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Hatalmas, 778 millió forint értékű fejlesztés Rácalmáson

Megújul a főutcánk
A közeljövőben mintegy 

3,1 kilométernyi belterüle-
ti út újul meg Rácalmáson. 
A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
Plusznak köszönhetően a 
6-os úttól városunk köz-
pontjáig, és onnan Kulcs irá-
nyába, a település határáig 
tartó útszakasz rekonstruk-
ciója 778 millió forintból va-
lósul meg. Erről tartott saj-
tótájékoztatót mácius elején 
dr. Molnár Krisztián, a Fe-
jér Megyei Közgyűlés elnö-
ke, dr. Mészáros Lajos or-
szággyűlésiképviselő-jelölt 
és Molnár István, a Magyar 
Közút Zrt. Fejér megyei 
igazgatója. (3. oldal)

Generációkon átívelő tisztelgés 
az 1848-49-es hősök emléke előtt

A Jankovich Miklós Álta-
lános Iskola diákjai, pedagó-
gusai és a helyi asszonykórus  
megható, közös ünnepi mű-
sorral tisztelgett az 1848–
49-es forradalom és sza-
badságharc hősei előtt 2022. 
március 11-én. Városunk la-
kói, vezetői és intézményei 
nevében Németh Miklósné 
alpolgármester és Erős Ist-
ván képviselő helyezte el a 
megemlékezés virágait a Pe-
tőfi sobornál. (Részletek la-
punk 2. oldalán) Németh Miklósné és Erős István helyezte el  az emlékezés koszorúját

VÁLASZTÁS ÉS 
  NÉPSZAVAZÁS
 2022. április 3-án, va-
sárnap országgyűlé-
siképviselő-választás 
és országos népsza-
vazás lesz Magyaror-
szágon. 
Rácalmás négy sza-
vazóköre is reggel 6 
órától 19 óráig várja 
a választásra jogosul-
takat. (Tájékoztató a 
5. oldalon olvasható.)
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Köszöntöttük a rácalmási hölgyeket
Az önkormányzat szer-

vezésében nőnapi prog-
ramra várták a Rácalmáson 
élő asszonyokat és lányokat 
március elsején, hogy a tele-
pülés elöljárói köszönthes-
sék őket férfitársaik nevében 
is. A Rendezvényközpont és 
Sportcsarnok hatalmas tere 
megtelt vendégekkel, akik a 
rendezvény elején egyperces 
néma felállással, főhajtással 
emlékeztek az Ukrajnában 
elesett áldozatokra, valamint 
az ottani édesanyákra, akik 
menekülnek a háború elől, 
mert biztonságban szeret-
nék tudni a családjukat, sze-
retteiket. 

A csendes pillanatokat 
követően az ünnepi esemé-

nyek következtek. Schrick 
István polgármester Garai 

Gábor gyönyörű gondolata-
it idézve mondott köszöne-
tet a nőknek:

„Köszönet a nőnek: az 
életért. /A tisztán megőrzött 
gyerekkorért, /A szeretetért, 
az összetartott családért,/ A 
tépázó vizekből hazaváró ki-
kötőért!”

Majd Pindroch Csa-
ba egyszemélyes komédiá-
ja csalt mosolyt a résztvevők 
arcára, Segítség, megnősül-
tem! címmel. Az esemény 
zárásaként egy szál virággal 
kedveskedett a polgármester 
a részt vevő hölgyeknek.

(Forrás: duol.hu, fotó: Rá-
cz-Lambada József )

Méltó módon emlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadsághac hőseire

Még mai is éltek márciusi hősök 

Arra születtünk… cím-
mel mutatta be 1848. már-
cius 15-re emlékezve ünnepi 
műsorát a Jankovich Mik-
lós Általános Iskola és AMI, 
március 11-én. A Rácalmási 
Művelődési Ház és Könyv-
tár nagytermét délelőtt a di-
ákok és tanáraik, délután a 
szülők, a képviselő-testület 
tagjai és a város lakói töltöt-
ték meg.

Az ünnepi műsort az 5.a 
osztály adta elő, felkészí-

tőjük Balázsné Sata-Bán-
fi Ágota és osztályfőnökük 
Márkusné Igmándi Zita 
volt. Az iskola pedagógusai 
szintén szerepet vállaltak. 
Kiss József igazgató beveze-
tőjében tiszteletét fejezte ki a 
forradalomban részt vett fér-
fiak és nők iránt: „Kik nem 
féltek kimondani az egyen-
lőség, szabadság testvériség 
jelszavát.”

A gyerekek megeleve-
nítették előadásukban az 

1848-49-es forradalom és 
szabadságharc eseményeit. 
A Nemzeti Múzeum ko-
kárdát tűztek a kislányok a 
fiúknak, majd felcsendült 
Petőfi: Nemzeti dala Baksa 
László és Farkas Csaba ta-
nárok előadásban, a diákok 
és a Rácalmási Napsugár 
Asszonykórus közösen éne-
kelte a refrént. Majd a gye-
rekek egymásnal adva a szót 
zengték a tizenkét pont kö-
veteléseit. Megelevenítették 

a csatákat, a győztes pákoz-
di csatát, a tavaszi hadjára-
tot és a világosi fegyverleté-
telt. 

A műsorban a Képzelt ri-
port egy amerikai popfesz-
tiválról című musical dalai 
hangzottak el élőben a diá-
kok és az asszonykórus elő-
adásában.

Köszönet a művelődési 
háznak a ruhákért és a han-
gosításért.

Márkusné Igmándi Zita
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Hatalmas fejlesztés: 778 millió forintból 
újítják fel Rácalmáson a főutcát

A közeljövőben mintegy 
3,1 kilométernyi belterüle-
ti út újul meg Rácalmáson. 
A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
Plusznak köszönhetően a 
6-os úttól Rácalmás köz-
pontjáig, valamint onnan 
Kulcs irányába, a település 
határáig tartó útszakasz re-
konstrukciója összesen 778 
millió forintból valósul meg. 

Erről tartott sajtótá-
jékoztatót március ele-
jén a rácalmási városházán 
Schrick István polgármes-
ter, dr. Molnár Krisztián, a 
Fejér Megyei Közgyűlés el-
nöke, dr. Mészáros Lajos or-
szággyűlésiképviselő-jelölt 
és Molnár István, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Fejér 
megyei igazgatója.

A polgármesterünk ki-
emelte, hogy nagy szükség 
van erre a fejlesztésre, az ön-
kormányzat ezt saját forrás-
ból nem tudta volna meg-
valósítani, a szóban forgó 
útszakasz, a város főútja pe-

dig az elmúlt 25 évben igen-
csak elhasználódott, ami 
nem is csoda, hiszen napon-
ta 3-4 ezer autó is használ-
ja ezt az úttestet. Dr. Molnár 
Krisztián bejelentette, hogy 
778 millió forintos támoga-
tásban részesül a település és 
a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt., hogy a 3,1 kilométeres 
útszakasz felújítását elvégez-
zék. Ennek keretében meg-
újul a Fő utca teljes hossza 
és a Széchenyi tér, valamint 
második lépcsőben a Koltói 

Anna utca és a Kulcsi út. A 
projektre a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív 
Program Plusz biztosítja a 
forrást. A megyei közgyűlés 
elnöke kiemelte, hogy ebből 
a projektből is látszik, hogy 
a 2021–2027-es időszak me-
gyei fejlesztései is elkezdőd-
tek. Ennek köszönhetően a 
megyében számos útfejlesz-
tést jelenthetnek majd be a 
napokban, összességében 
mintegy 7 milliárd forint ér-
tékben.

Dr. Mészáros Lajos el-
mondta, az elmúlt időszak-
ban többször is járt Rác-
almáson, és találkozott a 
helyi polgárokkal, akiknek 
kifejezett fejlesztési kéré-
se és igénye volt, hogy ez az 
útszakaszt lehetőség szerint 
mihamarabb megújulhas-
son. 

Molnár István elmondta, 
hogy a 3,1 kilométeres út-
szakasz teljes hosszában fel-
marják majd az útburkolatot, 
és két rétegben új aszfaltbo-
rítást fektetnek le. A forga-
lomtechnikát is megújítják: 
új burkolati jelek, táblák, 
jelzőlámpák kerülnek majd 
a területre. Igény szerint az 
útszakasz menti buszöblö-
ket és peronokat is felújít-
ják majd. A tervezési köz-
beszerzés már folyamatban 
van, őszre elkészülhetnek a 
tervek, amely után a kivite-
lezői közbeszerzés lezárulta 
után 2023 tavaszán kezdőd-
het meg a kivitelezés. (For-
rás: duol.hu, fotó: LI)

Segítjük a háború miatt 
otthonukból menekülni 
kényszerülő családokat

Rácalmás ökormányzati vezetői átérzik a háború borzal-
mai elől menekülő ukrán családok godját-baját, fájdalmát, 
és minden tőlük telhetőt megtesznek, igyekeznek segítséget 
nyújtani számukra, amíg nem rendeződik a sorsuk. A kép-
viselő-testület ezt erkölcsi kötlességének érzi, ezért kibérelte 
a Kulcsi úton lévő vendégházat, és ott gyermekes családok-
nak, összesen mintegy 12-16 főnek, tud szállást biztosítani, 
és szükség szerint gondoskodik az ellátásukról is. 

Lapzártánk idején egy édesanya érkezett már oda két 
gyermekével. Az önkormányzat további menekült családok 
érkezésée is számít és fel van készülve.

Aki segíteni szeretné az életüket, a gyermekjóléti szolgá-
latok keresztül teheti meg. 

Továbbá felhívást tett közzé az önkormányzat Rácalmás 
Város Facebook oldalán az Ukrajnából menekültek megsegí-
tésére. Ezt a felhívást is közöljük lapunk 13. oldalán. 

Épülnek  parkolók 
az óvodánál

A munkaterületek februári átadásával elkezdődött az óvoda 
parkolójának építése. A fotó is arról tanúskodik, hogy a kivite-
lező nagy erőkkel látott hozzá a feladathoz, már szépen körvo-
nalazódik, hogy jelentős számú parkolóhely lesz kialakítva az 
intézménynél, ezzel is segítve a biztonságos közlekedést.
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A gyermek születése min-
dig nagy boldogság a csa-
ládban, és öröm a közösség 
számára is, hiszen minden új-
szülött a jövőt, jövőnket hor-
dozza magában. Szeretettel 
köszöntjük városunk legfiata-
labb polgárait!

Molnár Virág, 2022. 02. 
22., Hajnalka utca

Több újszülött gyermek 
születéséről nincs informá-
ciónk.

Felnőtt sportpark épül
Pályázaton nyert támogatásból sportpark épül a Millen-

niumi tó mellett, a park északi részén, a most kialakított 
gyermek játszótér közelében. Összesen nyolc, sportolásra, 
erőnléti edzése alkalmas eszközt telepítenek a szakemberek 
ezekben a hetekben, és várhatóan már a hónap végén hasz-
nálatba is vehetik a rácalmásiak ezt az újfajta, kikapcsolódás-
ra és edzésre egyaránt alkalmas teret. 

2 millió forint értékben 
ültettünk fákat a városban

Az önkormányzat felmérette, hogy hol vannak elkorhadt, 
kiszáradt, kidőlt fák, hol és mennyi fa pótlásáról, ültetésé-
ről kell gondoskodni. Ez alapján mintegy 2 millió forint ér-
tékben vásárolt az önkormányzat konténeres facsemetéket, 
amelyek már el is lettek ültetve. A temetőben a templom 
melletti járda szélén például már a fiatal fasor kíséri a sírkert-
be kilátogatókat egészen a ravatalozóig. A főtéren, a Petőfi 
szobornál, a régi városháza előtt, az óvodában, a sportcsar-
noknál szintén facsemeték növekednek idén tavasztól.

Ivóvíz a Szélescsapáson
Mint arról februári lap-

számunkban írtunk, a tulaj-
donosok kérésére a Széles-
csapás ivóvíz ellátásához az 
önkormányzat  saját költ-
ségén elkészíttette az en-
gedélyes terveket. Majd 
ajánlatokat kért be a képvi-
selő-testület a kivitelezésre, 
és a legkedvezőbb ajánlatot 
alapul véve tájékoztatta a la-
kókat arról, hogy mennyibe 
kerülne utcájukban az ivó-
víz gerincvezeték kiépítése, 
az ottani ingatlantulajdono-
sok milyen áron juthatnának 
vezetékes ivóvízhez, ingatla-
nonként mekkora összeggel 
kellene hozzájárulniuk a be-
ruházáshoz. Az önkormány-
zat vállalja, hogy amennyiben 
a lakók megfelelő létszámban 
pozitív visszajelzést adnak és 
befizetik a rájuk eső beruhá-
zási részköltséget, azonnal el-
kezdődik és még az őszig el 
is készül az ivóvízvezeték ki-
építése. 

A fejlesztés 76 ingatlan-
tulajdonost érint. Sajnála-
tos, de lapzártánkig csak 
48 ingatlnról érkezett visz-
sza nyilatkozat, közülük is 
mindössze  csak 28-an nyi-
latkoztak úgy, hogy vállalnák 
a rájuk eső költséget és kér-
nék a vízbekötést az ingat-
lanra. Ez nagyon alacsony 
részvételi arány. Az ön-
kormányzat vezetői bíznak 
abban, hogy sikeres lesz a 

szervezőmunka és az ingat-
lantulajdonosok végül még-
is úgy döntenek, hogy sze-
retnék  vezetékes ivóvizet, és 
kiveszik a részüket ebből a 
beruházásból.

Az utcabeliek közül töb-
ben is felemelték már hang-
jukat az ivóvízellátás érde-
kében. Ám látni kell, hogy 
a tulajdonosok hozzájárlása 
nélkül az önkormányzat te-
hetetlen ebben az ügyben. 
Ha a Szélescsapáson beválal-
ná a gerincvezeték kiépíté-
sének teljes költségét, akkor 
joggal kérhetnék ugyanezt 
még nagyon sok utcában. Ez 
pedig vállalhatatlan anyagi 
teher lenne a városnak. To-
vábbá Rácalmáson eddig is 
közműtársulatok létrehozá-
sával, jelentős lakossági hoz-
zájárulással valósultak meg 
a közmű  (víz, gáz, telefon) 
beruházások. Ez példa érté-
kű lehet a Szélescsapás in-
gatlantulajdonosai számára 
is: ne az önkormányzattól 
várják a megoldást, mert az 
önkormányzat már eddig is 
megtett mindent, amit tu-
dott és a jövőben is megtesz 
mindent, mi lehetséges. Fog-
janak össze, győzzék meg az 
utcabeli tulajdonostársakat 
az ivóvízvezeték szükséges-
ségéről, és vállalják fel a ki-
építés költségeinek rájuk eső 
részét. 

 Szerkesztőbizottság

Szép lesz az artézi kút környéke
A képviselő-testület a következő ülésén dönt a Duna-par-

ton lévő úgynevezett felső artézi kút környékének kiépítésé-
ről.  A kút már elkészült, a tájrendezési terveket Jánosi János 
készítette, és a tervek szerint június végén már szép körny-
zetben pihenhetnek meg, vételezhetnek ott ivóvizet az arra 
sétálók, kerékpározók, túrázók.

A temető kaputól a ravatalozóig facsemeték szegélyezik az új  járdát

A Petőfi szobor környékére is több facsemetét ültettek el most
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Rácalmás város szavazóköreinek területi besorolása
Rácalmás Város Helyi Választási Iroda vezetője, dr. Gyö-

re Andrea jegyző feladat-és hatáskörében eljárva Rácalmás 
város szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosz-
tását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők sze-
rint állapítta meg:

001 szavazókör: 2459 Rácalmás, Szigetfő u. 24. (Álta-
lános Iskola)

002 szavazókör: 2459 Rácalmás, Jankovich M. köz 1-7. 
( Jankovich Kastély) 

003 szavazókör: 2459 Rácalmás, Korányi tér 7. (Orvo-
si rendelő)

004 szavazókör: 2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31. (Műve-
lődési Ház és Könyvtár).

Azon választópolgárok, akiknek a lakcíme a lakcímbeje-
lentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Rácalmás vá-
ros megnevezést tartalmazza, a 001. szavazókörben (2459 
Rácalmás, Szigetfő u. 24. Általános Iskola) szavazhatnak.

A szavazókörök területi beosztását a következő utcajegy-
zék tartalmazza.

001 számú szavazókörbe tartozó utcák:
Ady Endre utca, Babits Mihály utca, Balassi Bálint utca, 

Borostyán köz, Cimbalom köz, Csepecz köz, Fő tér, Fő utca, 
Hajnalka utca, Harmat utca, Helyes Imre utca, Ibolya köz, 
Iskola utca, Jácint köz, Juharfa köz, Kamilla köz, Kinizsi Pál 
utca, Körtés utca, Liliom köz, Margaréta köz, Martinász 
utca, Nárcisz köz, Nefelejcs utca, Nyírfa utca, Orgona utca, 
Pálma köz, Panoráma köz, Park köz, Prekop Ferenc utca, 
Radnóti tér, Rákóczi Ferenc utca, Repkény köz, Rozmaring 
utca, Szigetfő utca, Tallián köz, Temető köz, Tolsztoj utca, 
Zrínyi Miklós utca.

002. számú szavazókörbe tartozó utcák:
Adonyi út, Baboskerti lejáró, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bay 

tér, Bagoly köz, Béke köz, Bibic köz, Bimbó utca, Bojtor-
ján utca, Bruck köz, Csalogány utca, Csóka köz, Daru utca, 
Deák Ferenc tér Dózsa György utca, Dunai lejáró Duzlok 
dűlő Eper köz, Esze Tamás utca, Evező köz, Fülemüle köz, 

Fürdő utca, Gerle utca, Gólya utca, Hajós köz, Halász köz, 
Harangvirág utca, Hattyú köz, Horog köz, Illyés Gyula utca, 
Jankovich Miklós köz, Kecskés köz, Keszeg utca, Kígyó köz, 
Király utca, Kis köz, Kisduna part utca, Kiss Ernő utca, Kó-
csag utca, Koltói Anna utca, Kossuth Lajos utca, Kölcsey Fe-
renc utca, Kulcsi út Madách Imre utca, Mályva utca, Márkus 
István utca, Matróz utca, Móra Ferenc utca, Napsugár köz, 
Patak utca, Páskom utca, Pázsit köz, Pelikán köz, Pillangó 
köz, Pince sor Pinty utca, Raáb Ervin sétány, Rác köz, Réz-
virág utca, Róth köz, Sárvári utca, Síp utca, Sütő köz, Szávó 
köz, Szeder köz, Széchenyi tér Szent Imre köz, Szenthárom-
ság tér Szentkúti utca, Szigony utca, Szirom köz, Szitakötő 
utca, Szivárvány köz, Templom köz, Tengerész utca, Tóth 
Árpád utca, Tüske tanya Vadkacsa köz, Vadvirág utca, Vágó-
híd utca, Vessző köz.

003. számú tartozó utcák:
Akácfa utca, Barackvirág utca, Barinai utca, Bokros út, 

Búzavirág utca, Domb utca, Erdősor, Fogadó tér, Gárdonyi 
Géza utca, Gesztenye sor, Gyümölcs utca, Hangos, Hank-
ook tér, Hársfa utca, Hóvirág utca, Jázmin utca, József Attila 
utca, Katona József utca, Kereskedők utcája, Kis tanya, Kő-
ris utca, Mandula utca, Meggyfa utca, Mimóza köz, Nádas 
utca, Nyárfasor, Páfrány köz, Petőfi Sándor utca, Régi vasút-
állomás, Rév utca, Rózsa utca, Rózsa majori út, Szent János 
tér, Szélescsapás út, Szlatina puszta, Szőlő köz, Tulipán utca, 
Újgalambos puszta, Útőrházak, Vasvirág utca, Venyimi út, 
Viola utca, Vörösmarty utca.

004. számú szavazókörbe tartozó utcák:
Arany János utca, Áfonya köz, Almavirág köz, Béla köz, 

Bokréta köz, Ciklámen köz, Csillag utca, Cinke utca, Csalán 
köz, Dália köz, Dr. Sárköz,i Ferenc utca, Fenyő köz, Gelics-
hegyi utca, Harkály köz, Hold utca, Hunyadi Mátyás utca, 
Jégmadár utca, Jókai köz, Korányi tér Lépcsős köz, Leven-
dula utca, Május 1. utca, Mester utca, Mikszáth Kálmán 
utca, Móricz Zsigmond utca, Nap utca, Pacsirta utca, Piro-
salma utca, Ponty utca, Sirály utca, Sport utca, Somogyi Béla 
utca, Szárcsa köz, Táncsics Mihály utca, Völgy utca.

Országgyűlésiképviselő-választás és országos népszavazás
A 2022. április 3. napjára 

kitűzött országgyűlésiképvi-
selő-választáson és országos 
népszavazás idején a szava-
zókörök 6 órakor nyitnak és 
19 órakor zárnak. Érvénye-
sen szavazni csak a hivatalos 
szavazólapon szereplő jelölt-
re, listára, illetve népszavazá-
si kérdésre  válaszolni a név/
lista/kérdés/ melletti/feletti 
körbe tollal írt két, egymást 
metsző vonallal lehet. 

A szavazóhelyiségben az 
a választópolgár szavazhat, 
aki a kinyomtatott szavazó-
köri névjegyzéken szerepel.  

(Rácalmás utcajegyzékét 
alább olvashatják.)

Az a választópolgár, aki 
egészségi állapota vagy fo-
gyatékossága, illetve fogva 
tartása miatt gátolt a sza-
vazásban, mozgóurna iránti 
kérelmet nyújthat be. 

Kizárólag ezen esetek-
ben van lehetőség a moz-
góurna igénybevételére. 

A kérelemnek  meg kell 
érkeznie a Helyi Választási 
Irodához:

– postai úton vagy online, 
ügyfélkapus azonosítás nél-
kül 2022. március 30. 16 óráig

– személyesen vagy on-
line, ügyfélkapus azonosí-
tással  2022. április 1. 16.00 
óráig,

– kizárólag online, ügy-
félkapus azonosítással 2022. 
április 3. 12.00 óráig.

Mozgóurna iránti kére-
lem benyújtására  a szavazás 
napján lehetőség van úgy is, 
hogy az legkésőbb  12.00 
óráig megérkezzen az ille-
tékes Szavazatszámláló Bi-
zottsághoz. 

A mozgóurna iráni ké-
relem benyújtása történhet 
meghatalmazott útján vagy 

meghatalmazással nem ren-
delkező személy általi kéz-
besítéssel. Meghatalmazott 
útján történő benyújtás ese-
tén a kérelmet a meghatal-
mazott írja alá, és ahhoz 
közokiratba  vagy teljes bi-
zonyító erejű magánokirat-
ba foglalt meghatalmazást 
is csatolni kell. Meghatal-
mazással nem rendelke-
ző személy általi kézbesítés 
esetén a kérelmet a mozgó-
urnát kérő személy írja alá és  
megkér valakit, hogy szemé-
lyesen juttassa el a szavazó-
helyiségbe. 
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Egy nagykorúnak is szükséges van önkéntesek támogatására

Szintet lép az immáron XVIII. alkalommal 
jelentkező Rácalmási Tökfesztivál 

Mint az bizonyára is-
mert a rácalmási polgárok 
előtt, idén szeptember 15. és 
18. között rendezik meg az 
Rácalmási Tökfesztivált. Az 
immáron XVIII. alkalom-
mal jelentkező országos hír-
névvel bíró zenés, kulturális, 
gasztronómiai rendezvény-
sorozat előkészítése már ja-
vába zajlik. A részletekről a 
szervező Rácalmási Város-
védő és Szépítő Egyesület 
elnökét, Steiner Lajost kér-
deztük:

- Sorszámát tekintve ez 
lesz a XVIII. Tökfesztivál, 
azaz nagykorú lesz szeretett 
rendezvényünk, Rácalmás 
egyik komoly népszerűség-
nek örvendő büszkesége. 
Ennek megfelelően azt a célt 
tűztük ki magunk elé, hogy 
szintet lépünk, tovább fej-
lesztjük a fesztivált. Ez egya-
ránt igaz a programkínálatra, 
ám számtalan olyan háttér-
struktúra, szervezési részlet-
re is, amely rugalmasabbá, 
minden résztvevő számára 
komfortosabbá teszi e négy 
naposra bővült eseménysor 
lebonyolítását. A teljesség 
igénye nélkül most csak né-
hány fontos elemet érintek. 
Szándékaink szerint már a 
rendezvényt megelőző hét-
végén elkezdődik tökös de-
korációk, kompozíciók, így 
például a látványos tökpira-
mis felépítése is a Millen-
nium Parkban és a település 
több pontján. Ezzel párhu-
zamosan a rácalmási por-
ták előtt is szeretnénk, ha 

előbb jelennének meg az öt-
letes tökös alkotások. Ehhez 
kapcsolódóan lesz tökös öt-
letbörze, és külön a gyerme-
kek, családosok számára egy 
mesesarok is. A parkoltatás 
rendszerét is átalakítjuk. Új 
parkolóhelyeket alakítunk 
Duna-parti sávon, innen 
pedig városnéző kisvonat-
tal is meg lehet majd köze-
líteni a fesztivál központi 
helyszínét. Szeptember 15-
én, csütörtökön indul majd 
a Tökfesztivál, az úgyneve-
zett nulladik nappal, amely 
díjmentesen lesz látogatha-
tó. Mindehhez természete-
sen több erőforrásra is szük-
ségünk van, éppen ezért arra 
biztatunk minden rácalmá-
sit, hogy aki kedvet érez, 
csatlakozzon önkéntesként 
a lelkes szervezőcsapatunk-
hoz. Az utóbbi években so-
kan, köztük számos közép-
korú és fiatal család talált új 
otthonra Rácalmáson, sze-

retnénk őket is jobban be-
vonni a közösségi életbe. 
Ennek egyik jó kezdő lépése, 
vagy éppen következő állo-
mása lehet egy-egy ilyen ön-
kéntes szerepvállalás. Nem 
kell megijedni, az utóbbi kö-
zel két évtized megmutatta, 
hogy gyakorlatilag minden 
kedves segítőnknek tudunk 
élvezetes, testhezálló felada-
tot adni ebben a pár napban. 
A Tökfesztivál számunkra, 
rácalmásiak számára is egy 
minden évben nagyon várt 
közösségépítő élmény (Az 
önkéntes programmal kap-
csolatban bőven információ 
steinerlajos49@gmail.com 
e-mail címen kérhető) - fo-
galmazott Steiner Lajos, aki 
hozzátette:

- A fesztivál költségve-
tési tervezete már összeállt. 
Sikerült megállapodnunk 
több népszerű, közkedvelt 
előadóval is, akik bizonyá-
ra népes közönséget vonza-

nak majd. A teljes program 
ismertetésével még várunk, 
ám annyit elárulhatok, hogy 
a XVIII. Tökfesztivál szín-
padán köszönhetjük majd 
például Rúzsa Magdit, a Ne-
oton Família együttest, vala-
mint a fiatalabb generációk 
egyik legnagyobb hazai ked-
vencét a Follow The Flow 
zenekart is. Az esti nagy 
koncerteket követően pedig 
lemezlovasok zárják majd 
a napot. A jegykonstrukci-
ók tekintetében még apróbb 
módosítások lehetnek, de az 
már biztos, hogy lesz mód 
előzetes jegyvásárlásra. A 
korábban tapasztalt torlódá-
sok elkerülése végett pedig a 
település több pontján, így 
például a már említett Mil-
lennium parkban is lesz le-
hetőség megváltani a napi-
jegyeket. Színesíti kívánjuk 
a családi, kézműves prog-
ramok kínálatát is, emel-
lett megpróbálunk olyan 
nívós terméket kínáló áru-
sokat idecsábítani, akik ko-
rábban még nem mutatták 
be portékáikat nálunk. Szá-
mos sportos programmal is 
készülünk, ezek egyik hely-
színe lesz a népszerű vízitú-
ra-megállóhely és környéke. 
Látva a kollégák munkáját, 
úgy érzem, hogy időarányo-
san jól állunk a szervezési 
munkák tekintetében. Még 
egyszer arra buzdítok min-
den érdeklődőt, hogy ön-
kéntesként is próbálja ki, mi-
lyen részt venni a Rácalmási 
Tökfesztiválon.

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
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IN MEMORIAM
Nagy Imréné 

(sz. Halupka Lívia)
(1954-2022)

Még mindig nem tud-
juk elhinni, hogy nincs 
már többé. Életmód ma-
gazinba kívánkozott kö-
vetendő példaként az 
életvitele. Túrázni, kerék-
pározni, színházba járt, 
mintaszerű volt a kertje, a 
háztartása, imádta a csa-
ládját, az unokáit, és ren-
geteg időt töltött velük. 
Elkötelezett lokálpatriótaként őrizte és osztotta meg a 
„kis falunk” -kal kapcsolatos iratokat, fényképeket, imá-
dott szüleivel kapcsolatos emlékeit. Részt vett a városvé-
dő egyesület életében, tagja volt a „Virágos Rácalmásért” 
mozgalom bíráló bizottságának, járta és értékelte a „Szép 
porták”-at. A Tökfesztiválokon süteményt árult, és igé-
nyes tökdekorációkat készített. Úgy tűnt számára a nap 
nem huszonnégy órából állt. Sok-sok embert ismert, és 
mindenkihez volt egy jó szava. Szeretni valóan mosoly-
gós személyisége ellenére határozottan ki tudott állni a 
véleménye mellett, és nem volt rest vitába bocsátkozni az 
általa becsült emberek érdekében. 

Annyi terve, tennivalója volt még! Nyúlunk a telefon 
után, hogy kérjük a segítségét, de megakad a mozdulat, 
már nem tudjuk elérni őt. Simogató kezét idézi a jácint-
jait bókoltató szélfuvallat.

a Rácalmási Városvédő és Szépítő 
Egyesület  vezetősége

Fakivágás és koronaala-
kítás lesz a Duna-parton

A Duna-parton, a szakhatóság engedélyével, a szakértő 
által veszélyesnek ítélt fák kivágásra, illetve koronázásra ke-
rülnek, még a fészkelési időszak előtt.

Ezt követően, szakmai listából ajánlott fák telepítése tör-
ténik az adott partszakaszon!

Közgyűlési    
meghívó 

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület nevében 
meghívom Önt a
 2022. 03. 30-án (szerdán) 16.30 órakor
tartandó éves közgyűlésünkre. 
Helyszín:  Rácalmás Művelődési Ház

Határozatképtelenség esetén megismételt közgyű-
lés tartására kerül sor az eredeti meghívóban közölt 
napirendi pontok tárgyalásával 2022. 03. 30-án 17.00 
órakor.

 A megismételt  közgyűlés a megjelentek számától füg-
getlenül határozatképes.

A megismételt közgyűlés helyszíne: Rácalmási Mű-
velődési Ház.

A közgyűlés napirendi pontjai:
1. A 2021. évi éves beszámoló a végzett munkákról.
 Előadó: Steiner Lajos elnök
2. A 2021. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági 

jelentés elfogadása.
 Előadó: Kecskésné Matusek Magdolna könyvelő
3. A Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása az 

Egyesület 2021. évi munkájáról.
 Előadó: Szalóki-Oros Brigitta FB elnök
4. 2022. évi munkaterv és költségvetési terv ismertetése 

és elfogadása.
 Előadó: Steiner Lajos elnök
5. Egyebek.

Steiner Lajos elnök

A Rácalmási Városvédő  
és Szépítő Egyesület hírei
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„Virágos Rácalmásért” és „Szép Porta” verseny 2022
Az idei évben újra meghirdetjük a „Szép Porta” versenyünket. Aki már az előző években elnyerte a „Szép Porta” kerámia 

táblát, más díjazásban részesül. Itt a fő szempont a külső és belső kert harmóniája, virágos, ápolt porta. Kérjük, ha környe-
zetében ilyen kertet lát, emlékeztesse a tulajdonosát, hogy nevezzen versenyünkre. Köszönjük!

„Virágos Rácalmásért” versenyünkre is várjuk a jelentkezésüket! Szeretnénk arra ösztönözni a lakosságot, hogy az 
 utcafrontjukra is fordítsanak legalább annyi figyelmet, mint a belső kertekre, hiszen az esztétikus településképet elsősorban 
az utcafrontok határozzák meg. Természetesen mindenki a maga örömére csinosítgatja a lakókörnyezetét, de a csodálatos 
végeredményt jó érzés megosztani másokkal is!

A Virágos Rácalmásért versenyre  
2022. május 15-ig várjuk a jelentkezéseket.

A jelentkezési lapot személyesen a régi városháza melletti VIPI büfé épüle-
tén található postaládánkba dobhatják be vagy a majerneperusza@gmail.com    
e-mail címre is elküldhetik név, lakcím és telefonszám megadásával.

A bírálók tavasszal, nyáron és ősszel értékelik az utcafrontokat és fényképek 
készítésével dokumentálják a látottakat. Az év végi ünnepségen bemutatjuk 
a legszebb utcafrontokat, kerteket és azokat a kreatív megoldásokat, amelyek 
ötleteket adhatnak másoknak is. Az eredményhirdetésre várhatóan november 
hónapban kerül sor.

Szeretettel várjuk a nevezéseket, tegyük még vonzóbbá településünket!

Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület
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JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- 
ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT

A Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ  az elkövetkezendő időszakban szeretné bemutat-
ni az épületeit,  és azok adottságait, hogy  hol milyen rendezvény megtartására van lehetőség.

Az első épületünk a Gasztronómiai épület, 
amelyről kicsit bővebben írunk

A Gasztronómiai épületünk (60 m2 konyha-rendezvény-
tér-mellékhelyiségek), amely alkalmas kisebb családi (szü-
letésnap, keresztelő, stb.) és céges rendezvények (20-25 fő) 
megtartására. 

Az épület konyha részében lehetőség van a jó hangulatú 
közös főzésre, valamint jó idő esetén az épület előtt vagy a 
hátsó fedett teraszrészen grillezésre is. 

 Az épület napi bérleti díja 50.000 Ft, de lehetőség van 
akár csak pár órára is kibérelni, ebben az esetben 8000 Ft/
óra a bérleti díja. 

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, hogy családi 
vagy kisebb céges csapatépítő rendezvényét nálunk szeretné 
megtartani, kérem, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén.

jankovichkuria@jankovichkuria.hu
referens@jankovichkuria.hu
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Lázár Ervin kiállítás
A Rácalmási Manóvár Óvoda intézményvezetője, Pá-

linkás Tiborné nyitotta meg a Lázár Ervin munkásságát 
bemutató kiállítást a művelődési házban. A megnyitón a 
Rácalmási Cimbora Klub tagjai is közreműködtek, akik az 
író A kék meg a sárga meséjét adták elő.

A kiállítást március 25-ig a művelődési ház nyitvatartási 
idejében nézhetik meg az érdeklődők.

Kedves Látogatóink!  
2022. március 7-e hétfőtől a 77/2022. (III. 4.) kormány-

rendelet értelmében  hatályát vesztik a koronavírus-világ-
járvány elleni védelmi intézkedések intézményünkre  vo-
natkozó jogszabályi korlátozásai.  

Intézményünk látogatása korlátozás nélkül lehetséges  
- nem kell oltási igazolványt felmutatni,  
- nem kötelező a maszk használata. 

Javasolt:  
• Az épületbe való belépéskor a bejáratoknál lévő kézfer-

tőtlenítők használata.  
• Két teremhasználó között továbbra is fertőtlenítünk és 

a szellőztetünk.  
Ezért kérjük a csoportoktól a megbeszélt kezdési- és be-

fejezési időpont tartását.  (Ha előbb érkezett, ne menjen be 
olyan terembe, ahol az Ön előtti teremhasználók;  vagy ru-
háik vannak!)  

Várjuk Önöket szeretettel  
a következő nyitvatartási időben:  
Művelődési ház nyitvatartása:  Könyvtár nyitvatartása: 

Hétfő: 12-20    Hétfő: zárva  
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   hónap 1. szombat 8-12  
Vasárnap: zárva   Vasárnap: zárva  
Rácalmás, 2022. március 7.  

Kundra Anikó  
 igazgató

Hangulatos volt a Cimbora klub farsangi délutánja
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Könyvajánló
Bauer Barbara: Kétszáz 

éves szerelem
„Vannak emberek, akik úgy 

jelennek meg az életünkben, 
mint apró kavicsok a patak vi-
zében. Megtörik a víz folyását, 
alakítanak az irányán, de csak 
visszatekintve, évek múltán lát-
juk, változtattak-e bármin is.”

Emberség, vívódás, vágy, hit, 
születés és halál, múlt, jelen és 
jövő…A megújulás, a változás 
küzdelmei. Megannyi érzés, tett 
a történelem ködfátylán, misz-
tikus varázsán keresztül. Két-
száz év…ennyi idő alatt van, 
ami a felismerhetetlenségig vál-
tozik, eltűnik vagy csupán átala-
kul, s van, amin az idő sem vál-
toztat.

Bauer Barbara regénye, 
Anna és Imre, Róza és Miklós 
története utazás az időben, tör-
ténelmi séta Istenhátán és Sze-
geden s varázslatos barangolás 

az emberi lélek labirintusai-
ban. Mesél, tanít és gondolko-
dásra késztet, finoman terelget 
kétszáz év fordulatai és viszon-
tagságai közepette, nyomatéko-
sítva, hogy a változás joga és a 
változtatás képessége a mi ke-
zünkben van.

Nincsenek nagy titkok, de 
nem is kellenek, egyszerűen 
csak viszi magával az olvasót a 
cselekmény, s „hogyha elkalan-
dozik a történetekbe feledkez-
ve, olyan tapasztalatokra tesz 
szert, amiket mások már átél-
tek. Olyan helyen, ahová ő ta-
lán el sem jutna, olyan időben, 
ami már rég letűnt, és olyan em-
berek között, akik már nem is 
élnek…néha a múlt már kita-
posott ösvényén lehet rátalálni 
a megoldásra.”

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtárvezető- 

művelődésszervező

Könyvtári percek
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3D-s teremverseny volt  
a Vajk szervezésében

A rácalmási Vajk Íjász 
Szakosztály március 5-én 
szombaton rendezte meg 
3D-s teremversenyét a helyi 
sportcsarnokban. Több mint 
százhúsz íjász érkezett az or-
szág minden tájáról verse-
nyezni, köztük hét gyerek is.

A szakember szerint az 
íjászatot nem lehet könyv-
ből vagy a videómegosztó-
ról megtanulni. De akár már 
nyolcéves kortól lehet gya-
korolni, nem túl erős, sőt 
inkább gyenge íjjal és kife-
jezetten csak szakember irá-
nyításával. 

Annak idején a rácalmási 
íjászok is egy iskolai szak-
körből nőtték ki magukat. 
De ma már közel egy évti-
zedes tapasztalatuk van a 
versenyszervezésben, na-
gyon jó hírük van az ország-
ban. Egyik vezetőjüket, Tóth 
Csabát kérdeztem a hétvégi 
versennyel kapcsolatban. 

– A mai versenyünket 
a rácalmási Rendezvény-
központ és Sportcsarnok-
ban tartottuk meg. Három 
éve már volt egy verseny itt, 
amely nagyon jól sikerült. 
Persze hozzá kell tennem, 
hogy szervezőként mindig 
látjuk, mi az, amit másként 
fogunk csinálni legközelebb. 
De eddig a pandémia gátját 
szabta a folytatásnak.

Pedig ilyenkor kora ta-
vasszal már bizsereg a tenyér 
és szívesen megyünk íjász-
kodni, de még a szabadban 

kissé hideg van. Ezért a mi 
csodacsarnokunkba szíve-
sen érkeztek a versenyzők, 
és azt tapasztaltam, hogy a 
helyszínválasztásunkat min-
den idelátogató nagy elége-
dettséggel konstatálta. Az a 
tervünk, hogy ebből a kora 
tavaszi rác almási teremver-
senyből hagyományt szeret-
nénk teremteni. A mai meg-
mérettetés során gumiállatok 
vannak kihelyezve. Ezt je-
lenti a 3D, azaz a vadásza-
tot csupán imitáljuk, vagyis 
vértelen vadászok vagyunk – 
mondta el Tóth Csaba, majd 
így folytatta: – A mai verseny 
során a megnyitó után elin-
dulnak a csapatok. Összesen 
tizenkét állat van elhelyezve, 
meg kell becsülni a távolsá-
got, és egy plusz egy lövés áll 
az íjász rendelkezésére, hogy 
célba találjon – mondta el 
Tóth Csaba. 

A versenyre az internet 
mellett a helyszínen is le-
hetett regisztrálni reggel 7 
óra 30 perctől. A küzdelem 
a 9 óra 30 perckor kezdődő 
megnyitó után egészen dél-
után 15 óra 30 percig tartott, 
összesen hét kategóriában. 
Majd az eredmények össze-
sítését követően 16 óra 15 
perckor hirdették ki az ered-
ményeket. Minden díjazott 
érmet és oklevelet, a gye-
rekek csokoládét is kaptak 
eredményeik elismeréseként.

(Forrás: duol.hu, fotó: 
SzZsE)



Rácalmás14

Rácalmás 2022-es rendezvénynaptára
03. 25 péntek 17:30 KÉZILABDA: RSE – Tököl női serdülő baj-

noki mérkőzés
Sportcsarnok

03. 26 szombat 13:00 KÉZILABDA: lány U11 Országos Gyermek 
Bajnokság fordulója

Sportcsarnok

03. 29 kedd 18:00 Egy kávé Micivel- a kulturális talk-show ven-
dége Beleznay Endre

Művelődési ház

04. 01 péntek 8:00 KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA megyei for-
dulója fiú III. korcsoport

Sportcsarnok

04. 02 szombat 9:00 KÉZILABDA: lány U 12 országos gyermek-
bajnoki forduló

Sportcsarnok

16:00 KÉZILABDA: RSE – Környe felnőtt női baj-
noki mérkőzés

Sportcsarnok

18:00 KÉZILABDA: RSE – Tököl női serdülő baj-
noki mérkőzés

Sportcsarnok

04. 03 vasárnap  Választás  
04. 05 kedd 08:00-12:00 Ruhabörze a Család-és Gyermekjóléti Szolgá-

lat szervezésében
Jankovich-kúria

04. 08 péntek 17:30 KÉZILABDA: RSE – FTC III. női serdülő 
bajnoki mérkőzés

Sportcsarnok

04. 09 szombat 8:30 PLOGGING – SZEDD FEL ÉS FUSS! 
Szemétszedés és futás a Vizi Gábor Vízitúra 
Megállóhelyen                                                      

Vizi Gábor Vízi-
túra Megállóhely

 KÉZILABDA: fiú U15 bajnoki forduló Sportcsarnok
9:00 KÉZILABDA: RSE – Kisbér felnőtt férfi baj-

noki mérkőzés
Sportcsarnok

18:00  Sportcsarnok
04. 09 szombat 17:00 Pillanatragasztó Társulat – Költészet napi elő-

adása
Művelődési ház

04. 10 vasárnap 9:00 KÉZILABDA: fiú U 11 országos gyermek-
bajnoki forduló

Sportcsarnok

04. 11-
13

hétfő-
szerda

 OVIS NAPOK Sportcsarnok

04. 11 hétfő-
szerda

18:00 Városi ünnepség a költészet napja alkalmából Művelődési ház

04. 16 szombat 09:00-14:00 Húsvéti játszóház Művelődési ház
04. 17 vasárnap 08:00-12:00 Húsvéti tojáskeresés a kúria udvarán Jankovich-kúria
04. 22 péntek 18:00 Író-olvasó találkozó  Fábián Jankával Művelődési ház
04. 23 szombat 10.00-19.00 Robotika 3- Rácalmási Tavaszi Vásár és a Vál-

lalkozók Rácalmásért Egyesület országos 
robottechnikai bemutatója

Jankovich-kúria



Rácalmás 15

04. 23 szombat 16:00 KÉZILABDA: RSE – Bicske felnőtt női baj-
noki mérkőzés

Sportcsarnok

04. 23 szombat 18:00 Éjszaka a könyvtárban Művelődési ház
04. 26 kedd 18:00 Egy kávé Micivel- kulturális talk-show Művelődési ház
04. 29 péntek 14:00 Zenés, verses délután Békés márta és Gáti Ist-

ván írókkal
Művelődési ház

04. 30 szombat 9:00 Szerb helytörténeti séta, gasztrokulturális 
élménynap

Művelődési ház

05. 01 vasárnap 09.00 Majális Millenniumi-Park 
és Sportpálya

05. 06 péntek 17:30 KÉZILABDA: RSE – Cegléd női serdülő 
bajnoki mérkőzés

Sportcsarnok

05. 07 szombat 9:00 KÉZILABDA: fiú U 11 országos gyermek-
bajnoki forduló

Sportcsarnok

18:00 KÉZILABDA: RSE-Komárom felnőtt férfi 
bajnoki mérkőzés

Sportcsarnok

05. 13 péntek 18:00 Író-olvasó találkozó Szép Zsolttal Művelődési ház
05. 14 szombat  Fürhlingfest a Rácalmási Német Nemzetiségi 

Önkormányzat szervezésében
Művelődési ház

05. 29 vasárnap 15:00-20.00 Gyereknap Művelődési ház és 
Sportcsarnok

05. 31 kedd 18:00 Egy kávé Micivel- kulturális talk-show Művelődési ház
06. 25 szombat  Randevú a tónál Millenniumi-Park
07. 30 szombat  Randevú a tónál Millenniumi-Park
08. 20 szombat  Városnap Jankovich-kúria
08. 27 szombat  Randevú a tónál Millenniumi-Park
10. 07 péntek  Idősek Világnapja Sportcsarnok
12. 17 szombat  Rácalmásiak Karácsonya Jankovich-kúria

A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok sok rendezvénynek biztosít helyszínt
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Rácalmási Szerb Hagyományőrző Egyesület, 
Rácalmás Város Önkormányzata és a Balkan 
Calling Egyesület szervezésében

2022. április 30-án, 9 órától

RÁCALMÁSszerb és 
helytörténeti séta,  
gasztrokulturális  
élménynap

A rácalmási élménynap főbb pontjai:
Könnyű séta a Millenniumi-tó körül, a művelődési házig 

az útközben a főbb látnivalók ismertetése. 
1. Szerb vendégváró a művelődési házban, majd Rácal-

más története, vetítéssel egybekötve. A települést bemutatja 
és a sétát vezeti: Németh Miklósné alpolgármester asszony.

2. Előadás után a sportcsarnok és a Trafik múzeum meg-
tekintése következik, majd séta a szerb templomhoz. A szerb 
ortodox egyházat bemutatja: Mohainé Csupity Zsófia a he-
lyi szerb közösség vezetője.

3. Szerb templom után a Duna-parton a vízitúra meg-
állóhelyet és sporttelepet nézzük meg,  majd rövid pihenő 
után a vadregényes dunai Nagy-szigeten sétálunk (séta hosz-
sza: kb. 1 óra)

4. Sziget után a gyönyörű Jankovich kúriához megyünk, 
melyet bejárunk, megismerjük történetét. Következő prog-
ramjaink: a Salamon-kút mellett elhaladva a szerb temető, a 
Kovács György képgaléria, majd az evangélikus-református 
templom lesznek. Ez után a nagy temetőbe megyünk, meg-
nézzük a Jankovich-kápolnát, híres rácalmásiak síremlékeit 
és a katolikus templomot is. 

5. Kb. 15 órára a visszatérünk a művelődési házba, ahol 
finom ebéd, adonyi borok és frissítők várnak minket. A kö-
zös ebéd után egy rövid szerb műsor, majd kis kóló táncház 
következik. Az élménynap kb. 17 órakor Rácalmáson feje-
ződik be. 

Tájékoztató a  jelentkezéshez az Experience Balkán facebook 
oldalán található.

Biztosítjuk a mentő-
helikopter leszállását

Február óta a lakosság sé-
relmére elkövetett bűncse-
lekmény nem történt Rá-
calmáson, de ismételten 
mentőhelikopter leszállá-
sánál kellett segédkeznünk, 
mert egy súlyos beteg, hat 
hónapos kisgyermeket kel-
lett kórházba szállítani. Az 
önkormányzattal folytatott 
egyeztetés során megállapí-
tottuk, hogy a légi mentés 
számára a legideálisabb le-
szállóhely a focipálya Ado-
nyi úti kapubejárójánál van, 
ami mentővel is könnyen 
megközelíthető. Ezért úgy 
döntöttünk ,hogy a pálya 
bejárati nagykapujának kul-
csából eljuttattunk minden 
rácalmási orvos számára egy 
darabot, a körzeti megbízot-
tunkat is elláttuk egy kulcs-
csal és a polgárőr egyesület 
részére is kaptunk bejárati 
kulcsot, ami szükség esetén 
a Vipi büfében napközben 
is megtalálható. Egy kulcsot 
pedig a polgármesteri hiva-
talban is át lehet venni mun-
kaidőben, szükség esetén. 
Reméljük intézkedésünkkel 
nagyban tudunk segíteni a 
sürgős esetben rászorulók-
nak. 

Segédkeztünk és segéd-
kezni is fogunk az Ukraj-
nából ide érkező menekült 
családok elhelyezésében. 
Továbbra is folytatjuk jár-
őrözéseinket a megszokott 
módon, lovas polgárőreink-
kel egyetemben. A szára-
zság miatt országos tűzgyúj-

tási tilalmat rendelt el a BM  
Országos Katasztrófa Fő-
igazgatóság, kérjük a lakos-
ságot a rendelet betartására.

Kérjük, rendelkezzenek 
adójuk 1 %-ával egyesüle-
tünk javára. Új gépjárműre 
pályáztunk, amit el is nyer-
tünk, de újabb pályázatot 
adtunk be a Magyar Falu 
Program keretében, és pá-
lyázatunkat be is fogadták, 
amit az irodánk felújításá-
ra szeretnénk felhasználni. 
Így kemény költségvetési 
évünk lesz, de eddigi tarta-
lékainkkal tudjuk fedezni 
az idei évre vállalt feladata-
ink ellátását, köszönhetően a 
rácalmási lakosok és Rácal-
más Város Önkormányzata 
támogatásának.

Továbbra is várjuk mind-
azok jelentkezését egyesüle-
tünkbe, akik munkályukkal 
szeretnék támogatni Rácal-
más jónak mondható köz-
biztonságát.

Segíts, hogy segíthes-
sünk!

Vizi István  
elnökségi tag

Szent György Polgárőr Egyesület
2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13. 

Szüleink, gyermekeink, és saját magunk biztonságos 
mindennapjaihoz járul hozzá, ha ADÓJA 1%-val egye-

sületünk részére rendelkezik!

Adószámunk: 18495573-1-07
Rendelkezését köszönettel vesszük 
és az ön által felajánlott összeget 

Támogatásukat munkánkkal megköszönjük!
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Március 15. – nemzeti 
ünnep a Manóvárban

Az óvodás gyerekekben 
a nemzeti ünnep kapcsán 
kérdések sokasága fogalma-
zódik meg: Miért van min-
denhol zászló? Miért tűzünk 
a ruhánkra piros-fehér zöld 
színű szalagot, kokárdát? 
Miért lesz ünnepség? 

A hét folyamán ezekre 
a kérdésekre kaptak gyer-
mekeink választ. Festettünk 
zászlót, kokárdát, ragasztot-
tunk huszárt, pártát, hajto-
gattunk csákót, verseket, da-
lokat tanultunk. Az esemény 
zárásaként pénteken csopor-
tonként meglátogattuk a Pe-
tőfi szobrot.

Bölcsődei jelentkezéssel  
kapcsolatos információk: 

A 2022/23-as tanévre a jelentkezési folyamat lezárása
2022.03.31-ig történik bölcsődénkben.
A bölcsődei előjegyzés, jelentkezés folyamatos.
Az előjegyzéshez szükséges dokumentumok:
– a gyermek adatait tartalmazó dokumentumok bemutatása
– a gyermek lakcím igazoló kártyája
– szülő adatait igazoló okmányok
– a bölcsődében igényelhető vagy a honlapról letölthető Böl-

csődei felvételi kérelem
A felvétel elbírálása 2022. április 29-ig, a szülők kiérte-

sítése 2022. május 31-ig történik.
Ha a szülő úgy tervezi, hogy csak későbbi tanévben kí-

vánja igénybe venni a szolgáltatást, akkor is szükséges az 
előjegyzés a jelentkezők magas létszáma miatt.

Pálinkás Tiborné
intézményvezető

Vannak még ilyen 
kisgyermekek is a világon

Rácalmási olvasónk Bal-
láné Vonák Csilla hívta fel a 
figyelmünkat arra a szőkés-
barna, vállig érő hajú, 10 év 
körüli kislányra, aki hétvé-
gente kerékpárral megjele-
nik a  a Millenniumi Park-
ban, és egyedül összegyűjti 
egy reklámszatyorba az eldo-
bált szemetet. A kislány ne-
vét sajnos nem sikerült ki-
deríteni, de ha bárki ismeri, 
kérjük, jelleze neki, vagy 
a szüleinek, hogy szívesen 
bemutatnánk az újságban. 
Mert tette példa értékű! 

Külön figyelemre mél-
tó, hogy a lány jócselekede-
te követőre talált: olvasónk 
elmeséltem a szomszédjá-
ban lakó kislánynak, a 8 éves 
Lőkös Zsófinak, akinek fel-
csillant a szeme a kezdemé-
nyezés hallatán, és három 

utcát járt végig, ahol szatyor-
ba gyűjtötte az ott eldobált 
üveg- és műanyaghulladé-
kot. Köszönjük Zsófi! (ké-
pünkön) Fogadd elismeré-
sünket te is!  

Rácalmási Manóvár 
 Óvoda és Bölcsőde
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

VAJK ÍJÁSZVERSENY
A Rácalmás Sport Egyesület Vajk Íjász Szakosztálya ha-

gyományteremtő céllal szervezett felkészülési 3D teremíjász 
versenyt március első szombatján. 130 versenyző mérte össze 
tudását különböző korosztályokban és kategóriákban. 

Szép hazai eredmények születtek, a RSE versenyzői több 
kategóriában is dobogóra állhattak.

A következő rácalmási íjászversenyre szeptember 3-án 
kerül sor a rácalmási Nagy-szigeten, a verseny központja a 
Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely lesz.

A legifjabb versenyzők lövése Fotó: Sportcsarnok

TEREMFOCI: DLSZ SENIOR KUPA
A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség XII. Dunabau 

Deák Senior Foci Kupát március 6-án rendezte Rácalmá-
son. A jó hangulatú találkozón 7 csapat vett részt.

  Fotó: Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség

KÉZILABDA
A Magyar Kézilabda Szövetség is feloldotta a mérkőzé-

sek látogatását korlátozó intézkedéseket, március 7-től már 
nincs feltételekhez kötve a szurkolás.

Szinte minden héten hazai pályán játszik a RSE valame-
lyik csapata, szeretettel várják a szurkolókat!

RSE FU 12-es csapata Fotó: Sportcsarnok

A RSE felnőtt női csapata a Mór elleni mérkőzés közben Fotó: RLJ

„MOZDULJ KI!” OSZTÁLYKIRÁNDULÁS ÉS DÉL-
ELŐTTI OVIS PROGRAM

„Töltsetek egy napot a szabadban!”
Szeretettel várunk iskolai osztályokat, csoportokat a 

rácalmási Vízitúra Megállóhelyen! Többféle aktív progra-
mot kínálunk, egyéni igényeket is igyekszünk kiszolgálni.

Az óvodás csoportoknak mesés-mocorgó-ügyeskedős 
délelőttöt szervezünk 2022. április 11-13 között a Rácalmási 
Művelődési Ház és Könyvtár együttműködésével.

További információ a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok, 
valamint a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely aktuális programjairól:

 www.racalmasisportcsarnok.hu www.facebook.com/racalmasisportcsarnok
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VIZI GÁBOR VÍZITÚRA 

MEGÁLLÓHELY 
 

A téli pihenő után március 1-től ismét 
látogatható a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely. Előzetes 
bejelentkezéssel indiánkenu bérlésre, 
sárkányhajózásra illetve közösségi tér és piknik tér 
bérlésére van lehetőség a gyönyörű Duna-parti 
létesítményben.  

Érdeklődni a 30/710 16 70-es, valamint a 
30/632 27 21-es telefonszámokon lehetséges. 
 

FAKIVÁGÁS, GALLYAZÁS ÉS ÜLTETÉS 
A Vízitúra Megállóhely közelében, a Duna-parton a 
Szakhatóság felmérése alapján több fa is elöregedett, 
elkorhadt, veszélyessé vált. Emiatt két fa kivágásra, 
több pedig gallyazásra kerül. Az eltávolított fák helyére 
a szakemberek által javasolt fafajtákat ültetünk.  
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PLOGGING – SZEDD FEL ÉS FUSS!
Ha szeretnél magadnak és a környezetednek is jót tenni:

környezettudatos futás és szemétszedés
HOL? 

Rajt és cél: Rácalmási Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely 
(Rácalmás, Raáb Ervin sétány 227/8)

MIKOR? 
2022. 04. 09. 8:30-12:00 óráig

HOGYAN? 
– A szemétszedő futás térkép alapján, kijelölt útvonalon 

zajlik.
– A szemétszedéshez zsákokat, kesztyűket biztosítunk.
– A ploggingoló résztvevőket a célban zsíroskenyérrel, al-

mával és meglepetéssel várjuk!
– Javasolt sportos, játszós öltözék, terepcipő viselése.
– A részvétel ingyenes.
– Kérjük aki teheti, saját poharat, kesztyűt hozzon magá-

val, hogy ezzel is csökkentsük a szemét mennyiségét.

KINEK? 
Szeretettel várunk kicsiket, nagyokat, mindenkit, aki sze-

retne jót tenni magának és környezetének is!

KITŐL?
A rendezvény szervezője a Rácalmási Rendezvényköz-

pont és Sportcsarnok, partnere Rácalmás Város Önkor-
mányzata és a Rácalmási Szigetfutás. 

KÍSÉRŐ PROGRAMOK:
JÁTSZD ÚJRA! – újrahasznosított anyagból készített 

környezet-tudatos ügyességi és társasjátékok, újrahasznosí-
tott játék ötletek – kipróbálásra is!

KREÁLD ÚJRA! – gondold újra a „hulladékot”! készíts 
egyszerű tárgyakat „szemétből”!

ÚJRAHASZNOSÍTÓ ÖTLETFAL/KUCKÓ
   

INFORMÁCIÓ:
 sportcsarnok@racalmas.hu sportreferens@racalmas.hu
 30/632 27 21 30/845 07 59

MI AZ A PLOGGING?
Szemétszedés futás közben: futás vagy kocogás közben 

a résztvevők kesztyűben hulladékos zsákokba gyűjtik a sza-
badban található szemetet, hulladékokat. Az új környezet-
tudatos sporttevékenyég ötlete Svédországból származik, 
Magyarországon 2018 elején mutatkozott be. Az elneve-
zés ötvözi az angol „kocogás” (jogging) és a svéd „felkapni” 
(plocka) szavakat. 

Hirdessen lapunkban!
Valamennyi 

rácalmási lakóhoz eljut!
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIKTÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Közhírré tétetik!
Amikor még a kisbíró volt a legfontosabb média

Gondoltak már arra, hogy 
a 1750-1950-ig, két évszá-
zadon keresztül milyen mó-
don jutott a község lakosa-
inak tudomására a fontos, 
közérdekű hír? Egy olyan 
korban, amikor a posta vagy 
még nem, vagy alig műkö-
dött, amikor a felnőtt lakos-
ság nagyobb része nem tu-
dott írni—olvasni. 

A válasz: dobolás útján, 
amelynek rendjét a XVIII. 
században a szokásjog ala-
kította ki, sőt azt is, hogy 
a dobszót követően a „falu 
szája” a kisbíró legyen. 

A XVIII. század máso-
dik felében fokozatosan ki-
alakult a kisbírói szerep. A 
kisbíró, mint községi szol-
ga régi magyar községi al-
kalmazott, aki a községi bíró 
alárendeltjeként a hivatalos 
dolgokat intézte. 

A kisbíró – dobbal a nya-
kában – kedvelt, sajátos szín-
foltja lett a falu közéletének. 
A dobolásra összefutott a 
lakosság apraja nagyja. Jó és 
rossz hírt egyaránt kidobolt. 
A gépelt papírról – amit a 
főjegyző, aljegyző, vagy bíró 
nyomott a kezébe – felol-
vasás útján értesítette a la-
kosságot, pld. az adófizetés 
határidejéről, a sorkötele-
sek behívásáról, a járványve-
szélyről, az állattartás rend-
jéről. Később már a kötelező 
oltásról is. A nagyobb hírek 
után következtek a helyi hí-
rek: lakodalom, búcsú, bál, 
állat és kirakodóvásár hirde-
tése.

Ráczalmás viszonylag 
nagy településnek számított 
már a XIX. században is, 
ezért az előjáróság két kisbí-
rót foglalkoztatott, akik kö-
zött a falu fel volt osztva. 

A kisbíró kiválasztásá-
nak módja a történelem fo-
lyamán és településenként 
is változott. Volt, amikor a 
telkes gazdák váltásban ad-
ták a kisbírót, családjukból, 
vagy alkalmazottaik közül, 
de előfordult, hogy a kisbí-
rói munka apáról-fiúra örök-
lődött. 

A kisbírók egyenruhát 
viseltek, hivatásuk jelképe 
a kisbírói pálca volt. Gya-
log jártak, vagy kerékpáron. 
A helyi társadalomban nem 
álltak magas helyen, de félig-
meddig hivatalos közegnek 

számítottak. Az akkori idő-
ben megjelenő kevés újság 
a kisbírókról nem írt. Csak 
az anyakönyvben a születés 
és a halál bejegyzését talál-
tam meg. De még előfordul 

az előjáróság ülésén készült 
jegyzőkönyvben is, amikor a 
fizetésükről volt szó. 

Fizetésük általában ala-
csony volt. Egyes falvakban 
természetben kapták az éves 
járandóságot. Ahol pénzben 
kapták fizetésüket, mint Rá-
czalmáson is, ott 80-120 fo-
rint/ évről szóltak a jegyző-
könyvek ez a XIX. század 
vége fele volt. 

A XVIII és a XIX század-
ban előfordult, hogy nem az 
előjáróság adta, vagy nevezte 
ki a kisbírót, hanem a mó-
dosabb gazdák felváltva ad-
ták egy-egy évre, mely 6-10 
évenként ismétlődött. A ku-
tatásaim szerint települé-
sünkön ez nem volt jellemző, 
mindig az előjáróság nevezte 
ki a kisbírót. 

Itt Ráczalmáson a XX. 
században kisbírók voltak:

Petőcz György, 
Bokros József, 
Horváth György. 
Kecskés István 
Simon Ferenc
Az utolsó kisbírók: Kecs-

kés István és Balogh János 
voltak. 

A kisbírók egyike Simon 
Ferenc volt. Simon Katalin, 
aki Simon Ferenc lánya volt, 
az alábbiakat mesélte: 

Édesapám, Simon Ferenc 
(1901-1977) kisbíró volt a 
múlt század középső sza-
kaszában, a 30-as évektől az 
50-es évekig. Apám, ami-
kor a kisbírói állást megkap-
ta szolgálati lakást kapott és 
anyámmal odaköltöztek. Ez 
a szolgálati lakás közvetlen 

Simon Ferenc

Simon Ferenc sírköve
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a községháza mellett volt. 
Anyám hat gyermeket szült. 
A szolgálati lakásban szü-
lettek: Mihály (1937-), Júlia 
(1940-) Mária (1945-) Ilo-
na (1946-). A rendszervál-
tás után, 1948-ban szüleim a 
Kiss Ernő utcába költöztek 
és én Katalin (1951-) már 
ott születtem, majd öcsém, 
Ferenc (1957-) is.

Idősebb nővérem, Julian-
na születése különleges és 
érdekes volt, mivel 1941 no-
vemberében a Sörkúti dűlő-
ben (ez a terület a 62-es és 
a 6-os út között volt) a ku-
koricaföldünkön kukorica-
szedés közben született és a 
kukoricás szekér hozta haza 
egészségesen. A Feri öcsém 
pedig első osztályú focista 
lett.

Itt Rácalmáson a sok ha-
sonlóság mellett a kisbí-
rók feladata kissé másként 
alakult. A takarítás és fűtés 
nem tartozott munkakörük-
be. Ezt a hivatalsegéd, vagy 
községszolga végezte vi-
szont ellátták a Rácalmás-
hoz tartozó tanyák, puszták 
kisbírói feladatait is: Ró-
zsamajor, Galambos, Új-
Galambos, Kishalom, Ra-
dicsa puszta, Szlatina, stb. 
Kulcs pusztának önálló kis-
bírója volt. Legfőbb felada-
ta a településen kijelölt he-
lyeken a dobolás és a legépelt 
szöveg hangos felolvasása 
volt: „Közhírré tétetik”….
Az előjáróság rendeleteit ol-
vasta fel, de magánemberek 
hirdetéseit is felolvasta térí-
tés ellenében. Így pld. valaki 
disznót vágott és a húsát el 
kívánta adni. Hetente két-

szer-háromszor járta végig 
a falut.

A Simon család is, mint 
általában a többi kisbíró csa-
lád is a kisbírói fizetésből 
nem tudott megélni, ezért 
földet is művelt. A földjükön 
kukoricát és gabonát termel-
tek. Az aratásra a családból 
állt össze az arató brigád. 

A bevezetőben írtam, 
hogy csak a kisbíró képvi-
selte a médiát. A helyi hí-
reknek, pletykáknak azon-
ban minden településen volt 
két-három olyan hely, ahol 
mindent megtudhattak az 

érdeklődők a faluban tör-
téntekről. Itt Rácalmáson is 
a kocsmákban és ruházati 
szövetkezetben folyt a hír-
csere.

Rácalmáson a kisbírói 
munkakör az új községhá-
za felépítésével az 1970-
es években szűnt meg, mi-
vel ekkor épült ki a faluban 
a hangszóró rendszer. Ez 
1973-ben történt. Jött a táv-
közlési forradalom: a rádió, 
az oszlopon a hangszóró, új-
ság, a televízió. A rácalmási 
önkormányzatnál az első 
hangszórós szerkesztő és 
hírmondó Erdélyi Józsefné, 
Láng Margit volt. 

Az információ áradatban 
csak a plakátok bírták to-
vábbra is a versenyt. A mai 
napig is. Szerepük azonban 
jócskán megváltozott.

Szalai Árpád
Forrásmunkák: 

Fejérvármegye Hivatalos 
Lapja, 1907-01-30; 1910-
02-03; 1922-07-20

Kirner A. Bertalan: A bé-
kési vásár.

Kisbíró az 1930-as évekből Kisbíró  Fortepan/Krantz Károly

Kisbíró téli öltözetben

Kisbíró után itt a hangszóró

A Hankook 
támogatja 
a fiatal női 
autóver-
senyzőket

Habár az autóversenyzést 
sokan hagyományosan férfi-
as sportként tartják számon, 
a rallycrossban egyre több 
fiatal lány is komoly sikere-
ket ér el. Nekik biztosít le-
hetőséget a Hankook Ra-
cer Cup versenysorozat, ami 
a 12 és 22 év közötti fiatal 
rallyversenyzők kibontako-
zását, szakmai fejlődését se-
gíti elő. Az alábbiakban négy 
olyan fiatal női autóverseny-
zőt mutatunk be, akik előtt 
komoly karrierlehetőségek 
állnak a motorsportokban.

A Hankook mint a mo-
torsportok elkötelezett tá-
mogatója számára rendkívül 
fontos az utánpótlás neve-
lése, éppen ezért a Hank-
ook Racer Cup-on keresztül 
is támogatja a fiatal rallyc-
ross versenyzők szakmai fej-
lődését. „Legnagyobb örö-
münkre az autóversenyzés 
a korábbi sztereotípiákkal 
szemben mostanra mindkét 
nem számára azonos lehe-
tőségeket biztosít. Büszkék 
vagyunk arra, hogy a Han-
kook Racer Cup-ban szá-
mos fiatal női versenyző is 
komoly sikereket ér el, és a 
továbbiakban is szeretnénk 
támogatni őket karrierjük 
kiteljesedésében” – fogalma-
zott Roy Katalin, a Hankook 
Tire Magyarország kommu-
nikációs vezetője.

A vállalat a fenti célokkal 
összhangban a Nemzetközi 
Nőnap alkalmából a Hank-
ook Racer Cup fiatal női ver-
senyzőit kérdezte szakmai 
céljaikról, az autóversenyzés 
terén számukra elérhető ér-
vényesülési lehetőségekről.
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Természeti vagy társadalmi erők okozták 
a régi katolikus templom pusztulását? (2.)

1890-ben a templom 
eternit palafedést kapott. A 
„túlságosan naturalizált”-
nak tartott Szeplőtelen fo-
gantatást, „idealizáltabb” ol-
tárképre cseréltették, mely 
Szűz Mária mennybemene-
telét ábrázolta. Ez a kép a je-
lenlegi templom sekrestyéjé-
ben áll. A Feszty Masa által 
festett kép, amely ma a fő-
oltár, Jankovich Béla 1905-
ben ajándékozta a templom-
nak. A festőnő másik képe a 
temetői kápolnába került.

Az első világháború-
ban a harangokat a legki-
sebb kivételével elrekvirál-
ták. 1937-ben a nagy értékű 
kegyszerek Székesfehérvá-
ri Egyházmegyei Múzeum 
gyűjteményébe kerültek.

1943-ban dr. Möller Ká-
roly építészmérnök állé-
konyságot biztosító ter-
vet készített, megnyugtató 
megoldást azonban nem tu-
dott adni. „A templom a sok 
csúszás miatt határozott sty-
lust nem kapott. Korábban 
kétszer is kisebb földren-
gés rongálta.” - írta Gönczöl 
Antal plébános, aki „négy 
műbecsű nehéz selyemből, 
aranyszállal készült szép mi-
seruháról” is beszámolt. Be-
cses műértékként szólt egy 
Madonnafejet ábrázoló kép-
ről (20x30 cm).

A második világhábo-
rúban a templom és a plé-
bánia tetőzetét több találat 

érte. Az épület belsejében 
vakolatomlások, és a meny-
nyezeten itt-ott repedések 
keletkeztek. A főoltárképet 
átszakította néhány aknaszi-
lánk. 1948-ban 5000 Ft-ot 
kaptak a restaurálásra. 

Az 1960-as években a 
gyönyörű rózsakerttel öve-
zett templomon újra mutat-
koztak a repedések, és 1971-
ben az épületet lebontották.

Nehéz eldönteni, hogy 
a Rácalmás ófalui részén 
gyakran ismétlődő súlyos 
földmozgások romboló ha-
tása, a korabeli építésze-
ti technológia hiányossá-
gai, vagy a szocialista idők 
egyházpolitikája állt a dön-
tés mögött. Sajnos az év-
századokon át a minden-
kori plébános által vezetett 
történelmi feljegyzés (Do-

mus Dei) nem kutatható, 
így a világi és egyházi ve-
zetők egyeztetéseit nem is-
merhetjük. Talán élnek még 
Rácalmáson olyanok, akik 
többet tudnak a történé-
sek hátteréről. Vajon az új 
templom építésére kapott 
összeget nem lehetett vol-
na a régi felújítására szánni, 
amelyet a visszaemlékezé-
sek szerint nem volt könnyű 
elbontani? A keret valószí-
nűleg szűkös lehetett, mert 
Soós József atya kénytelen 
volt a régi templom termés-
kő támfalát, a lépcsőinek 
és a lebontott épületnek az 
anyagát, a kápolna dombon 
lévő régi nemesi kriptákat 
és még sok egyebet is áruba 
bocsátani. 

A nem kevésbé hányatott 
sorsú, többször újjáépített 
szerb templom még mindig 
az eredeti helyén áll. El kell 
fogadnunk, hogy a napjaink 
értékes régi épületekről val-
lott nézeteit nem kérhetjük 
számon egy korábbi korsza-
kon. Ma már nem ítélnénk 
bontásra a Szentkúti kápol-
nát, a szigeti Bay Fészket 
sem. A régi római katolikus 
templom a szíve volt az év-
százados utcaszerkezetből 
kirajzolódó érrendszernek, 
és most már csak a mi em-
lékeinkben él.

Németh Miklósné

Feszty Masa által festett oltárkép Mária mennybemenetele

1920-as évek Rácalmás. Látkép

1971 – a római katolikus templom bontása

1960-as évek, repedések az észa-
ki falon
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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)

4. 4., hétfő Reszelt tésztaleves Mustáros-tejfölös 
tokány, rizs Rakott burgonya Székelykáposzta Sajtkérges sült csirkemell, 

saláta

4. 5., kedd Májgombóc leves Rántott hal rudacska, 
burgonyapüré Csirkepörkölt, tészta Chilis bab Görög saláta jércemellel

4. 6., szerda Gyümölcsleves Bolognai spagetti Rántott csirke szárny, ri-
zi-bizi

Csülökpörkölt, főtt 
burgonya

Grillezett camembert, rizs, 
áfonyalekvár

4. 7., csütörtök Tojásleves Rizses hús Burgonyafőzelék, fasírt Cigánypecsenye, steak 
burgonya

Füstölt sajttal töltött 
rántott gomba, rizi-bizi

4. 8., péntek Hamis gulyásleves Grízes tészta Sertéspaprikás, rizs BBQ oldalas, 
petrezselymes burgonya Csirkemell steak, rizs

4. 9., szombat Jókai bableves Rántott csirkemell, zöldséges rizs

4. 11., hétfő Hagymaleves Zöldborsós csirkeragu, 
tészta Lekváros palacsinta Körömpörkölt, főtt bur-

gonya Csirke gyros

4. 12., kedd Fahéjas szilvaleves Pásztortarhonya Rántott csirkemáj, petre-
zselymes burgonya

Sertés sült, párolt káposz-
ta, főtt burgonya Cézár saláta

4. 13., szerda Grízgaluska leves Babfőzelék, sült deb-
receni Sajtos tejfölös tészta Magyaróvári sertéssze-

let, rizs
Fokhagymás natúr halfilé, 
petrezselymes burgonya

4. 14., csütörtök Frankfurti leves Carbonara spagetti Sertéstokány, rizs Füstölt csülök, hagymás 
burgonyasaláta Lacházi csirkemell, krokett

4. 15., péntek Lencseleves Mákos tészta Rántott sertésszelet, hasáb-
burgonya Hentes tokány, rizs Keleti zöldséges 

csirkeragu, bulgur

4. 16., szombat Zöldborsóleves 
csirkeaprólékkal Cigánypecsenye, steak burgonya

4. 18., hétfő Sárgaborsó krémleves Vagdalt, rizi-bizi Bakonyi sertésragu, tészta Sült csirkecomb, vele sült 
burgonya

Édes-savanyú csirke-
mell, rizs

4. 19., kedd Tarhonya eves Rakott karfiol Rántott csirkecomb, zöld-
séges rizs

Sertés gombóc, tejfölös-
gombás mártásban, tészta

Natúr csirkemell, tészta-
saláta

4. 20., szerda Tejfölös gombaleves Nutellás mini gombóc Paradicsomos húsgombóc, 
főtt burgonya

Fokhagymás rántott tarja, 
rizi-bizi

Csirkemájas-gombás 
rizottó

4. 21., csütörtök Brokkoli krémleves Kelkáposzta főzelék, 
vagdalt

Rántott sajt, hasábbur-
gonya

Hurka-kolbász, főtt bur-
gonya

Orly csirkemell, majoné-
zes kukorica saláta

4. 22., péntek Magyaros burgonyaleves Lecsós csirkemáj, rizs Rizsfelfújt, málna öntet Borsos tokány, tarhonya Rántott camembert, rizs

4. 23., szombat Húsleves csigatésztával Sertéspörkölt, tészta

4. 25., hétfő Lebbencsleves Finomfőzelék, pipi ro-
pogós Stefánia vagdalt, rizi-bizi Erdélyi tokány, tarhonya Szezámos-mézes csirke-

mell, grill zöldség

4. 26., kedd Fahéjas körteleves Tarhonyás hús Rántott csirkecomb, 
hasábburgonya Kolozsvári rakott káposzta Tengeri hal mandula bun-

dában sütve, friss saláta

4. 27., szerda Bugaci húsgombóc leves Gombapaprikás, tészta Piskóta, csoki öntet
Baconnel-lila hagymá-
val töltött rántott szelet, 
rizi-bizi

Tejszínes-gombás csirke-
mell, rizs

4. 28., csütörtök Paradicsomleves Túrógombóc édes 
tejföllel

Hagymás-gombás 
csirkemáj, rizs Pincepörkölt Csirke almával-camem-

berttel sütve, krokett

4. 29., péntek Tárkonyos 
csirkeragu leves Rakott kel Spenót, tükörtojás, főtt bur-

gonya
Magyaros hústekercs, pet-
rezselymes burgonya

Kijevi csirkemell, kukori-
cás rizs

4. 30., szombat Gulyásleves Túrós csusza

Állandó ajánlatunk minden napra: Rántott csirke comb, Rántott szelet, Rántott csirke mell, Rántott sajt, Natúr csirke mell, választható köretek: Rizs, hasáb.
Ára: levessel: 1490 Ft csak második: 1350 Ft.
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ApróhirdetésApróhirdetés
Metszésben jártas urat keresek. Bér, helyszíni szemle 
szerint. Gárdonyi G. u. 22. Érdeklődni a következő tele-
fonszámon: 06-30/831-6703

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma a húsvét miatt 2022. április 

25-én, kedden jelenik meg. 
Lapzárta: 2022. április 11-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
április 11-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) 

440-001.  Nyomdai munkák: Rolling Nyomda Bt., 2400 Dunaújváros, 
Budai Nagy Antal út 5. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán.

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.

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




