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Már a Facebookon 
is elérhetőek vagyunk!

www.facebook.com/racalmas

A Rácalmás 
Televízió adása 

 MINDEN NAP
19 órakor kezdődik.
Kísérje figyelemmel te-
lepülésünk életét, ese-
ményeit városi tévénken 
keresztül is! A televí-
zió adása az interneten 
is megnézhető, a www. 
racalmas.hu weboldalon.

TARTALOM

Idén is nagy sikere van az ad-
venti ablakvadászatnak. Na-
gyon impozáns dekorációkban 
gyönyörködhetünk. Köszönjük 
a dekorálást és a szíves vendég-
látást is!  9. oldal

Nagyon szép betlehemhez 
zarándokolhatunk el az idei 
adventen is. Köszönjük az óvó 
nénik remek alkotását, na-
gyon sokaknak okoznak ezzel 
örömet. 24. oldal 

Karácsonyi ajándék  
időseknek, rászorulóknak

Rácalmás Város Önkormányzata ebben az évben is tá-
mogatással (valamint ételadománnyal, de erről külön is 
írunk) szeretné szebbé és boldogabbá tenni a Rácalmá-
son élő idős emberek, valamint, csekély jövedelmű, hát-
rányos helyzetű családok karácsonyát. 

A képviselő-testület döntése alapján 8000 forint te-
lepülési támogatással ajándékozza meg a helyben állan-
dó lakcímmel rendelkező idősek közül azokat, akik a 70. 
életévüket 2021. december 31-ig töltik be, vagy már be-
töltötték. Összesen 568 ilyen lakója van városunknak. 
Továbbá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő családok gyermekeit (28 gyermeket) szintén 
8000 forinttal támogatja az ünnep előtt.  

Kerékpárútra 
pályázunk 
Kulccsal közösen

Rácalmás Város Önkor-
mányzata és Kulcs Község 
Önkormányzata közösen 
kíván részt venni egy most 
kiírt pályázaton, amelynek 
célja: településeket össze-
kötő kerékpárút létesítése. 
Sikeres pályázat esetén le-
hetővé válik, hogy Rácal-
mást és Kulcsot kerékpárút 
kösse össze, amelyen biz-
tonságosan közlekedhetnek 
a kerekezők. Benyújtási ha-
táridő január 14.

Szeretetben és boldogságban  
eltöltött karácsonyi ünnepeket 

kívánok Rácalmás lakóinak!

Szívből kívánok továbbá  
egészséget, békességet  és  

sok-sok örömteli pillanatot  
az új esztendőre!

Schrick István
polgármester 
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A Korányi tér csapadékvíz-elvezetésére több mint 
38 millió forintot nyert Rácalmás önkormányzata 

A beruházás megvalósí-
tásához az önkormányzat 
már engedélyes tervdoku-
mentációval rendelkezik. A 
projektben bemutatott fej-
lesztési elképzelés Rácalmás 
belterületén valósul meg az 
Újvárosi részen, központi 
helyszínen a Korányi téren 
és a Venyimi út egy szaka-
szán.

Venyimi út 1138/2 hrsz: 
A burkolat szélessége 6,0 m. 
Az útszakasz állapota telje-
sen leromlott, a felújítás, be-
avatkozás mindenképpen 
indokolt. Ezen a szakaszon a 
vízelvezetés egyáltalán nem 
megoldott.

Korányi tér 1141 hrsz: Az 
51123 j. úthoz csatlakozik. A 
burkolat szélessége a 0+108-
as szelvényig 6,0 m, azt köve-
tően 4,0 m. A 0+108-as szel-
vényig a burkolat viszonylag 
jó állapotú, a jobb oldalán 
merőleges állású parkolók 
helyezkednek el, míg a bal 
oldalát kiemelt szegélyt kö-
vetően térkő burkolatú járda 
határolja. Csapadékvíz elve-
zetés nem megoldott.

Korányi tér 1140/32 hrsz: 
A Venyimi utat és a Korányi 
tér 1141 hrsz.-ú útját köti 
össze. Leromlott állapotú 
az út mentén lévő kereske-
delmi egységek használják 
többnyire árufeltöltésre és 
az ott lakók veszik igénybe a 
családi házaik megközelítése 
miatt. Csapadékvíz elvezetés 
nem megoldott.

Korányi tér 1140/30 hrsz.: 
A Venyimi út 0+907.18-as 
szelvényéhez csatlakozik az 
út tengelye. Jelenleg szilárd 
burkolattal nem rendelke-
zik. Az út zsákutca, melyet 
kizárólag az itt lakók hasz-
nálnak. Csapadékvíz elveze-
tés nem megoldott.

Az elnyert támogatás: 
38.133.313 Ft

A kivitelezése a csapa-
dék vízelvezető rendszer-
nek az alábbiak szerint kerül 
megvalósításra: A Venyimi 
út 0+884 szelvényétől a lej-
tési viszonyok úgy alakul-
nak, hogy az épülő zárt csa-
padékvíz elvezető csatornát 
az Arany János utca irányá-
ba vezetjük és rákötjük egy 
meglévő aknára. A Korányi 
1141 hrsz-ú úján is zárt csa-
padékvíz elvezető rendszer 
épül. Az 1140/32 hrsz.-ú 
úton keresztül vezetve ráköt-
jük ezt a csatorna ágat a Ve-
nyimi út CS 3-0-0 csatorná-
jára, mely szintén az Arany 
János utca felé továbbítja az 
összegyűjtött csapadékvizet. 
A csapadék vízelvezető meg-
felelő méretezéssel került le-

tervezésre: A mértékadó 
csapadék meghatározásá-
nál figyelemmel kellett len-
ni a tervezési területen kívül 
a teljes vízgyűjtő területre. 
Ennek alapján a méretezés 
során 8 részvízgyűjtő terület 
került elkülönítésre, melyek-
kel külön számolt a terve-
ző. A részvízgyűjtő területek 
az U-2M sz. helyszínraj-
zon láthatóak a tervdoku-
mentációban A csapadék-
ból származó vízmennyiség 
meghatározásához tízperces 
időtartamú és négyéves gya-
koriságú záporintenzitás ér-
tékek kerültek figyelembe-
vételre. A számítások alapján 
a megtervezett méretezések 
megfelelnek az előírások-
nak a csapadékvíz elveze-

tő rendszer tekintetében. A 
projekt keretében bemuta-
tott nyomvonal szerinti csa-
padékvíz elvezető rendszer 
a Korányi téren zárt csapa-
dékvíz elvezető rendszerben 
201 m került megépítésre, 
45 m folyóka rendszerű ke-
rül megépítésre és a Venyimi 
úton 102 m zárt rendszerű 
csapadékvíz elvezető rend-
szer épül. Ez összesen 348 m 
csapadékvíz elvezető rend-
szer megépítését eredménye-
zi az érintett területen.

A projektben megvalósí-
tott bel- és csapadék-vízvé-
delmi létesítmények hossza 
összesen: 348 m, mely in-
dikátorként szerepel, mely-
nek végső megvalósítási idő-
pontja 2022. október 31.

Rácalmás önkormányzata által a projekt keretében megvalósuló beruházás a térképvázlaton jelölt terü-
leteit érinti a Korányi térnek
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Beruházás: impozáns épületté kezd 
átváltozni a régi városháza

Szinte rá sem lehet már ismerni a régi városházára! Az egykori tárgyalóterem jellegzetes, háromszög alakú tűzfallal szegélyezett lapos tetője 
új formát öltött, a mellette lévő épületrészen kis torony mutat utat már messziről a felújítás alatt lévő épület főbejárata felé. Javában dolgo-
zik a kivitelező az átépítésen, modernizáláson, a régi irodaépület-szárny is kezd új formát ölteni, bárki szemrevételezheti, aki arra jár. Mert 
– ahogyan már korábban is megírtuk – a kormány még tavaly novemberben döntött számos térségi fejlesztés támogatásról, ennek részeként 
a rácalmási Széchenyi téren lévő egykori polgármesteri épület felújítására 300 millió forintot biztosított.

Pályázunk rá: futópálya  
a Barina-patak mentén

A művelődési ház és a sportcsarnok alatt, a Barina-patak 
völgyében futópályát kíván kialakítani Rácalmás Város Ön-
kormányzata. Tapasztaljuk, hogy nagyon sokan kocognak, 
futnak településünk közútjai mentén és a járdákon. Számukra 
kívánunk kedvezni ezzel a lehetőséggel, hogy ne az aszfalton, 
az út szélén kelljen sportolniuk, hanem kellemes patakparti 
környezetben. Ezt terveztük már a sportcsarnok építésekor 
is, és erre most megjelent egy pályázati kiírás, amely lehetővé 
teszi (amennyiben forrást nyerünk), hogy megvalósuljon ez a 
régi álom. A pályázat benyújtásának határideje 2022. január 
14., ezt készítik most elő a szakemberek. 

Újabb parkolók épülnek 
hamarosan az óvoda előtt

Rácalmás Város Önkormányzata közbeszerzési pályáza-
tot írt ki az óvoda előtt parkolóhelyek kialakítására. A tervek 
szerint május végére újabb gépkocsi várakozóhelyek létesül-
nek majd, hogy megszűnjenek a jelenlegi parkolási gondok. 
A beruházáshoz szükséges összeg rendelkezésre áll.  

Mint arról írtunk korábban, a Fejér Megyei Közgyűlés 
egyedi kérelmei alapján elsőként Rácalmás Város Önkor-
mányzatának nyújtott támogatást a különleges gazdasági 
övezet legközvetlenebbül érintett településeinek település-
fejlesztési és -működési alapjából. A támogatás célterületei 
közé tartozik ez a parkolóépítés, valamint az óvodától távo-
labb első, Helyes Imre utca aszfaltozása is. Mindkét beruhá-
zás megvalósítását a jövő év során tervezi az önkormányzat.

Lapunk megjelenése táján szállíttatja el az önkormányzat az átlátszó 
zsákokban összegyűjtött faleveleketAszfaltos lesz jövőre a Helyes Imre utca
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Isten 
éltesse 
Incike 
nénit!
Kovács Györgyné Incikét kö-
szöntötte 90. születésnapja 
alkalmából Rácalmás Város Ön-
kormányzata. Egészségben, bol-
dogságban, szeretetben eltöl-
tött éveket kívánunk a szépkorú 
ünnepeltnek!

Bursa Hungarica 
Tájékoztató Bursa Hungarica Ösztöndíj – pályázattal kapcso-
latosan:

Rácalmás Város Önkormányzata csatlakozott az Embe-
ri Erőforrás Minisztérium által meghirdetett Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. 
évi fordulójához is.

Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési ön-
kormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelent-
kezhettek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munka-
rend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. 

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok az önkormány-
zat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi 
előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem ren-
delkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) pályázók jelentkezhettek, akik a 2022/2023. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes ide-
jű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5-e volt.
Ezen időpontig „A” típusú ösztöndíjpályázatra 1 pályázat 

érkezett, „B” típusú ösztöndíjpályázatra szintén 1 pályázatot 
nyújtottak be.

A pályázatokat a 25/2015. (IX. 23.) sz. Önkormányzati 
rendelet alapján Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Szociális – Bizottsága bírálta el.

A Szociális – Bizottság döntése alapján mind a két pályá-
zó 10 hónapon keresztül 5.000,- forint/hónap összegű ön-
kormányzati támogatásban részesül.

Ez „A” és „B” típusú pályázók esetén összesen: 100.000,- 
forintot jelent az önkormányzat költségvetéséből.

Ehhez a pályázók még 10 hónapon keresztül 5.000,- fo-
rint/hónap összegű támogatást kapnak az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelőtől. 

Arany János  
Tehetséggondozó Program
Tájékoztató Arany János Tehetséggondozó Programmal kap-
csolatosan:

Az Emberi Erőforrás Minisztériumának Arany János Te-
hetséggondozó Programjában is évek óta részt vesz Rácal-
más Város Önkormányzat Képviselő-testülete, melynek ke-
retében lehetőség nyílik arra, hogy a rácalmási lakóhellyel 
rendelkező 8. osztályos hátrányos helyzetű tehetséges gyer-
mekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, 
nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást 
és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

A program keretén belül Rácalmás Város Önkormány-
zata Képviselő-testületi döntés és az Általános Iskola aján-
lása alapján, a programban részt vevő diákok részére évente 
10 hónapon keresztül havi 6.000,- forint összegű támoga-
tást folyósít.

A 2021/2022-es tanévben 2 tanuló részesül 10 hónapon 
keresztül havi 6.000 forint összegű támogatásban, melynek 
összege a tanévben 120.000 forintot jelentett az Önkor-
mányzat költségvetéséből. 

A 2022/2023-as tanévre pedig 1 tanuló nyújtott be pályá-
zatot, aki a sikeres középiskolai felvételi esetén a következő 
tanévben részesülhet 10 hónapon keresztül a 6000 forint/ 
hónap összegű önkormányzati ösztöndíjban. Ennek éves 
összege 60.000 forint az önkormányzati költségvetésből.

Igazgatási szünet  
a városházán
TISZTELT ÜGYFELEK!

A Polgármesteri Hivatal téli  időszak igazgatási szünetének az 
időtartama

2021.  december 27. napjától (hétfőtől)  – 
2021.  december 31. napjától (péntekig) napjáig tart.

Az igazgatási  szünet  időtartama alatt a Polgármesteri 
Hivatal  zárva tart!

Ez alól kivételt képeznek  az ügyfélfogadási napok
(hétfő, szerda és péntek ), mely napokon 8.00 órától 

– 12.00 óráig  ÜGYELETET TARTANAK A KÖZ-
TISZTVISELŐK  a zavartalan   feladatellátás  érdekében, 
anyakönyvi ügyek (születés és haláleset  anyakönyvvezése), 
temető ügyek  esetében. 

Az ügyintézés a  fenti  ügyek  esetében telefonos időpont 
egyeztetéssel történik.

ÜGYELET:  
Stumphauzer Judit   06/30-213-3445
Schinogl Mónika      25/517-864 
Kizárólag az ügyfélfogadási napokon hívhatók 8.00 és 

12.00 óra között.
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Térítésköteles háziorvosi ellátások díjtétel táblázata 2021.11.01-től 

Tevékenység 
MOK által javasolt 

minimum -   
maximum díjtétel*FT 

  I. Szakvélemények 
Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat járványügyi szempontból kiemelt munkakörben történő 
munkavállaláshoz 7200 
Örökbefogadó szülők egészségi alkalmassági vizsgálata 9000 
Gyámnak való alkalmasság megállapítása 9000 
Egészségpénztárak, üzleti biztosítók felkérésére, valamint jogászi megkeresésre adott 
szakvélemény 12000 
Külföldön tanulni, munkát vállalni szándékozók egészségi alkalmasságáról szakvélemény magyar nyelven 10000 
Minden egyéb, vizsgálatot igénylő, nem finanszírozott véleményezés 10000 

 

  II. Igazolások 
Tanfolyami részvételhez, külföldi ösztöndíjhoz, beiskolázáshoz 10000 
Foglalkozás-egészségügy kérésére, a korábbi, ill. gondozott betegségekről 5000 
Külföldi utazáshoz gyógyszerszedési igazolás kiállítása - magyar nyelven 3000 
Más országban rendszeresített idegen nyelvű igazolás kitöltése oltottságról, gyógyszerszedésről 5000 

 

  III. Beavatkozások (Nem a háziorvos kezdeményezésére, illetve “barna” TAJ számú beteg ellátása) 
A páciens kezdeményezésére- vagy más szolgáltató kérésére történő vizsgálat, beavatkozás végzése 
a rendelőben (alkalmanként) (pl. EKG sportorvoshoz, szemműtéthez, sebészet kérésére), illetve ezek 
végzése "barna" TAJ számú betegnek, a sürgősségi ellátáson kívül 4000 

Elektronikusan tárolt leletek nyomtatása, leletmásolás 2000 
Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve a térítésmentes védőoltással 
történő immunizálást és a pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus és az influenza 
megbetegedés elleni immunizálást (az oltóanyag árát nem tartalmazza)             3000 

Vérvétel a rendelőben, Háznál: 3000 Ft        Véralvadás Vizsg.: 1000 Ft 2000 

Infúzió beadása a rendelőben (alkalmanként) 10000 
Lakáson, a beteg kezdeményezésére –nem sürgős, nem fekvőbeteg – történő „kényelmi” látogatás, 
megkezdett 15 percenként, illetve “barna” TAJ számú beteg látogatása 5000 
Injekció adása “barna” TAJ számú betegnek, gyógyszer ára nélkül 3000 

 

  IV. Kiszállási díj lakáson végzett nem finanszírozott tevékenységhez 

Kiszállási díj, kilométerenként 250 
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Rácalmás Város Önkormányzat 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

Rácalmás Város Önkormányzat 

 családsegítő 
 munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 
Fejér megye, 2459 Rácalmás, Jankovich köz 5-7. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 

lényeges feladatok: 
Családsegítői feladatok ellátása az 1997. évi XXXI. tör-

vény és a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet alapján . 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkal-

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
• Felsőfokú képesítés, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. 

számú melléklet II. rész képesítési előírások a gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes for-
máiban dolgozók részére, család -és gyermekjóléti szolgálat, 
családsegítő, 

• Magyar állampolgár,büntetlen előélet 
• Cselekvőképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Motivációs levél, 
• részletes fényképes, szakmai önéletrajz 
• iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok 

fénymásolata, • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló iga-
zolás másolata, 

• pályázó nyilatkozata, hogy pályázata elbírálása nyílt vagy 
zárt képviselő testületi ülésen történjen, 

• nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó szemé-
lyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt ve-
vők megismerhessék, kezelhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

dr. Györe Andrea jegyző nyújt, a 06/25 517-866 -os tele-
fonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Rácalmás Város Önkor-

mányzat címére történő megküldésével (2459 Rácalmás, 
Szigetfő utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/5931-
2021 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 26. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A próba idő 3 hónap. A pályázat eredménytelennek nyil-

vánítási jogát a pályáztató fenntartja. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 

www.racalmas.hu honlapon szerezhet. 

Rácalmás Város Önkormányzat 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Rácalmás Város Önkormányzat 

 szociális asszisztens
 munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 
Fejér megye, 2459 Rácalmás, Jankovich köz 5-7. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 

lényeges feladatok: 
Család és gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsoló-

dó szociális asszisztensi feladatok ellátása, ügyfelek 
fogadása,családsegítők munkájának segítése. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkal-

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
• Középfokú képesítés, 15/1998.(IV.30)NM rendelet 

II. rész hatályos rendelkezései alapján,szociális asszisztens 
munkakör betöltéséhez szükséges képesítés, 

• Magyar állampolgárság,büntetlen előélet 
• Cselekvőképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes,motivációs önéletrajz 
• végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
• nyilatkozat arról,hogy az eljárásban résztvevők a pályá-

zati anyagokat megismerhetik 
• nyilatkozat arról,hogy sikeres pályázat esetén vállalja a 

90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatását 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2022. január 17. napjától 

tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 7. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

dr. Györe Andrea jegyző nyújt, a 06/25 517-866 -os tele-
fonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Rácalmás Város Önkor-

mányzat címére történő megküldésével (2459 Rácalmás, 
Szigetfő utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/5934-
2021 , valamint a munkakör megnevezését: szociális asszisz-
tens. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést 

kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázati anyagok 
megsemmisítésre ,a benne foglalt személyes adatok törlés-
re kerülnek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 14. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A próba idő 3 hónap. A pályázat eredménytelennek nyil-

vánítása jogát a pályáztató fenntartja. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 

www.racalmas.hu honlapon szerezhet. 
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei: lovas polgárőreink országos kitüntésben részesültek

Vadkameráink segítségével terménytolvajokat és  
illegális hulladéklerakókat lepleztünk le

Utolsó jelentetésünk óta  
Rácalmáson a lakosság sé-
relmére elkövetett bűncse-
lekmény nem történt. Tu-
domásunk szerint kettő, az 
utcán parkoló személygép-
kocsi katalizátorát tulajdo-
nították el mindösszesen. 

Jó hírnek mondható, hogy 
az álltalunk használt vadka-
merák segítségével elfog-
ták a tolvajokat, aki az egész 
ország területén követtek el 
ilyen és ehhez hasonló cse-
lekményeket. Továbbá több 
alkalommal lepleztünk le 
vadkameráink segítségével 
kerti gyümölcstolvajokat, 
valamint illegális szemétel-
helyezőket. Az ő ügyeiket a 
rendőrség vizsgálja. Köszön-
hető a mai modern techni-
kának, már olyan vadkame-
rákat tudunk alkalmazni, 
amelyek azonnal továbbítják 
számítógépre  az eseménye-
ket, igy a helyszíni kamera  
megrongálásával sem tud-
nak menekülni az elkövetők, 
mivel azonnali kép,  videó és 
hangfelvétel készül róluk. 

Egyesületünk már hat 
darab ilyen kamerával ren-
delkezik, így várható az el-
helyezésük a fertőzött terü-
leteken, remélve, hogy ezzel 
valamelyest vissza tudjuk 
szorítani az illegális szemét-

elhelyezéseket és más bűn-
cselekmények elkövetését. 
Tudatni kívánjuk, hogy a 
veszélyes hulladékot illegá-
lisan elhelyezők a bizonyí-
tás megtörténte  után több 
százezer forintos bírságra is 
számíthatnak.

Ahhoz, hogy ilyen mo-
dern technikával tudunk 
dolgozni, hozzájárul egye-
sületünk kiegyensúlyozott 
gazdálkodása. Rácalmás Vá-
ros Önkormányzatának se-
gítsége nélkül ezt nem tud-
nánk megvalósítani, és nem 
utolsó sorban a rácalmási la-
kosok segítségére is szüksé-
günk volt és lesz a jövőben 
is. 

Itt szeretnénk köszö-
netet mondani minden 
egyes lakónak, támoga-
tónak, aki 2021-ben az 
adója 1%-ával egyesüle-
tünk részére rendelke-
zett, ami az idei eszten-
dőben is jelentős volt, 
pontosan 763 515 fo-
rint.

Köszönjük az egyesüle-
tünk és a lakosság nevében, 
hogy ilyen támogatással tu-
dunk dolgozni gyermekeink, 
szüleink és saját magunk ér-
dekében.

Elnökségünk is folya-
matosan azon dolgozik, 
hogy tovább tudjuk építe-
ni a jövőnket, ezért pályáza-
tot nyújtottunk be gépjármű 
cserére a Magyar Falu Prog-
ram pályázatára, és értsülé-
seink szerint a pályázat el-
fogadható volt és 4 818 500 
forintot nyertünk. A jó gaz-
dálkodásunknak és minden 
eddig említett támogatónk-
nak köszönhetően jövőre tu-
dunk vásárolni egy új Dacia 
Dustert a 20 éves Skodánk 
helyett.

Lovas polgárőreink or-
szágos kitüntetésben része-
sültek kiemelkedő munká-
jukért, melyet Cseh István 
megyei elnök adott át au-
gusztusban kollégáinknak.

Elismerésben részesítet-
ték egyesületünket a pan-
démia alatt végzett lelki is-
meretes munkájáért, és sok 
köszönetet kaptunk a lakos-
ság részéről is az idős és moz-
gáskorlátozott személyek ol-
táspontra való szállításáért is.

Egyesületünk tagjai to-
vábbra is vállalják a rájuk 
bízott feladatokat, tovább 
folytatjuk megszokott jár-
őrözéseinket, valamint az 
orvosok és a rászorult bete-
gek segítését is.

Az ünnepek közeledtével 
hívjuk fel a lakosság figyel-
mét, hogy a bevásárlási láz-
ban ne feledkezzenek meg 
értékeink és lakó ingatlanja-
ink biztonságáról sem.

A bevásárló központok-
ban, tömegközlekedési esz-
közökön is figyeljenek érté-
keikre, a pénztárcájukra, és 
az autóban ne hagyjanak lát-
ható helyen értékeket, mert 
ez nagyban vonzza az erre 
szakosodó személyeket.

Gondolják át, milyen ide-
genekkel, alkalmi ismerő-
sökkel lépnek kapcsolatba, 
és kit engednek be a laká-
sukba.

Ne menjenek el az ut-
cán magatehetetlen embe-
rek mellett, győződjenek 
meg állapotáról, vagy ha ezt 
nem merik egyedül megten-
ni, akkor hívjanak segítséget. 
Ezzel ön is életet menthet, 
hiszen a téli hidegben meg-
fagyhat a magára hagyott, 
tehetetlen ember.

Tekintsünk előre, az év 
végére, szilveszter idősza-
kára is! Figyeljünk az ün-
nepek alatt a pirotechni-
kai eszközök használatára! 
Csak engedélyezett termé-
ket használjunk és legyünk 
figyelemmel saját testi ép-
ségünkre és házi állataink 
idegrendszerére is.

Talán ez utóbbi rövid fi-
gyelemfelhívással sok prob-
lémát tudnak megelőzni, 
megoldani, ha betartják az 
elővigyázatossági szabályo-
kat. Ne hagyják, hogy a sze-
retet ünnepét rosszindulatú 
emberek, balesetek keserít-
sék meg. Vizi István 

elnökségi tag

Kívánok minden 
rácalmási lakosnak 

békés, meghitt 
karácsonyt és boldog új 

esztendőt, 
a Szent György Polgárőr 

Egyesület nevében
Vizi István 

elnökségi tag

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai: 
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

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

Körzeti megbízottak: 
Fridrich Ferenc

06-30/621-0959
Mata Dávid 

06-20/3308-899
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
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RÁCALMÁSIAK  
ÖSSZEFOGÁSA: 

a városvédők, az önkormányzat 
és a sportegyesület ünnepek 

előtti jótékonysági adománya

Ez már a második ka-
rácsony,  amikor a Covid-
járvány miatt rendezvény-
nyel nem tudunk közösen 
készülni az ünnepre, ám 
ettől még gondolunk egy-
másra. Bizonyság erre im-
máron második éve, hogy 
összefogással a rácalmási 
rászorulók, az átlagosnál 
jóval szerényebb anyagi 
lehetőségekkel rendelke-
zők számára étellel és vi-
taminnal, valamint tartós 
élelmiszer adománnyal 
tesszük szebbé a kará-
csonyt. A Rácalmási Vá-
rosvédő Egyesület kezde-
ményezte az összefogást 
tavaly, és ahogyan Stei-
ner Lajos elnöktől meg-
tudtuk, idén is 100 adag 
halászlét főznek decem-
ber 23-án. Ehhez az ön-
kormányzat ugyanennyi 
adag főételt (informáci-
óink szerint csülkös ká-
posztát) tesz hozzá, amit a 
Jankovich-kúria Rendez-
vény és Turisztikai Köz-
pontban főznek meg, a 
Rácalmás SE pedig vita-
min csomaggal egészíti ki 
a „pakkot”, aminek a téli, 
illetve a pandémia miatti 
vírushelyzetben biztos jó 
hasznát veszik azok, akik-
nek ilyesmire nem telik a 

családi kasszából. 

Az étel kiszállítását a 
kúria dolgozói vállalták 
fel, a címlistát a Gyermek-
jóléti és Családsegítő Köz-
pont munkatársai állítot-
ták össze, hiszen ők tudják 
a legjobban, kiknek van 
szükségük segítségre a te-
lepülésen. Az ajándékcso-
mag tehát halászléből, fő-
ételből és vitaminból áll, és 
természetesen mindenho-
va annyi adagot szállítanak 
ki, ahány főből áll a család. 

Steiner Lajostól tudjuk, 
hogy a városvédők továb-
bi 100 ezer forintból tar-
tós élelmiszereket vásár-
lásároltak (képünkön), ezt 
a jelentős összeget szintén 
a családsegítők által meg-
adott  termékre költötték. 
Az élelmiszereket szük-
ség esetén szállítják ki a 
családsegítők azoknak, 
akik nélülöznek, és adnak 
belőle azoknak, akik be-
térnek hozzájuk és segít-
séget kérnek. Nem csak 
karácsony előtt! Mert 
ahogyan Steiner Lajos 
is fogalmazott, az ünne-
pek elmúltával néhol még 
kevesebb jut az asztalra, 
ezért januárban is szá-
míthatnak a rácalmásiak 
a városvédők  segítségére, 
tartós élelmiszercsomag 
formájában. 

Idén is sikere van az 
adventi vadászatnak

Estéről estére családok 
kerekednek fel Rácalmá-
son, hogy az adventi készü-
lődés jegyében megtalálják a 
dátum szerint aktuális szá-
mot. A háziak jókívánsá-
gokkal és némi harapniva-
lóval várják a betérőket. A 
tavaly indult adventi akcióba 
a régi rácalmási lakosok épp-
úgy bekapcsolódtak, mint az 
újonnan beköltözők.

December 1-jén este ki-
csit félve nyomtuk meg a 
csengőt, ám pár másodperc 
múlva elillant a szorongá-
sunk. A háziak rögtön betes-
sékeltek, és finom falatokkal, 
forró, a lelket átmelegítő ita-
lokkal fogadtak. Varga Já-
nosné, Varga János és Slett 
Józsefné portáján jártunk – e 
ház kapta meg az 1-es szá-
mot az idei adventi rácalmási 
(ház)számvadászaton.

A rácalmási adventi szám-
vadászatot tavaly hívta életre 
Bodnár Edina, a Jankovich- 
kúria Rendezvény- és Tu-
risztikai Központ igazgatója:

– A járványhelyzet mi-
att tavaly számos fontos, 
a közösség építést szolgáló 
adventi program elmaradt. 
Ekkor határoztam el kollé-

gáimmal, hogy életre hívjuk 
az adventi számvadászatot. 
Tavaly és idén is gyorsan el-
fogytak a számok. A csatla-
kozók vállalták, hogy a szá-
mok mellett kicsit feldíszítik 
otthonaikat, többen vendég-
látással is készültek, készül-
nek. Fontos, hogy olyan em-
berek is találkoznak ezeken 
az estéken, akik egyébként 
nem is köszönnének egy-
másnak az utcán. Területi-
leg nem osztottuk be a szá-
mokat, arra figyeltünk, hogy 
utcánként hetente egy-
egy szám legyen. Örömte-
li, hogy a régi rác almásiak 
éppen úgy szívükön viselik 
e kezdeményezést, mint a 
frissen, a közelmúltban be-
költözők. Remekül indult az 
idei adventi akció, és bízom 
benne, hogy e lendület de-
cember 24-ig kitart. Ezúton 
is arra biztatok minden rá-
calmásit, hogy ha ideje en-
gedi, esténként induljon 
útnak, és találja meg az ak-
tuális számot és portát. A 
szükséges információk elér-
hetők a Jankovich-kúria hi-
vatalos Facebook-oldalán.

Forrás és fotó: duol.hu/
SzSz és SzZsE
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde
Megelőzés, újrahasználat, újrafeldolgozás

Idén november 21–28. 
között rendezik az euró-
pai hulladékcsökkentési 
hét (EWWR) eseménye-
it. A kezdeményezés cél-
ja, hogy felhívja a figyelmet 
a fenntartható hulladék-
gazdálkodás fontosságára. 
A programhoz a Rácalmási 
Manóvár Óvoda és Bölcső-
de közössége is csatlakozott.

Az európai hulladék-
csökkentési hét célja, hogy 
felhívja a figyelmet a tuda-
tos hulladékgazdálkodásra, 
a keletkező hulladék meny-
nyiségének csökkentésére és 
az újrahasznosítás fontossá-
gára. Projekthét alkalmából 
hazánkban is számos kez-
deményezéshez lehet csat-
lakozni, illetve részt venni 
olyan eseményeken, ahol a fő 
téma a fenntartható hulla-
dékgazdálkodás, a szelektív 
hulladékgyűjtés, a műanya-
gok újrahasznosítása vagy a 
csomagolásmentes vásárlás. 

Ahogyan a Rácalmási 
Manóvár Óvoda és Bölcső-
dében összefoglalta a 2017-
ben létrehozott Zöldalma 
Munkaközösség vezetője, 
Sörösné Dudás Andrea: az 
európai hulladékcsökkenté-
si hét missziója, hogy meg-
szólítsa az embereket, és 
rávilágítson a hulladékcsök-
kentés jelentőségére, illetve 
a hulladékgazdálkodás há-
rom kulcsfontosságú elemé-
re: megelőzés, újrahasználat, 
újrafeldolgozás. Megtudtuk 
például, hogy környezetünk 
megóvása, a fenntartható-
sági elkötelezettség kezdet-
től fogva része az óvodai ne-
velésnek, ebbe a programba 
aktívan bevonják a szülőket, 
hogy a gyermekek otthon 
is ugyanezt a jó mintát lás-
sák. Megújult az óvoda, ge-
otermikus fűtésre váltottak, 

és napelempark biztosítja az 
áramellátást. Gyűjtik a fá-
radt olajat, az elemet, és sze-
lektíven gyűjtik a hulladé-
kot. Madárbarát óvodaként 
gondoskodnak a szárnya-
sokról, őrzik a helyi értéke-
ket, környezettudatosságra 
törekednek, tavaly például 
napvédelmi akcióban is részt 
vettek.

Tevékenységük révén 
2018-ban elnyerték a Zöld 
Óvoda címet, és már abban 
az évben csatlakoztak is a 
hulladékcsökkentési héthez. 
A pandémia gátat szabott a 
tágabb kibontakozásnak, ám 
az akkori „Régiből újat” al-
kotást továbbgondolták...

– Vitézné Tonka Magdol-
na kolléganőnk segítségé-
vel beadtuk pályázatunkat az 
európai hulladékcsökkentési 
hétre. Ellátogattunk a Du-
naújvárosi Magyar Papírmú-
zeumba, ahol csodát láttunk, 

nem is gondoltuk, hogy a kör-
nyezetünkben ilyen lenyűgö-
ző tárlat működik. Inspirá-
ló volt számunkra az ottani 
jó gyakorlat, és elkezdtünk a 
gyerekekkel brikettet készí-
teni hulladék papírból: áztat-
tuk, pépesítettük, kiszorítot-
tuk belőle a vizet, és száradás 
után a korongokat építőjá-
tékként használhatjuk. A heti 
témánk a „Barátom a papír!” 
lett, csoportonként újrahasz-
nosított tárgyat készítettünk 
papírból, otthon a szülőkkel 
közösen is dolgoztak a gye-
rekek az alkotásokon, ame-
lyekből kiállítást rendeztünk 
– vezet körbe a tárlaton Sö-
rösné Dudás Andrea. Iga-
zi különlegességeket látunk: 
tojástartóból Mikulás-szán-
kó, sárkány, kartondobozból 
gyönyörű palota, impozáns 
autó és autópálya, célba dobó, 
illetve labirintusjáték, diótörő 
katona és még számos csoda.

Minden óvónő, az intéz-
mény valamennyi csoport-
ja részt vett a tevékenyke-
désben, a szülők is aktívak 
voltak, még az otthon bete-
geskedő gyermekektől is ér-
keztek alkotások.

A „papírköltemények” fo-
tóit feltöltötték a Manóvár 
óvoda zárt csoportjának kö-
zösségi oldalára, ahol a szü-
lők és a gyerekek szavaz-
hattak a szerintük legszebb 
munkákra. A papírcsodá-
kat kiállításon is megmutat-
ták, valamint a Dunaújvá-
rosi Magyar Papírmúzeum 
főmunkatársa, Kusler Zsófia 
is részt vett a díjátadón és el-
ragadtatással tekintette meg 
a kiállítást, beszélt a gyere-
keknek a papírhulladék új-
rahasznosításának fontossá-
gáról.

(Forrás: duol.hu Fotók: 
Szabóné Zsedrovits Enikő és 
Vitézné Tonka Magdolna)
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Egy időre elbúcsúztunk a libus-
káktól. Köszönjük Király Villő 
szüleinek, hogy biztosították 
hozzá az alapanyag fát, és 
Kecskés Kornél anyukájának és 
papájának a kedves alkotást

Ünnepi díszbe öltözött a Manóvár Óvoda bejárata!  „Ez az utca az 
intézmények sora, kicsi s nagy gyermek második otthona. S mi, kik 
ott benne ragyogunk, a legkisebbekkel nap, mint nap találkozunk!” 
A rácalmási adventi ablakvadászat 2. napján fogadtuk a betérőket. 
A zimankós, esős idő ellenére, nagy örömünkre sokan ránk találtak. 
Meleg itallal, édességgel kedveskedtünk számukra.

Pillanatképek  
intézményünk életéből

„Itt kopog, ott kopog, megérkezett Télapóka, hopp!”
 Megérkezett hozzánk is a várva várt nagyszakállú Télapó! Messziről 
jött, mégis minden csoportba betért. Hatalmas zsákjában sok-sok 
ajándékot hozott, örömet okozva bölcsődésnek, óvodásnak, és fel-
nőttnek egyaránt. Ragyogó arcok, a meglepetés varázsa, a pillanat, 
amikor csak énekeltek, verseltek, és gyermekeink átélték a csodát! 
Reméljük, jövőre is ellátogat hozzánk a kedves Mikulás!

Az alábbi fotók példázzák, hogy 
a Manóvár óvodapedagógusai és 
gyermekei milyen lelkesen tevé-
kenykenykedtek a hulladékhasz-
nosítás témakörében:
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Karácsonyi gondolatok
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Sok szeretettel köszöntöm a kedves Olvasókat, itt kará-
csony környékén. Aminek okán írok most Önöknek. Fogad-
ják sok szeretettel.

Evangélium. A szó jelentése örömhír. Ezt általában a ke-
resztény kultúrkörben használjuk, még sem a kereszténység 
szülötte a szó, és még csak nem is Krisztusé. Már az ógörö-
gök is használták. Mégpedig akkor, amikor a hírvivő megvit-
te a jó hírt a királynak. Mint például, hogy nyertes háborút 
vívtak, vagy utód született. Ez azért fontos, mert nem csak 
a királynak volt ez öröm, hanem az egész udvartartásnak és 
uradalomnak. A király öröme az övéinek öröme is volt.

Miért fontos ez karácsonyhoz? Azért, mert voltaképp 
Krisztus születése és „életműve” is ilyen számunkra. Krisztus, 
amikor megkezdi nyilvános működését, akkor Ő is meghir-
deti: „Térjetek meg, mert elérkezett az Isten országa”. Ezzel 
a csúcspontra ér a hírnök szava. De nem akármilyen hírnök, 
hanem a király maga hirdeti meg az örömhírt. De vajon mi-
ért teszi meg ezt a Mindenség Királya, hogy Ő maga jön el 
ezt a hírt átadni? Jézus születésével, hogy emberi testet öltött 
magára, és hogy meghirdeti ezt az Isten országát, fontos dol-
got művel. Ezzel mintegy ki akarja fejezni azt, hogy bennün-
ket embereket, akik a bűn szolgaságában vagyunk, királlyá 
akar tenni. Azt akarja, hogy az Ő isteni-királyi méltóságából 
nyerjünk részt. Ezért adja nekünk Önmagát és a szentsége-
ket, különösen a keresztséget, ami által az ember pap, király 
és próféta lesz, és ezek teljesednek majd be az örök életben, a 
mennyek országában. És mindez nem mással kezdődik, mint 
az Ő születésével, mondhatni az első karácsonnyal.

De fontos, hogy az ember meghallja ezt az örömhírt. 
Képzeljük el, ha a király nem hallja meg, hogy a háborút si-
került megnyerni, kétségbe esik és elmenekül. Egy győztes, 
de gyáva királyként fognak rá emlékezni. Ugyanígy nekünk 
is igyekeznünk kell, hogy elcsendesedjünk, magunkba száll-
junk, és a karácsony csendjében a kisded Jézust találjuk meg 
megszületve, aki maga a szeretet. Ebből a krisztusi szeretet-

ből tudunk egész életünkben forrásozni, és így tudunk a béke 
királyságából, mint Krisztus társörökösei részesedni.

Erre hív meg bennünket Krisztus születésével: A benne 
való lelki újjászületésre. De ez nem kard vagy más eszköz se-
gítségével történik meg, hanem az angyalok öröménekével, 
és Betlehem reményteli melegével. De nem majd, vagy ké-
sőbb, hanem most, mert ahogy a pásztorok útra keltek rög-
vest, úgy nekünk sem szabad késlekednünk, Jézusnak ajtót 
kell nyitnunk, mert már szívünk ajtaja előtt áll, és kopogtat.

Kívánom a kedves Testvéreknek, hogy Szent Karácsony 
ünnepén, és egész életükben a kisded Jézus születésének örö-
me ragyogja be szívüket. Áldott, békés és boldog karácsonyt 
kívánok mindnyájuknak. 

Szeretettel: Balázs atya

Minden kedves rácalmási 
lakosnak szeretetben 
gazdag, meghitt karácsonyi 
ünnepeket és békés boldog 
új esztendőt kíván 

Rácalmás Város Szociális Gondozó Hálózata és 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

Mikulásfutás 
és jókívánság

December 6-án Miku-
lás-futás volt az edzés ré-
sze a Duna-parton a ka-
jak-kenus gyerekeknek. 

A hűvös szélben meg-
tett a táv teljesítése után 
jólesett a forró tea.

Minden rácalmási lakónak kellemes Minden rácalmási lakónak kellemes 
karácsonyi ünnepeket és vírusmentes karácsonyi ünnepeket és vírusmentes 
2022-es évet kíván a2022-es évet kíván a

a Rácalmás SE kajak-kenu szakosztálya
Bölcskei Ferenc szakosztályvezető
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Adventi programok 
kicsit másképp

Immár  második éve, hogy rendhagyó módon rendezzük 
meg az adventi programjainkat.

Idén több mint 190 rácalmási család számára biztosítot-
tunk alapanyagot az adventi koszorújuk elkészítéséhez és 
mutattunk be mintákat a közösségi oldalunkon. Sok kész 
asztali díszről kaptunk fotót, melyeket idén is  megverse-
nyeztettünk a Facebook oldalunkon.

Mikulás postaláda 

Tavaly nagy sikert aratott a művelődési háznál elhelyezett 
Mikulás postaláda, amelyben 2021-ben majdnem 200 levél 
érkezett. A szorgos gyermek kezektől rajzokat, kívánságlistát 
kapott a nagyszakállú, aki december 6-án a rácalmási levél-
írókat egy-egy Mikulás csomaggal lepte meg.

Pillanatragasztó Társulat előadása
A Pillanatragasztó Társulat Kincseim címmel a rácalmási 

művelődési házban tartott előadást december 4-én.
A társulat tagjai megjeleníttették a közönségből önként 

jelentkezők által feltárt  kincseket, együtt, új élményként 
megélve azt.

Köszönjük a társulat valamennyi tagjának! Aki most le-
maradt, ne szomorkodjon, 2022-ben biztosan találkozhat 
még a nem mindennapi élménnyel, amit a Pillanatragasztó 
Társulat előadásai jelentenek!

Társasjáték Klub
Jó hangulatban telt november 26-án az első Társasjáték 

Klub alkalom.
December 17-én, péntek 16-20 óra között újra várjuk a 

játékos kedvű gyerekeket és felnőtteket a művelődési házba! 
Lehet saját társasjátékot is lehet hozni, de készülünk mi is! 
Írni-olvasni nem tudó gyerekek kérjük, a  szüleikkel érkez-
zenek! A részvétel ingyenes!



Rácalmás 15

Kedves Cimborák! 

BOLDOG CIMBORÁS  
KARÁCSONYT KÍVÁNOK!

Találkozunk majd 2022-ben! Addig is keressétek és fo-
gadjátok szeretettel a művelődés ház Facebook oldalán a 
nektek szóló TÉLI KVÍZT!

A jutalmatok sem marad el:  Marcsi néni

Vendégszereplésen a Rácalmási 
Glória Kamara kórus 

Nyár derekán a rácalmási 
művelődési házba látogatók 
már  megtekinthették a Bar-
tók Béla születésének 140 
évfordulója alkalmából ösz-
szeállított műsorunkat. 

Nyár végén Őze Áron,  
a dunaújvárosi Bartók Ka-
maraszínház és Művészetek 
Házának igazgatója meg-
keresésemre lelkesen támo-
gatta, hogy az összeállítást 
bemutassuk a dunaújvárosi 
közönségnek is. A színház 
szoros programjához nehéz 
volt illeszkedni, de 2021. 
november 16-án sor kerül-
hetett rá. Nagy örömünkre a 
színház adta lehetőségeket is 
kihasználhattuk, sok fotóval, 
gazdagon illusztrált vetítés 
tette színesebbé az összeál-
lítást, melyet jónéhány rövid 

zenei bejátszással igyekez-
tünk még érdekesebbé ten-
ni a csaknem teltházas stú-
dió terem hallgatói számára. 

A Rácalmási Glória Ka-
mara kórus élőben muta-
tott be jónéhány művet, me-
lyek hol citera, hol zongora 
vagy éppen furulya kísérete-
ket kaptak. A záródarabunk 
egy nehéz kétszólamú kó-
rusmű volt. Az egész estét 
megkoronázva Hegyi István 
és Hegyi Sándor saját Bar-
tók feldolgozása tette teljes-
sé a műsort, melyet a közön-
ség igen nagyra értékelt. 

Ezúton is köszönjük a le-
hetőséget, a segítséget a Bar-
tók Kamaraszínház és Mű-
vészetek Házának!

Gyalus Boglárka 
kórusvezető
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Könyvtári percek
Könyvajánló                  
Palotás Petra: Igazgyöngyök

„Egy irányba nézünk, de mást látunk.”
Ha valamikor, hát most nagy szükség van 

az ilyen lélek-bonbonokra, amiket Palotás Pet-
ra gondosan, szépen becsomagolt az olvasók-
nak. Minden történet más és más, mégis mind 
emberi, mind valós. És mind a szeretet ezer 
arca közül mutat egyet. Olyan történetek, me-
lyek érzelmeket közvetítenek, örömöt, bánatot, 
néha mosolyt csalnak, néha könnyeket. Őszin-
ték, hétköznapiak mégis különlegesen varázsla-
tosak, akár az igazgyöngyök...
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

SPORTCSARNOK ÉS VÍZITÚRA 
MEGÁLLÓHELY 2021.         

A sportcsarnok a pandémia okozta nehézségek ellenére 
sikeres évet zárt. Egész évben programokkal volt tele az 
intézmény: igaz, részben korlátozásokkal, de 2021-ben is 
edzések, sportesemények, iskolai testnevelés órák, táborok 
és egyéb rendezvények kaptak itt helyet.

Az év elején, ahogy az időjárás mindig indokolttá teszi, 
a teremsportok időszaka volt idén is. Labdarúgó tornák, 
kézilabda mérkőzések, kupák, kosárlabda mérkőzések, és 
teqball bajnokság is megrendezésre került intézményünk-
ben.

A tavasz beköszöntével, és az iskolák jelenléti oktatásá-
nak visszaállításával, ismét nap, mint nap zajlottak a meg-
szokott foglalkozások, edzések és programok a pályáin-
kon.

A Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely első szezonja már-
cius helyett csak május második felében kezdődhetett el, 
de sok újdonsággal zajlott. Egynapos kirándulásra vár-
tuk az általános iskolai osztályokat és óvodai csoportokat, 
akik egy napot tölthettek el a Megállóhelyen, a csodás 
rácalmási Duna-parton, a meseszép Jankovich-kúriában, 
és szuper élményekkel térhettek haza.

A Labdarúgó EB alkalmából óriás kivetítőn szurkol-
hattunk együtt a sportcsarnok előtti parkoló és útrészen a 
magyar válogatottnak!

Idén nyáron két alkalommal is táborozhattak velünk 
gyerekek. Egy hetet a sportcsarnokban, egy hetet pedig 
a vízitúra megállóhelyen tölthettek velünk aktívan, és él-
ménydúsan lelkes táborozóink. Ezen kívül a Rácalmási 
Művelődési Ház és Könyvtár által szervezett Erzsébet-
táboroknak is kínáltunk nyári programokat. 

A Vizi Gábor Vízitúra Megállóhelyen mozgalmas volt 
a szezon, fent említett programokon kívül több csoport 
sátorozott, kenut béreltek, sárkányhajóztak, és íjászver-
senyt is rendezett a Vajk Íjász Szakosztály a Dunapar-
ton. A RSE kajak-kenusai végig edzették a nyarat, többen 
szép eredményeket értek el országos szinten is, gratulá-
lunk nekik! 

Részt vettünk Rácalmás Város városnapi programján, 
és segítettünk lebonyolítani azt, illetve feladatot vállal-
tunk a XVII. Tökfesztivál tennivalóiból is. 

A nyár második fele az elmúlt évekhez hasonlóan, 
edzőtáborokkal volt tele. „Saját” csapataink és vendégcsa-
patok is szép számmal vették igénybe pályáinkat, és állták 
a nagy meleg adta kihívásokat is!

Az ősz beköszöntével visszatértünk az általános fog-
laltságunkhoz és programjainkhoz. Visszatértek a tanév-
re az iskolások, megkezdődtek az edzések, bajnokságok a 
versenyszerű sportolóknak, amatőr csapataink, csoportja-
ink is megtiszteltek minket azzal, hogy visszatértek hoz-
zánk. 

Szeptember elején egy új sportág is bemutatkozott Rá-
calmáson: 2 napos birkózó verseny színhelye volt a küz-
dőtér. 

Az Európai Sporthét alkalmából szerveztünk „Moc-
canj Rácalmás!” tömegsport programsorozatot és sportos 
totót a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhelyen, valamint a 
Sportcsarnokban.

Az őszi szünetben, ahogy az elmúlt három évben, idén 
is helyszíne lehettünk az „XVII. Üstökös Kupának”, mely 
utánpótlás kézilabda kupa, az ország szinte minden részé-
ről vár csapatokat, és az elmúlt évekhez hasonlóan, szín-
vonalas, kiélezett küzdelmekkel teli napokat tudhatunk 
magunk mögött.

A hidegebb idő beköszöntével bejöttek a termeinkbe 
edzeni a Rácalmás SE labdarúgó, valamint vízi-és sza-
badidősport szakosztályai is. Így, ahogy az elmúlt évek-
ben, idén is megtelt az órarendünk, szinte minden idősáv 
kitöltésre került a hétköznapokon. Hétvégenként pedig 
az őszi szezon utolsó bajnoki fordulói kerülnek megren-
dezésre és ismét sportos, játékos születésnapi zsúrok köz-
kedvelt helyszíne a sportcsarnok kisterme és klubhelyi-
sége. 

Köszönjük az egész éves együttműködést látogatóink-
nak, bérlőinknek, segítőinknek!

Az ünnepek alatt intézményünk zárva tart, de január 
3-tól ismét a megszokott módon várunk mindenkit sok 
szeretettel! 

Békés, boldog ünnepeket és egészségben gazdag új 
évet kívánunk!

A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok, 
valamint a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely munkatársai
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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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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)

01. 10., hétfő Paradicsomleves Tökfőzelék, csirkepör-
költ Mákos nudli Cigánypecsenye, hagymás 

tört burgonya
Sajtbundás cukkini, rizs, 
tartár

01. 11., kedd Kertészleves Carbonara spagetti Zöldborsófőzelék, sült 
csirkecomb Marhapörkölt, galuska Csirkemellel rakott cuk-

kini, rizs

01. 12., szerda Májgaluska leves Burgonyafőzelék, vag-
dalt Grillezett csirkecomb, rizs Gombás sertéstokány, tar-

honya Tárkonyos csirkeragu, rizs

01. 13., csütörtök Fahéjas szilvaleves Rántott sajt, rizs Paradicsomos burgonyafő-
zelék, sült csirkecomb Székelykáposzta Bakonyi csirkeragu, bulgur

01. 14., péntek Fejtett bableves Sült csirkecomb, tepsis 
burgonya Túrógombóc tejföllel Fokhagymás sertés sült, 

tört burgonya
Tejfölös-zöldborsós csir-
keragu, masni tészta

01. 15. szombat Orja leves Sült csirkecomb, rizi-bizi

01. 17., hétfő Brokkoli krémle-ves Vargabéles Rántott hal rudacska, bur-
gonyapüré Csikós tokány, tészta Töltött gomba, krokett, 

tartár

01. 18., kedd Gyümölcsleves Pirított dara, meggy 
mártás, sült hús Rakott burgonya Milánói sertésborda Hagymás-gombás csirke-

máj, jázmin rizs

01. 19., szerda Lencseleves Káposztás tészta Paradicsomos hús-gom-
bóc, főtt burgonya Lecsós tarja, tarhonya Tojásos rakott karfiol csir-

ke-mellel

01. 20., csütörtök Grízgaluska leves Rakott bolognai Sóska, főtt tojás, főtt bur-
gonya

Sült csülök, vele sült bur-
gonya

Ananásszal-fetával töltött 
baconbe tekert csirkemell, 
burgonya püré

01. 21. péntek Bableves Túrós palacsinta Rizses hús Borjúpaprikás, galuska Sonkás-spenótós rakott 
tészta

01. 22., szombat Bakonyi sertésragu leves Sertéspörkölt, tészta

01. 24., hétfő Frankfurti leves Gombapörkölt, tészta Grízes tészta lekvárral Gyros tál (sertés) Hekk kukorica bundában, 
burgonyapüré

01. 25., kedd Zöldbab leves Rántott csirkecomb, 
rizi-bizi

Sárgaborsó főzelék, sertés-
pörkölt Bakonyi sertésragu, tészta Mustáros-tejszínes csirke-

ra-gu, tészta

01. 26., szerda Lencseleves Bakonyi húsgombóc, 
tészta Rakott kel Sült oldalas, petrezselymes 

burgonya
Kínai pirított tészta csir-
ke-mellel

01. 27., csütörtök Tejfölös gomba-leves Zöldbabfőzelék, ser-tés-
pörkölt Rántott hal, rizs Brassói aprópecsenye Csirkés-zöldborsós rizottó

01. 28., péntek Gulyásleves Máglyarakás Burgonyás kocka Disznótoros, főtt burgonya Cézár saláta

01. 29., szombat Jókai bableves Holstein szelet, vegyes köret

01. 31., hétfő Brokkoli krémleves Rántott csirkemáj, pet-
rezselymes burgonya Carbonara spagetti Sertéspörkölt, galuska Édes-savanyú csirke, rizs

02. 1., kedd Zöldbab leves Paradicsomos káposzta, 
sült oldalas Lecsós csirkemáj, tarhonya Vadas sertésragu, spagetti Sajtos brokkoli felfújt csir-

kével

02. 2., szerda Sárgaborsó krém-leves Stefánia vagdalt, petre-
zselymes burgonya Tökfőzelék, csirke-pörkölt Zúzapörkölt, tarhonya Sarkadi csirkemell pecse-

nye, fűszeres burgonya

02. 3., csütörtök Hagymaleves Bolognai spagetti Rakott karfiol Mustáros tejfölös 
sertéstokány, tészta

Sonkás-baconos töltött 
gomba, rizs

02. 4., péntek Burgonyaleves Nutellás-banános pa-
lacsinta Gombapaprikás, tarhonya Csülkös pacal, főtt bur-

gonya
Sült kacsafalatkák, párolt 
káposzta, rizs

02. 5., szombat Hamis gulyásleves Tarhonyás hús, káposztasaláta

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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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!

Molnár Aisa Leila, 2021.11.15., Fürdő utca
Gubicza Zselyke, 2021.11.15., Márkus I. utca
Devecseri Villő, 2021.11.26., Mikszáth K. utca
Vasadi Linett, 2021.11.09., Rákóczi F. utca
Antal Lorina, 2021.12.03., Pálma köz

Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Egy igazi ajándék az ünnepekre 
és karácsonyra, 

amivel felfrissíted 
a testet és a lelket,

Ez nem más mint, egy eredeti 

Thai masszás!Thai masszás!
Várlak sok szeretettel

Sow Tanawan 
 Thai masszőr

Jelentkezni/érdeklődni lehet: munkanapokon 08-14 óra között a 06/30/388-4722 vagy a 06/30/475-7588 számokon. 
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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi, karácsonyi lapszáma 2022. január 

21-én, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2022. január 10-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
január 10-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.

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

06 30 631 5769
dustbustersmagyarorszag

www.dbszonyegtisztitas.hu

KÍVÁNUNK!
KELLEMES ÜNNEPEKET

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

Tűzijáték vásár 2021
Szilveszteri akciós árak

Kapható: Ajándékporcelán Bolt 
Dunaújváros, Szórád Márton út

Elérhetőség: www.ajandekporcelan.hu
tel.: 06309562547, e-mail: ajandekporcelan@gmail.com
Nyitva: hétfőtől-péntekig 9-17.30-ig szombat 9-12-ig

Ezüst és aranyvasárnap 9-12-ig

Akciós árak:
Játékos tűzijátékok :

Durranó borsó  50 db/csomag 150 Ft 
Római gyertya  20 lövés 140 Ft
Felszálló ufó   6 db/csomag 650 Ft
Sikoly kis rakéta  12 db/csomag 220 Ft       

Tűzijáték telepek:
Monsters  16 lövés 2480 Ft
Happy    25 lövés 2150 Ft
Forward  36 lövés 5290 Ft
Victory   49 lövés 7980 Ft
Highway     64 lövés 9400 Ft
Upload     100 lövés 16990 Ft  
Ezen kívül sok más játékos tűzijátékok, füstök, raké-

ták és bombetta telepek kaphatók.
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Ismét vár mindenkit a rácalmási betlehem
Advent első vasárnapján 

délelőtt ismét nagy volt a so-
kadalom a rácalmási piacté-
ren. A korábbi évek hagyo-
mányát követve ismét a helyi 
óvónők és a bölcsődei dolgo-
zók állították fel a település 
betlehemi ünnephelyét.

Pálinkás Tiborné, a 
rácalmási Manóvár Óvo-
da és Bölcsőde vezetője el-
mondta:

– A járványhelyzet miatt 
most nem készültünk külön 
betlehemavató programmal 
erre a napra, ám számos tá-
mogató segítségével sikerült 
felépítenünk a város betle-
hemét. Külön kiemelném, 
hogy csaknem húsz évvel 
ezelőtt a település polgár-
mestere, Schrick István kez-
deményezte ezen akciót. Bí-
zom benne, hogy az óvodai 
és bölcsődei dolgozók ön-
kéntes munkálkodása ismét 
elnyeri majd a városlakók 
szimpátiáját. Ezúton is kö-
szönet minden önkormány-
zati dolgozónak, rácalmási 
polgárnak, akik segítették 
munkánkat. Forrás: duol.hu, 
fotó: SzZsE

A sziget, a Duna-part ebben az évszakban is gyönyörű
Fotók: Rácz-Lambada József


