi Andreának 
volt. Ez érthető is. Nézzék 
el neki, ha sokkal lassabban 
halad a betegellátás, hiszen 
– míg Andrea mindenkit jól 
ismert a betegségeivel együtt 

– Leila még most ismerke-
dik a betegekkel.  Akiknek 
krónikus betegségük miatt 
gyakrabban kell  a rendelőt  
látogatni, bizonyára már ta-
lálkoztak Leilával és meg-
ismerték őt. Akik még nem 
ismerik elmondjuk, hogy 
félvér, édesapja szudáni szü-
lész-nőgyógyász orvos volt. 
Egy 6 éves kislánya van. 

Kérjük megfelelő hang-
nemben kommunikáljanak 
a körzeti ápolóval és orvos-
sal is. Közfeladatot látunk el. 

Nem érdemeljük meg hogy 
kiabálva, követelőzve telefo-
náljanak, vagy beszéljenek.

Mi is emberek vagyunk!
A lehető legjobbat sze-

retnénk nyújtani a lakos-
ságnak. 

Sajnos a járvány miatt 
megnövekedett feladatok  
vannak és a telefonokat nem 
mindig tudja felvenni a nő-
vér és az orvos sem. Ezért az 
önkormányzat dolgozói se-
gítenek be novemberi hó-
napban a telefonhívások fo-

gadásában, amíg a két oltási 
kampány (influenza és covid 
elleni) le nem zajlik a járvány 
terhe mellett.

Ebben  kérjük megértésü-
ket és türelmüket.

A covid járványhelyzeté-
nek jelenlegi súlyosbodása 
miatt újabb ellátási irányel-
vekre kaptunk ajánlást. Ez 
alapján mostantól a bete-
gek ellátása mindenképpen 
telefonos előjegyzés alap-
ján történik. Kivételt képez 
a rosszullét, amikor ellátjuk 
a beteget. 

Tehát mindenképpen te-
lefonáljanak, kérjenek idő-
pontot, mielőtt elindulnak 
a  rendelőbe, hogy elkerül-
jük a zsúfoltságot, más be-
tegekkel való érintkezést a 
várótérben.  

Az influenza elleni védő-
oltásra nem kell telefonon 
időpontot foglalni, azt ked-
den 14 és 16, szerdán 10 és 
11 óra között adjuk be. 

dr. Árgyelán Sára

Már csak februárban 
tüzelhetik el  
a kerti hulladékot!

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának vé-
delme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposz-
tálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése február, 
március, április, szeptember, október és november hónap 
első csütörtökén és péntekén végezhető Rácalmás területén. 

Az előbb idézett helyi rendelet alapján tehát legközelebb 
februárban szabadulhatnak meg égetéssel a kerti hulladéktól, 
erre decemberben és januárban nincs lehetőség. 

Kérjük tartsák be ezt a szabályozást, ne gyújtsák meg a 
nedves zöldhulladékot, mert az nem ég el, csak füstölög!

Elszállítják a faleveleket
Az önkormányzat idén ősszel is elszállíttatja a lakók ál-

tal összegyűjtött falevelet, várhatóan december elején.
Mostanáig nem voltak kemény fagyok, nagyon sok le-

vél van még a fákon. Mivel csak egyetlen szállítási időpont 
van, meg kell várni, amíg az összes levél lehullik a fákról, 
és megfelelő módon összeszedik azt a lakók.

A megfelelő mód pedig az átlátszó zsák, hogy ellen-
őrizhető legyen, mit tartalmaznak a zsákok. Tehát átlát-
szó zsákban gyűjtsék a faleveleket! 

 A szállítási időpontról később tájékoztatjuk Önöket! 

Átlátszó zsákban, ilyen rendezetten gyűjtsék a faleveleket!
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
„Virágos Rácalmásért” 
mozgalom díjátadó

2021. október 26-án került megrendezésre a „Virágos Rácal-
másért” mozgalom díjátadó ünnepsége. Az idei versenyen való 
részvételhez tavasszal kellett jelentkezniük az érdeklődőknek.

Két éve a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnök-
sége úgy döntött, hogy kicsit szünetelteti a „Szép Porta” ver-
senyt, mivel azt tapasztalták, hogy évek óta nincs új jelentkező. 
Aki ebben az évben pályázott a „Virágos Rácalmásért” díjra, 
mellette nevezhetett az udvarával is, amit különdíjjal jutalmaz-
tak.

2021-ben 24 család élt ezzel a lehetőséggel. Nem volt köny-
nyű dolgunk, szebbnél szebb udvarokat, kerteket láttunk. Sok 
szempontot figyelembe véve pontoztunk, átlagoltunk és közö-
sen döntöttünk. Nagyon nehéz lett volna kiemelni 10 díjazottat, 
ezért idén mind a 24 jelentkezőnk különdíjban részesült.

Mivel mégiscsak egy versenyről beszélünk, tizenhárman 
nagy, tizenegyen kisebb madáretetőt kaptak ajándékba. 

Reméljük, ők is örömüket lelik benne, nem csak a madarak!  
– mondta Majerné Perusza Andrea, a „Virágos Rácalmásért” 
mozgalom lebonyolítója.

Értékelők voltak: Bodnárné Surányi Gabriella, Puskás 
Apollónia, Koós Gáborné, Vizi Istvánné, Fentős Tímea, Czig-
ler Panna, Wágner Ősz Zita, Bor Imréné, Kupsza Vera és Ma-
jerné Perusza Andrea. 

A csodás fotókat pedig Rácz-Lambada József készítette. 
Köszönjük szépen a munkájukat!

A „Virágos Rácalmásért” mozgalom első helyezettjei:
Wiedermann Istvánné
Molnár József
Oros Pál
Ifj. Oros Pál
Pulai Ilona
Dr. Esztergomi Klára – „Szép Porta” különdíj
Hajnal József
Szabó Jánosné
Nagy Lászlóné
Fehérváry Györgyné –„Szép Porta” különdíj 
Igmándi Béla
Tóthné Fejes Györgyi
Bodnárné Surányi Gabriella
Kürtösi Györgyi
Koós Gáborné - „Szép Porta” különdíj
Bauer Lászlóné – „Szép Porta” különdíj
Vizi Istvánné
Rajna Márta - „Szép Porta” különdíj
Józsa-Libor Anikó - „Szép Porta” különdíj
Bor Imréné - „Szép Porta” különdíj
Schmidt Lajosné
Perusza Lászlóné - „Szép Porta” különdíj
Czinka Lászlóné - „Szép Porta” különdíj
Nyeste Ferenc - „Szép Porta” különdíj

A „Virágos Rácalmásért” mozgalom második helyezettjei:
Szalai Árpád
Kapás Istvánné - „Szép Porta” különdíj
Varga Lászlóné - „Szép Porta” különdíj
Dzsunyák Mária - „Szép Porta” különdíj
Csekő Zsuzsanna - „Szép Porta” különdíj
Körömlak-k (Miss Anita) - „Szép Porta” különdíj
Kelemen Tibor - „Szép Porta” különdíj
Magyar Istvánné - „Szép Porta” különdíj
Rácz József - „Szép Porta” különdíj
Ómodi Józsefné - „Szép Porta” különdíj
Hertelendy Józsefné
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A „Virágos Rácalmásért” mozgalom harmadik helyezettjei:

Tóth Istvánné - „Szép Porta” különdíj
Bartók Sándorné - „Szép Porta” különdíj
Fentős Tímea
Homoki János - „Szép Porta” különdíj
Illés Erika - „Szép Porta” különdíj
Szalóki Győző

Mindenkinek köszönjük, hogy 
hozzájárult Rácalmás gyönyörű 
virágos összképének kialakítás-
hoz. Gratulálunk!

Önkéntes virágágyás gondozóinknak Emléklapunkkal köszön-
tük meg az egész éves fáradhatatlan munkájukat. Emellett egy 
kis ajándékkal is kedveskedtünk nekik.

Vasútállomás: Gyöngyösi László  
Rácalmás Üdvözlő tábla: Bodnár Sándor és Bodnárné 

Surányi Gabriella 
A virágbolt felőli első virágágyás: Csatári Tamás és Olasz 

Martin
Szalagágy 2-3: Bánhegyesi és Koós házaspár     
Szalagágy 9: Vass család
Szalagágy 11: Hertelendi Barbara és párja 
Szalagágy 12: Csúri házaspár 
Salamon szobor: Kiss Sándor és Kiss Sándorné Hull-

mann Vilma 
Szovjet Emlékmű régi templom emlékmű: Varga László 

és Vargáné Ancika 
Martinász u.-József A. úti körforgó: Buzora Krisztina 
Milleniumi Park Levendula liget: Hodgyai család, Sebes-

tyén Irén és a Cimbora Klub
Szalagágy 1: Városvédő Egyesület Nyugdíjasai
Szalagágy 4: Remény klub 
Szalagágy 6: Vajk Íjász Szakosztály
Szalagágy 7: MyGymstick Dóczi Zsuzsi
Szalagágy 8: Református Egyház
Szalagágy 10: Művelődési Ház és Könyvtár
Tóth Árpád utcai virágágyás: Füléné Perusza Katalin ta-

nítónő osztálya 
Rózsa liget és Virágsarok előtti rózsaágyás: Manóvár  

Óvoda dolgozói 
Buszmegállók: Szigeti Judit és kollégái
Önkormányzat kertészei
Köszönjük a kapálást, gereblyézést, virágültetést, locso-

lást….egyszóval: MINDENT!
Jó egészséget és minden jót kívánunk!

A Városvédő Egyesület elnöksége

Kellemes 
hangulatban telt 
a díjátadó este

Steiner Lajos, a városvédők elnö-
ke és Schrick István polgármes-
ter (lent) is gratulált, és köszöne-
tet mondott a városszépítőknek, 
a díjazottaknak
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

’56-ról szabadon kiállítás
Paczona Márta közreműködésével a Magyar Elektrográ-

fiai Társaság kiállítását fogadta a művelődési ház.
Az 1956-os forradalom 60. évfordulójára készített tárla-

tot Haász Ágnest Munkácsy Mihály díjas képzőművész, a 
Magyar Elektrográfiai Társaság elnöke nyitotta meg október 
22-én. A megnyitót követően a közművelődési intézmény 
látogatói 2 héten át tekinthették meg a kiállítást.

Látogatói tájékoztató és intézményhasználati 
szabályozás 2021. november 2-től

Kedves Látogatóink!
A koronavírus-járvány terjedésének csökkentése érdeké-

ben intézményünk látogatására és használatára vonatkozóan 
2021. november 2-től a következőket vezetjük be, melyben 
mindannyiónk egészségének megóvása érdekében kérjük 
együttműködésüket:

1. Visszavezetjük az intézmény közönségforgalmi te-
rületein (előterek, mosdók), valamint a könyvtárban és az 
irodában az orrot és szájat eltakaró maszk használatát!

A munkatársak maszkviselése az intézmény egész terü-
letén kötelező.

A klubfoglalkozások idején a termekben lévő maszkvi-
selésről a csoportok döntenek.

2. Kérjük, hogy intézményünket csak egészséges sze-
mélyek látogassák!

Az itt dolgozók is kizárólag egészségesen vehetik fel a 
munkát.

3. Az intézménybe való belépéskor kérjük használják a 
bejáratoknál lévő kézfertőtlenítőket!

4. Termeink használatánál visszavezetjük a két csoport 
között hosszabb szünetet, hogy megtörténhessen a felüle-
tek fertőtlenítése és a szellőztetés.

A művelődési ház által meghirdetett rendezvények a jár-
ványhelyzet alakulásától függően változhatnak, ezért kér-

jük, figyeljék aktuális tájékoztatóinkat az intézmény ajtajain, 
web oldalunkon és facebook-oldalunkon.

Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Várjuk Önöket a következő nyitva tartási időben
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: -
*a csoportok igényeihez és rendezvényekhez igazodva

Rácalmás, 2021. október 29.
Kundra Anikó,

igazgató
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Kórusunk is fellépett a 
Bartók-esten 

Lapzártánk után, november 16-án tartották a Bartók Béla 
emlékestet a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házá-
ban, Kinek élete volt a zene címmel, amelyről előzetesen a 
következőt lehetett olvasni: 

„Előadásunk tisztelgés a 20. század meghatározó zenei 
nagysága, Bartók Béla előtt, születésének 140. évfordulója 
alkalmából. Gyalus Boglárka összeállításában és moderálá-
sával, valamint a Rácalmási Glória Kamarakórus, Péczi Ad-
rienn (zongora), Hegyi István (zongora) és Hegyi Sándor 
(dob) közreműködésével – a kétrészes előadásban – megis-
merkedhetnek a bartóki életmű meghatározó korszakaival 
és a főbb művekkel.”

Kézműves játszóház az 
őszi szünetben

2020-ban a járványügyi korlátozások miatt kimaradt, de 
az idei tanév első iskolai szünetében újra megtarthattuk kéz-
műves játszóházunkat.

A Rácalmás Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munka-
társai, a védőnők és a Rácalmási Manóvár Óvoda pedagó-
gusai segítségével különböző technikával készíthettek őszi 
díszeket, maszkokat az október 26-án délelőtt a művelődési 
házba látogató gyerekek. Bízunk benne, hogy mindenki jól 
érezte magát!

Festők kiállítás –  
november 22-ig tekint-
hető meg a művelődési 
ház kiállítótermében

November 3-án Smith Julianna, Farkasné 
Pulay Csilla, Fehérvári Anna, Gusztos Piros-
ka, Hingyi Lászlóné, Horváth Bettina mun-
káiból nyílt kiállítás a művelődési házban.

A 2019-ben Rácalmási Festők Baráti Klub-
ja néven alakult csapat tagjainak festményei 
november 22-ig tekinthető meg a művelődési 
ház nyitvatartási idejében.

A klub szeretettel várja új tagjait 
a szerdánként 17-től 20 óráig 
tartott összejöveteleikre.

A foltvarróink alkotásait 
csodálhattuk meg

A rácalmási Cikk-Cakk 
Foltvarróklub tagjainak az 
alkotásaiból, gyönyörű pat-
chwork munkákból nyílt 
kiállítás októberben a mű-
velődési házban. A tárlat, 
amelyet Németh Miklósné 
alpolgármester nyitott meg, 
október végéig volt megte-
kinthető az intézményben.



Rácalmás10

Könyvajánló
Helena Ladisla:  
Villámok Endréd felett

„Az egyszerű hétközna-
pi cselekedetek sokszor na-
gyobb hőstettek voltak, mint 
gondolnánk”

Magyar szerzők Magyar-
országon játszódó regénye-
it olvasni mindig különle-
ges élmény. Főként, ha olyan 
meghatározó helyen és idő-
ben játszódik, amit bár min-
denki ismer, együtt mégsem 
sokszor emlegetik őket. Ez 
pedig a Balaton a II. világhá-
ború idején.

Helena Ladisla regénye 
fontos, örök érvényű és ma-
radandó gondolatokat hagy 
minden olvasó lelkében, hi-
szen „békében a háború min-
dig annak látszik, és az idő is 
hajlamos tompítani a bor-
zalmakat, meg az emberek 
is szívesebben emlékeznek a 
szebb pillanatokra.”

Barátság, szerelem, iga-
zságérzet, emberség…Mély 
érzések egy két síkon ját-
szódó regényben, ahol las-
san minden részlet a helyé-
re kerül, ahol a sors kereke 
sokszor ismétli önmagát, s a 

történelem modern, új ruhá-
ban, de vissza-visszatér azok 
közé, akik valaha, a bajban, 
háborúban is fontosak voltak 
egymásnak.

Igazi hús-vér szereplők, 
hétköznapi karakterek egy 
olyan történetben, aminek 
egy része ma már történelem.

Kevés szerző tud olyan 
mélyen írni az embereket 
meghatározó érzelmekről, 
mint Helena Ladisla. A tör-
ténete viszi magával az olva-
sót, hogy aztán az olvasó vi-
gye magával a történetet.

Karácsonyi Zsákbamacska 
Könyvvásár

Könyvet adni karácsonyra igazán szép ajándék. Idén is sok 
zsákbamacska könyvünk várja, hogy valakinek szép pillana-
tokat okozzon karácsonykor. Lepje meg rokonait, ismerő-
seit, barátait vagy saját magát egy nagyszerű olvasmánnyal! 
Az előre becsomagolt, tartalmi információval ellátott köny-
vek  limitált darabszámban elérhetőek december 1-17-ig a 
könyvtárban és a művelődési ház facebook oldalán albumba 
rendezve. Személyesen készpénzben vagy online előre utalás 
után átvehetőek a könyvtárban. 

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtárvezető-művelődésszervező

Könyvtári percek
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Linedance (western tánc) Rácalmáson 
Az Apple Country Club szervezésében!  

 
 

Szereted a táncot, de párod nem ér rá? 

Mozogni szeretnél, de a tornát nem kedveled? 

Vagy csak jó társaságra,  

kikapcsolódásra vágysz? 

Akkor ezt a táncot neked találták ki! 
 

neked találták ki! 
 

 

 

 

 

 

 

A részvétel ingyenes! 
 

Alkat, kor nem számít! 
 

Gyere, állj be közénk! 
 

Próbáld ki ezt a táncot,  
ami meghódította már az 

egész világot! 

  
Találkozunk: 2021. 12. 01.  

szerda 18:00 - kor 
 

Helyszín: Művelődési Ház  
Rácalmás, Szigetfő u. 31. 

 
Érd: 06 20/5831-844 

 

Gerendai Gábor december havi zenei 
válogatásában karácsonyi összeállítást 

és szilveszterre 
hangoló dalokat hallhatunk.

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

IDŐSEK VILÁGNAPJA
Az elmúlt évekhez hasonlóan, Rácalmás Város Önkor-

mányzata a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok 
edzőtermében rendezte meg „Az Idősek világnapja alkalmá-
ból” ünnepi műsorát. Kiváló művészek csodás műsorát lát-
hatták a program résztvevői. 

SZÜLETÉSNAPOK
A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnokban, 

gyermekek számára születésnapi zsúrra bérelhető helyisége-
ink ebben a hónapban is megteltek. A születésnapok alkal-
mával sok mozgással és játékkal tettük a gyermekek számára 
élménnyé a partyt! 

OKTÓBER 23-AI ÜNNEPSÉG
Az Idősek világnapja után, Rácalmás Város Önkormány-

zata az október 23-ai ünnepi megemlékezését is intézmé-
nyünkben tartotta. Az ünnepi műsort, a Jankovich Miklós 
Általános Iskola és AMI pedagógusai és diákjai készítették 
és a méltó megemlékezés a Milleniumi-parkban található 
emlékműnél folytatódott.

KÉZILABDA
A Rácalmás SE felnőtt kézilabda csapatai ismét bajnoki 

fordulókon mérették meg magukat, hazai pályán, és újabb 
sikereket könyvelhettek el, mind a női, mind a férfi csapat 
játékosai.

A Rácalmás SE felnőtt csapatai mellet az utánpótlás korú 
csapatok is sorban rendezik meg hazai bajnoki fordulójukat. 
Októberben az Országos Gyermekbajnokság Utánpótlás 12 
éves korosztály versenyében a rácalmási lányok fogadták a 
bajnokságban ellenfelüket. Kitartóan és odaadóan küzdenek 
a bajnoki pontokért a lányok! 

November első hétvégéjén szombaton az U15-ös fiúk, va-
sárnap pedig az U12-es lányok tornarendszerben lebonyolí-
tott hazai bajnoki fordulójára került sor a Sportcsarnokban.

RSE női kézilabda csapata a Soponya elleni mérkőzésen

RSE férfi kézilabda csapata a Kisbér elleni mérkőzés előtt

A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok, valamint a Vizi Gábor Vízitúra 
Megállóhely aktuális programjairól és a hatályos intézkedésekről a sportcsarnok 

honlapján és facebook oldalán is tájékozódhatnak:

www.racalmasisportcsarnok.hu
www.facebook.com/racalmasisportcsarnok 
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XVII. ÜSTÖKÖS KUPA 

 Rácalmási Rendezvényközpont és 
Sportcsarnok megnyitása óta, a Magyar Kézilabda 
Szövetség és az Üstökös kupa főszervezői, 
megtisztelnek minket azzal, hogy az országos hírű 
kézilabda utánpótlás tornának, az ÜSTÖKÖS KUPÁNAK 
otthont adhatunk. Minden évben, az ország minden 
részéről érkeznek csapatok, és versenyeznek a rangos 
elismerésért. A színvonalas küzdelmek és az 
eredmények mind fontos állomásként szerepelnek már 
az utánpótlás korú csapatok éves versenynaptárában. 

Idén, az U-12-es fiúk, U-15-ös fiúk és az U-14-es lányok 
mérkőzései kaptak nálunk helyet és látva a 
mérkőzéseket, bátran mondhatjuk, hogy a jövő 
tehetségei köztünk jártak! 

A visszajelzések alapján a csapatok és vezetőik 
megelégedve távoztak tőlünk, és jó emlékként maradt 
meg bennük a Rácalmási Rendezvényközpont és 
Sportcsarnok. 

 

     
fotók: Rácz-Lambada József 

 
A RÁCALMÁSI RENDEZVÉNYKÖZPONT ÉS SPORTCSARNOK 

2021 NOVEMBER - DECEMBERI PROGRAMJAI 
A jelenlegi helyzet miatt programváltozás lehetséges! 

  
2020 nov.20. szombat 18:00 KÉZILABDA: RSE – Mór felnőtt férfi bajnoki mérkőzés 
2020 nov.27. szombat 9:00-14:00 KÉZILABDA: fiú U12 gyermekbajnoki forduló 
2020 nov.27. szombat 16:00 KÉZILABDA: RSE – Tata felnőtt női bajnoki mérkőzés 
2020 nov.27. szombat 18:00 KÉZILABDA: RSE – Komárom felnőtt férfi bajnoki mérkőzés 
2020 nov. 28. vasárnap 9:00-14:00 KÉZILABDA: lány U12 gyermekbajnoki forduló 
2020 dec. 4. szombat 9:00-13:00 KÉZILABDA: fiú U11 gyermekbajnoki forduló 
2020 dec.11. szombat 16:00 KÉZILABDA: RSE – FKC Senior felnőtt női bajnoki mérkőzés 

 
KÉZILABDA MÉRKŐZÉSEK LÁTOGATÁSA 

Valamennyi bajnoki- és kupaverseny mérkőzéseire, a versenyben részt vevők korosztályára való tekintet nélkül a 
NÉZŐK a sportrendezvények kapcsán hatályos jogszabályok alapján léphetnek be, azaz a VÉDETTSÉG IGAZOLÁSÁVAL 
(védettségi igazolvány vagy applikáció). Védettség igazolását bemutató nagykorúak felügyelete alatt lévő kiskorúak 
védettség igazolása nélkül is látogathatják a mérkőzéseket nézőként, a 194/2021. (IV.26.) számú Kormányrendeletnek 
megfelelően.” 
forrás:  https://www.mksz.hu/cikk/1809 
 

XVII. ÜSTÖKÖS KUPA
Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok megnyi-

tása óta, a Magyar Kézilabda Szövetség és az Üstökös kupa 
főszervezői, megtisztelnek minket azzal, hogy az országos 
hírű kézilabda utánpótlás tornának, az ÜSTÖKÖS KUPÁ-
NAK otthont adhatunk. Minden évben, az ország minden 
részéről érkeznek csapatok, és versenyeznek a rangos elis-
merésért. A színvonalas küzdelmek és az eredmények mind 
fontos állomásként szerepelnek már az utánpótlás korú csa-
patok éves versenynaptárában. Idén, az U-12-es fiúk, U-
15-ös fiúk és az U-14-es lányok mérkőzései kaptak nálunk 
helyet és látva a mérkőzéseket, bátran mondhatjuk, hogy a 
jövő tehetségei köztünk jártak!

A visszajelzések alapján a csapatok és vezetőik megelé-
gedve távoztak tőlünk, és jó emlékként maradt meg bennük 
a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok.  

Fotók: Rácz-Lambada József
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3. Rácalmási szigetfutás, kerékpár és gyalogtúra
Egy év kihagyás után és 

egy nyárról őszre halasz-
tással sikerült október 17-
én - immár 3. alkalommal 
- megtartani rendezvényün-
ket, mely nagy örömünkre a 
verseny előtt hetekkel már 
teltházas lett! Ahhoz, hogy 
védettségi igazolvány men-
tesek legyünk, tartanunk 
kellett az 500 fő létszám li-
mitet, így sajnos nem min-
denki jelentkezését tudtuk 
befogadni. Ezúton is elné-
zést kérünk azoktól, akiknek 
már nem jutott hely. Remél-
jük jövőre nem szab határt 
semmi sem!

Az időjárás is kegyeibe 
fogadott minket, az előző 
két év esőáztatta terepe után 
végre szikrázó napsütésben - 
és nem a sárban - fürödhet-
tek résztvevőink.

Úgy érezzük, célunkat el-
értük és minden korosztály 
és edzettségi szintű sportol-
ni vágyó megtalálta a neki 
megfelelő mozgásformát. A 
Szigetfutást bátran nevez-
hetjük családi sportnapnak 
is, futamaink száma tovább 

bővült, így választani lehe-
tett a 3 km-es gyerek és kez-
dő, 5, 11, 22 km-es haladó 
futások, 22 km-es terepke-
rékpár vagy az idén először 
indított 11 km-es gyalogtúra 
távok közül.

Rengeteg pozitív és biz-
tató visszajelzést kaptunk, a 
visszaérkezett 200 kérdőív 
alapján, melyekben 100%-
os elégedettség és 99%-os 
visszatérési szándék tükrö-
ződött! Az ország minden 
részéről érkezett 400 fő ver-
senyzőnek és hozzátartozói-
nak sikerült megmutatnunk 
Rácalmás természeti értéke-

it és szépségét, ezzel is öreg-
bítve városunk amúgy is ki-
tűnő hírnevét. Úgy érezzük, 
versenyünknek méltó helye 
van a Jankovich kúriában 
tartott rendezvények sorá-
ban.

Ebben a sikerben nagy 
szerepe van mindenkinek, 
aki bármilyen módon se-
gítette törekvéseinket. Ez-
úton szeretnénk köszö-
netet mondani Rácalmás 
Város Önkormányzatának, 
a Jankovich kúria, a Sport-
csarnok, a művelődési ház 
dolgozóinak, a polgárőrség 
tagjainak, valamint a Rácal-

más Sportegyesületnek. Há-
lásak vagyunk minden tá-
mogatónknak, akik hisznek 
és bíznak bennünk. A ver-
seny nagyon jó hangulatban 
probléma és balesetmente-
sen zajlott le, amiért nagyon 
nagy köszönet 40 fős segítő 
csapatunknak, barátnak, csa-
ládtagnak, akik lelkesen, tü-
relemmel, jókedvűen és profi 
módon segédkeztek a lebo-
nyolításban, ezzel is hozzá-
járulva az elismerő szavak-
hoz. Idézet egy kérdőív 
válaszból: „Szerintem az or-
szág egyik legbarátságosabb 
futóversenye!” 

A rengeteg szeretet és bi-
zalom, amit kapunk, minden 
nehézség ellenére erőt ad a 
folytatáshoz. Bízunk a jö-
vőben, mindent megteszünk 
és fáradhatatlanul folytatjuk 
a szervezést, hogy jövőre is-
mét találkozhassunk.

Jó egészséget kívánunk 
mindenkinek!

Nagyné Gabi és  
Nagy Gábor

(Fotó: Szabóné Zsedrovits 
Enikő/duol.hu)

A környező településeket járja előadásával 
a Rájátszik – nagy sikerrel

A rácalmási előadások 
után az elmúlt hónapokban 
a környező településeken 
lépett fel a helyi színjátszó 
kör. Perkáta és Dunaegy-
háza után Nagyvenyimen 

is előadást tartott a csapat. 
(A mellékelt fotók Perkátán és 
Nagyvenyimen készültek.)A 
siker nem maradt el. Min-
denhol nagyszerű közön-
séggel találkoztunk, és meg-

tapasztalhattuk a szervezők 
vendégszeretetét. 

A következő hónapok-
ra újabb fellépéseket terve-
zünk, legközelebb december 
9-én találkozhatnak velünk 

Dunavecsén.  Reméljük, mi-
nél több helyre sikerül majd 
eljutnunk nagyszerű élmé-
nyeket szerezve a közönség-
nek és magunknak is. 

Ruszthi Anna
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Jankovich Miklós Általános Iskola:
BÜSZKESÉGEINK

A Pannon Oktatási Köz-
pont által kiírt „Átváltozta-
tom arcomat” pályázaton ki-
emelkedő helyezést ért el az 
Rácalmási Jankovich Miklós 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Intézményünk-
ben tanuló diákunk – Tamá-
si Ádám. A pályázat a pan-
démia miatt elcsúszott egy 
évet, tanulóink lelkesen áll-
tak neki a munkának, ami-
nek meg is lett az eredmé-
nye.

Ádám folyamatosan kép-
zi magát – művészeti pályá-
ra készül tudatosan (jelen-
leg hetedikes, de már most 
is pontosan tudja, hogy ezen 
a pályán kíván tovább tanul-

ni és mindent meg is tesz 
ezért).

Iskolánkban 2005 óta 
van Alapfokú Művészeti 
képzés, 2010-ben elnyertük 
a kiváló Alapfokú Művé-
szeti Intézmény minősítést. 
Mindezt mi sem bizonyít-
ja jobban, hogy 2 volt diá-
kunk is a díjazottak között 
van – Hoffman Dóra – je-
lenleg jelmez és díszletter-
vező szakon tanul, valamint 
Vincze-Hajnal Blanka, aki 
a Képzőművészeti Egye-
tem látványtervező szakára 
készül. Több nálunk tanuló 
diák folytatta tanulmányait, 
vagy akár már be is fejezte 

szakirányú főiskolán, egye-
temen.

Továbbá a közel száz 
beérkezett pályamű közül 
Jankovich iskola három di-
ákja bekerült a 15 legjobb 

közé – Harangozó Dóra, Si-
pos Vivien Emma, Lőkös 
Vanda. Ezúton gratulálunk 
mindenkinek és további si-
kereket kívánunk!

Páhi-Fekete Noèmi

Tamási Ádám és az ő díjnyer-
tes alkotása

Harangozó Dóra alkotása

Lőkös Vanda alkotásaSipos Vivien Emma alkotása
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Egy a természettel – 
a vadászati kiállításon jártunk

A természeti vadászati vi-
lágkiállításról sokan sokfélét 
írtak már. Igyekszem hát úgy 
megközelíteni, nekünk mi 
volt a benyomásunk és meny-
nyire volt hasznos a látogató 
gyerekek szempontjából.

A száraz tények: 60 fel-
ső tagozatos gyermek, kísé-
rő tanáraik, 75 ezer négy-
zetméter kiállítótér, nyolc 
pavilon, és valóban a kiállítás 
éppúgy foglalkozik a vadá-
szattal, mint a természet vé-
delmével, a vizes élőhelyek-
kel, a természetmegőrzéssel 
és annak jövőjével, a biodi-
verzitással, a fenntartható 
természethasználattal, mint 
például a solymászattal, az 
orvvadászattal, a gasztronó-
miával és az innovációval.

A gyerekek megismer-
hették a nagymúltú vadász-
íróinkat, azok lakhelyét, de 
találkozhattak Matula bácsi 
kunyhójával, vagy őseink va-
dász íjászemlékeit bemutató 
kiállítással, egy Árpád kori 
falu környezetének segítsé-
gével, de lovas és vadászku-

tyás, solymász bemutatók is 
várták őket.

Mindez átszőve a kor 
csúcstechnikájával 3D-s 
virtuális terekkel, bejárha-
tó szavannával vagy afrikai 
esőerdővel

„Diorámák, filmek, élőál-
lat-bemutatók, világrekord 
és különleges trófeák segíte-
nek megismertetni Földünk 
egyedülálló élővilágát.” A 
diorámák szerepe óriási nem 
mindennapi élmény egy va-
lós méretű, élőhelyén látható 
orszarvú, vagy felágaskodó 
grizzly, vagy egy jegesmed-
ve mellett fotókat készíteni.

A pavilonok közül kiemel-
kedően magas színvonalú 
volt a vízi világot reprezentá-
ló ”Hal víz ember” Az ország 
legnagyobb kiállítási akvári-
umában például két méteres 
és száztíz kilós halakat is lát-
hattunk.” Rendhagyó, vízzel 
teli, természetszerű diorá-
mákban, élő víziszárnyasok, 
termetes óriás tokok, ezer-
nyi apró hal, különleges, rit-
kán látható védett fajok, pre-

parátumok, hátfalra vetített 
természetfilmek, nyomtatott 
panorámafotók tettek való-
szerűvé, hitelessé a lenyűgö-
ző látványt….”

Szóval jó volt, látványos 
gyakorlatias, tanulságos.

Láthatunk trófeabemu-
tatókat, preparátorversenyt, 
előltöltős fegyverbemutatót 
és kipróbálhattunk számta-
lan játékot, a terepvezetés-
től a virtuális horgászaton 
át, és közben a gyerek ész-
revétlenül tanul, gyűjthet 
prospektusokat, kulcstartót, 
matricát versenyezhet base-
ball sapkáért, szerezhet szá-
munkra értéktelen kincse-
ket, eszik-iszik játszik, mert 
gyerekből van, megannyi ta-
pasztalatra tesz szert, figyel 
a társaira  megtanulja olyan 
környezetben az alkalmaz-
ni a szabályokat mely valós 
időben bünteti a hibát….

Kiránduláson még nem 
hallottam az iskolában oly 
gyakori” ő kezdte „- „nem 
én voltam”, kezdetű kifogá-
sokat, ellenben a „bocs hi-
báztam, máskor is jönnék, 
többet nem fordul elő”- an-
nál inkább elhangzik!

Sokat hallom negatív elő-
jellel más iskola tanáraitól is 
– „a gyerek kirándulni megy 
a tanóráról” szeretném ha e 
sorok olvasói ízelítőt kap-
nának mi is történik – két-
szer egy tanévben - amikor 
nem hétvégi terepgyakorla-
ton veszünk részt.

Persze pedagógusként 
azzal a felelősséggel is tisz-
tában kell lennünk milyen 
egy nagylétszámú csoportot 
az intézménytől távol ide-
gen környezetben irányí-
tani-, (lehetőség volt hely-
meghatározó karórát adni 
minden gyerekre és a tele-
fonomra töltött applikáció 
jelezte volna mindenkori 
helyzetüket. Nos, a janko-
vich-os gyerekekre egyen-
lőre nem kell) – azonban 
ha sorra vesszük, mi min-
dent tanulnak tanulóink, 
nem kétséges megéri, bár 
mostanság gyakran eszem-
be jut, az általam is többször 
idézett-, angol matematika 
professzor elhíresült mon-
data miszerint „van aki ma-
tematikát tanít, van aki gye-
reket…”

Márta István
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Telefon: 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)

12. 6., hétfő Paradicsomleves Rakott karfiol Rántott csirkemáj, petrezsely-
mes burgonya Stroganoff sertés tokány, rizs Rántott hal, majonézes kuko-

rica saláta

12. 7., kedd Májgaluska leves Tavaszi sertésragu, tészta Piskóta, csokoládé öntet Székelykáposzta Grill camembert, grill zöld-
ség

12. 8., szerda Tarhonya leves Tökfőzelék, csirkepörkölt Vagdalt, rizi-bizi Magyaros sertés szelet, hagy-
más tört burgonya

Csőben sült brokkolis húsgo-
lyók, rizs

12. 9., csütörtök Tejszínes meggyleves Krumplis tészta Párizsi bundás csirkemell, rizs Brassói aprópecsenye Csirke almával és camem-
berttel sütve, krokett

12. 10., péntek Tojás leves Meggymártás, pirított dara, 
sült hús Rántott sajt, hasáb Csülök pörkölt, főtt bur-

gonya
Csirkemell steak, csőben sült 
karfiol

12. 11., szombat Zöldborsó leves csirke-
aprólékkal Cigánypecsenye, steak burgonya

12. 13., hétfő Reszelt tésztaleves Babfőzelék, sült debreceni Rántott csirkemell, kukori-
cás rizs Erdélyi tokány, tarhonya Sajtos brokkoli felfújt csir-

kével 

12. 14., kedd Brokkoli krémleves Rizses hús Nutellás palacsinta Olaszos sertés szelet, rizi-bizi Édes-savanyú csirkemell, 
krokett

12. 15., szerda Bugaci húsgombóc leves Lecsós csirkemáj, rizs Máglyarakás Hentes tokány, rizs
Tengeri hal mandula bun-
dában sütve, petrezselymes 
burgonya

12. 16., csütörtök Hamis gulyásleves Gombapaprikás, tészta Rántott hal rudacska, burgo-
nyapüré

Sült oldalas, hagymás tört 
burgonya

Sült kacsafalatkák, párolt ká-
poszta, rizs

12. 17., péntek Fahéjas körteleves Carbonara spagetti Rakott kel Vörösboros disznó pörkölt, 
tarhonya

Sajtos tengeri hal, édes bur-
gonya, saláta

12. 18., szombat Jókai bableves Panírozott csirkemell, petrezselymes burgonya

12. 20., hétfő Francia hagymaleves Mustáros-tejfölös sertés 
tokány, tészta Fahéjas palacsinta (3 db) Csülök Pékné módra Csirkemájas gombás rizottó

12. 21., kedd Grízgaluska leves Finomfőzelék, pipi ropogós Rakott zöldbab Bakonyi húsgombóc, spagetti Hekk kukorica bundában, 
kevert saláta

12. 22., szerda Meleg szilvaleves Pásztor tarhonya Rántott csirkecomb, rizi-bizi Körömpörkölt, főtt burgonya Töltött cukkini, zöldséges rizs

12. 23., csütörtök Lencseleves Rizsfelfújt málna öntet Hagymás-gombás csirke-
máj, rizs

Hurka-kolbász, főtt burgo-
nya, párolt káposzta

Zöldségropogós, majoné-
zes saláta

12. 24., péntek Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új esztendőt 
kívánunk Önnek!ZÁRVA 

2021. 12. 25. - 
2022. 1.04.

2022. 1. 3. ,hétfő ZÁRVA

1. 4., kedd Magyaros burgonyaleves Bolognai spagetti Rántott sertés szelet, hasáb Kolozsvári rakott káposzta Tejszínes-gombás csirkemell, 
krokett

1. 5., szerda Tárkonyos csirkeragu leves Sárgarépa főzelék, saj-
tos fasírt Rakott burgonya Házi sonkával töltött rántott 

szelet, hasáb burgonya
Keleti zöldséges csirkera-
gu, bulgur

1. 6., csütörtök Frankfurti leves Zöldborsós csirkeragu, 
tészta

Spenót, tükörtojás, főtt bur-
gonya

Sült csirkecomb, káposztás 
burgonya

Sarkadi csirkemell pecsenye, 
vajas tört burgonya

1. 7., péntek Sárgaborsó krémleves Grízes tészta lekvárral Tavaszváró sertésragu, rizs Magyaróvári sertésszelet, rizs Csirkés töltött gomba, gö-
rög saláta

1. 8., szombat Káposztás bableves Rántott sertésszelet, rizi-bizi

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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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.

FENYŐFA 
VÁSÁR 
a tóval szemben 
a piacon
december 6-tól 24-ig 
Aki december 6-án vásárol, ajándék mi-
kuláscsomagot kap a mi Mikulásunktól. 

Igény esetén házhoz is szállítjuk 
a kiválasztott fenyőfát! 

Telefonszám: 
06 20-4100-788

A rácalmási
Tarr Gábor Oktatási és 
Kulturális Alapítvány

pályázatot hirdet 
óvodásoknak és iskolásoknak 

címmel.
A tetszőleges technikával készített 

munkákat a rajztanárok és az óvónők 
gyűjtik december 15-ig.

Zenés eredményhirdetés az óvodában 
és az iskolában lesz december 17-én.

Kellemes alkotó órákat!
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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi, karácsonyi lapszáma 2021. de-

cember 17-én, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2021. december 6-án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legké-
sőbb december 6-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Bieganski Attila
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!

Rácalmás 
Rácalmás Város Önkormányzatának kiadványa

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Szántó Béla (elnök), Bíró Béla. 
Szerkesztőség levélcíme: 2459 Rácalmás, Szigetfő út 11-13. 

Telefon: (25) 517-850. 
Nyomdai munkák: Rolling Nyomda Bt., 2400 Dunaújváros, 

Budai Nagy Antal út 5. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán. Rácalmási pillanatkép  Fotó: Rácz-Lambada József

• Személyszállítás

• Reptéri transzfer, esküvő, koncert, 
rendezvény, Adventi vásár Bécsbe

• Minőség, megbízhatóság, kényelem!

Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 25/517-850 
  Jegyző  25/517-866
  Polgármester 25/517-855 
  Adóügyi iroda: 25/517-863
  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




