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Már a Facebookon 
is elérhetőek vagyunk!

www.facebook.com/racalmas

A Rácalmás 
Televízió adása 

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

Tökfesztivál 
szeptember 
16-18. között 
a kúriában

Töretlen lendülettel és 
nagy szeretettel készül-
nek a Rácalmási Város-
védő Egyesület vezetői 
és tagjai a Tökfesztiválra, 
amelynek központi hely-
színe hagyományosan a 
Jankovich-kúria lesz, de 
mellette a Millenniumi 
parkban, a Duna-parti ví-
zisporttelepen is lesznek 
programok. Készüljenek! 
Ősszel Tökfesztivál! (Elő-
zetes információk lapunk 
4. oldalán.)

Majális: végre együtt!
Két év kényszerszünet 

után idén két helyszínen 
vártuk május elsején a rá-
calmásiakat! A sportpályán, 
ahol a hagyományok szerint 
kispályás focibajnoksággal 
és az iskola által szervezett 
futóversennyel indult a nap. 
A beérkezőket és az érdek-
lődőket Dóczi Zsuzsi moz-
gatta át egy közel egyórás 
gymstick edzéssel.  Ezután 
a Rácalmási Jazzbalett Klub 
műsorát láthattuk, majd az 
ebéd mellé Oláh Gergő éne-
kelt nekünk, délután pedig 
az eFKa Partyzans zenekar 
uralta a színpadot.

Mindemellett német té-
májú totóval készült a 
Rácalmási Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat, száraz-
földi horgászversenyt tartott 
a sátránál a Sirály Hor-
gász Egyesület, és játszóhá-
zat, sorversenyt szerveztek a 
Rácalmási Manóvár Óvoda 
és Bölcsőde pedagógusai.

Rácalmás Város Önkor-
mányzata egy tál halászlére 
és egy hűsítő pohár sörre lát-
ta vendégül a szép számmal 
kiérkező látogatókat. A Mil-
lenniumi parkban az egész-
ségé volt a főszerep. A kis-
gyermekesek, családok ide 
is sokan látogattak el, hall-
gatták meg az előadásokat, 
gyűjtöttek információkat a 
preventív módszerekről, al-
ternatív gyógymódokról. 

Többen kihasználták az in-
gyenes egészségügyi szűrő-
vizsgálatokat is. A Rácalmási 
Társasjáték Klub sátrában is 
sok játékoskedvű ember for-
dult meg a majálison, de ha-
talmas sikere volt az ingye-
nes légvárnak is. Köszönjük 
minden közreműködőnek és 
vendégnek az aktív részvé-
telt! (Fotó: Rácz József )

Rácalmás Város  
Önkormányzata

Boldog gyermeknapot!
Szeretettel köszöntöm 

Rácalmás legfiatalabb pol-
gárait, a gyermekeket, akik 
jövőnk zálogai, és akik az 
élet értelmét adják meg a 
szülők, nagyszülők számára! 
Gyermeknapi programmal 
kedveskedünk a kicsiknek 
és a nagyobbaknak. Részle-
tek 28., Kalandtérkép a 16. 
oldalon.  Schrick István
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Folyamatban lévő fejlesztéseink és 
most elnyert pályázati forrásaink

Új csoportszobával bővül a helyi óvoda. A munkálatok  várhatóan a 
nyár végére fejeződnek be. A bővítésre szükség is lesz, mert eddig 52 
fő iratkozott be óvodába, így egy új csoport indítása vált szükségessé, 
melyről a képviselő-tetület május hónapban dönt

Régi ártézi kút mellett már építi a kivitelező az új 150 méter mély ivó-
víz minőségi kút környezetét. Tervek szerint néhány hónapon belül 
birtokba vehetik a rácalmásiak. A nyári melegben a szomjukat tudják 
oltani  a  kavics ágyban szűrt, hűs dunai vízből.

Gyönyörű lesz a régi városházánk! A kivitelező remek munkát végez, 
ahogyan azt láthatják is, akik a főutcának azon a részén járnak A Magyar Falu Program keretében elnyert támogatás a Béke köz fel-

újítására 38 millió forint. Továbbá városunk határában, a Rózsamajori út 
felújítására 60 millió forint támogatást  kapott önkormányzatunk. 

Hamarosan bővül a játszótér! A Millenniumi parkban lévő gyermek 
játszó eszközök bővítésére mintegy 6 millió forint támogatást nyert 
most önkormányzatunk. A támogatásból játszóvár, Polyball, rugós 
játékok, mókuskerék, hinta, mérleghinta, asztal és pad telepítésére 
lesz lehetőség

Szintén Magyar Falu Program támogatásából valósulhat meg az Ady 
Endre utca járda felújítása. Az általános iskola mögötti szakaszra el-
nyert pályázati forrás: 9.879.346 forint.
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Az elmúlt hetekben 
elkészült beruházásaink!

Az önkormányzat megbízásából elkészült az alsó Duna-parti út (Pás-
kom utca) útfelújítása. A kivitelezés költségét Rácalmás Város Önkor-
mányzata az idei évi költségvetéséből finanszírozza.

 Jelentős számú parkolóhely lett kialakítva a Manóvár Óvoda és Bölcsőde 
bejáratánál, az úttest túloldalán.. Az önkormányzat ezzel az új parkolási 
lehetőséggel is segíti a biztonságos közlekedést.

„C” típusú sportpark épült a Millenniumi tó mellett, a park északi ré-
szen, a korábban kialakított gyermek játszótér közelében. Sportolás-
ra, erőnléti edzése alkalmas eszközöket telepítettek a szakemberek: 
fekvőtámaszozók, fellépő, húzódzkodók, tolódzkodók, hasizom erő-
sítő, bordásfal, fügeszkedő van ott.

Az önkormányzat beruházásaként elkészült a Helyes Imre utca felújí-
tása, aszfaltozása. Most már biztonságosan és kényelmesen közle-
kedhetnek a lakók és az arra autózók.

Elkészültek az új parkolóhelyek a Millenniumi parknál. Örömmel ta-
pasztaltuk az elmúlt időszakban, hogy a lakók használják is ezeket, 
vagyis a biztonságos várakozási lehetőséget választják, és nem köz-
vetlenül az üzletközpontnál állnak meg autójukkal, adott esetben 
szabálytalanul.
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Hétköznap este nyolc óra után, 
szombaton délután öt óra után, 
vasárnap pedig déltől ne nyírják a 
füvet, illetve (például) flexeljenek, 
mert azzal zavarják a lakó-
környezetükben élőket! 

Ez nem kérés! A közösségi együttélés  alapvető  szabá-
lyairól  és ezek  elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló helyi rendelet szabályozza ezeket az elvárásokat. 

A rendelet kimondja:
A lakó területen és hétvégi házas üdülő területen lévő ingat-

lanon  a magánszemélyek vagy gazdálkodó szervezet háztar-
tási igényeit kielégítő kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással 
kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevékenység, így különö-
sen motoros fűnyírás, motoros fakivágás, motoros permete-
zés, kerti traktor, rotációs kapa üzemeltetés, ipari  vagy bar-
kácsgép  működés és zajkibocsátással  járó  építési és bontási  
tevékenység

– munkanapokon 7.00 és  20.00 óra között,
– szombaton 9.00 és 17.00 óra között, 
– vasárnap, munkaszüneti nap és ünnepnap 9.00 és 

12.00 óra között végezhető 
A kertes mezőgazdasági övezetében lévő ingatlanon  a ma-

gánszemélyek vagy gazdálkodó szervezet háztartási igényeit 
kielégítő kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, 
zajkibocsátással járó tevékenység, így különösen motoros fű-
nyírás, motoros fakivágás,motoros permetezés, kerti traktor, 
rotációs kapa üzemeltetés, ipari  vagy barkácsgép működés 
és zajkibocsátással járó építési és bontási tevékenység mun-
kanapokon, szombaton, vasárnap, munkaszüneti napokon és 
ünnepnapokon 7.00 és 20.00 óra között  végezhető. 

Kérjük tartsák be ezeket a szabályokat, mert ezek megsze-
gése szankciókat von maga után. 

A rendelet alapján aki a közösségi együttélés alapvető sza-
bályainak betartását elmulasztja,

 – természetes személy esetén 20.000-200.000 forintig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, 

– jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet esetén 50.000-2.000.000 forintig terjedő közigaz-
gatási bírsággal sújtható.

Rácalmás Város Önkormányzata

Június első csütörtökén és péntekén 
gyújtsanak alá a kerti hulladéknak!

De csak,  
ha száraz!!!

Avar és kerti hulladék égetésére továbbra is havonta 
csak egy alkalommal van lehetőség Rácalmás területén! 

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságá-
nak védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a 
komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égeté-
se december és január kivételével minden más hónapban 
(február, március, április, május, június, július, augusztus, 
szeptember, október és november) a hónap első csütör-
tökén és péntekén végezhető el. A fenti időponttól eltér-
ni csak kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén (például: 
eső, szél, köd stb.) lehet és a fenti időpontot követő hét 
csütörtökén és péntekén lehet csak égetni. 

Az égetést 14-22 óra közötti időszakban lehet végez-
ni. 
Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. 
Kérjük, a nyirkos, vagy eső áz-
tatta növényeknek ne gyújtsanak 
alá, mert az akkor is csak füstölög 
(beborítva a füsttel a környéken 
mindent), ha égést könnyítő és 
gyorsító folyadékkal próbálják ha-
tékonyabbá tenni a tűzgyújtást.

Kérjük, járnak el nagyon körültekintően, a kerti 
avar- és hulladékégetéssel ne okozzanak kellemetlen-
ségeket a szomszédaiknak, a környezetükben élőknek.

A következő időpont: 2022. június 2-3.
Rossz idő esetén: 2020. június 9-10.
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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!

- Farkas Kristóf Márk, 2022.04.14., Fenyő köz 
- Csanádi Hanga, 2022.04.17., Szigetfő utca 
– Hegyaljai Emma, 2022.04.21., Prekop F. utca
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Rácalmás Város  Polgármestere  
a 2012.évi I. törvény – a munka törvény – alapján
 állást  hirdet  

Közterület karbantartó 
munkakör betöltésére. 

A Munka Törvénykönyve – a  2012.évi I. törvény - sze-
rinti  jogviszony időtartama: határozatlan idejű  jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
2459 Rácalmás, Önkormányzati közterületek, középüle-

tek. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A település területén az önkormányzat tulajdonában lévő 

közterületek, zöldterületek karbantartása, csapadékvíz-el-
vezető árkok tisztítási feladatainak ellátása, valamint köz-
épületek rendbentartásában való részvétel. Önkormányzati 
gépjárművek, és munkagépek vezetése, karbantartása. Hó-
eltakarítási, síkosságmentesítési feladatok ellátása a közte-
rületeken. Játszótéri eszközök és sporteszközök rendszeres 
ellenőrzése, karbantartása. Buszmegállók és környékük ren-
dezése. Virágok, dísznövények gondozása, hulladékgyűjtők 
rendszeres ürítése. Közreműködés az önkormányzati ren-
dezvények lebonyolításában. 

Munkabér  és juttatások:
A munkabér megállapítása  egyedi megállapodás szerint, 

juttatás helyi szabályzatok alapján.                       
Az álláshelyre jelentkezés feltételei:
– Legalább Általános iskolai végzettség, 
– B kategóriás jogosítvány, 
– Cselekvőképesség 
– Büntetlen előélet 
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Önéletrajz 
– Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata. 
– Érvényes vezetői engedély másolata, 
– A munkaviszony létesítésének feltétele – sikeres állásin-

terjú esetén – három hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány   

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör azonnal betölthető, 3 hónapos próbaidő ki-

kötéssel  
Az álláshirdetésre jelentkezni  folyamatosan  lehet az állás-

hely betöltéséig.  
További információt Schrick István   polgármester nyújt, 

a 06-25/517-855 -os telefonszámon.
Az álláshelyre jelentkezni lehet: 
Postai úton: a Rácalmási Polgármesteri Hivatal címére 

történő megküldésével (2459 Rácalmás Szigetfő  u. 11-13.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: 
Közterület karbantartó

Személyesen: a Rácalmási Polgármesteri  Hivatalban  2459 
Rácalmás Szigetfő u. 11-13.

A jelentkezőket személyesen hallgatja meg a polgármester. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Rácalmás Város  hivatalos facebook oldala. 

Tűzoltóautó 
eladó!

HIRDETMÉNY
Rácalmás Város Önkormányzat meghirdeti  eladásra   

a Rácalmási Polgármesteri  Hivatal udvarában található  
(2459 Rácalmás Szigetfő u. 11-13.)  forgalomból kivont, 
üzemképtelen    

TŰZOLTÓAUTÓT .
Az tűzoltóautó ára minimum 500.000 Ft, azaz ötszáz-

ezer forint. 

Az ajánlatokat zárt  borítékban,  személyesen    lehet   
benyújtani   2022.   május  27-én  (pénteken) 11.00 órá-
ig a polgármesteri hivatalba (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 
11-13.)  Borítékon fel kell tüntetni: Tűzoltóautó vételi 
ajánlata

Az ajánlatok   bontása  2022. május 27-én  (pénteken) 
11.30  órakor lesz, melyre minden ajánlattevőt e hirdet-
ménnyel egyidejűleg meghívok. A nyertes ajánlattevő az 
lesz, aki a legtöbbet ajánl  a járműért. 

A vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyide-
jűleg kell megfizetni a polgármesteri hivatal házipénztá-
rába. Az adásvételi szerződés megkötésére az ajánlatok  
bontását követő 5 munkanapon belül kerül sor. 

A járművet megtekinteni – telefonon történő egyezte-
tést követően – lehet.  Időpontot egyeztetni Krausz Zsu-
zsanna aljegyzőnél lehet a 06 30/216-2316 telefonszá-
mon.

Schrick   István
polgármester 
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Nem tökölünk! Fesztiválozunk!

Új helyszínnel gazdagodik az idei Tökfesztivál
Javában és gőzerővel dol-

gozunk az idei, a XVIII. 
Rácalmási Tökfesztivál meg-
szervezésén, és ígéretünket 
betartva folyamatosan tájé-
koztatjuk a rácalmásiakat a 
munkák pillanatnyi állásáról 
és a tervekről. Tesszük ezt 
több megfontolásból is. Sze-
retnénk, ha városunk lakói 
már az előkészületek során 
részeseivé válnának ennek 
a folyamatnak, megismer-
nék a nehézségeinket és a 
törekvéseinket egyaránt. Jó 
lenne továbbá, ha építő jel-
legű javaslataikkal támogat-
nának bennünket, hogy - bár 
országos hírű és rangú ez a 
rendezvény - mégis valóban 
a miénk, rácalmásiaké is ma-
radhasson.

Honnan is folytassam a 
korábbi tájékoztatást… Le-
gyünk túl a negatívumon. 
Talán mondanom sem kel-
lene, hiszen az élet minden 
területén tapasztalja min-
denki: komoly és folyamatos 
árváltozásokkal, drágulással 
kell megbirkózni. A szolgál-
tatások, az árak emelkedtek, 
ami szükségessé tette a fesz-
tivál költségeinek újra gon-
dolását és áttervezését.

Örömteli ugyanakkor, 
hogy a fő programok nem 
változnak! Viszont - koráb-
ban már említettem - a  0. 
napot kénytelenek voltunk 
elengedni, tehát az elmarad!

Nem kell viszont le-
mondani a harmadik hely-
színről! Továbbra is fenn-
tartjuk a fesztivál bővítését, 
azt, hogy több helyszínen is 
megjelenjen Rácalmás terü-
letén a Tökfesztivál. 

A fesztiváli helyszínei a 
következők:

1. Jankovich-kúria idén 
ősszel is a fő helyszínünk 
lesz. Itt zajlanak majd a köz-
ponti események: színpadi 
műsorok, kiállítások, gyer-
mekprogramok, tökfaragás. 
Itt lesznek a játszó eszkö-
zök, az étel-ital és kézműves 
árusok.

2. Millenniumi park és 
főutca: itt lesznek láthatók a 
különböző csoportok, iskola, 
óvoda által készített tökde-
korációk (erről külön is ír-
tunk az áprilisi lapszámban). 
A részletekről júniusban és 
júliusban tájékoztatjuk Rá-
calmás lakóit és intézmé-
nyeit.

3. ÚJ HELYSZÍN a Vizi 
Gábor Vizitúra Megálló-
hely, ahol főleg csoportos és 
egyéni gyermekprogramok 
várják a fesztiválozókat. Fel-
nőtteknek is kínálunk szó-
rakozási lehetőséget ezez 
a helyszínen is. De ezekről 
később részletes tájékozta-
tást fogunk adni.

Örülnénk, ha már most, 
az előkészületek során eljut-
na  az információ minden-
kihez, aki gépkocsival kíván 
érkezni a Tökfesztiválra: a 
zsúfolt parkolás miatt az 
idén az alsó Duna-parti 
parkolókat is be szeretnénk 
vonni a parkolási lehetősé-
gek közé.

Jó hírünk, újdonságunk: 
itt, az alsó Duna-parton 
is meglepetés programok 
várják a hozzánk látogató-
kat. Egy kicsit közelebb vi-
szünk mindenkit a rácalmási 
Duna-part és sziget szépsé-
geihez. A fesztiválozás előtt, 
után vagy közben itt is lehet 
időzni, kikapcsolódni, feltöl-
tődni. A gyerekeket sok szí-
nes elfoglaltság várja.

Reméljük ismét tudunk 
kisvonatot is bérelni, ami 
régóta nem volt a Tökfesz-
tiválokon, viszont koráb-
ban nagy népszerűségnek 
örvendett. Ezzel lehet is a 
helyszínek között közle-
kedni, nézelődni, talán Rá-
calmás nevezetességeket is 
érinteni.

A költségek emelkedé-
se miatt kénytelenek vol-
tunk mi is alkalmazkodni a 
körülményekhez. Nem te-
hettünk mást, fájó szívvel, 
de minimálisan emeltünk a 
belépődíjakon. Osztottunk 
szoroztunk, a lehető lega-
lacsonyabb szinten tartot-
tuk, de mégis emeltük, hogy 
színvonalas zenekarokat 
tudjunk hozni a színpadra. 
Ha valaki volt koncerteken 
tudja milyen összegű kon-
cert belépők vannak minde-
nütt. Nos, a Tökfesztiválon 
szerintem idén is nagyon ba-

ráti áron vehetnek részt akár 
több koncerten is egy napon. 

A beléptetés ezúttal is több 
helyszínen lesz, a belépője-
gyet és karszalagot több he-
lyen lehet majd megvásárol-
ni. Tervezzük kialakítani az 
elővételes jegyárusítást is!

A Tökfesztivál területe-
ken -  amennyire lehetséges 
- újítani szeretnénk, változ-
tatni a területek kihasznált-
ságán, hogy a korábbinál 
változatosabb legyen a kí-
nálat. Mondok egy példát: a 
tökfaragás átköltözik a szín-
pad alatti úgynevezett ízek 
utcája nagy sátorba, és a kö-
zelébe csoportosítanánk a 
kimondottan gyermekeknek 
szóló árusokat és más kíná-
latot.

A fesztivál szombat dél-
előttjére a bringatúra már 
szervezés alatt van. A tervek 
szerint a sportpályáról in-
dulnának a túrázók, Rácal-
más nevezetességeit érintve 
haladnának a településen, és 
komoly ajándékok, játékok 
várnák őket útközben.

Különlegességet tartogat 
majd a vasárnap: a Retróau-
tók III. bemutatója várja az 
érdeklődőket. Bízunk benne, 
egy kisebb autós felvonulás 
is belefér a programba.

Ezúttal ennyi, előzetes-
ként. A véglegesített progra-
mok, események, időpontot 
és fontos információk az el-
következendő hónapokban 
is részletesen jelennek majd 
meg a Rácalmás újságban. 
Addig is ne feledjék: min-
denkit vár a Tökfesztivál!

Steiner Lajos
a Rácalmási  

Városvédő és Szépítő 
Egyesület elnöke 

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
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Rácalmás a török korban (2.) 
Az összeírásokban fel-

sorolt rendkívül változatos 
adónemekből következtet-
hetünk a termésre, a csalá-
dok életszínvonalára. A la-
kosság adót fizetett a gabona, 
must, szőlő, gyümölcs, len-
cse, bab, borsó, vöröshagy-
ma, fokhagyma, lenmag, len, 
kender, tűzifa, szalma, széna, 
hal, méhkas, sertés, malom, 
menyasszony, után. Volt te-
lekadó, hagyatéki „illeték”, 
kapuadó, bírság. A súlyos 
adóterhek ellenére a rendel-
kezésünkre álló defterekből 
azt látjuk, hogy a lakosság 
gyarapodása, a borkultúra 
fellendülése jellemezte a tö-
rök uralom első ötven évét. 

A harcok elmúltával las-
san megindult az élet, mű-
velni kezdték a földeket, ál-
latokat tartottak. Az első 
adóösszeírásban szereplő 
adatokhoz képest 1590-re 
meghétszereződött a búza-
termés, megtízszereződött 
a sertések (25-ról 250-re) és 
méhkasok (20-ról 200-ra) 
száma, malom is működött. 
Tartottak aprójószágot és bi-
tang állatot (szarvasmarhát). 
A szőlőművelés, gabonater-
mesztés, állattenyésztés még 
ebben az időszakban is ko-
moly árutermelésre volt ké-
pes. Azt láthatjuk, hogy kör-
nyező településeken élők is 
birtokoltak Almáson szőlős-
kerteket. Mindezek ellenére 
a meghódított területeken 
folyamatos volt a pusztulás, 
„pusztásodás”. Ennek oka az 
volt, hogy a török és a ma-
gyar katonák rendszeresen 
késve, vagy egyáltalán nem 
kapták meg a zsoldjukat, és 
igyekeztek a másik fél te-
rületén lévő falvakból élel-
miszert, állatokat rabolni. 
Egy-egy martalóc csapat be-
törésekor a lakosság a lösz-
falba a főként bor tárolására 
fúrt pincékben keresett me-
nedéket. Aztán kijavították a 

feldúlt házakat, folytatták az 
életüket.

Rácalmáson legendákat 
mesélnek a titkos földalat-
ti pincehálózatról. Nagybá-
tyám egy nagy guriga spár-
gát legombolyítva indult 
a Kiss Ernő utcai nyuga-
ti irányban fúrt pincéjük-
ben a domb belseje felé, és 
csak akkor fordult visz-
sza, amikor a föld alatti 
járat egyre romosabbá 
vált. Visszaérve aztán 
lemérte, hogy mekko-
ra zsineget tekert le, 
és az elért a mai Deák 
térig. Fiú kortársaim 
is tudnának mesélni a 
Somogyi Béla utcából 
induló és Kossuth La-
jos utcában kibukkanó 
pincejáratokról. Nem is 
csodálkozhatunk, hogy sze-
kér szakadt be lovastól, vagy 
napjainkban autó, egy elfe-
lejtett pincébe. Benczkober 
Gyula (későbbi nevén dr. 
Bárdos József ) emlékirata-
iban olvasható, hogy a Szi-
getfián álló házuknak lefelé 
két emelet mélységű pincéje 
volt, a felső téglával kirakva, 
az alsó csak a földbe ásva, de 
a negyedik szomszédig el-
nyúlt. Az öregek mesélték, 
hogy egyszer egy vasfazék 
pénzt találtak az egyik lép-
cső alatt, és mire a munká-
sok az utcára értek vele elej-
tették és így az egész falunak 
jutott belőle. Ezért aztán az 
egymást követő kincskere-
sők felfeszegették a lépcső-
ket. Arról is írt, hogy 20 m 
mély volt a kútjuk. Hason-
ló lehetett a tőlük nem olyan 
messze álló Tallián kastély-
ban is, ahol – úgy mesélik – 
belesett a tyúk az üregbe, és 
lenn a Deák téren jött ki.

A hódoltságon élő pa-
rasztság helyzetét tovább 
nehezítette, hogy a kirá-
lyi Magyarországra mene-
kült földesurak, az egyház 

és az uralkodók is igényt 
tartottak korábbi jövedel-
meikre. A kettős adóztatás 
rendszerébe idővel a török 
hatóságok is beletörődtek. 
Időnként egyeztettek is egy-
mással a török és magyar föl-
desurak az adók mértékéről, 
sőt közösen telepítették be 
az elnéptelenedett falvakat. 

1689-ben „Almás: Jobbágyi-
adó és szolgáltatás a török 
alatt: tizedek, robot, kész-
pénz, bárány. Keresztény föl-
desúrnak karmazsin csizma, 
vaj, zsír, hízott sertés.” 

Az 1590-es évek elejé-
től az ország tartós hadszín-
térré vált. A tizenötéves há-
ború során az oszmánok és 
az ellenük vívó, zsákmányra 
éhes idegen zsoldosok egya-
ránt könyörtelenül sarcol-
ták, gyilkolták a lakosságot. 
A harcok következtében éh-
ínség és szörnyű járványok 
pusztítottak. Az emberek el-
menekültek, vagy meghal-
tak. (1684-es ráckevei bírói 
krónika feljegyzéseiben ol-
vashatjuk, hogy 26 helység, 
többek között Almás, föl-
dönfutóinak adtak menedé-
ket „Kevi” szigetei). 

1685-ben azt jegyzik fel 
az összeírók: „Almás lakat-
lan, mint a környékbeli kö-
zségek nagy része: Ivancsa 
(Iváncsa), Adony, Pentele, 
Szabolcs (Puszaszabplcs), 
Czikulya (Cikola), Perkath 
(Perkáta), Venyn (Venyim), 
Baracsa (Baracs), Előszá-

lás, Földvár, Erchin (Ercsi), 
Batta (Százhalombatta)”. A 
Duna menti településeket a 
kortársak „elpusztult föld-
ként” emlegették.

1686-ban felszabadult 
Buda és hamarosan ez a te-
rület is. Évtizedek kellettek, 
hogy meginduljon az élet a 
romok felett. Az elpusztult 
lakosság helyére határain-
kon túlról jöttek telepesek. A 
Duna melletti községekben 
végig rácok telepedtek le. Az 
első időkben vándorló, válta-
kozó volt ez a lakosság, so-
kan a zsoldosokkal érkeztek, 
és rendkívül egyszerű körül-
mények között, földbe vájt 
kunyhókban éltek, amint 
ezt az összeírások rögzítik. 
A második hullám I. Lipót 
hívására Csernijevicz Arzén 
pátriárkával lépett orszá-
gunk területére 1690-ben. 
Az 1696. évi összeírásban 
Rácz Almáson 40 porta sze-
repel, valamennyi név szerb 
(ma is itt élő család a Vukalo, 
ma Vukajlovics). Az egysé-
ges utasítás szerint egy por-
tához négy jobbágycsaládot 
kellett számítani. 1698. no-
vember 1-én azt jelentette 
Radics harmincados a budai 
kamarai adminisztrációnak, 
hogy a katonai executiók 
(végrehajtás, zaklatás) miatt 
Pentele és Almás lakosságá-
nak nagy része elköltözött. 
Az 1715. évi országos össze-
írásban az áll Almásról. hogy 
„rácok használják”. 

Németh Miklósné
Forrás: hungaricana.hu/ 

Könyv – és Dokumentum-
tár/Pest Megye Múltjából 6. 
sz. Káldy Nagy Gyula: a bu-
dai szandzsák 1546-1590 
évi összeírásai. Demográfiai 
és gazdaságtörténeti adatok. 
(Budapest 1985)

Káldy-Nagy Gyula: Ha-
rács szedők és ráják

hungaricana.hu/Urbáriu-
mok és összeírások

Rácalmáson 
legendákat 

mesélnek a tit-
kos földalatti 

pincehálózatról
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Szalai Árpád kilencvenedik születésnapján mutatták 
be legújabb, Rácalmás múltjáról bemutató könyvét

A családtagok jelenlété-
ben Szalai Árpádot kö-
szöntötték kilencvenedik 
születésnapja alkalmából a 
rácalmási önkormányzat, a 
városvédő egyesület, a nyug-
díjasklub vezetői és tagjai, 
valamint barátok, ismerősök 
április 28-án. A nagyszabá-
sú ünnepséget összekötötték 
Árpád legújabb – az ötödik 
– helytörténeti könyvének, 
a Rácalmási mozaikoknak a 
bemutatójával is.

Szalai Árpádot, Rác almás 
díszpolgárát, a Podmanicz-
ky-díj tulajdonosát, a Város-
védő és Szépítő Egyesület 
megálmodóját és megterem-
tőjét, korábbi önkormány-
zati képviselőt, alpolgár-
mestert, múltkutatót sokan 
ismerik nem csak városunk-
ban. Sokat tett lakóhelyéért, 
Rácalmásért és annak kö-
zösségéért. A közös munká-
val töltött éveket idézte fel a 
kilencvenedik születésnap-
ja alkalmából tartott ünnep-
ség köszöntőjében elsőként 
Schrick István polgármester. 
Visszaemlékezett a kezde-
tekre, amikor 1982-ben Ár-
pád Rácalmásra költözött, 
és szívügye lett a sziget vé-
detté nyilvánítása, azonnal 
elkezdett foglalkozni vele. 
Nosztalgiázva gondolt visz-
sza a rendszerváltás éveire, 
és arra, milyen nagy utat tet-
tek meg együtt a falu-, majd 
a városvédőkkel az 1994-es 
választások óta. Elismeréssel 
szólt a tökfesztiválról, amely 
Szalai Árpád nevéhez kötő-
dött, és évek alatt országos 
hírnévre, fesztiváldíjra érde-
mesült, mellette az almavi-
rág fesztivál is nagy siker, az 
általa megálmodott és meg-
szervezett Raáb Ervin-mű-
vésztáborok pedig nemcsak 
eseményként öregbítették 
Rác almás hírnevét, de köz-
téri alkotásaikkal jelentős 
értékkel is gazdagították a 

települést. Szervezte a fa-
ültetéseket, a város közté-
ri parkjainak szépítését, vi-
rágosítását, meghirdette a 
Virágos Rácalmásért ver-
senyt. Szívügyének tekin-
tette az értékek megóvását, 
a helyi épített és természeti 
kincsek védetté nyilvánítá-
sát, ezeket füzetekbe, köte-
tekbe rendezve mutatta be a 
helyieknek és az érdeklődő 
turistáknak, majd elkezdte 
egyre intenzívebben kutatni 
Rác almás múltját, bújta a le-
véltárakat, beszélgetett em-

berekkel, ami szintén írásra 
ösztönözte, hogy megossza 
ismereteit, a feltárt anyago-
kat, történeteket másokkal is. 

– Mindeközben össze-
kovácsolódott egy komoly, 
tettre kész csapat, egy kö-
zösség Árpád háta mögött, 
amelynek tagjait összefogta, 
irányította és motiválta őket, 
a városvédőket és a nyug-
díjasokat nem egy vagy két 
évig, de évtizedeken keresz-
tül. Sokat köszönhet nekik a 
település – mondta a polgár-
mester. 

A Napfény Nyugdíjas 
Klub tagjai nevében Bánhe-
gyesi Attiláné Marika kö-
szöntötte Árpádot egyebek 
mellett azzal a szép gondo-
lattal, hogy „fiatal bárki le-
het, de idős csak a legjava”. 
Steiner Lajos, a Rác almási 
Városvédő és Szépítő Egye-
sület elnöke különleges aján-
dékkal kedveskedett a nagy 
elődnek: számozott emlék-
lapot alapított az egyesület, 
és az elsőt Szalai Árpádnak, 
a másodikat pedig a feleségé-
nek, Ilikének adományozták 
ebből az alkalomból. Mert 
talán mondanunk sem kell, 
hogy mint minden sikeres 
férfi, úgy Árpád mellett is ott 
áll egy fantasztikus asszony, 
akire mindenben számíthat.

Szalai Árpád jóvoltából, a 
szerző 90. születésnapjához 
kapcsolódóan, újabb kötet-
tel gazdagodott a Rácalmás 
múltját bemutató könyvso-
rozat. A Rácalmási mozai-
kok bemutatója április 28-
án este a művelődési házban 
volt, amelynek nagyterme 
zsúfolásig megtelt erre az al-
kalomra.Nagyon sokan gratuláltak az ünnepeltnek

Szalai Árpád és felesége Ilike, valamint lányuk Gabi és fiuk Balázs a születésnapi ünnepségen
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„Ezzel a sorban ötödik 

kötettel a szerző – szándéka 
szerint – lezárt egy idősza-
kot, mi pedig megismerhet-
jük évek óta tartó munkás-
ságának utolsó szeletét is. A 
helytörténeti kutatás teljes 
embert kívánó tevékenység, 
köszönet illeti azt, aki ide-
jét áldozza erre. Tiszteletre 
méltó szándékból, jelentős 
időráfordítással, sok-sok ku-
tatómunkával születtek meg 
egymás után a kötetek az el-
múlt évtized folyamán. Min-
den egyes könyvel egyre szí-
nesebb és teljesebb összkép 
rajzolódik ki az olvasóban a 
település, Rácalmás történe-
téről, és az itt valaha élt em-
berek életéről. Egy telepü-
lés múltja, ami egyúttal a mi 
közös múltunk is, rengeteg 
érdekességet és nagyon sok 
tanulságot is tartogat a ké-
sőbbi generációk számára.” 
– olvashatjuk Schrick István 
polgármester ajánlását.

A könyvbemutatón Né-
meth Miklósné alpolgár-
mester hangsúlyozta: 

– Amikor tanítóképzős 
voltam, a hetvenes években, 
egy néprajzos tanárom azt 
mondta, maga meg tudná 
írni a faluja történetét. Rá-
calmásnak története van? – 
csodálkoztam. Bár hallottam 
otthon sok régi történetet, 
de nem gondoltam, hogy ez 
történelem. Számomra ak-
kor még az osztályharcok, a 
háborúk vonulata volt, ami-
be egy település múltja nem 
illett bele. Nem is csoda, ha 
a Rácalmásról szóló első 
könyv 1996-ban jelent meg 
Hetényi István tollából. Na-
gyon sokan használjuk ezt 
forrásműnek. És megszü-
lettek a kisebb visszaemlé-
kezések, amelyek részterü-
leteket karoltak fel, például 
Mosonyi Misi bácsi jóvoltá-
ból megismerhettük a Pajzs 
család történetét. Szalai Ár-
pádnak köszönhetjük azt, 
hogy a Bárdos József kéz-
iratot, önéletrajzot megkap-
tuk, és ebből is nagyon sok 
mindent tudhattunk meg a 

régi időkből. Sárközi doktor 
felesége, Rózsika néni is írt 
Rácalmásról, de sajnos a má-
sodik kötet nem jelenhetett 
meg, pedig biztos az is na-
gyon érdekes lett volna. 

Immáron az ötödik köte-
tet jelenteti meg Szalai Ár-
pád Rácalmásról. Az első 
Rácalmási örökségünk cím-
mel jelent meg, összegez-
te, összerendezte azokat az 
építészeti, természeti értéke-
ket, amelyeket itt megtalál-
hatunk. Aztán jöttek a híres 
emberekről, a fontos szemé-
lyiségekről szóló könyvek, 
aztán iparosokkal, földmű-
vesekkel, halászokkal fog-

lalkozó írásokat ismerhet-
tünk meg. Az utolsó órában 
kezdte el összegyűjteni eze-
ket a történeteket. Gondolja-
nak csak bele, évek múlva há-
nyan élnek vajon azok közül, 
akiket kérdezett, akik még 
emlékeznek a 1945 előtti 
időkre. Árpád óriási munkát 
fektetett a gyűjtőmunkába, 
amiért nagyra becsülöm őt. 
Nem gondoltam volna soha, 
hogy ennyi mindent fog ta-
lálni. Őszintén meglepődtem 
azon, mennyi ismert ember 
lakott itt, és azok az egysze-
rű iparosok, kereskedők is 
mi mindenre voltak képesek 
annak idején. Ezekre ő ta-

nított meg engem. Mond-
hatom: fölrakta Rácalmást a 
térképre. Aki eddig azt hit-
te, itt nem történt semmi, 
rájöhetett arra, ennek a te-
lepülésnek múltja van. Mi-
ért fontos a múlt? Nem azért, 
mert öregszünk és elkezdünk 
nosztalgiázni. Azért, fontos 
a múlt, mert a most emlékei 
tartanak össze bennünket, 
azok adnak egy identitást, 
önazonosságot. És Szalai Ár-
pád ezért nagyon sokat tett. 
Köszönettel tartozunk azért, 
hogy vannak olyan emberek, 
mint ő, akiknek fontos, hogy 
egy közösségnek önbecsülé-
se legyen, ismerje a múltját 
és legyen jövője. Örök fiatal, 
mert mindig tele van tervek-
kel. Most ugyan azt nyilat-
kozta az előszóba, hogy az 
utolsó mozaik darabkákat il-
leszti bele az életművébe. De 
kíváncsi leszek, ha újabb mo-
zaik darabokra lel, mi lesz ak-
kor? – mondta Németh Mik-
lósné.    

A könyvbemutatón Szi-
lágyi Irén volt Szalai Ár-
pád segítségére, válaszolva a 
szerző örömmel mondott el 
Rácalmás múltjából további 
adalékokat, egészen a hon-
foglalásig visszanyúlva tud-
hattak meg érdekességeket a 
vendégek. Szó volt a Sziget-
fő egykori jelentőségéről, a 
dr. Bárdos József kéziratok-
ról, a szentkútról és a szent-
kúti kápolnáról. Kupsza Já-
nos olvasott fel érdekes és 
humoros történelmi leíráso-
kat egyebek mellett Paczo-
na Istvánról, akinek a leszár-
mazottja, a fővárosban élő 
Paczona Márta is jelen volt 
a könyvbemutatón. Továb-
bá ott volt a Rácalmás köl-
tőjeként emlegetett Kondor 
Károly Gyula felesége is, aki 
meghatódva olvasta a fér-
jéről szóló oldalakat Sza-
lai Árpád új könyvében, és 
hallgatta a versidézeteit, va-
lamint a Lendvai Józsefné 
által elszavalt Kései vallo-
más című  Kondor Károly 
Gyula költeményt. (Forrás: 
duol.hu)

Szalai Árpád meghatottan vágta fel a születésnapi tortáját

Szilágyi Irénnel közösen az új helytörténeti könyv bemutatóján
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Havonta beszélgetős talk-show
Tavaly augusztus óta minden hónap utolsó keddjén be-

szélgetős talk-showt tartunk Egy kávé Micivel címszóval a 
művelődési házban. Áprilisban Kósa L. Adolf látogatott el 
Rácalmásra és ismerhettük meg sokoldalúságát sztorikból, 
archív felvételekből. Májusban a Rippel fivérek lesznek a 
vendégeink, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
Váltsa meg előzetesen a jegyét a művelődési házban! (Továb-
bi fotók: Rácz-Lambada József/Facebook.com/Rácalmási Mű-
velődési Ház)

HETEDHÉT  
JÁTÉKFESZTIVÁL
Székesfehérvári 
kirándulásra  
várom a cimborákat! 

A kirándulást 2022. május 28-án Dunaújvárosból délelőtt 
9 óra 30-as, Rácalmásról 9 óra 45-ös indulással, délután 5 
órai érkezéssel tervezzük. 

Az utazás különjáratos busszal történik!
Színes programokban lesz részünk, ellátogatunk a székes-

fehérvári gyermeknapra, a Hetedhét Játékfesztiválra. Játéko-
san barangoljuk be a történelmi belváros nevezetes helyeit.

Szükség lesz úti csomagra, enni, innivalóra, és a jó kedv se 
maradjon otthon!

Vásárlásra is lesz lehetőség, némi zsebpénzről gondoskod-
jatok!

Jelentkezési határidő: 2022.május 24.
Jelentkezni aktív cimbora klubtagoknak lehet, akik rend-

szeresen részt vesznek a Cimbora Klub foglalkozásain.
Jelentkezni Marcsi néninél lehet a 70/512-6676-os te-

lefonszámon.
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Könyvajánló
Bucsi Mariann: Érintés

Biztos vagyok benne, hogy 
ez a kötet nem véletlenül 
kapta az Érintés címet. Mert 
Bucsi Mariann novelláit ol-
vasni olyan, akár az érintés, 
melynek nagyon sok formá-
ja van. Némelyik a kíméletlen 
valóságot vágja az arcunkba, 
olyan mély és tűpontos tar-
talomközléssel, hogy lehe-
tetlen elmenni mellette. Újra 
és újra lejátsszuk magunk-
ban a történetet, és keressük 
a saját megoldásunk. Mások 
a lelkünkig hatolnak, képe-
sek könnyeket csalni a sze-
münkbe, megérintenek és az 
átadott érzések belénk ég-
nek. Vannak történetek, me-
lyekben megmutatkozik az a 
tanulhatatlan, zsigerből jövő 
humor, amitől a második sor-
ban már folynak a könnyeink. 
Ilyen színes ez a kötet…

Minden novella képkoc-
kákként pereg a szemünk 

előtt, és a tökéletes szerkesz-
tésnek köszönhetően a döb-
benetet váltja a lélek simo-
gatása majd a rekeszizmokat 
nem kímélő kacagás. Mari-
ann képes arra, hogy érzel-
meket váltson ki, s ezzel a 
gyűjteménnyel bebizonyít-
ja, meg tud érinteni. Csak 
hagyni kell, hogy megtegye!

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtárvezető- 

művelődésszervező

Író-olvasó találkozók: Fábián Janka, Békés Márta és Gáti István, Szép Zsolt
Az elmúlt két évben a jár-

ványhelyzet miatt nem volt 
túl sok lehetőségünk író-
olvasó találkozókat tarta-
ni a könyvtárban, így külön 
öröm számunkra, hogy most 
végre újra találkozhatunk a 
hazai szerzőkkel.

Idei első beszélgetésünk 
alkalmával Fábián Janka 
volt a vendégünk a könyv-
tárban, aki bár már nem elő-
ször járt Rácalmáson, még-
is hálás volt a nagyszerű és 
figyelmes közönségért. Akik 
ellátogattak április 22-én 
este a könyvtárba egy telt-
házas, mégis családias han-
gulatú író-olvasó találkozón 
vehettek részt, ahol szó esett 
a szerző legújabb kisregénye 
mellett  jövőbeli terveiről 

és a méltán népszerű, eddig 
megjelent köteteiről is.

Szintén áprilisban a Cim-
bora Klub meghívásának 
eleget téve a Békés Márta, 
Gáti István szerzőpáros tar-
tott zenés verses előadást a 
gyerekeknek.

Májusban Szép Zsolttal, 
a Kárpát Walzer világának 
megálmodójával várjuk az 
érdeklődőket, míg júniusban 
Karády Anna, A füredi lány 
trilógiájának szerzője látogat 
el hozzánk.

A programokon való 
részvétel ingyenes, azonban 
minden esetben előzetes re-
gisztrációhoz kötött. A rész-
vételi szándékot telefonon a 
25/440-456-os telefonszá-
mon, vagy személyesen a 
könyvtárban lehet jelezni!

Könyvtári percek
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Megünnepeltük a madarak és fák napját
„Legyen a mi ajándékunk 

az erdő felé a szívből jövő 
énekszó, köszönetképpen az 
éltető forrásvízért, a tiszta 
levegőért, a gyógyító növé-
nyekért.”

Madarak és fák napja al-
kalmából nemzetközi erdei 
dalos találkozót szervezett 
az Erdő Ajándéka Erdei 
Iskola és Alapítvány. Mi is 
csatlakoztunk a több mint 

27 ezer résztvevőhöz, má-
jus 6-án, pénteken délelőtt. 
Velünk tartott az általános 
iskola két második osztá-
lya is. 

 Az Énekelj az erdőben 
élménynap az éneklés szár-
nyaló örömével kapcsolja 
össze az embereket a termé-
szettel. Nagyon jó érzés volt 
látni, hallani együtt kis kö-
zösségünket!

Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde
A Föld napját ünnepeltük áprilisban
2022. április 20 – 22.

A három napos, Föld napi 
rendezvénysorozat első nap-
ján ZÖLD KIRÁNDU-
LÁS-ra mentünk az iskolá-
ba készülő 36 kisgyermekkel 
és az óvoda dolgozóival. A 
Velencei tavon 1 órát ha-
jókáztunk, majd megláto-
gattuk a Rohonczi ROHO 
István képzőművész által 
Rácalmáson készült Mis-
ka huszárt, végül a Sukorói 
Pagony Vadaspark és Arbo-
rétumba kirándultunk, ahol 
a nap hátralévő részét töl-
töttük csodás környezetben, 
gyönyörű kiránduló időben.

Második nap szlogen-
je: „ÉRKEZZ SAJÁT 
JÁRGÁNYODDAL AZ 
ÓVODÁBA!”  -délelőtt az 
intézmény előtti lezárt út-
szakaszon, az úttesten köz-
lekedhettek a gyermekek 
saját motorral, kerékpárral, 
rollerrel…

Délután „VEDD FEL A 
NYÚLCIPŐT ÉS FUS-
SUNK EGYÜTT!” címmel 
közös Nyuszifutásra invitál-
tuk a gyermekes családokat. 
Az eseményen - nagy örö-
münkre -  sokan részt vettek. 
A program során a mozgás, 
az egészséges táplálkozás, a 

környezet- és természetvé-
delem fontosságát népszerű-
sítette a Nyuszi! A Milleniu-
mi parkban körbe futottuk a 
tavat, majd a színpadon be-

mutatót tartottak a DKSE 
Torna Szakosztályának 
sportolói, végezetül Kovács 
István Mikulásnagykövet el-
hozta és bemutatta a 2008-

as Pekingi olimpiai fáklyát. 
Közben pedig az egészsé-
ges táplálkozás jegyében al-
mát és répát ropogtattak a 
megjelentek. Köszönet a 
rácalmási Fehérvári Zöldsé-
gesnek a támogatásért!

Az utolsó nap program-
jának helyszínét az időjárás 
miatt meg kellett változtat-
ni, eredetileg a Milleniumi 
parkban lett volna. Mivel 
esett az eső, az épületben 6 
állomáson különböző játé-
kokban vehettek részt gyer-
mekeink, melyek természe-
tesen kapcsolódtak a Föld 
napjához.

Végezetül elültettünk 
egy facsemetét, ezzel is téve 
bolygónkért, a Földért. 
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Kellemes élmény volt a szerb helytörténeti séta

A Rácalmási Szerb Ha-
gyományőrző Egyesület pár 
éve kapcsolatban van a Bal-
kán Hív Egyesülettel. Fő 
céljuk a Magyarországon 
élő szerb, horvát, macedón, 
rác, görög stb. népcsopor-
tok, hagyományaik és épí-
tett örökségük megismeré-
se és megismertetése. Közös 
elhatározással már több, 
mint két éve szerveződött 
ez az élménynap, de a pan-
démia miatt csak most 2022. 
április 30-án valósult meg a 
szerb és helytörténeti séta. 

Rácalmás Város Önkor-
mányzatát is bevontuk a 
szervezésbe, Németh Mik-
lósné alpolgármester asz-
szonyt kértük fel a település 
bemutatására és a séta veze-
tésére.

Elérkezett a séta nap-
ja, fogadtuk a közel 50 főt 
a Piac téren, akik zömében 
Budapestről érkeztek, de 
helybéliek és dunaújvárosiak 
is csatlakoztak a csoporthoz. 
Könnyű sétát tettünk a Mil-
lenniumi-tó körül. Követke-
ző állomásunk a művelődési 
ház volt, de útközben a főbb 
látnivalókat is ismertettük. 

A művelődési házban 
szerb vendégvárás keretében 
helyi pálinkával köszöntöt-

tük a résztvevőket, majd 
kávé, frissítő és sütemények 
következtek, a süteményeket 
Kupsza Vera és Borné Ildi 
készítette. Ezután elkez-
dődött Németh Miklósné 
Rácalmásról szóló történe-
ti előadása, vetítéssel egybe-
kötve.

Előadás után a sportcsar-
nok és a Trafik Múzeum 
megtekintése következett, 
majd séta a Deák tér érinté-
sével és a holokauszt emlék-
mű megtekintésével a szerb 
templomhoz. A szerb orto-
dox egyházat, a templomot, 
a szerbek történetét és ha-
gyományait bemutatta Mo-
hainé Csupity Zsófia a helyi 
szerb közösség vezetője.

A szerb templom után 
a Duna-parton a vízitúra 
megállóhelyet és sportte-
lepet néztük meg, Bölcskei 
Ferenc értékes ismerteté-
se mellett. Sokan kedvet is 
kaptak egy jó vízi túrához, 
amit legközelebb összeköt-
nek szigettúrával is. A vad-
regényes dunai Nagy-szige-
tet az esőzések okozta nagy 
sár miatt nem tudtuk bejár-
ni, csak kedvcsinálóként be-
kukkantottunk.

Következett a gyönyö-
rű Jankovich-kúria, me-

lyet bejártunk, megismertük 
történetét, a kiállítások-
ban gyönyörködtünk. To-
vább indulva a Salamon-kút 
mellett elhaladva  a Ko-
vács György képgalériába 
tértünk be, ahol megcso-
dáltuk a gyönyörű festmé-
nyeket. Szemben az evangé-
likus-református templomot 
is meglátogattuk, ahol Kiss 
Sándorné, Vilma sok érté-
kes információt osztott meg 
velünk.

Ezután megnéztük a Jan-
kovich-kápolnát, Halász 
Miklós fogadott minket a 
kápolna történetével. A ka-
tolikus templomot Vadász-
né Marika mutatta meg és 
megismertük történetét is.

A szerb és helytörténe-
ti séta végén visszatérünk a 
Művelődési házba, ahol fi-
nom ebéd, adonyi borok és 
frissítők vártak minket. A 
közös ebéd után a Rácalmási 
Szerb Hagyományőrző 
Egyesület jóvoltából egy rö-
vid műsor következett, Né-
meth Irma szerb népdalo-
kat énekelt, Juhos Melinda 
harmonika kísérete mellett. 
Melinda még megörvendez-
tetett minket délszláv har-
monika repertoárjával is. A 
végén kóló táncház és kóló 
tanítás következett, mely-
be sikerült bevonni a cso-
port tagjait. Az egész na-
pos programról mindenki 
nagy élményekkel távozott. 
Sikerült elérni, hogy a cso-
porttagok közül sokan visz-
szatérnek majd a rácalmási 
programokra és barátaikat is 
elhozzák egy újabb élmény-
napra

A rácalmási szerb közös-
ség legközelebbi programja 
a szerb templom védőszent 
ünnepe 2022. június 11-én 
10 órakor kezdődik, melyre 
szeretettel várunk minden 
érdeklődőt. 

Mohainé Csupity Zsófia
Rácalmási Szerb  

Hagyományőrző Egyesület
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Jankovich-napok 2022. április 11-13.
Már hetekkel az esemény előtt elkezdtünk készülni erre 

a három napra.  Megválasztottuk a jelöltünket, engem, a 
párt nevet, ami GhostBusters lett, és elkezdtük a felkészü-
lést a megmérettetésre. Logót, kitűzőt készítettünk, sokszo-
rosítottunk, színeztünk és vágtunk. Lepedőt festettünk, vi-
deót készítettünk. Megszerveztük a leendő programokat. 
Nagyon sok munkánk volt az előkészületekben. Elérkezett 
a Jankovich hét első reggele, amit már nagyon vártunk. 6 
órakor már mind az iskolánál voltunk és, izgatottan vártuk, 
hogy elkezdhessük a munkát. Ekkor álltunk neki az előre el-
készített plakátok és propagandaanyagok kiragasztásának. A 
kampány ezzel kezdetét vette. Mikor elkészültünk a ragasz-
tásokkal, a kapuban vártuk a gyerekeket, agitáltuk őket, hogy 
minket válasszanak és a döntésüket próbáltuk befolyásolni 
cukorkával, csokival, fagyival. Kedden déltől kampánycsend 
lépett életbe. A kora délutáni órákban megtörtént a válasz-
tás. Sajnos alul maradtunk. 

Szerda délelőtt viszont megmutathattuk az eddigi mun-
kánk gyümölcsét. Az iskola diákjai látszólag jól érezték ma-
gukat, és nekünk pont ez volt a célunk. Nagyon sok lehető-
ségből választhattak. Az udvaron volt ugrálóvár, rendőrautó, 
rabomobil, tűzoltó autó, és batikolás, az iskola épületében 
pedig arcfestés, ékszer készítés, sminkelés, hajfonás, X-box, 
számítógépes játékok, robotika, és színházi jelmezekbe is be 
lehetett öltözni. A kiérkezett rendvédelmi szakemberekkel 
lehetett beszélgetni, kérdezni a munkájuk szépségéről és ne-
hézségeiről. A büntetés végrehajtás hozott ki kábítószer és 
nyomkereső kutyákat, akikkel egy rögtönzött bemutatót is 
tartottak nekünk. Még az udvaron volt egy teljesen más jel-
legű kutyás bemutató is. Itt az idomítottság volt a fő szereplő. 
A délelőtt egyik fénypontja a Bartók Kamaraszínház tánc-
művészeinek előadása volt a tornateremben. Ízelítőt adtak a 
régi hagyományos magyar táncokból.

A háromnapos rendezvény sorozat zárását a „meglepe-
tés vendégek zárták”. Itt már a hangulat a tetőfokán tom-
bolt, hisz a meglepetés vendégeink osztályfőnökeink, Vanda 
néni és Rita néni voltak, két bevállalós pedagógus, valamint 
az igazgatóhelyettes, István bácsi, és további két tanárunk, 
Kálmán bácsi, és Laci bácsi egy fergeteges „Sandokan” fel-
lépést tartottak.

Köszönetet mondunk a tartalmas és színvonalas prog-
ramokért, támogatóinknak a segítségükért, a Bartók Ka-
maraszínháznak és Művészetek Házának, a dunaújvárosi 
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságnak, a Pálhalmai Orszá-
gos Büntetés Végrehajtási Intézetnek, az Adonyi Rendőr-
őrsnek, a TESCO Dunaújváros áruháznak, Komolay Papír 
Írószernek, a Pomóthy üzletháznak és a Szülői Munkakö-
zösségnek!

Kolumbán-Portik Lehel, 
8.b osztály

 

Programok 

Film 

Ugrálóvár 

Ékszerkészítés 

Tánc  show a Bartók 
Kamaraszínház tánckara 
bemutatásával 

Jelmez próba 

Arcfestés 

Retró fotó 
X-BOX 

Kényszerítő eszközök bemutatója 
Tűzoltó autó 

Rendőr autó 
Rabomobil 

MEGLEPETÉS VENDÉG 

8.B 

Drogkereső kutya 

Találkozás két kortárs költővel
Csodálatos délutánt tölthettünk két kortárs költővel áp-

rilis 29-én a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban, a 
Cimbora Klubbal közös szervezésben.

A költészet napja alkalmából a kisgyermekek nagyon ér-
dekes, izgalmas zenés, verses perceket élvezhettek.

 Törökné Antal Mária, Marcsi néni, a Rácalmási Cimbo-
ra Klub vezetője köszöntötte vendégeinket. Sok-sok gyerek, 
közel hatvanan voltak kíváncsiak a költők verseire, kérdése-
ik megválaszolására. Másodikosoktól ötödikesekig töltötték 
meg zsúfolásig a termet.

 Gáti István fiatal költő, hiszen még csak 43 éves. Tízéves 
kora óta tudja, hogy költő lesz. Ez a vágya teljesült, de sok 
ezer verset írt az asztalfióknak, mire egyik versét  2004-ben 
közölte a Holmi című újság. Azóta már több lapban pub-
likált, megjelent önálló verseskötete, a Lehetne rend című. 
Gyerekversei több antológiában megtalálhatók, mint az 
Aranysityakban is. Legújabb kötete 2021-ben jelent meg a 
Móra Könyvkiadónál. Ez a tetkómese Kornélról, a kobráról 
szól. Lackfi János is elismeréssel szól erről a könyvről, amely 
szellemes, szikrázó rímekkel televarrott verses kalandozás. 

A fejezetek helyett , mivel kígyó a főszereplő, szisszeneteket  
találunk. Igen ötletes!

Azt javaslom a gyerekeknek, hogy olvassák el, és tetovál-
ják ki a lelküket, nem fog fájni, sőt jól fog esni !

 A két költő remekül felépített irodalmi élményt nyúj-
tott a gyerekeknek. Egy percre sem volt idő unatkozni, mert 
vagy gitározott Márta néni , vagy verseket mondtak, és be-
vonták aktív közreműködőnek a gyerekeket, amelyet nagyon 
élveztek. Több okos kérdést intéztek az előadókhoz, hasznos 
információkat tudhattak meg tőlük. Például kiderült, hogy 
István dalszövegeket is ír, s a legkedvesebb verse a Tél utca 
harmincnyolc, amelyet Szalóki Ági énekel Körforgás című 
lemezén. Az ötödikesekkel mi is meghallgattuk ezt  a dalt, 
és mély érzéseket, gondolatokat ébresztett bennünk. 

 A találkozó végén dedikált köteteket vásárolhattunk , 
amelyek emlékeztetnek majd erre a színes , értékes délután-
ra.  Köszönöm tanító kollégáimnak, a szülőknek, hogy se-
gítettek abban, hogy minél több kisgyerek vehessen részt a 
programon. Nem volt hiába!

Panyi Erika magyartanár
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25. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
  A Magyar Nyelvtudo-

mányi Társaság a Kárpát- 
medencei helyesírási ver-
senyt 1997 óta hirdeti meg 
Magyarországon, valamint 
a határon túli magyarlakta 
területeken tanuló általános 
iskolai 5-8. évfolyamos diá-
kok számára.

  A verseny célja: a ma-
gyar nyelv ápolása, a nyelv-
használat iránt érzett fele-
lősségtudat és az anyanyelv 
szeretetének erősítése. A 
versenyen a diákok helyes-
írási képességét mérik. Há-
rom fordulóból áll . A diákok 
feladatlapokat töltenek ki. A 
verseny anyaga 2004-től a 
Nemzeti Alaptanterv köve-
telményrendszerére épül.

 A verseny az idén 25. év-
fordulóját  ünnepli. Név-
adója, Simonyi Zsigmond 
eszperantista, nyelvtudós, 
egyetemi tanár, az MTA 
tagja volt.

Négy évtizeden át magyar 
nyelvészek új nemzedékét 
nevelte fel, és egyben tudós-
ként is maradandót alkotott.

1903-ban elkészítette a 
vallás- és közoktatásügyi 
miniszter megbízásából az 
új iskolai helyesírást, ame-
lyet csaknem az egész iro-
dalmi élet is elfogadott.

Az 1919-es évek elején 
az eszperantó nyelv egye-
temi oktatásának bevezeté-
sén dolgozott. Az eszperan-
tót 115 országban beszélik. 
Habár egyik ország sem fo-
gadta el hivatalos nyelvnek, 
az eszperantó több ország-
ban is, így Magyarországon 
is a hivatalos oktatás része. 
Használjuk utazáshoz, le-
velezéshez, nemzetközi ta-
lálkozókon, művészeti ren-
dezvényeken és tudományos 
kongresszusokon. Szókincse 
javarészt a nyugat-európai 
nyelvekből származik, nyelv-
tana erős szláv hatást mu-
tat, belső szerkezete inkább 
az agglutináló, azaz a ragozó 
nyelvekére hasonlít. Lazar 

Markovics Zamenhof, len-
gyel eszperantista, aki meg-
tervezte ezt a nyelvet, célja az 
volt, hogy egy könnyen ta-
nulható és politikailag sem-
leges nyelvet hozzon létre. 
Bízott abban, hogy ez a nyelv 
meghaladja a nemzetkultú-
rák határait, és előmozdítja a 
békét és a nemzetközi meg-
értést az emberek között.

Egy kis nyelvészeti ismer-
tető után rátérnék magára a 
versenyre. 23 éven keresztül 
a versenyt papíron, azaz off-
line oldottuk meg.A pandé-
mia miatt tavaly a területi/ 
iskolai forduló után elma-
radt a megyei forduló. Ezt 
nagyon sajnálom a mai na-
pig, mert olyan kiváló tanít-
ványom jutott az elmúlt év-
ben a megyei fordulóba Poór 
Panna személyében, aki esé-
lyes lett volna az országos 
döntőbe jutásra.

Az idei tanévtől a ver-
senyt online felületre he-
lyezték. Gyakorlási lehető-
séget biztosítottak a tanulók 
számára március 17-18-án. 
Megismerhették a gyerekek 
a feladatok fajtáit, a válasz-
adás módjait, hogy az 1. for-
dulóban minden zökkenő-
mentes legyen.

Az 1. fordulóra  5-6. évfo-
lyamon március 23-án, 7-8. 
évfolyamon március 24-én 

került sor. Iskolánk felső ta-
gozatából 25 diák vehetett 
részt az iskolai fordulóban. 

5. évfolyamből: Ábrahá-
movics  Zorka, Alexi Vivi-
en, Demeter Gréta, Füre-
di Laura, Harangozó Dóra, 
Hornyik Lilla, Udvari Nóra, 
Pinthoffer Jázmin, Virág 
Melitta

6. évfolyamból: Jankovics 
András, Szalai Zsombor, 
Szűcs Lívia, Tóth Noel

7. évfolyamból: Nyári Jáz-
min, Orsó Virág, Poór Dé-
nes, Riczkó Réka, Sipos Vi-
vien, Tamási Ádám

8. évfolyamból: Balo-
gh Vivien, Hornyik Eszter, 
Krizsán Krisztina, Pinthof-
fer Bence, Stverteczky Si-
mon, Szabó Patrik

Az 1. forduló legjobbjai 
jutottak tovább a 2., megyei 
fordulóba. Ez a digitális ver-
seny újdonságából követke-
zően és figyelembe véve az 1. 
versenynapon történt szer-
verproblémákat, megyén-
ként és fővárosi bontásban a 
legjobban teljesítő verseny-
zők 25 %-át jelentette.  A 
több mint 17.000 versenyző 
közül az erdélyi, felvidéki és 
vajdasági diákokkal együtt 
mintegy 4400 versenyző 
folytathatta a versenyt.

A mi 25 tanulónk közül 6 
diákunk vehetett részt a me-

gyei fordulóban. Harango-
zó Dóra 5. a, Módi Bettina, 
Tóth Noel 6.a, Poór Dénes 
7.a, Hornyik Eszter, Szabó 
Patrik 8.a.

A verseny 2. fordulója áp-
rilis 27-én volt. Intézmé-
nyünkből a megyei fordu-
lóban a 6 tanuló közül Tóth 
Noel érte el a legjobb ered-
ményt. Ő a saját, 6. évfolya-
mában a 17. helyezést sze-
rezte meg. 

Az idén a döntőbe diák-
jaink közül egy évfolyamon 
sem kerültünk be, de tanuló-
ink szépen helytálltak.

Az iskolai és megyei ver-
senyen való részvételért és 
eredményes teljesítményért 
tanulóink május 7-én okle-
veleket vehettek át. 

A megyei versenybe jutó-
kat iskolánk könyvjutalom-
ban részesítette.

 Minden jó helyesírónak 
szívből gratulálok. Köszö-
net kollégámnak, Vas-Sza-
bó Andreának is a felkészítő 
munkáért. 

 Az idén is nagy és új lé-
pést tettünk a digitális kul-
túráért, elfogadva ezt a ver-
senyformát, amely marad-e 
a jövőben, jövőre kiderül. 

Panyi Erika
versenyszervező,  

magyartanár
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Rácalmás Város Önkormányzat
Család-és Gyermekjóléti  
Szolgálat munkatársai továbbra is 
helyileg a Jankovich-kúriában fo-
gadják a szolgálathoz fordulókat, 
a segítséget kérőket  illetve a segí-
teni szándékozókat! 

 

 

A Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány 
meghívja Önt és családját Meseország Tarr Gábor 

tanár úrról elnevezett zenepavilonjának  

2022. június 12.-én (vasárnap) 15 órakor  
kezdődő megnyitására. 

Műsor: 

1. rész 
Jankovich Miklós Általános Iskola énekkara  

Stellaria Media Nőikar – Aszód 
Glória Kamarakórus – Rácalmás 

 
 

 

 

 

2. rész 
Filmzenék, mese dallamok 

 
 
 
 
 
 
 
 

Helyszín: Rácalmás, Szentháromság tér 11/2. 
Részletes információ a meseorszag.com honlapon. 

 

Sándor Frigyes Zeneiskola tanárai és növendékei - Dunaújváros 
 Zavaros Eszter és Boncsér Gergely  

a Magyar Állami Operaház magánénekesei  

MEGHÍVÓ 

2.rész 
MyNK  Quartet 

A rendezvényt megnyitja: 
Németh Miklósné, alpolgármester 
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EBOLTÁS             
Tisztelt Kutyatulajdonosok!

A 164/2008 FVM rendelet értelmében „az állattartó köteles minden 3 hónapnál idősebb ebet veszett-
ség ellen, saját költségén beoltatni

- a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül,
- az első oltást követően 6 hónapon belül,
- ezt követően évenként.” 

2013. január 1-től kötelező minden 4 hónaposnál idősebb kutya mikrochip 
(transponder) általi egyedi megjelölése a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján.

Csak a mikrochippel megjelölt eb oltható 
(helyszínen mikrochip behelyezés megoldható)

A kötelezettség teljesítésének megkönnyítése érdekében idén is megszervezzük az ebek kedvezményes 
árú  oltását.

Helye : Rácalmás Márkus I. utca ÁLLATORVOSI RENDELŐ!

Időpontja:
2022. június 2. (csütörtök)  8.00 - 10.00
 15.00 - 18.00

Pótoltás időpontja:  
2022. június 09. (csütörtök) 15.00 – 18.00

Az oltás térítési díja:    5.500 Ft 
 + a féreghajtó tabletta:       400 Ft/tbl/10kg 
 + sorszámozott oltási könyv   1.000 Ft/db 

Könyvpótlás díja    1.000 Ft/db

Nem oltható: 
- 3 hónaposnál fiatalabb,
- lázas, beteg állat,
- Mikrochippel nem rendelkező eb. 

Mikrochip beültetés a helyszínen is megoldható (ára 6.000 Ft)

További információk:
dr. Szlávik Ferenc állatorvos 06/30/951-0062

Rácalmás Város Polgármesteri Hivatal 25/517-863                                      
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

ÖSSZETARTÓ KÉZILABDA 
CSALÁD ÉPÜL RÁCALMÁSON

A nyár közeledtével befejeződtek a küzdelmek a felnőtt 
kézilabda bajnokságokban.

Csapataink az összevont Fejér-Komárom megyei bajnok-
ságban küzdöttek az aranyért. Női csapatunk hatalmas küz-
delemben hazai pályán 8 góllal verte meg a nagy rivális Du-
naújvárosi AC csapatát, majd a legfontosabb mérkőzésen a 
Velence csapata felett aratott 4 gólos győzelmével bebiztosí-
totta Fejér-megyei aranyérmét Pók Ferenc csapata. 

A bajnoki aranyérem mellett a csapat kiemelkedő játéko-
sa Szabó Gréta a bajnokság Gólkirálynője lett 178 találattal. 

Férfi csapatunknak igazi kihívója Fejér megyében nem 
akadt, a csapat gyakran tetszetős játékkal hengerelte le itt-
hon és idegenben is a korábbi rivális Sárbogárd csapatát. A 

Fejér megyei aranyérem nagyon hamar Rácalmásra került, 
de ezzel nem elégedett meg Kovács István edző csapata. 

Az összevont bajnokság rájátszásában az összes lejátszott 
mérkőzésén diadalmaskodva, veretlenül nyerte meg a Fejér-
Komárom megyei bajnokságot is. A legnagyobb rivális Ko-
márom csapatát idegenben 8 találattal, hazai pályán az utolsó 
mérkőzésen 4 góllal győzte le, nagy küzdelemben.

Gratulálunk csapatainknak az aranyéremhez, amit az 
utánpótlás játékosaink lelkes szurkolása közepette vehettek 
át, kiváló hangulatban a Rácalmási Sportcsarnokban. 

Köszönjük szurkolóink támogatását, találkozunk szep-
temberben. Miss István 

szakosztályvezető
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Fejér megye bajnokai: a felnőtt női és férfi csapat Fotók: RLJ

Április 23-án reggel szép számmal jelentek meg résztve-
vők a szemétszedős futás programon a Vizi Gábor Vízitúra 
Megállóhelyen. 

A résztvevők térképpel, kesztyűvel és szemeteszsákkal fel-
szerelkezve indultak útnak a Duzlok-dűlő felé, valamint a 
kerékpárút mentén. Az éjszakai esőzés miatt a „Sziget-kör” 
elmaradt.

A lelkes futókat beérkezéskor zsíroskenyérrel, almával, 
gyümölcslével vártuk, lehetőségük volt hulladékból játékot, 
ültetőedénykét készíteni. A társasjátékasztalnál és az ügyes-
ségi állomásoknál ugyancsak újrahasznosítható alapanya-
gokból készült játékokat lehetett kipróbálni.

KÖSZÖNJÜK a Rácalmási Szigetfutás szervezőinek 
az előkészületekben való segítséget és a futók kíséretét, a 
Rácalmási Napfény Nyugdíjas Klub tagjainak a vendég-
várásban való segítséget, a Manóvár Óvoda óvónőinek a 
kézműveskedésben nyújtott segítséget, valamint Rácalmás 
Város Önkormányzatának az összeszedett szemét elszállí-
tásának megszervezését. 

ÉS természetesen KÖSZÖNJÜK A FUTÓKNAK, akik 
nem ijedtek meg az előző éjszaka leesett sok esőtől és fárad-
hatatlanul szedték a szemetet, ezzel tisztábbá tették Duna-
partot! REMÉLJÜK SOKAN PÉLDÁT VESZNEK RÓ-
LUK, mert sajnálatos módon több olyan helyet is találtak, 

ahol a gyönyörű természeti környezetet valakik szemétlera-
kónak használtak. A cél az, hogy a jövőben egyre kevesebb 
dolguk legyen azoknak, akik hasonló kezdeményezések so-
rán védik és szépítik környezetüket!  

PLOGGING - SZEDD FEL ÉS FUSS! lelkes hulladékvadászai Fotók: RLJ
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További információ a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok, 
valamint a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely aktuális programjairól:

 www.racalmasisportcsarnok.hu www.facebook.com/racalmasisportcsarnok

A résztvevők térképpel, kesztyűvel és szemeteszsákkal felszerelkezve indultak útnak a Duzlok-dűlő felé, valamint a kerékpárút mentén
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Ismét Rácalmási Szigetfutás – Egészség és 
kikapcsolódás az egész család számára
2022. június 26-án, vasárnap

Idén már negyedik alka-
lommal kerül megrendezés-
re 2022. 06. 26-án vasárnap, a 
Rácalmási Szigetfutás csalá-
di sportnap. Minden korosz-
tály és különböző edzettségi 
szintű sportoló megtalálhatja 
a neki megfelelő mozgásfor-
mát. A rendezvény célja az 
egészséges életmód és Rácal-
más különleges adottságai-
nak bemutatása egy családi-
as jellegű rendezvénysorozat 
keretein belül.

A profi és amatőr mozog-
ni vágyók választhatnak 3, 5, 
11 vagy 22 km-es futó távok 
közül, a gyaloglást kedvelők 
egy 11 km-es kört tehetnek 
meg a szigeten, a kerékpár 
szerelmesei pedig 22 km-t 
tekerhetnek a változatos te-
repen.

Minden induló kap egye-
dileg tervezett befutóér-
met, ajándékcsomagot, chi-
pes időmérést, ebédet, futam 
közben frissítést, részvételt a 
tombolasorsolásra. A szerve-
zők készülnek ingyenes szű-
rővizsgálatokkal, kerékpár 
szervizzel, Decathlon ját-
szótérrel, izomlazító eszkö-
zökkel, közös zenés beme-
legítéssel Dóczi Zsuzsival, 
társasjátékokkal és nem utol-
só sorban folyamatos zenével, 
jó hangulattal, műsorvezetés-

sel és még sok meglepetéssel. 
A kitelepült árusok gondos-
kodnak a bőséges energia 
utánpótlásról. A résztvevők 
válogathatnak izotóniás ital 
és étrend kiegészítők, büfé, 
kürtöskalács, fagyi, méz, 
gyümölcssajt és egyéb egész-
séges és finom enni és inni-
valókból.

A rendezvény megfelelt 
és felvételt nyert az Ötpróba 
Párizsba elnevezésű országos 
eseménysorozatba, így a re-
gisztrált ötpróbázók tovább 
gyűjthetik pontjaikat a kisze-
melt Adidas ajándékokért.

A rajt-cél helyszíne a 
Rácalmási Jankovich kúria – 

Rendezvény- és Turisztikai 
központ. 

Futamok helyszínei a 
Rácalmási Nagy-sziget és 
Ártéri Tanösvény, valamint 
a Duna part turista útvona-
lai és kerékpárútja. 

Környezetünk megóvása 
érdekében a rendezvény szer-
vezői arra törekszenek, hogy 
minimálisra csökkentsék, 
vagy teljesen megszüntessék 
a műanyag poharak, evőesz-
közök és tányérok használa-
tát, ezért nagyon fontos, hogy 
aki ellátogat az eseményre, 
mindenképpen hozzon ma-
gával futópoharat vagy kula-
csot, elmosható tányért és vil-

lát! A rendezvényközpontban 
szelektív hulladékgyűjtők ke-
rülnek kihelyezésre, használja 
mindenki felelősséggel.

A futással idén a FÁDA 
civil állatmentők önfeláldo-
zó munkájára is szeretnék 
felhívni a figyelmet, így le-
hetőség nyílik online ne-
vezéskor közvetlenül vagy 
a helyszínen támogatásban 
részesíteni őket. 

Bővebb információ:
Honlap: www.racalmasi-

szigetfutas.hu
Facebook: facebook.com/

racalmasiszigetfutas)
#természet#egészség#csa

lád#élmények

Újra négylábú munkatársakat keres a NAV
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ismét keresőmun-

kára kiképezhető kutyákat vásárol. A 10 és 36 hónap közötti 
életkorú, kifogástalan egészségi állapotú kutyusok gazdái e-
mailben küldhetnek előzetes ajánlatot a kutyavásárra.

A kiképzők oltási könyvvel vagy útlevéllel rendelkező, 
transzponderszámmal vagy chippel ellátott kutyákat várnak 
– ivartól és fajtától függetlenül. A sikeres keresőkutya-je-
löltek a kiválasztás után 21 napos próbaidőn vesznek részt.

A feltételeknek megfelelő ebek tulajdonosai a navkutya-
beszerzes@nav.gov.hu e-mail-címre küldhetik el az előzetes 
ajánlatukat a NAV-nak

Az ajánlatnak – többek között – tartalmaznia kell a ku-
tya hívónevét, fajtáját, ivarát és vételárát is. A hivatal ez 
alapján veszi fel a kapcsolatot azokkal az érdeklődőkkel, 
akiktől konkrét ajánlatot kér. A levélben a gazdának meg 
kell adnia e-mail-címét, adatait, illetve jeleznie kell azt is, 
hogy a kutyát magánszemélyként vagy gazdálkodó szerve-
zetként – például egyéni vállalkozóként, kft.-ként – sze-
retné eladni.

A NAV várja a négylábú tehetségeket, amelyek a jövő si-
keres keresőkutyái lehetnek!

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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Két megye bajnoka lett a Rácalmás 
SE férfi kézilabda csapata

Bajnokavatásra készültek 
május 7-én, szombaton Rá-
calmáson, hiszen már hetek-
kel korábban eldőlt, hogy a 
rájátszásban menetelő hazai 
csapatot már nem érhetik be 
a közvetlen riválisok. 

Ennek ellenére parázs 
végjátékot hozott a Komá-
rom vendégjátéka.

A már zsebben lévő baj-
noki elsőség tudatában ké-
szülődhetett a szomba-
ti idényzáró mérkőzésére a 
Fejér és Komárom-Eszter-
gom megyei férfikézilabda-
bajnokságban vitézkedő Rá-
calmás SE gárdája, amely az 
elmúlt hét fordulót hibátlan 
mérleggel teljesítette. 

Az ellenfél, a Komáromi 
VSE pedig azzal a tudattal 
léphetett pályára, ha sike-
rül bravúrgyőzelmet aratni a 
rácalmási sportcsarnokban, 
akkor még megszerezheti 

az ezüstérmet. A rácalmási 
szurkolók megtöltötték a 
csarnokot, a házigazdaklub 
utánpótláscsapataiban sze-
replő fiatalok pedig hangos 
biztatással buzdították a már 
bajnok felnőtt együttest a ta-
lálkozó első perceitől.

Rácalmás SE– Komáro-
mi VSE 30–26 (15–11) 

Rácalmás: Hruby – Sza-
bó 3, Nagy 8, Tóth T. 4, 
Horváth 4, Benke, Hajdók 
4, Schmidt, 1, Hajnal M. 1, 
Reichert 3, Szilágyi, Kuh-
ár, Olaj 2, Tóth M., Pintér, 
Hajnal F. Vezetőedző: Ko-
vács István. 

Komárom: Buzási (Bo-
huniczky) – Pekár 1, Balahó 
2, Fekete 8, Németh, Kempl 
5, Lencse 1, Horváth, Kuz-
ma 7, Kun 2, Milotai. 

Az első félidő 10. per-
céig felváltva estek a gólok, 
ám innentől tempót váltott 

a Rácalmás, és a szünetre 
négygólos előnyt hozott ösz-
sze. A szünet után megpró-
bálkozott a felzárkózással a 
Komárom, és a 46. percben 
Balahó lövését követően már 
21–21-es állást mutatott az 
eredményjelző. Kovács Ist-
ván időt kért, és intelme-
it megfogadták tanítványai, 
hiszen a záró öt percre ismét 
visszaépítették a hazaiak a 
stabilnak mondható három-
gólos különbséget. 

A végjáték mégis extra 
izgalmakkal szolgált. Egy-
részt a komáromiak min-
dent beleadtak a pontszer-
zés érdekében, másrészt 
egy-egy keményebb sza-
bálytalanság is borzolta a 
kedélyeket. A játékvezetők 
kezében sűrűn villant a pi-
ros lap, és nem fukarkodtak 
a kétperces kisbüntetések-
kel sem. Az utolsó két perc-

ben a vendégek többször is 
6 a 3 ellen támadhattak, ám 
Hruby két esetben is bra-
vúrral hárított, majd egy re-
mek indítást követően Nagy 
Richárd 8. gólja lezárta a ta-
lálkozót. A Rác almás vesz-
tett pont nélkül, 20 ponttal 
zárta a rájátszást, és megér-
demelten emelhette magas-
ba a mérkőzés után a bajno-
ki trófeát. 

Miss István, a bajnokcsa-
pat keretének tagja, egyben 
a kézilabda-szakosztály ve-
zetője lapunknak elmond-
ta, jelenleg is vizsgálják a 
lehetőségét az osztályváltás-
nak, ám még nem született 
döntés abban a kérdésben, 
hogy vállalják-e a következő 
idényben az NB II.-es indu-
lást.

(Forrás: Szabó Szabolcs/
duol.hu. fotó:Laczkó Izabella/
Dunaújvárosi Hírlap)
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Hadnagy Mihály kilencvenévesen 
is lelkes rácalmási törzsszurkoló

Igazán különleges moz-
zanattal kezdődött a labda-
rúgó megyei III. osztályú 
bajnokságban a Rácalmás – 
Dinnyés mérkőzés. A kezdő 
sípszó előtt ünnepi pillana-
tokat láthattak a szurkolók, 
amikor a rácalmási futball 
nagy ikonja, a kilencvenesz-
tendős Hadnagy Mihály vé-
gezte el a kezdőrúgást.

Előtte azért megadták a 
módját, hogy felejthetetlen 
legyen az esemény az idős 
ember számára. Misi bácsi a 
nevével feliratozott mezben 
állhatott a közös csapatkép-
hez. 

 A kezdő sípszó után kér-
deztük, milyen emlékei van-
nak a pályán eltöltött nem 
kevés időről? – A megyei 
első osztályig vitt a focis 
karrier – csillogott egy pi-
ciny könnycsepp Misi bácsi 
szemében. 

– Húszéves koromtól 
kezdődött a pályafutásom. 
Meghatározó társak voltak 
Ambach György, Jermán Já-
nos, Pulai Ferenc, Halup-
ka Pityu, akikre így hirtelen 
emlékszem. A focisták éle-
te azért nem volt olyan egy-
szerű és könnyű, mint a mai 
időkben. Megesett, hogy sa-
ját pénzen mentünk játsza-
ni, hiszen erre nem volt sen-
kinek külön fedezete. Az is 
előfordult, lovas kocsival ju-
tottunk el a meccs helyszí-
nére. Az akkori állapotok-
ban itt egy nagy magtár volt. 
Előtte pedig egy óriási szal-
makazal. A háborúban aztán 
ezt a raktárt felgyújtották az 
oroszok. Tele volt cipővel, 
bakanccsal. A padláson meg 
szotyola. Ez utóbbi bizony 
rászakadt az alatta lévő he-
lyiségre. Később újra kellett 
építeni, de szerencsére jöttek 
az emberek, és nagy össze-
fogással álltak a munkához 

– emlékezett a futballhoz 
kapcsolódó életéből néhány 
különleges epizódra. 

Hadnagy Mihály az ak-
tív kor után sem mondott 
búcsút a pályának. Állan-
dóan ott látták az emberek, 
szinte nem is rendeztek nél-
küle mérkőzést. Nemcsak 
szurkolója volt a csapatnak, 

hanem sokat segített a pá-
lya állapotának karbantar-
tásában is. Misi bácsi április 
6-án töltötte be a kilencve-
nedik évét, bár a mozgásban 
már segítségre szorul, de a 
szép korhoz képest most is 
nagyon aktív. Tősgyökeres 
rácalmási, a házuk is a kulcsi 
úton volt. Ma már kevés 

dokumentum maradt meg 
sportéletéről. Ikertestvéré-
vel, Ferenccel nagy csatákat 
vívtak a pályán a 60-as évek 
végén. Sajnos testvére már 
elhunyt.

Gál Jani bácsi, aki szintén 
egy ikon a rácalmási futball-
ban így emlékezett a Had-
nagy testvérekre: – Reme-
kül kiegészítették egymást. 
Jobb és baloldalon egyaránt 
jól játszottak. Sokszor még 
mi sem tudtuk, éppen me-
lyik van a pályán. Mihály 
harmincnyolc éves kora felé 
hagyta abba a játékot. Moz-
galmas sportéletet élt. Ami-
kor Rácalmáson megszűnt 
a csapat egy időben, akkor 
Kulcsra mentünk, majd is-
mét lett futballegyüttes, és 
visszajöttünk. Halk szavú 
gyerekként ismertük mind-
kettőjüket, akik jó kapcso-
latot tudtak teremteni. Misi 
bácsit pedig a mai napig igen 
tiszteli mindenki. (Forrás: 
duol.hu/Horváth László)

Misi bácsit a csapat Dinnyés elleni mérkőzésén lepték meg a többi között a nevével és életkorának számá-
val ellátott mezzel  Fotó: Horváth László/duol

Hadnagy Mihály végezte el a kezdőrúgást Fotók: HL
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V A D Á S Z 
P R E S S Z Ó
Baráti, családi összejövetelek, születésnapi bulik zártkörű rendezését vállaljuk 20-35 
főig. Hangulatos, ízlésesen berendezett presszónkban a hét minden napján várjuk ked-
ves vendégeinket.

Frissen csapolt Pilsner Urquell!

Számos italválaszték, kávé különlegességek és 
frissen sütött lángosainkkal várjuk Önöket!

12 férőhelyes kistermünkben 
üzleti megbeszélésekre is van lehetőség.

Elérhetőségeink: 06 25 626 982, 06 30 2705023
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Telefon: 06-25-440-185, 06-30-263-6445
„A” menü 1450 Ft 

Csak második:1250 Ft
„B” menü 1750 Ft 

Csak második: 1550 Ft
„C” menü 1750 Ft 

Csak második 1550 Ft
Extra menü 2150 Ft 

Csak második: 1950 Ft

5. 30., hétfő Hamis gulyás leves, Darás tészta, 
vegyes gyümölcs íz

Hamis gulyás leves 
Lacházi csirke mell, rizs

Hamis gulyás leves 
Sertés pörkölt, kagyló tészta

Hamis gulyás leves, Hagymás rostélyos 
tarjából, vegyes köret

5. 31., kedd Karfiol leves 
Burgonya főzelék, vagdalt

Karfiol leves 
Csirke paprikás, Orsó tészta

Karfiol leves 
Párizsi sertés szelet, rizi,bizi

Karfiol leves 
Marha pörkölt, galuska

6. 1., szerda Húsleves 
Rizses hús

Húsleves 
Rántott csirke comb, hasáb

Húsleves, Rántott hal, petrezsely-
mes burgonya

Húsleves, Rántott camambert szeletek, 
rizzsel, áfonya lekvárral

6. 2., csütörtök Brokkoli krém leves 
Zöldbab főzelék, sertés pörkölt

Brokkoli krém leves
Kijevi csirke mell, krokett

Brokkoli krém leves 
Zúzza pörkölt, tarhonya

Brokkoli krém leves, Sült paprikás tarja, 
kukorica saláta, sült burgonya

6. 3., péntek Fejtett bableves, Paradicsomos hús-
gombóc, főtt burgonya

Fejtett bableves 
Zöldborsós, csirkés rizottó

Fejtett bableves, fokhagymás rántott 
tarja, vajas tört burgonya

Fejtett bableves, Sült oldalas, petrezsely-
mes burgonya

6. 4., szombat Tyúkhús leves csiga tészta, rántott borda petrezselymes burgonya

 6. 6., hétfő Zöldborsó leves 
 Sajtos tejfölös tészta 

Zöldborsó leves 
3 sajtos csirke, penne tészta 

Zöldborsó leves, Grill csirke comb, 
párolt zöldség

Zöldborsó leves 
Sült csülök, vele sült burgonya

6. 7., kedd Paradicsom leves, Babfőzelék, sült 
debreceni karikák

Paradicsom leves Mézes fokhagy-
más csirke comb, kukoricás, rizs 

Paradicsom leves Olaszos sertés 
szelet, sült burgonya 

Paradicsom leves, Vaddisznó pörkölt, 
zsemle gombóc 

6. 8., szerda Húsleves, Rántott halrudacska, 
burgonya püré Húsleves, Párizsi csirke mell, hasáb Húsleves, Borsos tokány, tarhonya Húsleves, Brassói aprópecsenye, házi ká-

poszta saláta 

6. 9., csütörtök Májgombóc leves, Paradicsomos 
káposzta, sült hús

Májgombóc leves, Töltött csirke 
comb, petrezselymes burgonya

Májgombóc leves, Mátrai borzas-
ka, hasáb

Májgombóc leves, Spanyol tokány, tész-
tával 

6. 10., péntek Zöldbab leves, Túró gombóc, tej-
föllel

Zöldbab leves, Sajtszószban sült 
csirke mell, burgonya püré Zöldbab leves, Tarhonyás hús Zöldbab leves, Sült kacsa comb, párolt 

káposzta, rizs
6. 11., szombat Húsleves, Rántott csirke mell, rizi-bizi

6. 13., hétfő Grízgaluska leves, Sonkás, sajtos 
spagetti 

Grízgaluska leves, Édes savanyú 
csirke rizs 

Grízgaluska leves, Sertés sült, bur-
gonya püré 

Grízgaluska leves, Sült kolbász, párolt 
káposzta, főtt burgonya 

6. 14., kedd Tojás leves, Zöldbab főzelék, ser-
tés pörkölt 

Tojás leves, Bakonyi csirke ragu, 
tészta Tojás leves, Sertés pörkölt, tészta 

Tojás leves, Baconnal lilahagymával 
sajttal töltött rántott szelet, fűszeres 
burgonya 

6. 15., szerda Húsleves, Zöldborsós sertés to-
kány, tészta

Húsleves, Natúr csirke mell, párolt 
brokkoli

Húsleves, Meggymártás, sült hús 
pirított dara

Húsleves, Sörben sült csülök, káposz-
tás nudlival

6. 16., csütörtök Lencse leves, Rántott tök, rizs Lencse leves, Csirkés gyros tál Lencse leves, Stefánia vagdalt, 
zöldséges rizs

Lencse leves, Rántott sertés köröm, pet-
rezselymes burgonya

6. 17., péntek Grízgaluska leves, Nutellás mini 
gombóc, csoki öntet

Grízgaluska leves, Hawai csirke mell, 
párolt rizs

Grízgaluska leves, Milánói ser-
tés borda 

Grízgaluska leves, Vadas marha, zsemle-
gombóccal 

6. 18., szombat Bugaci húsgombóc leves, Sült tarja, petrezselymes burgonya

6. 20., hétfő Gulyás leves, Carbonara spagetti Gulyás leves, Rántott filézett csirke 
comb, párolt zöldséggel

Gulyás leves, Sült tarja, hagymás 
tört burgonya Gulyás leves, Borjú paprikás, galuska

6. 21., kedd Tarhonya leves, Tejfölös burgonya 
főzelék, vagdalt

Tarhonya leves, Dubary csirke 
mell, rizs

Tarhonya leves, Rántott szelet, pap-
rikás burgonyával

Tarhonya leves, Csülkös pacal, főtt bur-
gonya 

6. 22., szerda Magyaros burgonya leves, Rántott 
csirke alsócomb, rizi-bizi

Magyaros burgonya leves, Csirke 
comb, vele sült burgonyával

Magyaros burgonya leves, Székely 
káposzta

Magyaros burgonya leves, Füstölt sonká-
val, sajttal töltött rántott szelet, Milánói 
makarónival

6. 23., csütörtök Húsleves, Lencse főzelék, sült füs-
tölt tarja

Húsleves, Natúr csirke mell, kuko-
ricás rizs

Húsleves, Rántott tengeri hal, ma-
jonézes burgonya

Húsleves, Fokhagymás sertés sült, párolt 
káposztával, rizzsel

6. 24., péntek Fokhagyma krém leves, Paprikás 
krumpli, virslivel 

Fokhagyma krém leves, Rántott csir-
ke szárny, petrezselymes burgonya

Fokhagyma krém leves, Tepsis tarja, 
karika burgonyával 

Fokhagyma krém leves, Harcsa papri-
kás, galuska 

6. 25., szombat Bab gulyás, Sült tarja, hagymás tört burgonya

 6. 27., hétfő Zöldborsó leves, Burgonyás kocka Zöldborsó leves, Csirke májas 
zöldborsós rizottó

Zöldborsó leves, Mustáros tejfölös 
tokány, rizs

Zöldborsó leves, Fetával, lila hagymával 
töltött csirke mell, grill zöldség

6. 28., kedd Csont leves finom metélt, Cukor-
borsó főzelék, sertés sült

Csont leves finom metélt, Zöldbor-
sós bulgur rizottó, csirke mellel

Csont leves finom metélt, Töltött 
paprika, főtt burgonya

Csont leves finom metélt, Sült kacsa 
comb, hagymás tört burgonya 

6. 29., szerda Tejfölös gomba leves, Csikós to-
kány, tészta

Tejfölös gomba leves, Rakott kar-
fiol

Tejfölös gomba leves, Rántott sze-
let, rizi bizi

Tejfölös gomba leves, Rántott ponty 
filé, hasáb tartár

6. 30., csütörtök Paradicsomleves, Zöldséges csir-
ke máj, rizs

Paradicsomleves, Majorannás tejfö-
lös pulykaragu, masni t.

Paradicsomleves, Rántott tarja, 
gombás rizs 

Paradicsomleves, Sült oldalas, petre-
zselymes burgonya

7. 1., péntek Fejtett bab leves, Lekváros pa-
lacsinta

Fejtett bab leves, Csirke paprikás, 
nokedli

Fejtett bab leves, Csirke mell csí-
kok Orly módra, fűszeres burgonya

Fejtett bab leves, Köröm pörkölt, főtt 
burgonya

7. 2., szombat Malac ragu leves, Egészben sült csirke comb,  lecsós burgonya

Kiszállításnál és elvitelnél, dobozonként, 100 Ft csomagolási költség kerül felszámolásra.
Havi előfizető törzsvendégeinknek, a csomagoló anyag költségét átvállaljuk. ( Jelen helyzetben az árváltozás jogát fenntartjuk.)
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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2022. június 24-én, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: 2022. június 13-án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
június 13-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!

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
Szeleczky Csaba katolikus plébános: 30/677-6550
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

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.

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. 
 Nyomda: Extra Média Nyomda Kft. 

8000 Székesfehérvár, Fecskepart 4054/1.
A sokszorosításért felelős: Szabó Dániel ügyvezető




