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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 
16-17-18. 
több helyszínen

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.)

Gyönyörűek a virágágyások
A városvédő egyesület tagjai és az örökbefogadók gyönyö-

rűen rendbe tették a virágágyásokat, a parkokat. Bízunk ben-
ne, hogy minden rácalmási lakó és ide látogató örömét leli 
a szép parkjainkban, virágágyásainkban, közterületeinkben! 
(Írásunk az 5. oldalon.)

A gyermekeink örömére

Hangulatos és programokban gazdag volt a gyermeknapi kavalkád Rácalmáson. A borongós, hideg idő 
sem tudta elvenni a résztvevők jókedvét. A sportcsarnok küzdőterén felállított színpadon színvonalas mű-
sort láthattak a gyerkőcök és számos kiegészítő program is várta a családokat. Örömteli nap volt

Köszöntjük  
a rácalmási  
pedagógusokat

Június első vasárnap-
ja a pedagógusok napja. 
Szeretettel köszöntöm 
ebből az alkalomból a 
Rácalmáson dolgozó, il-
letve itt lakó tanárokat, 
tanítókat, óvónőket, a 
gyermekintézményeink-
ben dolgozókat! 

Köszönöm a gyerme-
keink nevelése, tanítása 
érdekében kifejtett lel-
kiismeretes munkájukat! 

Schrick István 
polgármester
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 H I R D E T M É N Y H I R D E T M É N Y
Tisztelt Rácalmásiak!

2022. október 1. és november 28-a között kerül sor a 
2022. évi népszámlálás végrehajtására, melynek lebonyolí-
tása a települési önkormányzatok feladata lesz számlálóbiz-
tosok bevonásával.

A számlálóbiztos nagykorú,  
cselekvőképes személy lehet. 
Az alábbi személyek jelentkezését várjuk számlálóbiztos fel-
adatkör ellátására:

– legalább középfokú iskolai végzettség,
– magabiztos számítógépes ismeret (legalább alapvető, 

vagy felhasználó szintű számítógépes ismeret, érintőképer-
nyős készülékek használatában való jártasság),

– fizikai erőnlét, terhelhetőség (a számlálóbiztosi mun-
kával járó napi folyamatos munkavégzés, fizikai, szellemi 
igénybevétel)

– tanulási képesség (vállalja a felkészülés során új ismere-
tek önálló elsajátítását, vizsgázást)

– motiváltság (elkötelezettség, érdeklődés a kérdezői 
munka, illetve a számlálóbiztosi munka iránt),

– jó fellépés, beszédkészség,
– kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (idegen 

nyelv ismerete előnyt jelenthet),
– empátia,
– lelkiismeretesség, precizitás,
– konfliktuskezelő készség,
– titoktartás,
– helyismeret, tájékozódási, térképkezelési készség,

A számlálóbiztos főbb feladatai:
– otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, 

segédanyagok elsajátítása és elektronikus vizsga elvégzése,
– a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresé-

se, címpontosítás, a kérdőívek KSH által előírt módon való 
kitöltése,

– címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása,
– rendszeres beszámoló a terepen tapasztaltakról, kapcso-

lattartás 

A számlálóbiztosok díjazásban részesülnek.
Elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) történő 

egyéni felkészülést követően tett sikeres vizsga után történik 
meg a szerződéskötés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.

Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen venne részt a nép-
számlálási munkában, a felsorolt feltételeknek megfelel, és 
számlálóbiztosnak jelentkezne kérjük, hogy küldje el nevét, 
és elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail cím) a nepes-
seg@racalmas.hu e-mail címre.

Jelentkezési határidő: 2022. június 30.
dr. Györe Andrea

Rácalmás Város jegyzője, 
helyi népszámlálási felelős

Hétköznap este nyolc óra után, szom-
baton délután öt óra után, vasárnap 

pedig déltől ne nyírják a füvet, illetve 
(például) ne flexeljenek, mert azzal 

ZAVARJÁK 
A LAKÓKÖRNYEZETÜKBEN 

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

Július első csütörtökén és  
péntekén tüzeskedhetnek

Avar és kerti hulladék 
égetésére továbbra is ha-
vonta csak egy alkalommal 
van lehetőség Rácalmás te-
rületén! Az égetést 14-22 
óra közötti időszakban le-
het végezni. 

A következő időpont: 
2022. július 7-8.

Rossz idő esetén: 
2022. július 14-15.
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Nyári táborokkal segít  
az önkormányzat

Az önkormáyzat egyetértésével a művelődési ház pályá-
zatot adott be napközis Erzsébet-táborok szervezésére, és 
a következő turnusok megvalósítására nyert támogatást az 
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványtól:

- július 18-22. (Füléné Perusza Katalin tanárnő vezeté-
sével)

- július 25-29. (Fehér Györgyi tanárnő vezetésével)
- augusztus 1-5. (Panyi Erika tanárnő vezetésével)
- augusztus 15-19. (Bogár Szilvia tanárnő vezetésével)
Az önkormnyzat további, ingyenesen igénybe vezető tá-

borokat is szervez saját költségvetési forrásból, ezzel is se-
gítve a szülők nyári gyermekelhelyezési, táboroztatási és fel-
ügyeleti gondjainak a megoldását, kellemes kikapcsolódási 
lehetőséget biztosítva a gyermekek számára. 

– július 4-8. (Balázsné Sata-Bánfi Ágota tanárnő veze-
tésével)

- július 11-15. (Vas-Szabó Andrea tanárnő vezetésével)
- augusztus 8-12. (Márkusné Igmándi Zita tanárnő ve-

zetésével) 
Kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!

Vendégek érkeztek  
a partnertelepülésről

Dransfelből érkezett de-
legáció töltött néhány napot 
Rácalmáson június elején. A 
Covid járvány miatt négy év 
után először fogadhattunk 
vendégeket a partnertele-
pülésről, és  nagy-nagy örö-
münkre szolgált a viszontlá-
tás. Német barátaink annak 
ellenére is ellátogattak most 
hozzánk, hogy hazájuknak 
azon a részén, Alsó-Szász-
országban még mindig elég-
gé gyakori a fertőzés. A ven-
dégek helybéli családoknál 
voltak elhelyezve. A látoga-

tás vasárnapi napján a helyi 
beruházásokat nézték meg a 
dransfeldiek. Jártak a sport-
csarnokban, a Millenniumi 
tó környékén, a Duna-par-
ton, és megtekintették a régi 
városháza felújítását is. Nagy 
elismeréssel szóltak arról, 
hogy az itt jártuk óta eltelt 
években és most is milyen 
jelentős fejlődésen ment ke-
resztül Rácalmás. 

A dransfeldi barátaink 
azzal köszöntek el, hogy vár-
ják a rácalmásiakat Drans-
feldben jövőre!

Az önkormányzat leaszfaltoztatta a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely 
előtt lévő alsó Duna-parti utat az artézi kúttól egészen a hídig a kö-
zelmúltban, hogy jobb minőségű, a korábbinál szélesebb úttesten 
közlekedhessenek az arra járók. 

Szintén az önkormányzat beruházásában jól halad az artézi kút ki-
alakítása a Duna-parton. Az impozáns, szép környezetbe helyezett 
építményt a nyár közepén szeretné átadni az önkormányzat a la-
kosságnak. (Németh Miklósné alpolgármester artézi kútjaink 
történetét összefoglaló írásárt lapunk 19. oldalán olvashat-
ják el.)

Elkészült a régi városháza felújításával a kivitelező. A műszaki át-
adás-átvételi eljárás megtörtént, a környezet kialakítása van hátra. 
A teljes befejezés októberre várható. Gyönyörű lett az épület, amely 
Rácalmási Szociális Központ nevet kapta

Köztisztviselők napja
Július 1-je a köztisztviselők napja Magyarországon. 

Ebből az alkalomból szeretettel köszöntöm a szféra dol-
gozóit és köszönöm a lelkiismeretes munkájukat. 

Egyúttal tájékoztatom a lakosságot, hogy ezen a na-
pon, tehát 2022. július 1-jén  hivatali szünnap lesz a vá-
rosházán. 

Schrick István polgármester
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Tökfesztiváli hangolódás
Kedves Rácalmásiak!
Nagy örömünkre szol-

gál, hogy nagyon sokan ér-
deklődnek a Tökfesztivállal, 
annak tervezett programjai-
val kapcsolatosan, ami azért 
is jóleső érzés, mert azt iga-
zolja vissza számunkra, hogy 
a Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület országos 
hírű nagyrendezvénye nem 
veszített a népszerűségéből 
az évek múlásával, a Covid 
alatti kényszerpihenő elle-
nére sem. 

A szervezési munka meg-
lehetősen szerteágazó. Kép-
zeljék csak el mennyi min-
denre kell figyelni, mennyi 
mindent kell összehangolni, 
előkészíteni, megszervezni, 
egyeztetni egy olyan nagy-
rendezvény esetében, amely 
több napon keresztül, több 
színpadon és helyszínen kí-
nál gazdag kulturális, szó-
rakoztató és gasztronómiai 
lehetőségeket minden kor-
osztálynak. 

A részletek kidolgozá-
sánál, mondhatom úgy is, 
hogy a finomhangolásnál 
tartunk most. Még mindig 
vannak formálódó részei a 
rendezvénynek, ami azért 
van, mert minden erőnkkel 
azon vagyunk, hogy a lehe-
tő legteljesebb és legszínvo-
nalasabb fesztiváli palettát 
állítsuk össze az Önök szá-
mára. De nem sokat kell már 
várni a végleges programra! 
Terveink szerint azt július és 
augusztus hónapokban tesz-
szük közzé. 

Bízom abban, hogy min-
denki kíváncsi már a feszti-
váli repertoárra. Az érdeklő-

désekre hamarosan pontos 
és részletes tájékoztatással 
tudunk szolgálni, tájé-
koztatást adni a hely-
színekről, a játékpar-
kokról, az eszközökről, 
a színpad műsoráról, a 
fellépőkről, és min-
denről, ami eligazo-
dást jelenthet majd a XVIII. 
Rácalmási Tökfesztivállal 
kapcsolatosan.

Előzetesként annyit: 
a helyszínek már adottak!

Jankovich-kúria, mint fő 
helyszín: Kiállítások, étel-

ital, kézműves árusok, szín-
pad, gyermekműsorok, szó-

rakoztató énekesek minden 
korosztálynak, együttesek, 
zenekarok, koncertek, fiata-
loknak DJ diszkó éjfél után 
is. Valamint: III. Óriástök 
Országos Verseny és TÖKI-
RÁLY-választás a Tökhintó 
dombján, mégpedig látvá-
nyos felvonulással. A feszti-

vál minden napján tökfara-
gás, és tökfigurák készítése 
új helyszínen, a színpad mö-
götti a parkoló alatt, az úgy-
nevezett Ízek utcájában. Itt 
gyermekfoglalkozások és ér-
dekes játékok is lesznek az 
óvodapedagógusok felügye-
letével. Kézműves korongo-
zásra és agyagból figurák ké-
szítésére is lehetőség lesz az 
Öko-teremnél.

Milleneumi parkban: nagy 
tökkompozíciók iskolások, 
családok, csoportok készíté-
sével.

A Szentháromság téren: 
retro autók találkozója és 
előtte felvonulása a főutcán.

A Vizi Gábor Vizitúra 
Megállóhelyen: Ezen az új 
helyszínen színes, sokrétű 
játékok várják a fesztiválo-
zókat, és még sok meglepe-
téssel is készülünk az ide lá-
togatóknak. Nem titok, hogy 
kisszínpad is lesz a gyerme-
keknek sok-sok színvona-
las fellépőkkel. Még vízi be-
mutatót is tervezünk, bízunk 
benne, hogy valóra tudunk 
váltani minden ötletünket.

A Tökfesztivál helyszíne-
ire egy kisvonat biztosítja 
majd ingyenesen a lejutást a 
városból, de csak azok részé-
re, akik belépőjeggyel ren-
delkeznek a fesztiválra.

Ne feledjék, azon dolgo-
zunk, hogy a lehető legtelje-
sebb és legszínvonalasabb le-
gyen az idei programkínálat! 
Találkozunk a Tökfesztivá-
lon!

    Steiner Lajos
a Rácalmási  

Városvédő és Szépítő 
Egyesület elnöke

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei

Már nem sokat kell  
várni a részletes 

programra!
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Látogassanak ki a Vasúti Parkba! Érdemes!
A vasútállomásnál talál-

ható Vasút Park is szép vi-
rágos lett a tavasszal a város-
védők és segítőik jóvoltából, 
összhangban az állomással. 

Beneveztünk idén a „Virá-
gos, gondozott vasútállomás” 
országos versenyre. Az ét-
kező kocsi külső felújítása is 
befejezés előtt áll, a retro ke-
rítés vasút felőli részének fes-
tésével is szinte már végeztek 
a városvédőink. A parkosítás 
a kerítésen belül megtörtént, 
gyümölcsfák és díszcserjék 
ültetésével gazdagítottuk az 
ottani növényvilágot. 

A nyár folyamán már az 
egyesület tagjai és csoportok 

igénybe vehetik a parkot. 
Szabad foglalkozások meg-
tartására is lehetőség lesz a 
Rácalmási Vasúti Parkban, 
a gondnokkal egyeztetett és 
szervezett módon. Úgy vé-
lem, kellemes időtöltésnek 
és kisebb összejöveteleknek 
is színtere lehet a park. Ér-
demes kilátogatni oda, higy-
gyék el, mert igazán különle-
ges élményben lehet részük 
az érdeklődőknek. 

Talán elfogultság, de néz-
zék el nekem, hiszen a mi-
énk: ilyen szép vasúti park és 
vasútállomás nincs még egy 
az országban.

 Steiner Lajos

Rendbe tettük a virágágyásokat
A Tökfesztivál előkészülete, szervezése szinte minden 

energiánkat leköti, ám ez korántsem jelenti azt, hogy elha-
nyagoljuk a természeti értékeinket. Az élet minden terüle-
tére kiterjed a figyelmünk, amit Önök is tapasztalhatnak, 
amikor Rácalmás utcáin járnak autóval vagy gyalogosan. A 
virágágyások rendbetétele megtörtént. Szemet gyönyörköd-
tető, csodálatos színekben pompázik a közösségi park, a sza-
lagágyás, a köszöntő tábla, Salamon-kút és -szobor környé-
ke, a levendula ágyás. Felsorolni sem lehet, milyen sok helyen 
szépültek meg a közterek az utóbbi hetekben, és mellettük 
szépen rendezett utcafrontokkal, udvarokkal is találkozha-
tunk. 

A „Virágos Rácalmásért”, valamint a „Szép Porta” ver-
senybe benevezett utcafrontok, porták első értékelése is 
megtörtént. 

Hangsúlyozni szeretném továbbá – és köszönetünket ki-
fejezni a szorgoskodóknak -, hogy az örökbefogadott ágyá-
sok is szépek, gondozottak, ezek ápolását is folyamatosan 
végzik az örökbefogadók.

Bízom benne, hogy minden rácalmási lakó és ide látogató 
örömét leli a szép parkjainkban, virágágyásainkban, közterü-
leteinkben! Steiner Lajos
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Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde
GYERMEKNAP A JANKOVICH-KÚRIÁBAN

Csodálatos környezetben,  gyönyörű időben tölthettünk együtt gyermekeinkkel és családtagjaikkal egy délelőttöt a Jan-
kovich-kúriában. Az óriás buborékokon kívül a következő résztvevők színesítették a napot

- a Duna Dog Center kutyusai: Káosz, Skala, Kriszti, Nala, Nova, Josie, Elly, Amy, Dömper, Sky, Szafi, Barka.
- valamint a Délegy Vára ugrálóvár
- a Rácalmási Szent György Polgárőr Egyesület tagjai 
Köszönjük a Jankovich-kúriának a lehetőséget, hogy méltó környezetben ünnepelhettük a Manóvár óvodásait gyermek-

nap alkalmából! A finom ebédekért is köszönetet mondunk a kedves szülőknek! Kellemes zárása volt a napnak. 

BÚCSÚZUNK TŐLETEK
„Új kaland vár, és örömmel állunk minden elébe, búcsúzik most minden lányka és nagyra nőtt legényke…..”
             (Mentovics Éva)



Rácalmás 7

Zenés Meseország Rácalmáson
Igazi lélekszépítő, fel-

emelő két órának lehettek 
tanúi mindazok a zeneba-
rátok, akik június 12-én el-
látogattak Rácalmásra, ahol 
egy magánkezdeményezés 
nyomán, a Tarr Gábor Ok-
tatási és Kulturális Alapít-
vány szervezésében zene-
pavilon-avató rendezvény 
zajlott. Családi házuk cso-
daszép kertjét osztotta meg 
ezen a rendhagyó délutá-
non Herczeg Attila és fele-
sége az összesereglett ven-
dégekkel, akik kiváló zenei 
produkcióknak lehettek ré-
szesei együtt, közösségi él-
ménnyé emelve ezzel a zene 
élvezetét.

Németh Miklósné al-
polgármester meleg hangú 
megnyitóbeszédét követően 
Herczeg Katalin emlékezett 
meg Tarr Gábor tanár úrról, 
a nagy hatású zenepedagó-
gusról, a zenepavilon név-
adójáról. Ezt követően a ki-
váló zenei produkcióké lett a 
színpad. 

Elsőként a rácalmási  
Jankovich Miklós Általános 
Iskola énekkarát hallgathat-
ták meg a vendégek, Már-
kusné Igmándi Zita tanárnő 
vezényletével.

Az aszódi Stellária Media 
Nőikar előadását Tarr Gábor 
jeles tanítványa, Énok Nagy 
Levente vezényelte.

Őket ismét rácalmási for-
máció, a Glória Kamara-
kórus követte a színpadon, 
Gyalus Boglárka vezeté-
sével. A kórus lelkes tagjai 
szerint a legnagyobb közös 
értékük, hogy szeretik egy-
mást és örömmel zenélnek, 
énekelnek együtt. Műsoruk-
ban egy ifjú fuvolista hölgy, 
Czibusák Évi is közreműkö-
dött. 

A Dunaújvárosi Sándor 
Frigyes Zeneiskola növen-
dékei közül a fúvósok léptek 
színpadra ezen a délutánon, 

Balogh Zoltán András veze-
tésével.

A tehetség és szorgalom 
Európa híres koncertterme-
ibe is elrepítheti az énekese-
ket. Kiváló példa volt erre a 
Magyar Állami Operaház 
két művésze, Zavaros Esz-
ter és Boncsér Gergely fellé-
pése. Zongorán Andrea Fer-
nandes kísérte a művészeket.

A zenei program első 
„felvonását” követően a szü-
netben egy varázslatos, me-
sebeli lényektől, tündérek-
től, manóktól, varázslóktól 
izgalmas képi világ tárult a 
látogatók elé: Gálné Then 
Szilvia rajzait, festményeit 
tekinthették meg az érdek-
lődők, aki a Meseország pro-
jekt illusztrációi mellet több 
mesekönyv illusztrátora is 
volt már korábban. 

A műsor második rész-
ében a Budafoki Dohnányi 
Szimfonikus zenekar tagja-
iból alakult MynK (Mink) 
qartet lépett színpadra. A 
négy tehetséges ifjú hölgy 
vonós hanszerekre átírt, vi-
lágsikerű film- és rajzfilm-
zenékből adott elő egy iz-
galmas válogatást, hatalmas 
sikerrel

Valóban egy csodás mese-
világ kelt életre a rácalmási 
kertben, amelynek lakói, és 
önkéntes segítőik nagy ter-
veket dédelgetnek. Álmuk, 
hogy a Tarr Gábor Oktatá-
si és Kulturális Alapítvány 
szervezésében évente több-
ször is benépesüljön ez az iz-
galmas kulturális színtér, és a 
zenét, táncot, művészeteket 
szerető közönség visszajáró 
vendég legyen. A következő 
nagyrendezvény a park gye-
rek megnyitója lesz, az ez-
zel kapcsolatos friss híreket 
is megtalálják majd az ér-
deklődők a meseország.com 
honlapon. 

Szilágyi Irén
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Gyermeknap: családias hangulat és izgalmak
A gyermekeket ünnepel-

tük a szülőkkel, családtagok-
kal és magukkal az ünnepel-
tekkel közösen május 29-én 
a sportcsarnokkal közösen. 
A barátságtalán időjárás 
miatt a színpadi műsort a 
sportcsarnok küzdőterén él-
vezhették a kicsik. A Szele-
budi társulat után a cimbo-
rák léptek a pódiumra, majd 
az iskola énekkara után a 
Kid Rock & Roll csoport és 

a Rácalmási Jazz Balett Klub 
mutatkozott be. Farkasházi 
Réka és a Tintanyúl kocert-
jét követően jöttek az izgal-
mak, hiszen a Street Figh -
ter kaszkadőr csoport tagjai 
kápráztatták el a gyerekeket 
és a felnőtteket egyaránt. Ki-
egészítő programokat kínált 
egyebek mellett a társasjáték 
klub, valamint a Kezes-lábas 
Játszóház is.   (Fotók: Rácz-
Lambada József )

Nyári szünet előtt világhírű vendégek
Nyári szünethez érkezett a hónap utolsó keddjén tartott kulturális talk-show, az Egy kávé Micivel. Előtte azonban, má-

jus 31-én a világhírű Rippel fivérek voltak Szabó Gabriella vendégei. Rippel Ferenc és Viktor nem csak meséltek és a kü-
lönböző bejátszásokból elevenítették meg a többszörös Guiness rekorder munkásságukat, hanem élőben is megcsillogtatták 
tudásukat az összegyűlt szép számú közönség előtt. (Fotók: Rácz-Lambada József )



Rácalmás 9

A Hetedhét Játékfesztiválon jártak a cimborák

Május 28-án dunaújváro-
si és a rácalmási cimborák-
kal felkerekedtünk délelőtti 
órákban és Székesfehérvárig 
meg sem álltunk, egészen 
délután öt óráig önfeledten 
töltöttük együtt az időt.

Színes programokban 
volt részünk, a székesfehér-
vári gyermeknapon, a He-
tedhét játékfesztiválon. Já-
tékosan bebarangoltuk a 
történelmi belváros neve-
zetes helyeit, segítségünkre 
volt Mayerné Perusza And-
rea, a Cimbora Alapítvány 
titkára a romkerti sétánk-
ban, sok mindent mesélt a 
múlt hagyatékáról.

A színes kavalkádban 
mindenki talált kedvére való 
elfoglaltságot, szinte teljesen 
benépesült a belváros sétá-
ló utcája. A két klub cimbo-
rái alig ismerték egymást, de 

hazafele már komoly barát-
ságok szövődtek. Több kí-
sérővel mentünk, így cso-
portokra osztva tudtunk 
biztonságosan részt venni 
előadásokon, játszóházak-
ban és a Játék múzeum hét-
próbás feladványán is.

Füredi Lauráék sok kis al-
kotást készítettek, vidáman 
mutatták az egyiket egy csi-
nos kis boszorkányt, volt aki 
a ládacsúszdát próbálta ki, 
vagy éppen célba dobot, fű-
részelt és kalapált. Minden-
ki talált kedvére való izgal-
mas játékot!  Milán és Levi 
imádták az árusokat és vásá-
roltak szüleiknek ajándéko-
kat, Áron és Szabi emlékek-
re költötték a zsebpénzüket.

Álljon itt egy elsős kis 
cimbora írása, Martinovics 
Míráé:

A dunaújvárosi és a 
rácalmási cimborákkal és 
Marcsi nénivel kirándul-
ni mentünk 2022.05.28-án 
Székesfehérvárra. Nagyon 
vártam már a kirándulást, 
amire anyukám is elkísért.

Székesfehérváron talál-
koztunk Andi nénivel, aki 
végig vezetett minket a rom-
kertben és mesélt nekünk a 
királyokról és a régi temp-
lomról.Nekem legjobban a „ 
hétpróbás feladatok” tetszet-
tek főleg amikor a Hetedhét 
Játékmúzeumban a régi kor 
ruháit felpróbálhattam.

A kirándulást mindkét 
klubban a záró foglalkozás 
követte, nyári könyvaján-
lások, kézműveskedés és a 
tallérok, dinárok levásárlása 
volt lehetőség.

Indul a pályázatunk is, 
a nyári élményekről ké-
peken, rajzokon keresztül 

számolj be! Kiállítás készül 
az alkotásokból és értékes 
jutalmak is gazdára talál-
nak majd!

Szép nyarat és kellemes va-
kációt kívánok!

Marcsi néni
klubvezető

 

 
 

 
NYÁRI ÉLMÉNYEIM 

FOTÓ- ÉS RAJZPÁLYÁZAT 

 

Cimbora alkotópályázat nem csak cimboráknak! 
 

TÉMA: Nyári élményeim (olvasmányélmény, kirándulás, nyaralás stb.) 

KOROSZTÁLY: 1-8. osztály 

PÁLYÁZÓK KÖRE: régi és új dunaújvárosi és rácalmási cimborák 

TECHNIKÁK: fotózás, grafit, színes ceruza, filctoll, zsírkréta, tus, tem-
pera, vízfesték, akril stb. (vagy ezek ötvözete) 

MÉRET: maximum A/3 

LEADÁSI HATÁRIDŐ: augusztus 26. (péntek) 

EREDMÉNYHIRDETÉS: szeptember 6. (kedd) 16:30, Gyermekkönyv-
tár, a Cimbora klub foglalkozásán 

LEADÁS: pályázni csak egyénileg lehet, a fotókat, rajzokat személyesen a 
Gyermekkönyvtárban várjuk 

A képek hátoldalán kérjük feltüntetni a készítő gyerek nevét, iskoláját, 
osztályát és a szülő e-mail címét. 

A pályamunka leadásával beleegyezésüket adják a pályázaton való részvé-
telhez, a beküldött pályamű kiállításon, illetve interneten való megjeleníté-
séhez. 

Az alkotásokból szeptemberben kiállítást rendezünk. 

A legjobb pályamunkák alkotói díjazásban részesülnek. 
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A Rácalmási Művelődési Ház és 
Könyvtár 

Műszaki ügyintéző 
munkatársat keres 

A foglalkoztatás jellege: Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony
Munkaviszony: Határozatlan idejű, 3 hónap próbaidővel
Munkaidő: Teljes munkaidős heti 40 óra, rendezvények miatt változó munkarend (2 
havi munkaidőkeretben) 
A munkavégzés helye: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár (2459 Rácalmás, Sziget-
fő utca 31.), valamint rendezvény esetén a városon belüli egyéb helyszínek 
Az állás betöltésének ideje: 2022. július 1-től 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

• Az intézménynek helyt adó épület gépeinek, berendezéseinek, felszereléseinek, 
műszaki állapotának figyelemmel kísérése, karbantartása, a szükséges kisebb javítások, 
meghibásodások elhárítása,

• Az intézmény napi szintű működéséhez, valamint programjainak és rendezvények-
hez kapcsolódó műszaki feladatok, berendezési és kitelepülési feladatok technikai, mű-
szaki hátterének biztosítása.

• Logisztikai, beszerzési és leltározási feladatok ellátása 
Illetmény és juttatások:

• a Munka törvénykönyve alapján, megegyezés szerint
• cafeteria juttatás
• munkába járás költségtérítése 

Elvárások:
• a fizikai munkára való hajlandóság
• a munka jellegéből adódóan a rendszertelen munkavégzés elfogadása (éjjel, hétvége)
• önálló munkavégzésre való képesség 

Pályázati feltételek:
• középfokú műszaki képesítés
• felhasználói szintű Microsoft Office (irodai alkalmazások)
• B kategóriás jogosítvány 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Rácalmási lakcím, helyben történő állandó életvitellel
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 

A munka betöltésének feltétele:
• erkölcsi bizonyítvány 

Jelentkezés:
Fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét a racmuvhazgracalmas.hu e-

mail címre küldje el érettségi bizonyítványának másolatával. 
További információt az állásról Kundra Anikó igazgató nyújt a 06 25 440 456-os 

telefonszámon. 
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Nyár a könyvtárban!
Rengeteg új könyvvel várjuk a nyarat és az olvasóinkat a 

könyvtárba! Az Ünnepi Könyvhétre megjelent újdonságok 
már a polcokon várják az első kölcsönzőket, érdemes sze-
mezgetni a szebbnél szebb, érdekesebbnél érdekesebb köny-
vek között! Májusban és június elején összesen több, mint 
160 új kötetet vettünk könyvtári állományba, így biztosan 
mindenki talál magának kellemes kikapcsolódást ígérő ol-
vasnivalót.

Júliusban újra elindítjuk Olvasna egy jó könyvet? címmel 
a népszerű nyári zsábamacska kihívást, melynek teljesítésé-
hez a választott és összecsomagolt két kötetet kell elolvasnia 
és véleményeznie a résztvevőknek. A kihíváshoz 2022. július 
1-29-ig lehet könyvcsomagot választani, amit szeptemberig 
kell elolvasni.

Augusztus 1-31 között a könyvtár zárva tart. Az utol-
só kölcsönzési nap július 29., péntek,  15 óráig, míg az első 
kölcsönzési nap szeptember 1., csütörtök, 16 óráig tart.  To-
vábbra is 12 dokumentum kölcsönzésére van lehetősége 
minden olvasónknak, a kölcsönzési határidők pedig az aláb-
biak szerint alakulnak:

– a július 2-ig kölcsönzött dokumentumok határideje 
július végéig szól

– a július 5-től kölcsönzött dokumentumok határideje 
már szeptemberig tart.

Várunk szeretettel és sok-sok könyvvel mindenkit, aki a nyá-
ri kikapcsolódásához olvasnivalót keres!

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtárvezető-művelődésszervező

Könyvajánló
Işık Réka: Amíg léleg-

zem
„…minden ember, aki be-

lép az életünkbe, valamilyen 
céllal érkezik, még ha ezt a 
célt nem is látjuk sokszor 
magunk előtt. De a változás, 
amit magával hoz, akármi-
lyen felkavaró legyen is, a mi 
fejlődésünket szolgálja.”

Ennek tökéletes példája 
volt Işık Réka első regénye, 
melynek a végén valóban be-
bizonyosodik, hogy minden, 
az életünkbe érkező és onnan 
távozó embernek szerepe van, 
formál, alakít bennünket. Azt 
is hitelesen mutatja be, hogy 
a közeg, amiben felnövünk, 
egy életre meghatároz ben-
nünket, feszegethetjük a ha-
tárokat, de korlátait sokszor 
nehezen tudjuk megmászni.

A regény központi témá-
ja a transzgenerációs minta és 
bántalmazó kapcsolat. Mind-
kettő ízekre szedi és mélyre 
löki a benne élőket, kívülről 
azonban sokszor nem észre-
vehető egyik sem. A változ-
tatásról meghozott döntés-
hez pedig időre van szükség 
és nagyon erősnek kell lenni.

Ahhoz, hogy olvasás köz-
ben is tapasztaljunk, kellenek 
ezek könnyed stílusba cso-
magolt hatásos történetek, 
hogy más perspektívákat lás-
sunk, más megoldásokat kap-
junk.
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Kertünk élővilága

Takó Miléna vagyok, 
rácalmási lakos. 2009 óta 
a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egye-
sület tagja és aktív részt-
vevője a programjaiknak. 
Szívügyem a természet-
védelem. Kicsiben, otthon 
én már próbálok figyel-
ni mindenre és egyre több 
lépést tenni a környezet-
tudatos élet felé.  Szeret-
ném, ha cikkeim rávilágíta-
nának arra, hogy mindenki 
tehet valamit a környeze-
téért. Minden apróság szá-
mít! Rengeteg ötletem van 
programokra, amiket remé-
lem sikerül megvalósítani 
és örömmel fogadtok majd.

Szeretnék majd szervez-
ni madárgyűrűzési bemuta-
tót, előadásokat, madárdal 
túrát, szemétszedést, közös 
odú- és etetőgyártást, gye-
rek programokat.

 Az igényektől függően, 
akár hagyományteremtő cél-
lal minden évben.

Mai cikkemben arról sze-
retnék pár sort írni, hogy 
mivel segíthetjük az udva-
runkban élő állatokat. Eze-
ket később részletesebben is 
meg fogom írni.

A legfontosabb ebben 
a száraz időben a víz. Egy 
nagyméretű virágalátét tö-
kéletesen megfelel itatónak. 
Ahol macska jár a kertben, 
ott érdemes magasba vagy 
olyan nyílt térre helyezni, 

ahol a macska nem tud el-
bújni és lesből támadni. A 
földre helyezett itatót a ma-
darak mellett sünök is szíve-
sen használják. 

Emellett sárgyűjtőhe-
lyet is érdemes kialakítani, 
amit úgy lehet elkészíteni, 
hogy macskamentes helyen 
a földben kiásunk egy göd-
röt és mindennap vízzel fel-
töltjük. A fekete rigó, énekes 
rigó, molnárfecske és füsti 
fecske mind használnak sa-
rat a fészkük megépítésekor.

Ha tehetjük, hagyjunk 
kaszálatlan részeket a kert-
ben, ami sok állatnak nyújt 
táplálékot. Lepkék, méhek, 
gyíkok, békák, madarak, sü-
nök keresik majd itt az élel-
met. 

Telepíthetünk virágzó és 
bogyót termő, jó sűrű ágú 
bokrokat, ami élelemet me-
nedéket és fészkelőhelyet 
nyújt a madaraknak, lepkék-
nek, méheknek. 

Ne söpörjük fel az összes 
avart a bokrok alatt, több 
madár köztük a fekete rigók 
szívesen keresgélnek benne. 
El tudnak bújni az erdei bé-
kák, zöld varangyok. A bé-
kák pl.:  nagyon szeretik a 
meztelen csigákat.

Nálam a kert olyan, mint 
egy mini erdő, ami tele van 
élettel. Szeretek madárdalos 
reggelre ébredni. 

Rengeteg bokrot ültet-
tem, főként bodzát, sok gyü-

mölcsfám van, van itató és 
sárgyűjtő.

Raktam ki madárodúkat 
(ősszel majd erről is fogok 
írni), szoktam kirakni ma-
dáretetőt télen.

Nálam a kertben már 
költ barátposzáta, kis poszá-
ta, énekes rigó, fekete rigó, 
széncinege, mezei és házi ve-
réb, házi rozsdafarkú. 

Miért hasznosak a ma-
darak, sünök a kertünkben? 
Nagyon sok kártevőt pusztí-
tanak el, ezáltal több, szebb 
lesz a termés és kevesebb 
permetszerre lesz szükség. 
Ami kíméli a pénztárcánkat, 
kíméli a testünket a mérgek-
től. A verebek sokszor etetik 
levéltetvekkel a fiókákat, ná-
lam az almafáról szokták le-
szedegetni. A citromfámról 
a kis poszáta gyűjtögette a 
pajzstetveket.  A sünök sze-
retik a férgeket, csigákat, ro-
varokat, rágcsálókat, nálam 
3 sün lakik. A fecskék pedig 
rengeteg szúnyogot fogyasz-
tanak el.

A sünök megtelepítésé-
hez megfelelő búvóhelyek-
re van szükségük, ez lehet 
egy rőzserakás, tűzi farakás 
(felrakáskor az alsó sorban 
hagyjunk sün méretű ré-
seket), komposztálók (ha a 
komposztáló aljára több ré-
tegben elhelyezett vastagabb 
ágakból labirintust alakítunk 
ki.

 Takó Miléna

Énekes rigóBarátposzáta Keleti sün

Rácalmási  
Szigetfutás 

Június 26-án vasár-
nap kerül megrendezésre a 
Rácalmási Szigetfutás csalá-
di sportnap. Minden korosz-
tály és különböző edzettségi 
szintű sportoló megtalálhat-
ja a neki megfelelő mozgás-
formát. A rendezvény cél-
ja az egészséges életmód és 
Rácalmás különleges adott-
ságainak bemutatása egy 
családias jellegű rendezvény-
sorozat keretein belül.

A profi és amatőr mozogni 
vágyók választhatnak 3, 5, 11 
vagy 22 km-es futó távok kö-
zül, a gyaloglást kedvelők egy 
11 km-es kört tehetnek meg 
a szigeten, a kerékpár szerel-
mesei pedig 22 km-t teker-
hetnek a változatos terepen.

Minden induló kap egye-
dileg tervezett befutóér-
met, ajándékcsomagot, chi-
pes időmérést, ebédet, futam 
közben frissítést, részvételt a 
tombolasorsolásra. A szer-
vezők készülnek ingyenes 
szűrővizsgálatokkal, kerék-
pár szervizzel, Decathlon 
játszótérrel, izomlazító esz-
közökkel, közös zenés be-
melegítéssel Dóczi Zsuzsi-
val, társasjátékokkal és nem 
utolsó sorban folyamatos 
zenével, jó hangulattal, mű-
sorvezetéssel és még sok 
meglepetéssel. A kitelepült 
árusok gondoskodnak a bő-
séges energia utánpótlásról. 
A résztvevők válogathatnak 
izotóniás ital és étrend ki-
egészítők, büfé, kürtöskalács, 
fagyi, méz, gyümölcssajt és 
egyéb egészséges és finom 
enni és innivalókból. A rajt-
cél helyszíne a Rácalmási 
Jankovich kúria – Rendez-
vény- és Turisztikai központ. 

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

Bővebb információ: www.
racalmasiszigetfutas.hu, vagy 
facebook.com/racalmasiszi-
getfutas)           Nagy Gábor
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Tartalmas és szép évet zárt a Glória Kamara Kórus
Nehéz, ámde csodákkal 

teli félévet zárt kórusunk! 
A világjárvány elvonultával 
végre újból találkozhattunk a 
zene iránt érdeklődő közön-
ségünkkel személyesen is. 
Az év elején úgy gondoltuk, 
bőven van időnk felkészülni 
az előttünk álló fellépések-
re. Aztán rájöttünk, nem is 
olyan sok az az idő, hiszen a 
magyar költészet napja és a 
húsvét között mindössze öt 
nap volt. Szimultán kellett 
készülni a két eseményre. A 
költészet napi koncertünk si-
kerén felbuzdulva április 16-
án a rácalmási művelődési 
házban adtuk elő húsvéti da-
rabjainkat, majd húsvét hét-
főn a katolikus templomban. 
Május elején meglátogattuk 
a nagyvenyimi  Fontana Női 
Kart, akikkel nagyon szép, 
közös próbát tartottunk, s 
elhatároztuk, hogy a jövőben 
többször is ellátogatunk majd 
egymáshoz. Május végén pe-
dig ugyancsak Nagyvenyim 
adott otthont egy kis kórus-
találkozónak, mely a Daloló 
szerda nevet viselte. Három 
kórus vett részt rajta: a duna-
földvári Annamatia Női Kar 

kiegészülve a bölcskei kó-
russal, Kun Erika karveze-
tésével, a szervező-meghívó 
nagyvenyimi Fontana Női 
Kar Péter Kata vezetésével 
és mi, a Rácalmási Glória 
Kamara Kórus, Gyalus Bog-
lárka vezetésével. Igazi örö-
ménkelés volt ez, minden-
ki a saját kedvenc darabjait 
hozta s énekelte el a többi-
eknek! A délutánt egy kö-
zös dal eléneklésével zártuk: 
a Dona nobis pacem kezde-
tű kánonnal. Kis vendéglátás 
közben ismerkedhettünk, 
beszélgethettünk is egymás-
sal. 

Közben készültünk folya-
matosan a IX. Passió miszté-
rium-játékra, melyet idén is 

Szabó-Sipos Barnabás ren-
dezett. Bár nem minden kó-
rustagunk tudott részt ven-
ni benne, de aki igen, annak 
örök élmény marad a csodá-
latos előadás hangulata! 

Meghívást kaptunk 
Herczeg Attilától a család 
magánkertjében épült Ze-
nepavilon ünnepélyes ava-
tójára június 12-re, mely-
nek színvonalas műsorában 
megtiszteltetés volt részt 
venni! Ezen az eseményen a 
kórus kétéves fennállásának 
ideje alatt először énekel-
tünk három szólamban! Rö-
vid idő állt rendelkezésünk-
re hogy felkészüljünk, de a 
kórus tagjainak fegyelme-
zettsége, tehetsége és a zene 

iránti rajongása elegendő 
energiát adott ahhoz, hogy a 
dalt-egy ír népi áldást- meg-
tanuljuk és előadhassuk há-
rom szólamban! Az előadás-
ra meghívott vendégünk is 
volt Czibusák Évi tizenegy 
éves zeneiskolai növendék 
személyében, aki fuvola já-
tékával színesítette az elő-
adást. A többi dal már az 
egyre bővülő repertoárunk-
ból származott, amelyeket 
már többször, több helyen 
is előadtunk, így már kiforrt 
magabiztosság jellemezte 
előadásukat.

A következő próbana-
punkon félévzáró délutánt 
tartottunk, melyen nem volt 
hiány finomságokból és jó-
kedvből! Beszélgettünk az 
elmúlt hónapok eseménye-
iről, jövőről, tervekről, de 
mindannyian egyetértettünk 
abban, hogy egy szép és tar-
talmas félév van mögöttünk, 
ami erőt és energiát ad kö-
vetkező hónapokra is, hogy 
méltón fel tudjunk készülni 
a második félév eseményei-
re!

Gyalus Boglárka  
kórusvezető

Az íjász szakosztály hírei, versenyeredmények
Megszűntek a korlátozó 

intézkedések az íjász sport 
tekintetében is. Ismét sza-
badon tarthatók versenyek. 
Ettől függetlenül nagyon 
óvatos az íjász társadalom, 
hiszen több verseny is elma-
radt, mert nagyon kevesen 
jelentkeztek rájuk. A meg-
tartott versenyeken min-
dig képviseli településünket, 
szakosztályunkat néhány 
versenyző.  Most nagyobb 
aktivitást a történelmi íjá-
szok mutatják.  Nekik voltak 
rangosabb versenyeik szer-
vezve. Többen minősítő ver-
senyeken is részt vettek így 
van első, másod és harmad 
osztályú minősítést szerzett 
tagunk. Hárman szereztek 
indulási lehetőséget a nyá-

ron megrendezésre kerülő 
világbajnokságra is. A 3D-
ben is mozgalmas az élet, 
jelenleg itt nagy sikerekről 
nem tudok írni, a rangos ver-
senyek a nyár folyamán lesz-
nek lebonyolítva.

A szakosztály lelkes mag-
ja az idei tavasszal is kivette 

részét a virágos kertünk gon-
dozásában. Először kitisztí-
tottuk a területünket, majd 
a kapott egynyári növénye-
ket elültettük és folyamato-
san ápoljuk.

Az utánpótlással is ko-
molyan foglakozunk. Több 
érdeklődő mellett három 

gyermekünk foglakozik ko-
molyabban az íjász sport-
tal. Velük most voltunk az 
országos Suli Íjász Bajnok-
ságon. A kvalifikációs ver-
senyek után mindhárman 
lehetőséget kaptak az orszá-
gos döntőn való részvételre. 
Nem tudok közülük kiemel-
ni senkit sem. Mindegyik 
induló a saját képességeihez 
képest nagyon jól szerepelt, 
a saját eredmények maxi-
mumát hozták a döntőn is. 
Szendrey Lili a dobogó har-
madik fokára állhatott fel, 
míg Szalai Zsombor és Mol-
nár Dániel a középmezőny-
ben végeztek.

Gratulálok mindegyikő-
jüknek!

Szendrey GáborMolnár Dániel, Szendrey Lili és Szalai Zsombor
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

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

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

OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK
Több osztály is ellátogatott a tanév vége felé a Vizi Gá-

bor Vízitúra Megállóhelyre és töltött el itt izgalmas napo-
kat. A szabaduló szobán, a kincskereső és GPS-túrákon túl 
sárkányhajóztak, kézműveskedtek a gyerekek. 

Ebben az évben új program is szerepelt a kínálatban, a 
„Mézes ösvény”: Csurgó István mesélt a gyerekeknek a 
méhekről, méhészetről. Egy nagyon különleges üvegezett 
méhkaptárt is készített, hogy a gyerekek megfigyelhessék a 
kaptáron belüli életet. Az izgalmas előadás után egy túra kö-
vetkezett, melyen a csoportok méhes-mézes fejtörők megol-
dásával találhatták meg az utat. 

Köszönjük az osztálykirándulások lebonyolításában való 
segítséget Szügyi Szilviának, akivel korongozhattak a gyere-
kek, Csurgó Istvánnak, Bölcskei Ferencnek, valamit a Janko-
vich-kúria dolgozóinak! 

Várjuk az osztályokat a következő tanévben is tavasszal 
és ősszel is!

NYÁRI TÁBOROK
A sportcsarnok szervezésében ezen a nyáron is két mo-

corgós-sportos nyári tábor valósul meg. A júliusi „MIN-
DENT BELE!” tábor már majdnem megtelt, az augusz-
tusi „MINDENT BELE - TEKERJ, EVEZZ, KERESS!” 
táborra még van néhány szabad hely. Az augusztus 1-5-ei 
hétre várjuk azokat a 8-12 év közötti gyerekeket, akik sze-
retnének egy sportos-kalandos-élménydús hetet eltölteni 
Rácalmáson! Bázisunk a Duna-parton található Vizi Gá-
bor Vízitúra Megállóhely lesz, ahonnan térképes biciklitú-
rára, kincskeresésre, vízitúrára indulunk, és még sok izgalmas 
programon veszünk részt. Érdeklődni a plakáton található 
elérhetőségeken lehet.
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A Rácalmás SE vízi sportos versenyzői Regionális Aka-
démia Kupa versenyen vettek részt Szolnokon. Kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott:

C-2 1000 m Nagy Roland, Poszpischil Lőrinc II.
C-1 2000 m Poszpischil Luca I. Partizer Maja III. 
Gratulálunk!                Bölcskei Ferenc szakosztályvezető

Maraton Magyar Bajnokság
Jól szerepeltek az utánpótlást nevelő Rácalmás SE ver-

senyzői a kajak-kenu Maraton Magyar Bajnokságon.
A következő eredmények születtek:
5 km-en:  PC-2 női U 13, I. hely Partizer Maja, Posz-

pischil Luca. TC-4 U 10- U 12, V. hely Kasos Áron, Borsos 
Buda, Antal Gergő, Zsobrák Gedeon.

10 km-en: PC-2 U 13, II. hely Suta Koppány, Braun 
Ádám.

15 km-en:  C-1 U 16, 19. Dombóvári Balázs. C-1 U 15, 
V. Poszpischil Lőrinc. 11. Nagy Roland. C-2 U 15, III. Posz-
pischil Lőrinc, Nagy Roland. K-2 U 15, 15. Kucka Málna, 
Varga Hanna.

A versenyzőknek gratulálunk.
Bölcskei Ferenc szakosztályvezető

PC-2 U 13, 10 km Suta Koppány, Braun Ádám

KÉZILABDA
Májusban véget értek a kézilabda bajnokságok minden 

korosztály számára.
A legkisebbeknek, az U8-as és U9-es korosztálynak Rá-

calmás volt „Kezdődobás” program egyik fordulója, melyet 
a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség rendezett. Mind a fiú, 
mind a lány csapatok több mérkőzést is játszottak a két szi-
vacskézilabda pályán és ügyességi feladatokat is oldottak 
meg a pályák közti állomáson. Rácz-Lambada József kapta 
lencsevégre a sportesemény pillanatait.
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Az OTP visszaszerelte a bankjegykiadó automatát a felújított régi 
városháza bejárata mellé

Rácalmási alkotók a dunaújvárosi 
kollektív Tavaszi tárlaton

Két teremben, összesen harmincöt alkotó részvételével 
rendezték meg idén is a KMI-ben a városi, illetve a duna-
újvárosi művészeti élethez kötődő alkotók hagyományos, 
kétévente jelentkező kollektív kiállítását a Tavaszi tárlatot.

A kiállítottak között volt két rácalmási művész, Ihász 
János ötvös-díszkovács-acélszobrász és Fischer József  
acélszobrász alkotása is. Gratulálunk művészeink sike-
reihez!

Rácalmási Művelődési házban 

Rácalmás Szigetfő u.31. 

2022 07.19.,kedd 

12:00-16:00 

BATZ papucsok kedvezményes árú vásárlására 

van lehetőség. 
Szépséghibás,régi modellek: 8.000-10.000ft 

Axy Trade bt. 

Tel.:06 70 398 3820 

 
 

Kine Bau Kft.
KŐMŰVESEKET, SEGÉDMUNKÁSOKAT

keres.
• Helyben végzett

munka
• Kiemelt, biztos fizetés

• Cafetéria
• Munkaruha
• Utazási támogatás

Érd.: Dunaújváros, Verebély út 17.

Tel.: 06-25/501-960
E-mail: kinebau@vnet.hu 7

4
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A N G O L  T Á B O R 
R Á C A L M Á S O N
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Helyesbítés! 
Kedves 8. a osztályos Gyerekek és Szülők!

Hibát követtem el. A két párt közös, Jankovich-napok-
ról szóló cikke helyett csak a saját, átdolgozásra váró cikke-
met küldtem el májusban az újság email-címére véletlenül. 
Nagyon sajnálom. Ezúton kérek elnézést az okozott csaló-
dásért és kellemetlenségért! Kunos Vanda

A jó cikket közöljük most, Jankovich-napok – aho-
gyan azt a diákigazgató és a helyettese látta címmel 
(a szerk.).

Jankovich-napok –  
ahogyan azt a diákigaz-
gató és helyettese látta

Április 11. és 13. között két év után újra megrendezésre 
került iskolánkban a Jankovich-hét. Idén a Maffiózók és a 
GhostBusters csapata vívott meg egymással. A Maffiózók 
diákigazgató jelöltje Braun Szonja volt, a GhostBusters-é 
pedig Kolumbán-Portik Lehel. Több mint egy hónapja ké-
szült mindkét csapat ezekre a napokra, hogy izgalmas prog-
ramokat és értékes ajándékokat nyújthassanak diáktársaik-
nak. A gyerekeknek volt lehetőségük karkötőket, kitűzőket, 
karszalagot és persze sok-sok édességet gyűjteniük. A szü-
netekben az udvaron pedig együtt szórakozhattak és együtt 
táncolhattak a nyolcadikosokkal. Kedd délután sor került a 
vetélkedő és a szavazás megtartására is. A vetélkedő ered-
ménye döntetlen lett, így már csak a diákok által leadott 
szavazatok számítottak. A szavazást kis különbséggel, de a 
Maffiózók csapata nyerte így a diákigazgató Szonja, a diák-
igazgató helyettes pedig Lehel lett.

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, ékszerkészítés, 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 fordított napot pedig néhány tanár által (Rita néni, 
Vanda néni, Kálmán bácsi, István bácsi, Laci bácsi) szerve-
zett és előadott meglepetés show-al zártuk.

A diákok visszajelzések alapján mindenki nagyon jól érez-
te magát és részt tudott venni azokon a programokon, ame-
lyeken szeretett volna. Nekünk (Szonja, Lehel) is egy hatal-
mas élmény volt és persze egy örök maradandó emlék. 

Köszönetet mondunk a tartalmas és színvonalas progra-
mokért, támogatóinknak a segítségükért, a Bartók Kamara-
színház és Művészetek Házának, a Dunaújvárosi Hivatásos 
Tűzoltó Parancsnokságnak, a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézetnek, az Adonyi Rendőrőrsnek, a TES-
CO Dunaújváros áruháznak, Komolay Papír Írószernek, 
a Pomóthy Üzletháznak és a Szülői Munkaközösségnek, 
a Rácalmási SPAR-nak, Pomothy áruháznak, Rácalmási 
Szerszámbolt-Farkas Kft.-nek.

Braun Szonja
Kolumbán-Portik Lehel

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!

Turcsány Erik, 2022. 6. 6., Erdősor
Furka Botond Áron, 2022. 5. 31., Móra Ferenc utca
Furka Alex Attila, 2022. 5. 31., Móra Ferenc utca
Horváth Boglárka, 2022. 5. 29., Kulcsi út
Mérei Flóra, 2022. 5. 17., Rákóczi F. utca
Smiljanic Mira, 2022. 5. 14., Kulcsi út
Kovács Dávid, 2022. 5. 5., Fő utca
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Júliustól újra kötelező  
a műszaki vizsgáztatás

2022. július 1-től érvé-
nyét veszti az a kormány-
rendelet, amelynek értel-
mében nem volt szükséges 
megújítani a műszaki vizsga 
érvényességét igazoló doku-
mentumot. Az autótulajdo-
nosoknak így 2022. június 
30-ig kötelezően el kell vé-
geztetnie a műszaki vizsgát, 
ugyanis ennek hiányában 
nem lehet majd közleked-
ni a forgalomban. A mora-
tórium miatt több autósnak 
kell számolni nagyobb anya-

gi ráfordítással a sikeres vizs-
ga érdekében, amely során a 
gépjármű 15 különböző te-
rületét vizsgálják át. A rend-
szeres karbantartás mellett 
néhány szempontot az au-
tótulajdonosoknak és sofő-
röknek célszerű szem előtt 
tartani. Ilyen a folyamatos 
olajcsere, a szűrőberendezé-
sek vizsgálata, a fékek vagy a 
gumiabroncsok állapotának 
felmérése – ugyanis ez utób-
bi sokakat meglephet majd.

Hankook Tire
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Hogyan lett a Kis utcából Kiss Ernő utca 
Településünkön, Rácalmá-

son az elmúlt évtizedekben 
kétszer volt jelentős, a lakos-
ság nagy részét érintő utcanév 
- és házszám rendezés. Ezek 
1951-52, valamint 2000-
2001-ben történtek. Mindkét 
esetben az utcanév és házszám 
rendezése után országos nép-
számlálás következett s ez a 
rendezés fontosságát jelentő-
sen növelte. 

Nézzük először az 1951-52 
es rendezést.  A II. világháború 
alatt és az azt követő 5-6 évben 
a települések vezetőinek a leg-
kisebb gondja is nagyobb volt 
annál, hogy az utcák neveit, 
házszámait rendezze, ponto-
sítsa. Legfontosabb feladatuk 
a szétzilált gazdaság megszer-
vezése, a minimális szolgálta-
tások biztosítása, valamint az 
iskolák elindítása. A világhá-
ború alatt, majd utána is az át-
lagosnál sokkal nagyobb volt 
az emberek mozgása, vándor-
lása. Itt Rácalmáson ehhez 
még hozzájárult a Sztálinvá-
ros építkezéséből adódó moz-
gás, kitelepítések, elszállásolá-
sok, stb. A települések vezetői 
- itt Rácalmáson pedig kü-
lönösen - el voltak foglalva a 
napi gondokkal. De apparátus 
sem volt a településeken, hogy 
az utca - házszám problémá-
kat lerendezzék. 

Ez alatt az idő alatt sok te-
lepülésen, így Rácalmáson is 
új utcák sora jött létre, vagy 
meglévő utcákban új házak 
épültek. Sok telekmegosztás 
történt. Az építési engedé-
lyek ezekben az időkben sok 
mindent megengedtek. Sok 
új utca alakult ki. 1952-ben 
a kis utcák csatlakoztak egy-
egy nagyobb utcához és az 
önkormányzat közös utcane-
vet adott a csatlakozott kis ut-
cáknak is. Ennek eredménye-
képpen alakultak ki a gyűjtő 
utcák, vagy polip utcák. Ilyen 
polip utcák voltak: Ady End-
re utca, Dózsa György utca, 
Bajcsy Zsilinszky utca, Kos-
suth Lajos utca, Szigetfő utca, 
Gárdonyi utca Somogyi Béla 
utca. Ezeknek az utcáknak 
négy - öt leágazása, kis utcája 

volt. A Kiss Ernő utcához tar-
tozott és a Kis utca nevet visel-
te a Jankovich köz, a Síp utca 
és a Templom köz is. 

Volt olyan utca is, amely-
nek a neve zavaró, semmit-
mondó volt. Ilyen volt a Kis 
utca. Valamikor tényleg, kicsi, 
jelentéktelen utca volt. A Kis 
utcanevet gyakran csak jelző-
nek tekintették, vagy minősí-
tésnek. 1952-ben, amikor az 
egyik tanácsülésen, mely Zo-
ványi György tanácselnök ve-
zetésével zajlott és az utcane-
vek rendezésével foglalkozott, 
az egyik tanácstag – nevét ma 
már nem lehet kideríteni – azt 
javasolta, hogy a Kis utca ne-
vét Kiss Ernő utcára változ-
tassák, mert ezzel egyrészt az 
érintett utcabelieknek nem 
okoznak terhet, másrészt egy 
kiváló 48-as hős neve kerül ki 
az utcatáblákra.

Lássuk ki is volt Kiss Ernő.
Eleméri Kiss Ernő (1799-

1849) Temesváron született 
örmény eredetű családba. Ka-
tonai iskoláját a bécsi Therezi-
anumban végezte. 1818-ban 
a császári hadsereg tagja lett. 
1845-ben a 2. huszárezred pa-
rancsnoka volt. 1848 tavaszán 
ezredével Nagykikindán állo-
másozott, így a kezdetektől 
részt vett a szerb felkelők el-
leni harcokban. Az ő nevéhez 
fűződik az első jelentős délvi-
déki győzelem. 

1848 októberében – a hon-
véd hadseregben elsőként – 
honvéd vezérőrnaggyá ne-
vezték ki és átvette a bánsági 

hadtest parancsnokságát. 48 
decemberében – ismét első-
ként – honvéd altábornaggyá 
nevezték ki, de 49 januárjá-
ban átadta a hadtest parancs-
nokságát Damjanich János-
nak. Márciusban megkapta a 
Magyar Katonai Érdemrend 
II. osztályát. A szabadságharc 
végéig több alkalommal is he-
lyettesítette a hadügyminisz-
tert. A világosi fegyverletétel-
lel került cári, majd császári 
fogságba. 

Kiss Ernő halálos ítéletét 
kötéláltali halálról, golyó általi 
halálra módosították. Az első 
lövés a vállába hatolt, ekkor sa-
ját maga vezényelt újra tüzet a 
tanácstalan kivégző osztagnak. 
A golyó által kivégzettek né-
gyes csoportjában ő volt a har-
madik.

Kiss Ernő az eleméri kato-
likus templomban nyugszik. 
A Rácalmasi Tanács jól dön-
tött, hiszen a 48-as emlékek-
ben gazdag Rácalmáshoz mél-
tó volt egy ilyen utcanév. 

A következő nagyszabá-
sú utcanév - házszámrende-
zés 2001 év előtt, az országos 
népszámlálást megelőzően 
volt. Az 1989 évi rendszervál-
tás óta eltelt időben nagyon 
sok minden történt a telepü-
léseken, ezt a kormány is látta, 
ezért már a rendszerváltás év-
ében kiadta a Minisztertaná-
csi rendeletet, mely kimond-
ja, hogy a névváltoztatásnál 
mit kell figyelembe venni. Két 
főszempontot ír elő: Egyrészt 
a lakosság és egyesületek vé-
leményének kikérése és fi-
gyelembe vétele. A másik fő 
szempont, hogy a névváltoz-
tatás épüljön helytörténeti ku-
tatások által feltárt eredmény-
re. Az önkormányzat kérje ki 
a helytörténeti kutatással fog-
lalkozó emberek szakvélemé-
nyét.

Mind e mellett az új poli-
tikai rendszerben minimális 
elvárás volt, hogy a reakciós, 
vagy a rendszernek nem tet-
sző utcaneveket megváltoz-
tassák és új neveket adjanak az 
utcáknak. 

Rácalmáson az önkor-
mányzat megalakította a Köz-
területek Elnevezését Előké-
szítő Bizottságot (KEEB). A 
bizottság minden érintett la-
koshoz eljuttatta az új javasolt 
utcaneveket és házszámokat, 
erről véleményt kért vissza.

Az alapos előkészítés után 
1999-2001-ben a nagyközség 
önkormányzata többszöri ülé-
sen döntött az új utcanevekről. 
A legfontosabb döntés a gyűj-
tő, vagy polip utcákról a kis 
utcák leválasztása volt. Annak 
idején a polip utcák létrehozá-
sa nem volt sikeres, sok zavart 
okoztak. A polip utcák ren-
dezése mellett sok utca nevét 
megváltoztatták. Eltörölték 
a szocialista rendszerre utaló 
utcaneveket. 

Következő években több-
ször felmerült utcanév cseré-
nek igénye, így például 2014-
ben az egyik önkormányzati 
ülésen ismét előkerült néhány 
utcanév megváltoztatása. Ek-
kor lett a Gorkij utcából 
Márkus István utca, a Ság-
vári utcából Sárvári, a De-
mény Rezsőből Adonyi utca, 
a Révaiból Tóth Árpád utca. 
A Népfrontot pedig újra Fő 
utcának nevezik, de ennek kü-
lön kis története van.

Az egyik legérdekesebb 
eset a névcserére a települést 
átszelő Népfront utca volt. A 
szocializmusban, még 1970-
ben kapta a Népfront nevet. 
A névváltoztatást az Önkor-
mányzat a rendszerváltás után 
többször kezdeményezte, így 
pld. 2003-ban és 2007-ben is, 
de a lakosság nem fogadta el 
az új nevet. Végül 2014-ben 
Borné Pusztai Ildikó szemé-
lyes agitációval elérte, hogy 
az utca lakói egyetértsenek a 
névváltoztatással és aláírták az 
új javaslatot.

Sajnálom, hogy Rácalmás 
múltjának nagyjai közül alig-
alig kerültek fel neveik az ut-
catáblákra.

Köszönetemet fejezem ki 
Király Imréné Kovács Máriá-
nak a cikk megírásához nyúj-
tott segítségéért.

Szalai Árpád

Kiss Ernő arckép
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Csobog a víz az új artézi kútból

Duna-partunk egyre 
vonzóbb mind településünk 
lakói, mind a távolabbról ér-
kezők számára. Jönnek gya-
log, kerékpáron, autóval és 
csónakkal. Megpihennek a 
víz mellett, a szépen nyírt 
gyepen, kényelmes padokon, 
majd sétálnak egyet a szige-
ten. Élvezik a csobogó víz, a 
hajladozó fűzek látványát és 
illatát, nézegetik az evezősö-
ket és horgászokat, a játsza-
dozó kisgyermekeket, a vi-
dám kutyusokat. Már csak a 
jó minőségű ivóvíz hiányzott 
a teljes kényelemhez.

A lakossági igényt tapasz-
talva Rácalmás Város Ön-
kormányzat a meglévő víz-
jogi engedélyek birtokában 
újra fúratta az artézi kutat a 
Rác-Aqua System Kft. - vel. 
A felszíni építmény terveit 
Jánosi János készítette el, a 
kivitelező a Timpanon P+P 
Kft. volt. 

Az artézi a felszín alatt, 
nagyobb mélységben, vízzá-
ró rétegek között elhelyez-
kedő, nyomás alatti víz. Ha 
a felette lévő réteget fúrással 
áttörjük, (artézi kút), a víz a 
nyomás hatására a furatban 
felemelkedik. Ez a rétegvíz 
nagyon hosszú idő alatt hal-
mozódik fel, egy artézi me-
dence vízkészlete akár több 
tízezer éve hullott csapadék-
ból is keletkezhetett. Ezek a 
legkevésbé szennyezett vi-
zeink, amelyek természetes 
ásványi anyagokat is tartal-
maznak. 

Rácalmáson 1905-ben, 
illetve 1913-ban fúrták az 
artézi kutakat, hogy egész-
séges ivóvize legyen a lakos-
ságnak. Az emberek a távo-
li utcákból is jöttek a vizért 
vödrökkel, kannákkal.

A „felső artézi” időszako-
san még néhány éve is mű-
ködött, gyakran sorba kellett 
állni, hogy megtölthessük 
kulacsunkat, palackjainkat. 
Találkoztam olyan „elszár-
mazott falubéliekkel”, akik 
új lakóhelyükről is visszajár-
tak, hogy az általuk megszo-
kott, kiváló vizet fogyaszt-

hassák otthonukban. Sajnos 
azonban a kút végképp ki-
apadt.

Az „alsó artézi” már ko-
rábban, az 1950-es évek vé-
gén befejezte a működését. 
Ez is a Duna parton volt, ott, 
ahová a Halász köz fut le.

Az idők során szivaty-
tyúházat is építettek mellé, 
onnan nyomták fel a vizét a 
Tallián kastély területén álló 
víztoronyba.

Ez utóbbi kútnak a 
rácalmásiak nem tulajdoní-
tottak gyógyhatást.

Az új kút 160 méter 
mélységből feltörő 16 °C-
os vize lúgosító hatású, vala-
mint jelentős a magnézium 
tartalma.

Reméljük a kellemes, 
egészséges ivóvíz és a kút 
csevegésre invitáló környe-
zete örömére szolgál az oda-
látogatóknak!

Németh Miklósné

2021 felső artézi

1903 a felső artézi kút fúrása előtti látkép 1930 alsó artézi

1950 -es évek felső artézi 1956 alsó artézi

1960-as évek felső artézi
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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

7. 4., hétfő Hamis gulyásleves, 
Mákos nudli

Hamis gulyásleves, 
Rántott csirke mell rizs

Hamis gulyásleves, 
Sertés pörkölt, tészta

Hamis gulyásleves, 
Baconnal, sajttal töltött rántott 
szelet, petrezselymes burgonya

7. 5., kedd Karfiol leves, 
Lecsó, galuskával

Karfiol leves, Rántott csirke 
comb, vajas tört burgonya

Karfiol leves, Paradicsomos 
húsgombóc, főtt burgonya

Karfiol leves, Csülök pörkölt, főtt 
burgonya, vegyes vágott

7. 6., szerda Húsleves, 
Finomfőzelék, vagdalt

Húsleves, 
Rántott csirke comb, hasáb

Húsleves, 
Eszterházy sertés ragu, tészta

Húsleves, 
Csülök Pékné módra, 
házi kápi sali

7. 7., csütörtök
Brokkoli krém leves, 
Burgonyafőzelék, 
tojás pörkölt

Brokkoli krém leves, 
Csirkepaprikás, tészta

Brokkoli krém leves, 
Zöldborsós tokány, tészta

Brokkoli krém leves, 
Kijevi csirke mell, burgonya 
krokett

7. 8., péntek Fejtett bableves, 
Rántott sajt, hasáb

Fejtett bableves, 
Túró gombóc, tejföllel

Fejtett bableves, 
Milánói makaróni

Fejtett bableves, Sörben sült csü-
lök, 
paprikás karika burgonya

7. 9., szombat Fokhagyma krém leves, Sajttal, sonkával töltött csirke mell, fűszeres burgonya

7. 11., hétfő Zöldborsó leves, 
Burgonyás kocka

Zöldborsó leves, 
Tarhonyás husi

Zöldborsó leves, Grill csirke 
comb, párolt zöldség

Zöldborsó leves, 
Sült tarja, vajas tört burgonya

7. 12., kedd Paradicsomleves, Zöldborsó 
főzelék, sült csirke máj

Paradicsomleves, Mustáros 
tejfölös tokány, tészta

Paradicsomleves, Sült csirke 
comb, serpenyős burgonya

Paradicsomleves, 
Brassói aprópecsenye

7. 13., szerda Húsleves, 
Rántott karfiol, rizs

Húsleves, 
Vadas sertés ragu, tészta Húsleves, Rakott káposzta Húsleves, Fokhagymás rántott 

tarja, fűszeres burgonya, csemi ubi

7. 14., csütörtök Májgombóc leves, Kelká-
poszta főzelék, sertés pörkölt

Májgombóc leves, 
Sertés pörkölt, tészta

Májgombóc leves, Rántott 
csirke comb, rizi-bizi

Májgombóc leves, Magyaróvári 
sertés borda, vajas tört burgonya

7. 15., péntek Zöldbab leves, 
Fahéjas palacsinta (2 db)

Zöldbab leves,  Olaszos sertés 
szelet, fűszeres burgonya

Zöldbab leves, 
Sült csirke mell, zöld köret

Zöldbab leves, 
Füstölt sajttal, sonkával töltött 
karaj, burgonya püré

7. 16., szombat Húsleves, Rántott karaj, hasáb

7. 18., hétfő Grízgaluska leves, 
Zöldséges csirke máj, rizs

Grízgaluska leves, 
Bácskai rizses hús

Grízgaluska leves, 
Töltött csirke comb, 
petrezselymes burgonya

Grízgaluska leves, 
Baconnal, sajttal töltött rántott 
sertés szelet, párolt rizs

7. 19., kedd Tojás leves, 
Feles borsófőzelék, vagdalt

Tojás leves, 
Sertés paprikás, rizs

Tojás leves, 
Mátrai borzaska, fűszeres 
burgonya

Tojás leves, 
Sajttal, sonkával töltött rántott 
karaj, petrezselymes burgonya

7. 20., szerda Húsleves, 
Rakott burgonya

Húsleves, Stefánia vagdalt, 
Petrezselymes rizs

Húsleves, 
Temesvári sertés tokány, rizs

Húsleves, 
Borjú paprikás, galuska

7. 21., csütörtök Lencseleves, Spenót, főtt to-
jás, főtt burgonya

Lencseleves,
Rizsfelfújt, málna öntet

Lencseleves, 
Párizsi csirke mell, rizi-bizi

Lencseleves, 
Húsimádó makaróni

7. 22., péntek Grízgaluska leves, 
Szilvás gombóc

Grízgaluska leves, Rántott ser-
tés szelet, vegyes köret

Grízgaluska leves,
Rakott kel

Grízgaluska leves,
Mexikói chilis bab

7. 23., szombat Jókai bableves, , sült tarja, tört burgonya

7. 25., hétfő Gulyásleves, 
Káposztás tészta

Gulyásleves, 
Rántott szelet, rizs

Gulyásleves, Sült csirke 
comb, hagymás tört burgonya

Gulyásleves, Kijevi csirke mell, 
fűszeres burgonya

7. 26., kedd Tarhonya leves,
Lecsós csirke máj, tarhonya

Tarhonya leves, Sült hús, ma-
jonézes mexikói saláta

Tarhonya leves, 
Zúzza pörkölt, tarhonya

Tarhonya leves, Sajtkérges sült 
csirke mell, hasáb, görög saláta

7. 27., szerda Magyaros burgonyaleves, 
Paprikás krumpli, virslivel

Magyaros burgonyaleves, 
Hentes tokány, rizs

Magyaros burgonyaleves, 
Rántott csirke comb, 
zöldséges rizs

Magyaros burgonyaleves,
Pacal, főtt burgonya, almapaprika

7. 28., csütörtök Húsleves, Paradicsomos ká-
poszta, sült hús

Húsleves,
Gyros tál

Húsleves, Rántott tengeri hal, 
majonézes burgonya

Húsleves, 
Olasz húsgombócok, spagettivel

7. 29., péntek Zöldborsó leves, Aranygalus-
ka /fahéjas/ Vanília öntet

Zöldborsó leves, Tejfölös kap-
ros, csirke mell, penne

Zöldborsó leves, Szezámos 
csirke mellfilé, kukoricás rizs

Zöldborsó leves, Sült oldalas, 
hagymás tört burgonya

7. 30., szombat Tárkonyos csirke raguleves, Rántott csirke mell, rizs

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. július 22-én, pénte-

ken jelenik meg. 
Lapzárta: 2022. július 11-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
július 11-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

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




