
2022. július XXIX. évfolyam 7. szám

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 
vízi sporttelepen is lesz-
nek programok. Készülje-
nek! Ősszel Tökfesztivál! 
(Előzetes információk la-
punk 4-5. oldalán.)

Szeretettel meghívom 
Rácalmás lakóit a városnapi
rendezvényünkre, amelyet  

augusztus 20-án,  
szombaton rendezünk  
a Jankovich-kúriában!

Találkozunk a Városnapon!
Schrick István
polgármester

Elkészült a szép, 
új artézi kút

Elkészült a Duna-parton, 
a vízitúra megállóhelytől nem 
messze az új artézi kút. A víz 
laboratóriumi vizsgálata még 
tart, az eredményekre várunk, 
és kérjük az arra sétálók, túrá-
zók türelmét. (3. oldal)

Műszaki átadások után
Megtörtént a Helyes Imre és a Páskom utca műszaki át-

adása. Jó minőségben elkészültek ezek az aszfaltos útburko-
latok, az arra közlekedők már nagyon várták mindkét eset-
ben ezt a beruházást. Használják egészséggel!

Madárbarát település
Egy pályázaton elnyert támogatásnak is köszönhetően 

Madárbarát település lett Rácalmás. A Millenniumi parkban 
és környékén lesznek kihelyezve oduk és egyéb madarakról 
gondoskodó eszközök, egymillió forint értékben.

Béke közben út-, az Ady-
ban járdaépítés kezdődik

Döntött  a képviselő-testület arról, hogy hamarosan el-
kezdődik a Béke köz útépítése, aszfaltozása. 

Továbbá az Ady Endre utcának is indul a járda építése az 
iskola mögött. 

Mindkét beruházás pályázaton elnyert forrásból valósul 
meg városunkban.
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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!

Kovács Szonja, 2022. 6. 7., Sirály utca
Virág Dániel, 2022. 6. 22., Kulcsi  út
Hegedűs Olivér, 2022. 7. 8., Erdősor
Szeder Kamilla, 2022. 7.11., Rákóczi Ferenc utca
Lőrincz Lóránt 2022. 7. 14. Rózsa utca
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Igazgatási szünet 
a városházán
Tisztelt Ügyfelek!

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete ügy 
döntött, hogy a polgármesteri hivatal igazgatási szünetének 
időtartama 
 2022. július 25-től augusztus 5-ig 
10 munkanap

Az igazgatási szünetek alatt a polgármesteri hivatal zár-
va tart.

A képviselő-testület az elrendelt igazgatási szünet kap-
csán – a zavartalan feladatellátás érdekében – anyakönyvi 
ügyek (születés, haláleset anyakönyvvezetés), temető ügyek 
esetében ügyeletet tart ügyfélfogadási napokon (hétfő, szer-
da, péntek) 8.00-12.00 óráig  25/517-853 vagy a 25/517-
864.

Köszönjük megértésüket!
Polgármesteri hivatal

Étkezési térítési 
díjak változása
Tisztelt Szülők/Étkezők!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2022. szeptember 1-től   
az étkezési térítési díjak az alábbiak szerint változnak:

Óvoda gyerek:      573 Ft/nap
Bölcsőde:      420 Ft/nap
Iskola gyerek (háromszor étkező)   685 Ft/nap
Iskola csak ebéd    463 Ft/nap
Óvodai és bölcsődei alkalmazottak  710 Ft/nap
Önkormányzati, iskolai alkalmazottak 723 Ft/nap
Nyugállományú volt munkavállalók  725 Ft/nap
Szociális étkezők    723 Ft/nap

A megváltozott  étkezési térítési díjak  befizetése szemé-
lyesen a polgármesteri hivatal (2459 Rácalmás, Szigetfő utca 
11-13.) 8-as  szobájában történik :

  
2022. augusztus 15-én  (hétfőn) 8.00-tól 15.30 óráig,
2022. augusztus 16-án (kedden) 8.00-tól 15.30 óráig  és 
2022. augusztus 17-én (szerdán)  8.00-tól 17.00 óráig tör-

ténik  a megszokott módon.  
A pót  befizetési nap 2022. augusztus 24. (szerda) 8.00-

17.00 óráig. 
Az átutalással fizetők esetében  a mód   nem változik – 

e.mailban számla és utalás  –, csak  a térítési díjak  változnak.
dr. Györe Andrea 

jegyző

Tájékoztató  
a házszámokról
Tájékoztatom Rácalmás Város 
Lakosságát, hogy Rácalmás köz-
igazgatási területén felülvizsgá-
latra kerültek a házszámok és a 
hozzátartozó helyrajzi számok.

Ennek eredményeként vannak olyan ingatlanok, ahol a 
házszámok megváltoztak, illetve a csak helyrajzi számmal 
rendelkező lakóépületek, nyaralók házszámot kaptak. 

A földhivatali nyilvántartásban a házszámok átvezetésre 
kerültek, melyek a tulajdoni lapokon láthatók.

A településen folyamatosan értesítjük azokat az ingatlan 
tulajdonosokat, akiket a házszám-változás érint. 

Megértésüket köszönöm.
 dr. Györe Andrea

jegyző
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Finom vizet ad az új artézi 
kút, de a laboreredményre 
még várunk

A szakemberek a közelmúltban végeztek a Duna-parton, 
a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely szomszédságában, a Par-
ti sétányon található új artézi kút, valamint a körülötte talál-
ható kis pihenőhely munkálataival.

Schrick István polgármester  elmondta a DH-nak: – Egy 
évek óta dédelgetett álom vált valóra az önkormányzati saját 
forrásból megvalósult fejlesztéssel, hiszen a rácalmásiak ál-
tal hosszú évtizedeken át kedvelt, korábban szintén e helyen 
álló „felső” artézi kutat sikerült újjávarázsolnunk. A régi ku-
tat már nem sikerült megmenteni, ám egy helyi vállalkozás, 
a Rác-Aqua System Kft. bevonásával saját forrásból új kutat 
fúratott az önkormányzat. A felszíni építményt és a pihe-
nőhelyet pedig Jánosi János tervei alapján a Timpanon P+P 
Kft. építette fel.

A kútból 160 méterről hozzák fel a lúgosító hatású, mag-
néziumban gazdag ivóvizet. A laboratóriumi bevizsgálása 
még folyamatban van, az eredményre várunk. Bízom ben-
ne, hogy az új felső artézi kutat örömmel keresik fel majd a 
rácalmási polgárok és az ide látogató vendégek is. 

A Rácalmás újság júniusi számában Németh Miklósné 
fel elevenítette a rácalmási artézi kutak történetét. Írásából 
kiderül, hogy a településen 1905-ben, majd 1913-ban fúrtak 
artézi kutakat, hogy a lakosság egészséges ivóvízhez jusson. 
Az alsó artézi kút a Halász köz végén üzemelt, a Duna part-
ján, ez már az 1950-es évek végén kiapadt. (Forrás: duol.hu/
Szabó Szabolcs) 

Új rámpa és mosogatógép 
az iskola konyháján

Szülőknek köszönhetően lesz új dobogó a Jankovich is-
kola konyhájánál: a fából készült régi rámpa mostanra elkor-
hadt, balesetveszélyes volt rajta tolni az étellel teli kondéro-
kat. Mint kiderült: Schrick István kérése nyomán kezdett el 
dolgozni két tanuló édesapja az új rámpán, egyikük a fém 
szerkezetet készítette el, másikuk pedig a horganyzást oldot-
ta meg, hogy minél időtállóbb legyen a szerkezet. Megkeres-
tük a szülőket, akik elmondták: nem az a fontos számukra, 
hogy nevük megjelenjen, mint adományozóké a Rácalmás 
újságban, hanem az, hogy megoldódjon egy probléma, to-
vább gyarapodjon városunk, javuljanak az iskolakonyhán a 
munkakörülmények. Számukra az a fontos, hogy jót cse-
lekedjenek egy olyan közösségben, amelynek részesei már 
több évtized óta. Gyönyörű gondolatok! Köszönjük szépen.

Az iskolakonyhán jártunk a fotó elkészítése végett, ahol 
felhívták a figyelmünket egy másik „jócselekedetre”: az ön-
kormányzat adományozott a konyhának még januárban egy 
korszerű, ipari mosogatógépet, amelynek nagy hasznát ve-
szik a dolgozók azóta is. Köszönik szépen.

Őszinte részvétünk
Mélységes megdöbbenéssel fogadtuk a hírt, hogy 

rácalmási Kis-Duna híd alatti szakaszán súlyos tragédia 
történt. Két fiatal életet követelt a kiszámíthatatlan sod-
rású folyó. 

Őszinte részvétünket fejezzük ki az őket gyászló csa-
ládtagoknak, barátoknak, munkatársaknak. Együtt ér-
zünk velük fájdalmukban.

Rácalmás Önkormányzata

Elkorhadt a régi rámpa már bal-
esetveszélyes

A régi rámpa, háttérben az új, 
saválló dobogó

Az új, saválló rámpa, a két szülő-
nek köszönhetően

Az új, korszerű, ipari mosogató-
gép a konyhán
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Jelentkezzen a dokorációt értékelők csapatába!
Tisztelt Rácalmási Lakosok!

A korábbi lapszámban már jeleztük, hogy készülünk 
az idei tökfesztiválra, amelynek igen fontos, látványos és 
elmaradhatatlan eleme a tökdekorációk készítése. Azért, 
hogy a kisvárosunk minden lelkes utcafronti dekoráció 
készítőjéhez időben el tudjuk juttatni a megérdemelt 3 
napos belépőre érvényes feljegyzést, önkéntesek jelent-
kezését várjuk a dekorációt értékelők csapatába. 

Kisvárosunk igen nagy területen helyezkedik el, és 
az eddigi évek tapasztalata alapján egyre többen készí-
tenek dekorációt -a saját és a közösségünk örömére- a 
központtól távolabbi utcákban is. 

Új segítők bevonásával szeretnénk elérni, hogy egy-
egy értékelőre elfogatható nagyságú értékelő terület 

jusson és ne maradjon ki az értékelésből egy kompozí-
ció se.  Jelentkezésnél nem feltétel, ha valaki nem tagja a 
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesületnek. Szándé-
kukat, kérjük az egyesület vezetőségének jelezni.

Steiner Lajos
a városvédő egyesület elnöke

Összeállt a Tökfesztivál programja!
Várunk mindenkit a rendezvényre!

Gondosan és nagy 
odafigyeléssel készült a 
Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület az idei 
Tökfesztiválra, amely szep-
tember 16-17-18-án lesz. 
Igyekeztünk minden kor-
osztálynak bőséges prog-
ramot kínálni, úgy össze-
állítani a repertoárt, hogy 
a kiállításokat és a koncer-
teket kedvelők egyaránt 
megtalálják a nekik szim-
patikus kikapcsolódási le-
hetőségeket. A gyerekekre 
ugyanúgy gondoltunk: já-
tékokkal, kézműveskedés-
sel, tökfaragással és előadá-
sokkal várjuk őket. 

Az előkészületekről és a 
feladatokról folyamatosan 
tájékoztattuk az elmúlt hó-

napokban Rácalmás lakóit 
az újságon keresztül.

Örömmel jelentjük most: 
összeállt a végleges program, 
elkészült a plakát, a követke-
ző oldalán böngészhetik.

Várunk mindenkit a 
Tökfesztiválon!

Lássunk azért egy rövid 
összegzést ezeken a hasábo-
kon is:

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 szín-
pad mögötti a parkoló alatt, 
az úgynevezett Ízek utcájá-
ban. Itt gyermekfoglalko-
zások és érdekes játékok is 
lesznek az óvodapedagógu-
sok felügyeletével. Kézmű-
ves korongozásra és agyag-
ból figurák készítésére is 
lehetőség lesz az Öko-te-
remnél.

Millenniumi parkban: 
nagy tökkompozíciók isko-
lások, családok, csoportok 
készítésével.

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

A Vizi Gábor Vizitú-
ra Megállóhelyen: Ezen az 
ÚJ HELYSZÍNEN szí-
nes, sokrétű játékok várják 
a fesztiválozókat, és még 
sok meglepetéssel is készü-
lünk az ide látogatóknak. 
Nem titok, hogy kisszínpad 
is lesz a gyermekeknek sok-
sok színvonalas fellépőkkel. 
Még vízi bemutatót is ter-
vezünk, bízunk benne, hogy 
valóra tudunk váltani min-
den ötletünket.

A Tökfesztivál helyszíne-
ire egy KISVONAT bizto-
sítja majd ingyenesen a leju-
tást a városból, de csak azok 
részére, akik belépőjeggyel 
rendelkeznek a fesztiválra.

Steiner Lajos
a városvédők elnöke

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
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A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai: 
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

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

Körzeti megbízottak: 
Fridrich Ferenc

06-30/621-0959
Mata Dávid 

06-20/3308-899

A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Vadkamerákat helyezünk ki  
a játszóterekhez és a sportpályához is

Legutóbbi jelentkezé-
sünk óta a közelmúltban 
több megrázó esemény tör-
tént városunkba.

Együttérzésünket fejezzük ki 
a családtagoknak

Legsúlyosabb a Duná-
ba fulladt két bv-s kutyaki-
képző halála volt. A tragé-
dia megrendítette a környék, 
a munkatársak és kollégák 
lelkét. Egyesületünk tagjai 
a mentési, illetve a kutatási 
időszak alatt folyamatosan 
segítették a mentőosztag 
munkáját. Tagjaink felvált-
va folyamatosan 72 órát töl-
töttek talpon, amiért a bün-
tetés-végrehajtás országos 
főparancsnokától elismerő 
és köszönő levelet kaptunk.
Megköszönte a munkánkat, 
a hozzáállásunkat a Fejér 
Megyei Katasztrófa-védel-
mi Igazgatóság is.

Felháborító, ahogyan 
megrongálták a játékokat

Erkölcsileg nagy volume-
nű rongálás történt a tónál 
elkészült új játszóterek kör-
nyékén. A tanév búcsúztató-
ján több fiatal is úgy döntött, 
hogy szükségtelen települé-
sünkön a jó,  a szép! Ezért a 
felnőtt tornapáján tüzet rak-
tak, majd nyomdafestéket 
nem tűrő graffitit rajzoltak a 
gyermek játszótér új játékai-
ra. Majd a tó hűsítő vizében 
fejezték be a csodálatos estét.

Egyhetes kutakodás után 
a tettesek nyomára bukkan-
tunk, és a megrongált játé-
kok helyreállítására kötelez-
te őket az önkormányzatunk. 
Még a megégett gumilap 
cseréjére várunk, amit re-
méljük az ifjú elkövető ha-
marosan meg is fog tenni, 
amennyiben ez nem törté-
nik meg, úgy önkormányza-

tunk  – a szemtanuk elmon-
dására alapozva – feljelentést 
fog tenni a hatóságoknál. 

Szeretnénk leleplezni 
a rongálókat

Ezúton is tájékozta-
tunk minden odalátogatót, 
hogy a kihelyezett játéko-
kat a jövőben vadkamerák-
kal figyeljük, hogy le tudjuk 
leplezni az ilyen és ehhez 
hasonló rongálásokat, azo-
nosítani tudjuk a vandálko-
dó  személyeket. Továbbá 
szintén kamerákat fogunk 
kihelyezni a sportpályára, 
valamint a sport öltöző kör-
nyékére, amit jól látható he-
lyen fel is fogunk tüntetni.

Állatokat tilos bevinni 
a Millenniumi parkba 

Felhívjuk a kikapcsolód-
ni vágyók figyelmét, hogy a 
Millenniumi tó parkjába ál-
latot bevinni, kutyát sétáltat-
ni szigorúan tilos! Ugyanis a 
játszótereket beszennyező 
állati eredetű ürülék minden 
ott játszó kisgyermek szá-
mára fertőző lehet. Minden 
gazdának köszönjük a meg-
értést! 

Felhívjuk az ott tartózko-
dó kisgyermekes szülőket, 

hogy hogy gyermekük érde-
kében bátran figyelmeztes-
sék a szabályokat megszegő 
embertársaikat, ezzel is nyo-
mást gyakorolva a törvényt 
nem tisztelő és megszegő 
személyekre.

Polgárőrségünk tagjai az 
eddig említett helyszíneket 
a szokásosnál intenzívebben 
fogják ellenőrizni,  és ha ilyet 
tapasztalnak, rendőrségi se-
gítséget fognak hívni.

Új járművel gazdagodott 
polgárőrségünk

A Magyar Falu Program 
pályázaton elnyert pénzen 
megvásároltuk és hadrend-
ben is állítottuk az új szol-
gálati gépjárművünket,  egy 
Dacia Duster-t, amellyel 
kényelmesebbé és komfor-
tosabbá tettük polgárőre-
ink szolgálati idejét. Ezzel 
most már olyan feltételeket 
tudunk biztosítani tagjaink-
nak, hogy európai színvona-
lon tudnak dolgozni. 

Várunk mindenkit 
egyesületünk soraiba

Várunk minden olyan 
helybéli személyt, aki tevő-
legesen is segítséget szeret-
ne és tud nyújtani Rácalmás 
jónak mondható közbizton-
ságának fenntartásában, to-
vábbi javításában. Minden 
jelentkezőt szeretettel vá-
runk minden hónap utolsó 
péntekjén este fél nyolckor 
a művelődési ház civil ter-
mében lévő taggyűlésünkre.   
Segíts, hogy segíthessünk!

Figyelem: Rácalmásnál tilos 
fürödni a Dunában!

A nagy meleg hatásá-
ra megjött a fürdőzési kedv. 
Az álltalános fürdőzési sza-
bályoko felül fel kell hívni a 
Rácalmási lakosok és az ide-

látogatók figyelmét, hogy 
Rácalmás közigazgatási te-
rületén az egyész  Duna és a 
Kis -Duna szakaszán a für-
dőzés  TILOS!  Fürdőzni 
csak a kijelölt helyen szabad!

A szabad vízen való tar-
tózkodás alapvető szabá-
lyairól szóló BM rendelet a 
következőt tartalmazza: „A 
folyóvizekben (folyók, állan-
dó és időszakos vízfolyások, 
holtágak) és állóvizekben 
(mesterséges és természetes 
tavak), továbbá vízi létesít-
mények (csatornák) vizében 
(a továbbiakban együtt: sza-
bad vizek) fürödni azokon 
a helyeken szabad, amelyek 
nem esnek tiltó rendelkezés 
alá, illetve külön jogszabály 
szerint kijelölt fürdőhelynek 
minősülnek.

Fürdésnek minősül az 
olyan úszóeszköz (játékcsó-
nak, vízibicikli, banánha-
jó, felfújható eszközök stb.) 
vízen történő használata is, 
amely a vízi közlekedésről 
szóló 2000. évi XLII. tör-
vény szerint nem tekinthető 
csónaknak vagy vízi sport-
eszköznek, továbbá amely-
nek nem kell rendelkeznie 
a hajózási hatóság által ki-
adott hajóokmánnyal vagy 
a vízi sporteszközökre előírt 
típusjóváhagyással.

A sérülések és halálese-
tek elkerülése, valamint a 
jogszabályok betartatása ér-
dekében a rendőrség rend-
szeresen, visszatérően tart 
ellenőrzéseket és intézkedik 
azokkal szemben, akik a für-
dőzés szabályait megszegik.

Továbbra is várunk min-
den segíteni akaró személyt 
egyesületünkbe.

Vizi István 
elnökségi tag
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Tűzgyújtási tilalom van!
Nagy a szárazság, hetek 

óta alig vagy egyáltalán nem 
volt csapadék. A rekkenő 
hőségben nagyon kiszárad-
tak a növények. A szárazság-
ra való tekintettel általános 
tűzgyújtási tilalom van ér-
vényben, amely vonatkozik a 
kerti tűzgyújtásra, a zöldhul-
ladék égetésére is!

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

 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 lebonyolítása a települési 
önkormányzatok feladata lesz számlálóbiztosok 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 fel-

használó szintű számítógépes ismeret, érintőképernyős készü-
lékek használatában való jártasság),

- fizikai erőnlét, terhelhetőség (a számlálóbiztosi munkával járó 
napi folyamatos munkavégzés, fizikai, szellemi igénybevétel)

- tanulási képesség (vállalja a felkészülés során új ismeretek ön-
álló elsajátítását, vizsgázást)

- motiváltság (elkötelezettség, érdeklődés a kérdezői munka, il-
letve a számlálóbiztosi munka iránt),

- jó fellépés, beszédkészség,
- kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (idegen nyelv is-

merete előnyt jelenthet),
- empátia,
- lelkiismeretesség, precizitás,
- konfliktuskezelő készség,
- titoktartás,
- helyismeret, tájékozódási, térképkezelési készség,

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

gédanyagok elsajátítása és elektronikus vizsga elvégzése,
- a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése, cím-

pontosítás, a kérdőívek KSH által előírt módon való kitöltése,
- címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása,
- rendszeres beszámoló a terepen tapasztaltakról, kapcsolattartás 

A számlálóbiztos munkadíja a 362/2020. (VII.23.) Korm. ren-
delet 3. számú melléklete alapján:

- Kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás: 300 Ft/cím
- Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet: 

300 Ft/összeírás körébe tartozó cím
- Összeírt személy: 620 Ft/ összeírt személy
- Egyéb szervezés: 770 Ft/cím
- Felkészülési és kapcsolattartási díj: 25.000 Ft
Az ellenőrzendő címek száma számlálóbiztosonként: 220-230 

cím.
Elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) történő egyéni 

felkészülést követően tett sikeres vizsga után történik meg a szer-
ződéskötés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.

Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen venne részt a népszámlálá-
si munkában, a felsorolt feltételeknek megfelel, és számlálóbiztos-
nak jelentkezne kérjük, hogy küldje el nevét, és elérhetőségi adatait 
(telefonszám, e-mail cím) a nepesseg@racalmas.hu e-mail címre.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 12.
dr. Györe Andrea

Rácalmás Város jegyzője, 
helyi népszámlálási felelős
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Dalai Dáviddal kezdődött a randevúk sora
Június 25-én, szombaton, 

este indult az elmúlt évből 
már jól ismert Randevú a 
tónál névre hallgató rendez-
vénysorozat a Millenniumi 
parkban. 

A kezdeményezés célja 
közösségépítő. Elsődlege-
sen az, hogy a nyári hóna-
pok utolsó szombatját töltse 
együtt kellemes környezet-
ben a város lakossága a tó-
nál. 

A programok hívogató-
ak voltak. Délután négy órá-
tól az Akusztikum zenekar 
kezdte a színpadi műsort, 

majd 17 órától már a Far-
kas Csaba vezette Dalai Dá-
vid zenélt. Este hat órától a 
Gastro Stand Up, ezt követ-
ve 19 óra 30 perctől a Bebe 

Band szórakoztatta a kö-
zönséget.

A délutáni forróság után 
estére kellemes lett az idő, 
s ez még több rácalmásit 

kicsalogatott a parkba. A 
színpadi programok mellett 
többféle szórakozási lehető-
séget tudtak igénybe venni. 

A tó mellett hangulatos 
sétát tehettek, a ligetes ré-
szeken többen piknikeztek, 
az új hajós játszóteret és a 
környék legjobb ugrálóvárát 
a gyerekek tették próbára, de 
a felnőtteknek szánt fedett 
fitneszpark is a szabadban 
szórakozni vágyóknak nyúj-
tott remek lehetőséget a kö-
zösségi együttlétre. (Forrás: 
duol.hu/Török Tímea; Fotó: 
SzZsE)
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250 évet utaztunk Karády Annával a Balatonon
Június 23-án a mél-

tán népszerű írónő, Kará-
dy Anna volt a rácalmási 
könyvtár vendége. Az írónő 
személye nemcsak a helyi, 
hanem a környékbeli olvasó-
kat is intézményünkbe von-
zotta. A forró nyári meleg-
ben igazán izgalmas és üdítő 
utazást tettünk képzeletben 
a Balatonra, melynek törté-
netét, történelmét, változá-
sait és állandóságát a szer-
ző regényhőseinek szemén 
keresztül ismerhettük meg. 
Az írónő képes volt új szem-
szögből rávilágítani egy is-
mert helyre, a Balatonra, 
különösképpen Balatonfü-
redre és együtt utazott vele 
az időben az író-olvasó ta-
lálkozónkon megjelenteken 
kívül sokezer olvasó.

A sikeres programhoz kap-
csolódva nem is ajánlhatnánk 
kellemesebb nyári olvas-
mányt, mint Karády Anna A 
füredi lány sorozatát:

Hogy egy regény sikere 
miben rejlik, arról megoszla-
nak a vélemények. Az azon-
ban bizonyos, hogy szüksé-
ges hozzá a vizuális élmény, 
melyet első körben a borító 
ad meg, kell hozzá az, hogy 
a történet kitűnjön a sok-sok 
megjelent írásmű közül, el-
engedhetetlen, hogy már az 
első oldalon az olvasó ke-
zébe ragadjon a könyv, ne 
eressze a történet és talán a 
legfontosabb, hogy legyen 
valami, amit mindebből ma-
gával visz az, aki esélyt ad 
a regénynek. Karády Anna 
nagysikerű A füredi lány so-
rozata pontosan és tökélete-
sen megfelel ezeknek a kri-
tériumoknak.

Almássy Anna és Oroszy 
Mihály története nem kli-
sés, nem hétköznapi, hanem 
magával ragadó és rendkí-
vüli. Az írónő olyan fino-
man, érzékenyen, mégis ha-
tározottan nyúlt a XVIII. és 
XXI. századi élet különbö-
zőségeit, változásait, erőssé-
geit és gyengeségit bemuta-
tó, valamint a téren és időn 
átívelő, nagy szerelem témá-
jához, ahogy kevesen tud-
nak. Mindezt teszi a ma is 
méltán népszerű nyaraló és 
kirándulóhelyként, a Bala-
ton fővárosaként is ismert 
Balatonfüreden.

Skanzenban járva az em-
ber akaratlanul is a múlt ré-
szesévé válik, és elkalandoz-
va gondolja végig, hogy a 
szeme elé táruló látványban 
hogyan játszaná a szerepét. 
Nos így van ez Karády Anna 
regénysorozatában is, mely-
ben minden olvasó meg-
találja azt a karaktert, aki-
vel azonosulni tud és azt is, 
aki a legközelebb áll hozzá, 
aki a legtöbbet tanítja neki a 
három kötet elolvasása alatt. 
Mert Anna tanít a szereplő-
in keresztül. Alázatot, türel-
met, tiszteletet, becsületet, 
az alkalmazkodás képessé-

gét, a jellem sziklaszilárdsá-
gát. Azt, hogy a különböző 
korok szülöttei is megtalál-
ják a közös hangot, közös 
értéket, s milyen szoros, akár 
250 év próbáját kiálló köte-
lékek alakulhatnak ki, ha az 
emberek képesek hinni, bíz-
ni, elfogadni és feltételek 
nélkül szeretni.

A trilógia történetmeve-
zetése szerteágazó, részle-
tes, pontos és korhű, s végül 
a kötetekben szépen szőtt 
szálakra egy megbonthatat-
lan csomó kerül,  ami épp-
úgy összeköti a regényeket, 
mint azok szereplőit.

A történelmet megismer-
ni egy regényen keresztül 
nemcsak egy nagy utazás,  
az összefüggésekre rávilágító 
kaland, új ismereteket nyújtó 
felfedezés, hanem elmerülés 
egy barátokat és ellensége-
ket adó világban, melyre jó 
eséllyel sokáig emlékszünk 
majd. S ha az emlék fakulni 
kezd, ha bizonyos részek már 
nem lesznek élesen előttünk, 
ha az új barátok és a kedves 
ismerősök már hiányoznak, 
akkor érdemes lesz a köny-
vet újra a kezünkbe venni, és 
mindezt újra átélni.

A trilógia sokszínűsé-
gét, erejét és hatását mi sem 
írja le jobban, mint maga a 
szerző: „történetemet éppen 
ezért tekintsék úgy, mint egy 
útleírást, melynek során az 
utazó idegen, vad földeket 
jár be, mígnem egyszer csak 
hazatér…”

A trilógia mindhárom ré-
sze, és a kiegészítő novella is 
elérhető a könyvtárunkban!

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtárvezető-műve-

lődésszervező

Könyvtári percek
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Karády Anna volt a rácalmási könyvtár vendége, írtuk lapunk előző oldalán. Fogadják szeretettel a találkozóról készült képösszeállításunkat

Nyár a könyvtárban!
Még nem késő nyári olvasnivalót választani a könyvtár 

zárva tartása előtt. Rengeteg újdonság között lehet böngész-
ni és még tart az Olvasna egy jó könyvet? népszerű nyári 
zsábamacska kihívás is, melynek teljesítéséhez a választott 
és összecsomagolt két kötetet kell elolvasnia és véleményez-
nie a résztvevőknek. A kihíváshoz 2022. július 29-ig lehet 
könyvcsomagot választani, amit szeptemberig 9-ig kell elol-
vasni és visszahozni a könyvtárba.

Augusztus 1-31. között a könyv-
tár zárva tart. 
Az utolsó kölcsönzési nap július 
29., péntek,  15 óráig, míg az első 
kölcsönzési nap szeptember 1., 
csütörtök, 16 óráig tart.  

Továbbra is 12 dokumentum kölcsönzésére van lehető-
sége minden olvasónknak, a kölcsönzési határidők pedig az 
alábbiak szerint alakulnak:

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

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

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

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtárvezető-művelődésszervező
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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

NYÁRI TÁBOR A SPORTCSARNOKBAN
Idén 4. alkalommal ren-

deztük meg a „MIN-
DENT BELE! tábort” a 
Rácalmási Rendezvényköz-
pont és Sportcsarnokban. 
Idén is szuper gyermekcsa-
pattal vágtunk bele a színes 
programokkal tarkított hét-
be. Hétfőn megismerked-
tünk egymással, a sportcsar-
nok és a tábor szabályaival, 
és sokféle mozgásos játékot 
játszottunk. Minden napra 
készültünk kézműves prog-
rammal, túrával, ügyességi 
feladatokkal. Kedden álla-

tokat simogattunk, szerdán 
mézes előadást hallgattunk 
és a Mézes ösvényen kincset 
kerestünk, melyet sikeresen 
meg is leltünk. Csütörtökön 
korongoztunk, pénteken pe-
dig egy jót számháborúz-
tunk. Minden nap játszot-
tunk labdás és mozgásos 
játékokat, lettek kedvence-
ink is, melyeket minden nap 
kértek a gyerekek!

Külön szeretnénk köszö-
netet mondani, a tábor si-
keréhez való hozzájárulá-
suk miatt, kollégáinknak, 

a diákoknak, akik segítet-
tek nekünk a gyermekek-
kel. Köszönjük Pálinkás 
Tibornénak a „háziállat si-
mogatót”, Csurgó István-
nak a mézes élményt, Szügyi 
Szilviának a korongozást, a 
Jankovich-kúria dolgozói-
nak a csütörtöki helyszínt.

Szuper élményekkel tér-
tünk mi is haza, reméljük 
mindenki jól érezte magát, 
jövőre várunk benneteket!

Augusztusban újra lesz 
„MINDENT BELE! KÉT 
KERÉKEN, FÖLDÖN, 

VÍZEN” nyári gyermek-
tábor a Vizi Gábor Vízitú-
ra Megállóhelyen. Az au-
gusztusi táborunkba, várjuk 
a 8-12 éves korú gyermekek 
jelentkezését! 
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A tikkasztó hőségben is remekül bírták a tempót

Közel félezren álltak rajthoz idén  
a negyedik Rácalmási Szigetfutáson

Június 26-án, vasárnap is-
mét futóparadicsommá vált 
a rácalmási Nagysziget és 
környéke. A mintegy félezer 
fős mezőnynek – futóknak, 
kerékpárosoknak, gyalog-
lóknak – a kilométerek mel-
lett a kánikulával is meg kel-
lett küzdeniük.

Tavaly a járványhelyzet 
miatt ősszel jelentkezett a 
népszerű Rácalmási Sziget-
futás, amely akkor csak né-
mileg lefaragott létszámmal 
fogadhatta a nevezőket. Idén 
a már negyedik sorszámmal 
büszkélkedő futó, gyalog-
ló és kerékpáros közössé-
gi sportesemény ismét telt 
házzal üzemelhetett, hiszen 
a szervezőkhöz előzetesen 
közel félezer nevezés futott 
be. 

Június 26-án reggel nyolc-
tól várta az amatőr sporto-
lókat a Janko vich-kúriában 
helyet kapó versenyközpont, 
amely a többi között játé-
kokkal, kerékpárszervizzel 
és egy kisebb vásári forga-
taggal is várta a résztvevő-
ket. A hangulat fokozásáért 
ezúttal is a hazai futóesemé-
nyek közkedvelt szpíkere, 
Magyar Norbert felelt. Az 
elmúlt években a több száz, 
sokszor több ezer embert 

megmozgató futóversenyek 
is elindultak a „zöldülés” irá-
nyába, azaz a fenntartha-
tóság jegyében igyekeznek 
csökkenteni például az egy-
szer használatos műanyagok 
használatát, a szervezés és 
lebonyolítás során igyekez-
nek figyelembe venni a kör-
nyezeti szempontokat is. Így 
tett/tesz a Szigetfutás szer-
vezőcsapata is, és jó volt lát-
ni, hogy ebben partnerek 
voltak a sportolók és az őket 
kísérő szurkolók, családta-
gok többsége is. 

Közös bemelegítéssel ké-
szültek az erőpróbákra. A 
versenyprogramot 9 órakor 
a családi távnak is számí-
tó 3 kilométeres kör nyitot-

ta, majd a Dóczi Zsuzsi és 
csapata által levezényelt kö-
zös bemelegítés után remek 
hangulatban, szakaszosan 
elrajtoltak a futók, kerékpá-
rosok, gyaloglók a válasz-
tott távokon. A hőség nem 
tartozik az optimális futó-
időjárás kategóriájába, ám a 
résztvevők a vasárnapi hő-
hullámmal is hősiesen meg-
birkóztak, így a versenyzők 
örömmel vehették át a IV. 
Rácalmási Szigetfutás egye-
di és impozáns befutóérmét, 
majd egy ízletes, közös ebéd 
elfogyasztásával tölthették 
fel a kimerült energiaraktá-
rakat.

Lássuk az idei Szigetfutás 
legjobb teljesítőit: 3 kilomé-

ter (km), női: 1. Halász Ni-
kolett Gréta, 2. Tóth Kriszti-
na, 3. Törő Zselyke. Férfi: 1. 
Fehér Levente, 2. Rostás Ró-
bert, 3. Mercz Dániel János. 
5,5 km, női: 1. Zsiga Móni-
ka, 2. Bucsiné Javos Anikó, 
3. Horváth Laura. Férfi: 1. 
Bucsi Bence, 2. Hála God-
vin, 3. Nagy Miklós. 11,2 
km, női: 1. Vadász Ildikó, 2. 
Mészáros Réka, 3. Fábián 
Dóra. Férfiak: 1. Nagy Mi-
lán, 2. Kukucska Gergely, 3. 
Tankovics Csongor. 22 km, 
női: 1. Móra Katalin, 2. Ma-
lics Georgina, 3. Sasváriné 
Cseh Judit. Férfiak: 1. Kaluz 
Ákos Bertalan, 2. Domán 
Bertalan, 3. Mészáros Ist-
ván. Gyalogtúra (11,2 km), 
női: 1. Riba Hilka, 2. Gosz-
tolai Margit, 3. Tóth Anikó. 
Férfi: 1. Lang Antal, 2. Hu-
nyadi Ferenc, 3. Szabó Ist-
ván. Kerékpár (22 km), női: 
1. Somlósi Andrea, 2. Ko-
vácsné Molnár Mónika, 3. 
Partizer Maja. Férfi: 1. Duz-
math Csaba, 2. Forner Ben-
ce, 3. Szvercsek Márk. (A to-
vábbi részletes eredmények 
megtalálhatók a www.kori-
do.hu internetes oldalon.)

(Forrás: duol.hu/Sza-
bó Szabolcs. Fotók: Szabóné 
Zsedrovits Enikő)
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Hogyan szabadult a szovjet  
hadifogoly-fogságból Puskás Ferenc

1944 végén, ´45 ele-
jén már mindenki azt vár-
ta, hogy vége lesz a szörnyű 
háborúnak. Ebben az idő-
ben még itt Rácalmáson sú-
lyos háborús helyzet volt. A 
harcvonal több hónapon ke-
resztül Rácalmás vonalában 
húzódott. Hol a németek, 
hol az oroszok voltak a kö-
zség területén. 

Puskás Ferenc (1909-
1992) Rácalmáson született. 
Apja Puskás János. Nyolcan 
voltak testvérek. Ferenc tam-
burázott és egy jó zenekar 
tagja volt. 1929-ben meg-
nősült és Szabados Ilonkát 
(1903-1989) vette felesé-
gül. Öt gyermekük született: 
Ferenc, (1929-1987), Imre 
(1936), Antal (1943), Kata-
lin (1950), János (1953). 

Ferenc családjával a Vá-
góhíd utca 3 számú házban 
lakott – a ház még ma is áll. 
Ferenc fő foglalkozása a ha-
lászat volt, de a halászatot 
mezőgazdasági munkával is 
kiegészítette.

A szomszéd házban la-
kott a Heli család. Magdolna 
lányuk (1935 -) a 45-47-es 
években, 10-12 éves korában 
látta és átélte, hogy mi tör-
ténik a szomszédban Puskás 
Ferenccel. Néhány év múl-
va férjhez ment ifj. Puskás 
Ferenchez. Két gyermekük 
született: Ferenc (1953 –) és 
György (1960 -), így ezután 
már ő is a családhoz tarto-
zott. Az 1945 utáni esemé-
nyek élő tanúja, sok mindent 
ő tudott elmondani Puskás 
Ferencről. Köszönet érte. 

Ferenc a halászat révén 
sokat volt a Duna parton és 
a Dunán. 

Egy alkalommal két né-
met katona megkereste Fe-
rencet és azt kérték tőle, 
hogy vigye át őket a túl-
só partra, az alföldi oldalra. 
Feltételezések szerint a két 
német katonának ott kellett 
harci feladatot végrehajtani. 
Puskás ennek a kérésnek so-
káig ellenállt, és végül is át-
vitte őket csónakjával a túl-
partra. 

Ez azonban nem maradt 
titokban. Itt a faluban sokan 
tudták, hogy ez megtörtént 
és ebből Puskás Ferenc sem 
csinált titkot. Ferencnek vol-
tak rosszakarói, vagy épen az 
oroszoknál akartak jó pon-
tot szerezni, ezt az informá-
ciót valaki közölte az orosz 
parancsnoksággal. 1945. 01. 
18-án begyűjtötték Puskás 
Ferencet és a Bajcsy Zsi-
linszky utca 4 számú ház- 
ma is meglévő - Obermay-
er ház udvarán lévő pincébe 
zárták. Ide zártak még két 
rácalmási foglyot is. A ka-
punál két fegyveres őr őrkö-
dött, hogy senki ne mehes-
sen se ki, se be. A felesége a 
következő napokban ebédet 
szeretet volna bevinni a fér-
jének, de a szovjet őrök nem 
engedték be. 

Három nap után a három 
fogvatartottat egy tehergép-
kocsiba rakták és Pestre szál-
lították. Az ország különbö-
ző helyeiről összegyűjtött 
rabbal együtt vonatra rakták 
őket és kivitték a romániai 

Foksány 176 számú elosztó 
hadifogolytáborába.

Minden hadifoglyot el-
láttak egy adatlappal, ame-
lyen a személyi adatai mellett 
pontosan meg voltak nevez-
ve a táborok helyei és az ott 
tartózkodás ideje. Ezek az 
adatok néha hiányosak, de 
az Arcanum Digitális Tudo-
mánytárban felkerült adatok 
így is sok segítséget nyújta-
nak a keresőknek. 

Foksányi átmeneti hadi-
fogolytábor a hadifogoly-
szállítmányok ideiglenes 
gyűjtő-, tartózkodási- és 
elosztóhelye volt. Foksány 
Moldva és Havasalföld ha-
tárán fekvő román város, kö-
zel 25 ezer lakossal. A egyik 
legnagyobb -  40 ezer fő be-
fogadására alkalmas -  tábort 
szervezték itt meg. A Szov-
jetunióba menő hadifoglyok 
70-80%-a ezen a táboron 
ment keresztül. Egészségi és 
fizikai állapot alapján osztá-
lyozták a hadifoglyokat és 
osztották el a Szovjetúnió 
területére. Később ez a tábor 
lett a hazatérő hadifoglyok 
utolsó állomás helye is.

Foksány hamarosan túl-
zsúfolt lett. Naponta ezrével 
érkeztek a hadifoglyok. Nem 
volt elég szállás, élelem. Na-
ponta egyszer kaptak élel-
met, fekvőhelyük nem volt, 
alig várták, hogy tovább 
szállítsák őket. 

Puskás Ferenc Foksány-
ból ukrajnai területre, Ulja-
novkába, a 134. számú tábor-
ba került egy mezőgazdasági 
vidékre, ahol nagy mezőgaz-

dasági területek voltak és ott 
dolgoztatták őket. Mező-
gazdasági munkát végeztek, 
kapáltak, arattak, hiszen a 
férfi munkaerőből igen nagy 
hiány volt a háború miatt, 
minden férfi katona volt.

A hadifogolytáborban 
töltött idő alatt, történt Fe-
renccel egy érdekes ese-
mény. Meghalt a fogoly 
szomszédja. A halottat el-
vitték, de a ruháját ott hagy-
ták, a jó állapotban lévő kö-
penyével együtt. Ferenc úgy 
gondolta, hogy kicseréli. Ez 
rendben is ment, később, a 
köpeny átvizsgálásánál ta-
pasztalta, hogy az egyik sar-
kába egy karikagyűrű van 
belevarva. Ez megerősítet-
te Ferencben a gondolatot, 
hogy a gyűrűt haza kell vin-
ni a feleségének. 

1947 júliusában kinn dol-
goztak a határban, délben 
ebédet kaptak, amit vízpar-
ton, egy fa alatt fogyasztot-
tak el. Puskás Ferenc ebéd 
közben nézelődött és ész-
revette, hogy a folyóból va-
laki segítségért kiabál. Nem 
sokat gondolkodott, azonnal 
felugrott és ruhástól, bakan-
csostól a tóba ugrott a leány 
irányába úszott. Megfog-
ta az elmerült leány haját és 
kihúzta a vízből. Jól tudott 
úszni, így a mentés jól sike-
rült. A parton már várták és 
segítettek a leányt életre kel-
teni. Közben a parancsnok a 
helyőrsről a mentőállomást 
értesítette és a mentő hama-
rosan megérkezett és kór-
házba vitte a lányt.

TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIKTÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából
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Ezután gyorsan peregtek 

az események. 
Másnap a fogolytáborban 

megjelent két katona és Fe-
rencet bekísérték a lány ap-
jához a városba. Felvették az 
adatait. Ferenc megijedt, de 
hamarosan megnyugtatták, 
mert közölték vele, hogy 
ezért a tettéért, hazamehet 
Magyarországra. Visszakí-
sérték szálláshelyére, két nap 
múlva újra jöttek érte okmá-
nyokkal ellátva, vonatra tet-
ték és egy kísérővel a Fok-
sányi elosztótáborba vitték. 
A Debrecenbe induló fo-
goly szállítmányhoz tették 
és hozták haza. Debrecenből 
már kísérő nélkül, szabadon 
hazautazhatott. 

A Puskás család meglepe-
téséről, öröméről részleteket 
nem kívánok írni. Az egész 

falu örült és ünnepelte Fe-
rencet. 

A családnak ekkor egy 
lova volt, Ferenc vett mellé 
még egyet és így gazdálko-
dott. Majd jött a Tsz. szer-
vezés és belépett a Tsz-be. 
Öt gyermekét felnevelte és 
Rácalmáson éltek. Felesége 
Puskás Ferencné 1989-ben, 
Ferenc 1992-ben halt meg 
és mindketten a rácalmási 
temetőben nyugszanak.

Befejezésül meg kell em-
lítenem, hogy a szovjet fo-
golytáborokba nagyon sok 
rácalmási férfit hurcoltak el, 
akik közül többen nem jöt-
tek vissza: Puskás Ferenc 
unokatestvére, Puskás Jó-
zsef és még többen 1947-
48-ban tértek vissza Rácal-
másra.

Szalai Árpád

Puskás Ferencék ősi háza a Vágóhíd utca 3. szám alatt

Puskás Ferenc (jobbról), mellette felesége Ilonka és a két szomszéd

Orkán erejű 
szélben lapátoltak

Július 8-10-e között, orkán erejű szélben rendezték meg a 
Vidék Bajnokságot Fadd-Domboriban.

Antal Iván versenyzői kettő Vidék Bajnok címet szerez-
tek. Sajnos vassárnap a nagy szél miatt a délutáni futamokat 
törölték, pedig több versenyzőnk is éremesélyes lett volna.

A következő eredmények születtek.

500 m:
C-1 Poszpischil Lőrinc III.
C-1 Nagy Roland VII.
C-2 Poszpischil Lőrinc- Dombóvári Balázs II.
K-2 Kucka Málna-Varga Hanna VIII.

1000 m:
C-2 Poszpischil Lőrinc-Nagy Roland II.
C-1 Nagy Roland VII.

2000m:
C-1 Poszpischil Luca I.
K-2 Kucka Málna-Varga Hanna V.
C-2 Poszpischil Lőrinc-Nagy Roland I.
A versenyzőknek gratulálunk!

Bölcskei Ferenc szakosztályvezető
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KÖSZ Hankook!
Tizedik évébe lép a 

KÖSZ, Hankook! (Közös-
ségi Összefogás a Szebbért), 
a koreai gumiabroncsgyár-
tó cég önkéntes programja, 
melynek célja a környékbe-
li települések köztereinek, 
közintézményeinek szépíté-
se és fejlesztése az ott élőkkel 
közösen. A program tizedik 
évében többek között a Du-
naújvárosi Arborétum meg-
újulásához is hozzájárulnak 
a Hankook önkéntesei.

A dunaújvárosi arborétum 
fejlesztésén túl több mint 
30 további projekt valósul-
hat meg idén is a Hankook 
és dolgozói támogatásának 

köszönhetően. Így Dunaúj-
városban madárbarát kerttel 
gazdagodik a Bóbita Tag-
óvoda, játéktároló faházzal a 
Liszt Ferenc Kerti Bölcsőde, 
de sok egyéb érdekes projekt 
mellett a Móricz Zsigmond 
Általános Iskola egy terme és 
udvara is megszépül. A kör-
nyező településeken is szá-
mos projekt indult útjára, így 
lesz a Kisapostagi Mosoly-
kert Óvodának locsolórend-
szere, a rácalmási Jankovich 
Miklós Általános Iskolának 
rendkívül ötletesen kialakí-
tott udvara, Perkáta szívében 
pedig egy szépen felújított 
játszótér épül.

Hirdessen  
lapunkban!  

Minden rácalmási  
lakóhoz eljut!

ApróhirdetésApróhirdetés
Masszírozó fotelágy nagyon olcsón eladó. 25/444-345

Termelői 
őszibarack

Családi gazdaságunk mosolygós barackjaival 
várjuk Önöket július közepétől, augusztus 
derekáig a dunaújvárosi külső Park Center 
parkolójában (külső Aldi mellett) 11 órától.
Napi szedéssel garantáljuk a frissességet.

Ami reggel még a fán volt, délután már 
az asztalán lehet!

Étkezésre, befőttnek, dzsemnek, 
lekvárnak 

egyaránt vásárolható kedvező 
termelői áron!

Érdeklődni a 06-30-277-1137-es, 
vagy a 06-70-242-9930-as számon 

lehet.
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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

8. 1., hétfő Májgombóc leves, 
Paprikás burgonya

Májgombóc leves, 
Mézes szezámos csirke saláta

Májgombóc leves, 
Rántott tarja, gombás rizs

Májgombóc leves, 
Lacházi csirke mell, rizs

8. 2., kedd Fokhagyma krém leves, 
Borsó főzelék, pipi fasírt

Fokhagyma krém leves, Bako-
nyi csirke ragu, tészta

Fokhagyma krém leves, 
Stefánia vagdalt, petrezsely-
mes burgonya

Fokhagyma krém leves, 
Sült kolbász, főtt burgonya, 
mustár

8. 3., szerda Húsleves, 
Káposztás tészta

Húsleves, Mézes 
fokhagymás csirke mell, saláta

Húsleves, 
Lasagnse bolognese

Húsleves,  
Marha pörkölt, galuska

8. 4., csütörtök
Gulyás leves, 
Rántott csirke alsó comb, ri-
zi-bizi

Gulyás leves,
Sajtos cukkinis rizottó 

Gulyás leves, 
Csirke mell Orly módra, 
zöldséges rizs

Gulyás leves, 
Kijevi csirke mell, petrezselymes 
burgonya

8. 5.,  péntek Tejfölös gomba leves,
Zöldséges csirke máj, rizs

Tejfölös gomba leves, 
Rakott kel 

Tejfölös gomba leves,
Gyros tál

Tejfölös gomba leves, 
Brassói, házi káposzta salátával

8. 6., szombat Zárva

8. 8., hétfő Paradicsom leves, 
Sajtos tejfölös tészta

Paradicsom leves, 
Rizsfelfújt, málna öntett 

Paradicsom leves, 
Temesvári sertés ragu, tészta

Paradicsom leves, 
Csülök pékné módra, vegyes 
vágott 

8. 9., kedd
Grízgaluska leves, 
Zöldbab főzelék, sertés 
pörkölt 

Grízgaluska leves, 
Borsos tokány, tarhonya

Grízgaluska leves, 
Töltött cukkini, rizs

Grízgaluska leves, 
Rántott ponty filé,  hasáb,  tartár

8. 10., szerda Csont leves, 
Rizses hús

Csont leves, 
Kínai pirított tészta

Csont leves, 
Székely káposzta 

Csont leves, 
Saslik, grill zöldség

8. 11., csütörtök Zöldborsó leves, 
Grízes tészta, lekvár

Zöldborsó leves, 
Tejszínes kukoricás csirke 
mell, rizs 

Zöldborsó leves, 
Chilis bab

Zöldborsó leves, 
Sörbundában sült hal, grill zöld-
ség 

8. 12., péntek Tojás leves, Rántott hal 
rudacska, burgonya püré

Tojás leves, 
Rakott burgonya

Tojás leves, 
Olaszos hús gombóc, tészta

Tojás leves, 
Milánói sertés borda 

8. 13., szombat Bugaci húsgombóc leves, Rántott sertés borda,petrezselymes burgonya

8. 15., hétfő Burgonya leves, 
Csirke pörkölt 

Burgonya leves, 
Rakott karfiol 

Burgonya leves, 
Pesztós csirkés gnocchi

Burgonya leves, Sült kacsa comb, 
lilakáposztával és rizs

8. 16., kedd Lencse leves, Nutellás mini 
gombóc, csokoládé öntet 

Lencse leves, 
Zöld borsós tokány, tészta

Lencse leves, 
Sajt szószban sült csirke mell, 
hasáb 

Lencse leves, 
Fetával, lilahagymával töltött csir-
ke mell,  zöld köret 

8. 17., szerda Csont leves, 
Carbonara  spagetti 

Csont leves, 
Rántott csirke szárny rizi-bizi

Csont leves, 
Sertés sült, burgonya püré

Csont leves, 
Csülkös pacal, főtt burgonya 

8. 18., csütörtök
Reszelt tészta leves, 
Tejfölös burgonyafőzelék, 
vagdalt

Reszelt tészta leves, 
Natúr csirke mell, steak bur-
gonyával 

Reszelt tészta leves, 
Mustáros tokány, tészta

Reszelt tészta leves, 
Sült oldalas, petrezselymes bur-
gonya

8. 19., péntek Fejtett bableves, 
Kakaós palacsinta

fejtett bableves, 
Rakott sonkás tészta 

Fejtett bableves, 
Lecsós csirke, rizs 

Fejtett bableves,  
orjú paprikás, galuska 

8. 20., szombat Palóc leves, Fokhagymás sertés sült, párolt káposzta, rizs

8. 22., hétfő Zöldbableves,
Burgonyás kocka

Zöldbab leves,
Cigánypecsenye rizi-bizi 

Zöldbableves, Mustáros to-
kány, tészta 

Zöldbableves, Rántott hal, petre-
zselymes burgonya tartár 

8. 23., kedd Grízgaluska leves, 
Lencsefőzelék, virsli 

Grízgaluska leves, Párizsi bun-
dás csirkemell, steak burgonya 

Grízgaluska leves, 
Rakott bolognai

Grízgaluska leves, Sörben sült 
csülök, káposztás nudli 

8. 24., szerda Húsleves, 
Csikós tokány, tészta 

Húsleves, 
Mákos guba, vanília sodó

Húsleves, 
Mátrai borzaska, hasáb

Húsleves, Gombás tejszínes sertés 
szelet, spagetti tészta 

8. 25., csütörtök Zöldborsó leves, 
Túró gombóc, tejföl 

Zöldborsó leves, Paradicsomos 
húsgombóc, főtt burgonya 

Zöldborsó leves, 
Hawai csirke mell, rizs 

Zöldborsó leves,
Hortobágyi palacsinta 

8. 26., péntek Karfiol leves, Tarhonyás hús Karfiol leves, Rakott zöldbab Karfiol leves, Penne Arrabiata Karfiol leves, Köröm pörkölt, 
főtt burgonya 

8. 27., szombat Babgulyás, Túrós palacsinta (3 db)

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. augusztus 26-án, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2022. augusztus 15-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legké-
sőbb augusztus 15-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Rácalmás 
Rácalmás Város Önkormányzatának kiadványa

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

(25) 517-850.  Nyomdai munkák: Extra Nyomda Bt. 8000 Székesfehérvár 
Fecskepart hrsz. 4054/1. Felelős vezető: Szabó Dániel

06 30 631 5769
dustbustersmagyarorszag
www.dbszonyegtisztitas.hu

KÁRPITTISZTÍTÁS
SZŐNYEG- ÉS

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

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

Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 25/517-850 
  Jegyző  25/517-866
  Polgármester 25/517-855 
  Adóügyi iroda: 25/517-863
  Pénzügyi iroda: 25/517-861 
  Településüzemeltetési iroda 25/517-857
  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852
  Jankovich-kúria 25/440-020
Iskola:  25/440-023
Óvoda és Bölcsőde: 25/517-840
Családsegítő Szolgálat 25/440-440
Gyermekjóléti Szolgálat: 25/440-018
Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038
Művelődési ház és könyvtár: 25/440-456
Körzeti megbízott: 30/621-0959 
Polgárőrség:  30/621-0962
Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/235-614
 dr. Árgyelán Sára 25/507-120
Gyermekorvos:dr. Földi Ágnes 25/235-613
Fogorvos: dr. Jáky Ágota 25/235-608
A védőnők telefonszáma:  25/441-037
 Sándor Rita:  30-011-6972
 Bányai Éva:  30-011-6975
Házi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet 
Adony, Bajcsy Zs. u.  25/504-522
Posta: 25/441-261
E-ON: 80/205-020

Dunanett, szemétszállítás: 25/436-535
Mezőföldvíz:  80/442-442
 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 
 helyben Ragacs György 20/509-7790
Hazai Kommunális Kft. Szennyvízszállítás: 20/805-9009 
Állatorvosi rendelő: 
    Dr. Szlávik Ferenc 30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053
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




