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Már a Facebookon 
is elérhetőek vagyunk!

www.facebook.com/racalmas

Megemlékezések
Önkormányzatunk tisz-
telettel adózik az ara-
di vértanúk, valamint 
az ´56-os forradalom és 
szabadságharc hőseinek 
emléke előtt. Rendezvé-
nyeinkre a meghívókat 
lapunk 20. oldalán talál-
ják.  Schrick István

polgármester

Idősek  
világnapja

Október 1-je az idő-
sek világnapja, és október 
az idősek hónapja. Az év 
minen napján, de ilyen-
kor külön is kifejezhetjük 
hálánkat, köszönetünket, 
megbecsülésünket és sze-
retetünket feléjük. 

Az idősek világnap-
ja alkalmából kívánok 
Önöknek jó egészséget, 
sok örömet, boldogsággal 
teli nyugdíjas éveket!

Schrick István
polgármester

Tökfesztiválos hétvége

Az időjárás sajnos nem fogadta kegyeibe a Tökfesztiválunkat, az esős, borongós időben a vártnál sajnos 
kevesebben látogattak ki a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület nagyrendezvényére, amely több 
színpadon és helyszínen kínált szerteágazó és színvonalas kulturális, szórakoztató és gasztronómiai lehe-
tőségeket minden korosztálynak. (Összefoglaló a 6-7. oldalon.)

MEGHÍVÓ a Szociális 
Központ avató ünnepségére

Rácalmás Város Önkor-
mányzata nevében szeretet-
tel meghívom Önöket a régi 
városháza épületéből kiala-
kított Rácalmási Szociális 
Központ avatási ünnepségé-
re, amely 

2022. október 7-én, pénteken 
14 órakor lesz a helyszínen 
(Széchenyi tér 19.)

Schrick István
polgármester
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Sajtóközlemény 
 

Elkészült Rácalmás belterület védelmét szolgáló csapadékvízelvezető rendszer kiépítése a 
Korányi téren és a Venyimi út egy szakaszán.  

 
2022. 09.30.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 38,133 millió forint európai uniós támogatás segítségével a Rácalmás Korányi téren és a Venyimi út 
egy szakaszán nyílt és zárt csapadékvízelvezető rendszer került kiépítésre, mely a lakókörnyezet és 
szolgáltatói szektor biztonságos csapadékvíz levezetését szolgálja.  
 
A projekt a Széchenyi 2020 program, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
valósult meg.  
 
Kedvezményezett: Rácalmás Város Önkormányzat 
Megítélt összeg: 38,133 millió Ft 
Projekt befejezése: 2022. szeptember 30. 
 
A projektről bővebb információt a www.racalmas.hu oldalon olvashatnak. 
További információ kérhető: 06/25/517-850 
 

  
 

Rácalmás Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Települési infrastrukturális fejlesztések” 
című pályázati felhívásra. A projekt címe „Rácalmás belterület védelmét szolgáló 
csapadékvízelvezető rendszer kiépítése a Korányi téren és a Venyimi út egy szakaszán.” a projekt 
azonosító száma: a TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00029. A Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében Rácalmás központi belterületi részén csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése 
valósult meg. 
Az elnyert európai uniós vissza nem térítendő támogatás összege 38,133 millió Ft. 
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Felhívás a gyűjtésre a 
leégett ház tulajdonosának

Tisztelt Rácalmási lakosok! 
Sajnálatos esemény történt városunkban. Bartal Pi-

roskáék családi háza (a Rácalmás Pincesor 5. szám alatt) 
2022. július utolsó napjaiban az éjszakai órákban leégett. 
Az ingatlant Piroska élettársával, két kiskorú gyerme-
kével, egy 2 éves, egy 9 hónapos gyermekkel a hajnali 
órákban elhagyta és elköltözött az élettárs édesapjához, 
aki csak ideiglenes lakhatást tud biztosítani számukra. 
A lakóház tetőszerkezete teljesen kiégett, az oltás kö-
vetkeztében minden használati tárgy használhatatlanná 
vált. A Család és Gyermekjóléti Szolgálathoz rengeteg 
felajánlás érkezett a család megsegítésére. Bútorra, más 
használati tárgyra és ruhaneműre már nincs szüksége a 
családnak. 

Minden ilyen esemény egy tragédia, főleg egy kisgyer-
mekes családnak, akik a saját otthonukat voltak kényte-
lenek elhagyni és egyenlőre azt sem tudják, hogy mikor 
rendeződik az életük és mikor fognak tudni visszaköl-
tözni. 

Az önkormányzat azonnali segítséget nyújtott a csa-
ládnak és természetesen továbbra is segíti Őket, de a csa-
láddal egyeztetve lehetőséget szeretnénk adni azok szá-
mára is, akik segíteni szeretnék a családot, hogy mielőbb 
vissza tudjanak költözni otthonukba. Sajnos a tűzben 
nemcsak a tetőszerkezet égett ki teljesen, hanem az az 
építési anyag pl. szarufák, lécek is a tűz martaléka lett, 
amivel szerették volna a tetőt felújítani. 

A kiégett lakóház rendbetételét a család segítség nél-
kül nem tudja megoldani, ezért aki pénzadománnyal sze-
retné a családot segíteni azok Bartal Piroskának, 

Budapest Banknál vezetett
10102969-81976800-01000000 számú számlájára 

utalhatják felajánlásaikat.
Természetesen a kétkezi munkát is szívesen venné a 

család, az ezzel kapcsolatos felajánlásokat 
Bartal Piroska 06-30–996-6860 számon várja. 
Mindenkinek köszönjük, aki bármely formában segít-

séget tud nyújtani a család részére. 
 Schrick István 

 polgármester 

Megújul a tetőszerkezet
A Dunaújvárosi Tankerületi Központ vezetője, Szilágyiné Né-

meth Sarolta levélben kereste meg önkormányzatunkat februában, 
és arról tájékoztatta akkor Schrick István polgármestert, hogy a 
Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola tetőszerkezete be-
ázik, a mennyezet repedezik, bizonytalan az állapota, emiatt nem 
kockáztathatták ott a diákok elhelyzését. Jó hírrel szolgálhatunk 
a szülőknek, pedagógusoknak. A Dunaújvárosi Tankerületi Köz-
ponttól kapott tájékoztatás alapján a „Jankovich Miklós Általános 
Iskola tetőszerkezetének felújítását a Dunaújvárosi Tankerületi 
Központ saját forrásból valósítja meg. A költségvetés átcsopor-
tosításával sikerült biztosítani a beruházás fedezetét. A kivitelező 
vállalkozást közbeszerzési eljárás alapján választottuk ki. A mun-
kálatok a jövő héten (lapunk megjelenésével egy időben - szerk.)  
kezdődnek, jelenleg a munkaterület átadása zajlik. A teljesítési ha-
táridő 4 hónap, így várhatóan az év végére átadásra kerülhet a be-
ruházás. Két osztály elhelyezését már a felújítás kezdete előtt más 
helyszínen kellett megoldani, az önkormányzat közreműködésével 
átmenetileg a művelődési házban zajlik az oktatásuk.”

Felhívás lakossági barnakőszén 
igények előzetes felméréséhez 

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Államház-
tartási Iroda az önkormányzatok közreműködését kérte  a lakos-
ság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felméréséhez. 

 A tájékoztatóban foglaltak szerint: „A kialakult gazdasági hely-
zet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, 
ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány cél-
ja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez 
szükséges tüzelőanyag.” 

Az igényfelméréssel kapcsolatban tájékoztatást a 06-25-517-
852 számon Krausz Zsuzsanna aljegyzőtől kérhet. 

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei igazgatóság Államház-
tartási Irodája felhívta a figyelmét az Önkormányzatnak, hogy 

az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését 
szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást.

Kérjük a településen élő barnakőszén – tüzelésre alkal-
mas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy jelezze 
a Rácalmási Polgármesteri Hivatalba 2022. szeptember 30- 
a 10 óráig a Szociális Iroda - 15. szoba - barnakőszén igényét 
2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan fel-
használt barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve).

Az igényfelmérés során az önkormányzatnak összesített adato-
kat szükséges rögzítenie az adatlapon és azt továbbítani a Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei igazgatóság Államháztartási Irodája 
felé: az igényt jelző háztartások számát és a barnakőszén összesített 
mennyiségét mázsában kifejezve 2022. szeptember 30-ig. 

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:
• háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakás-
ban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek közössége értendő

• egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybeje-
lentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tar-
tózkodási helye az adott háztartás

• egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény 
legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tü-
zelőanyag mennyisége lehet

Rácalmás, 2022. szeptember 19.  Dr. Györe Andrea
jegyző
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Ismét a szokott 
helyen, de megújult, 
modern épületben

Kedves Rácalmási Lakosok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy Rácalmás Város Önkor-

mányzat személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásai ismét 
a régi címen, 2459 Rácalmás Széchenyi tér 19. szám alatt 
várja ügyfeleit.

Szociális Étkeztetés
Telefonszámok:
Juhász-Vedres Szilvia: +36 30 153 8369 / 06 25 440 038
Abinéri Orsolya: 06 25 556 571

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
Telefonszámok:
Vass Erika, családsegítő: +36 30 960 8852 /  06 25 440 440
Sárosi Gáborné, szociális asszisztens: +36 960 0230 / 06 

25 507 068
Kovács-Kerekes Fanni, szociális asszisztens: +36 30 589 

3357 / 06 25 440 018

Ügyfélfogadási rend
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: - 
Szerda: 8:00-16:30
Csütörtök: -
Péntek: 8:00 – 12:00

FMKH Dunaújvárosi  
Járási Hivatal Ügysegéd

06 25 765 608 
+36 70 642 5738
06 25 440 034 (az ügysegéd ügyfélfogadási idejében) 

Ügyfélfogadási rend
Minden hónap utolsó szerda 8:00-12:00 óráig

„HAGYOMÁNY, KÖZÖSSÉG, TISZTESSÉG”

MEGHÍVÓ
az I. Rácalmási Polgári Nap rendezvényre, 

a Rácalmási Polgári Egyesület szervezésében.
Helyszín: Almási Szalon 

2459 Rácalmás, Szentháromság tér 11.
Időpontja: 2022. szeptember 24., szombat 14 óra

Program:
14.00-14.30: Vendégvárás, baráti beszélgetés
14.30  Áldást mond Stermeczki András evangéli-

kus lelkész. A rendezvényt megnyitja Tere-
kiné Rendes Éva, a Rácalmási Polgári Egye-
sület elnöke, köszöntőt mondanak: Németh 
Miklósné Rácalmás Város alpolgármestere, 
dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, dr. 
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke

15:00  Szalay-Bobrovniczky Vince a Miniszterelnök-
ség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkárának előadása: „A pol-
gárság szerepe a társadalomban, a civil szer-
vezetek jelentősége napjainkban”

16.30-18.30: Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész elő-
adása „Igazat mondd, ne csak a valódit” 

A rendezvény moderátora Farkas Lajos, 
a dunaújvárosi Intercisa Múzeum igazgatója

Zenét szolgáltat Bányász András pánsípművész, zenész
Jelenlétére feltétlenül számítunk.

A rendezvény elsősorban felnőttkorú vendégeknek ajánlott.
A programváltozás jogát fenntartjuk.

MEGHÍVÓ
A Rácalmási Polgári Egyesület szeretettel meghívja az első 

alkalommal megrendezésre kerülő Rácalmási Polgári Estre.

Helyszín: Almási Szalon
Rácalmás, Szentháromság tér 11.

Időpont: 2022. október 6. (csütörtökön) 18 óra
Előadás címe: „Az aranymetszés és a Szent Korona 

kapcsolata az élő világgal”.
Előadó: dr. Fehér András

„Az aranymetszés és a Szent 
Korona kapcsolata az élő

világgal” bevezető (ismeretter-
jesztő) előadás. Folytatás a későb-
biekben „A Szent Korona TÉR, 
IDŐ olvasatával” (csillagászat), 
„A Magyarság hitrendszere az 
első évezredben, a Szent Korona 
tolmácsolásában.” című előadá-
sokban.

Az előadásra minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Rácalmási Polgári Egyesület
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TÁJÉKOZTATÓ a családi fogyasztói közösségekre 
vonatkozó kedvezmények igénybevételéhez szükséges 
hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez 

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatáro-
zásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. § (1) 
bekezdése alapján 2022. szeptember 10. napjától a telepü-
lési önkormányzat jegyzője állít ki hatósági bizonyítványt 
az ingatlanon található lakás rendeltetési egységek számáról.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy a kérelme-
zett ingatlan:

– Nem minősül társasháznak, lakásszövetkezetnek, ÉS
– az ott található lakás rendeltetési egységek száma mini-

mum 2 maximum 4
A kérelmezett ingatlanon található valamennyi lakás 

rendeltetési egységnek külön-külön kell megfelelnie az 
országos településrendezési és építési követelményekről szó-
ló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-ban 
foglalt alábbi követelményeknek:

1. A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önál-
ló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező 
stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit 
(fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (elő-
szoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyisé-
geit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell 
kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

– a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folyta-
tását,

– a főzést, mosogatást és az étkezést,
– a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
– az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását terve-

zési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhe-
lyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, 
lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sport-
eszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes 
megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljá-
ra szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely 
lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek 
folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést 
- és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább 
egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell 
lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe 
nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló 
helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a la-
kószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyi-
ségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvi-
lágítást biztosítani kell.

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot 
igazolja. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása 
során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

A kiadott hatósági bizonyítvány csak a rendelet szerin-
ti kedvezmény igénybevétele céljából használható fel. Az 
erre vonatkozó figyelemfelhívást a hatósági bizonyítvány 
tartalmazza.

A hatósági bizonyítvány birtokában a lakossági fo-
gyasztó kérelmezheti az egyetemes gázszolgáltatótól a 
kedvezményes többletmennyiség igénybevételét.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – 
egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, 
üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt ga-
rázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére 
megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem 
folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a 
lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma 
meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fo-
gyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás 
céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelem-
szerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan 
lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a ha-
tósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés 
lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé (jegyző) jelzi és 
amennyiben az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a 
hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, tényle-
gesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingat-
lanon belül, a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel 
elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket 
tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell 
megfizetni.

A hatósági bizonyítvány kiállítása irányi kérelem letölt-
hető a www.racalmas.hu oldalról vagy átvehető a Rácalmási 
Polgármesteri Hivatal Településüzemetetési Irodájában, 
ügyfélfogadási időben (hétfő 8-12 óráig; szerda 8-12 és 13-
15 óráig; péntek 8-12 óráig)

A kérelem benyújtható:
– személyesen – ügyfélfogadási időben - a Rácalmási Pol-

gármesteri Hivatalban, vagy
– postai úton Rácalmás Város Jegyzőjének címezve (2459 

Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.)
– e-Papíron https://epapir.gov.hu/
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A borongós idő ellenére sokan 
kilátogattak a Tökfesztiválra

Már a múlt hét elején 
nagy volt a készülődés váro-
sunk utcáin és terein, számos 
lakóház előtt sürgölődek az 
ott lakók, készültek a tökös 
kompozíciók a hétvégi fesz-
tiválra. A Millenniumi park-
ban is alkottak a diákok, az 
óvónők, a polgármesteri hi-
vatal dolgozói  és más közö-
ségek, magánszemélyek is. A 
tökös művek idén is jókedv-
re derítették  szemlélőket, 
vidámságot csempésztek a 
mindennapjainkba. 

A fesztivál idején szüksé-
günk is volt rá. A városvé-
dők és segítőik, valamint az 
intézmények nagyon sokat 
készültek a rendezvényre, 
rengeteget dolgoztak érte, 
hogy minden a helyére ke-
rüljön és mindenki nagyon 
jól érezze magát, és mi, lá-
togatók is nagyon vártuk 
már a tökfesztiválos kaval-
kádot. Az időjárás viszont 
kegyetlen volt hozzánk. 
Esős, szeles, hideg időnk 
volt, ennek ellenére sokan 
kilátogattak a fesztivál hely-
színeire. A Jankovich-kú-
riában kiállítások, étel-ital 
kóstolók, gasztronómiai él-
mények, kézműves árusok, 
színpad, gyermekműsorok 
mellett  együttesek, zeneka-
rok, koncertek és más fellé-
pők vártak mindenkit. Né-
hány nagy név a kínálatból: 
pénteken este a Neoton Fa-
milia, szombaton este a DR 
BRS, vasárnap este pedig 
Rózsa Magdi koncertezett 
Rácalmáson. A gyemekek-
nek külön színpadon kínál-
tak műsort. Továbbá a kú-
riában rendezték meg a III. 
Óriástök Országos Versenyt 
és TÖKIRÁLY-választást a 
Tökhintó dombján, mégpe-
dig látványos felvonulással. 
A fesztivál minden napján 
tökfaragásra és tökfigurák 

készítésére volt lehetőség a 
színpad mögötti parkoló-
ban, az úgynevezett Ízek ut-
cájában. Itt gyermekfoglal-
kozások és érdekes játékok 
is voltak az óvodapedagógu-
sok felügyeletével. Néhány a 
sorból: játszóház, kézmű-
veskedés, arcfestés, hajfonás, 
trükkös játékok, mesesa-
rok, vidámpark, játszóház, 
póni lovaglás, lufi szobrász. 
Kézműves korongozásra és 
agyagból figurák készítésé-
re is lehetőség volt az Öko-
teremnél. A Millenniumi 
parkban a nagy tökkompo-
zíciókat láthatták. Továb-
bá kísérő rendezvényként 
Veterán autók és motorok 
bemutatója is volt a Szent 
Háromság téren a szomba-
ti napon. A Vizi Gábor Vi-
zitúra Megállóhelyen, ezen 
az új helyszínen nagyon ér-
dekes elfoglaltságok, játé-
kok várták a fesztiválozókat, 
például vizes játszófal, me-
zítlábas ösvény „Hang-fal”, 
kézműves játszóház, kincs-
keresés a homokban, NERF 
kalandpálya, játszókamion, 
nyomdászat, VR szimulá-
tor „Tökös szabadulószoba” 
evezés – de erről a követ-
kező oldalon külön is be-
számolnak a sportcsarnok 
munkatársai.
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A XVIII. RÁCALMÁSI TÖKFESZTIVÁL EGYIK ÚJDONSÁGA: 
GYERMEKPROGRAMOK A VIZI GÁBOR VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELYEN (VGVM)  

 
A Tökfesztivál ebben az évben több 

újdonsággal jelentkezett, ezek közül az egyik a Duna-
parti helyszínen helyet foglaló „GYERMEK-
PARADICSOM” volt.  

Az esős és szeles időjárás ellenére sokan 
látogattak le a Duna-partra: a visszajelzések szerint aki 
eljött, „tök” jól érezte magát. 

A változatos színpadi program mellett több 
gyermekcsoport is fellépett. Láthattuk a Jankovich 
Miklós Általános Iskola gyermekkórusát, a Rácalmási 
Jazzbalett Klubot, A Violin Művészeti Iskola 
Tánccsoportjait, valamint a Manóvár Óvoda 
csoportjainak műsorát is. A DKSE tornász 
szakosztályának fellépése sajnos a zuhogó eső miatt 
elmaradt, de hamarosan bepótoljuk a 
bemutatkozójukat Rácalmáson. 

A gyerekeket sok meglepetés és játék várta: 
célbadobás, különleges fajátékok, játszhattak a vizes és 
hang-os játszófalon, tökös szabadulószobában is 
kipróbálhatták magukat. A kincskeresés óriási 
népszerűségnek örvendett. A Tökfesztivál 
kabalafigurája, a Tökmag egész hétvégén a gyerekekkel 
tartott. Mindeközben óriásbuborékokat kergettek a 
kisebbek. 

Lehetett NERF csatázni, játszókamionban 
bújkálni, gyönyörű képeslapokat készíteni 
hagyományos nyomdagéppel. A kislányokat hajfonás 
várta. Az ovi és bölcsi dolgozói tökös kézműves 
játszóházzal készültek. 

 
KÖSZÖNJÜK a „Gyerekparadicsom” 

létrejöttéhez és lebonyolításához nyújtott támogatást:  önkéntes segítőinknek, akik lelkesen, jó 
hangulatban kitartottak az eső és szél ellenére.  A Szilárd Csempe Duna Kft-nek, Farkasné Pulay 
Csillának, Naletilics Rudolfné Valikának, 
valamint a Hegedűs Csőszerelvény és 
Fűtéstechnikai Kft-nek a játékok elkészítéséhez 
kapott anyagokat;  Csurgó Istvánnak az önzetlen segítséget;  A Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde 
dolgozóinak a kézműves játszóház 
lebonyolítását! 

 
 

A XVIII. RÁCALMÁSI TÖKFESZTIVÁL EGYIK ÚJDONSÁGA: 
GYERMEKPROGRAMOK A VIZI GÁBOR VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELYEN (VGVM)  

 
A Tökfesztivál ebben az évben több 
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Tánccsoportjait, valamint a Manóvár Óvoda 
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szakosztályának fellépése sajnos a zuhogó eső miatt 
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok
EURÓPAI SPORTHÉT 2022

Sportos totó, tedd magad próbára! 
Moccanj rácalmás!

 Szeretettel várunk mindenkit az Európai Sporthét alkalmá-
ból szervezett #BEACTIVE programokra Rácalmáson!

2022. szeptember 26-28-ig naponta 7-19 óráig #BEACTI-
VE SPORTOS TOTÓ a sportcsarnokban! A portán kérhet-
tek „totószelvényt”. Az épületben több helyen fellelhető pla-
kátok segítenek a megoldásban! a kitöltött totót dobjátok be 
névvel és iskolai osztállyal – vagy ha nem a rácalmási iskolá-
ba jártok, telefonszámmal – ellátva a gyűjtődobozba! Korosztá-
lyonként a legjobb eredményt elértek között sorsoljuk ki a szu-
per #BEACTIVE ajándékokat!  

#BEACTIVE - TEDD MAGAD PRÓBÁRA! Szeptem-
ber utolsó péntekje egyben a Magyar Diáksport és az Európai 
Diáksport Napja is! Ez alkalomból várjuk pénteken délelőtt a 
Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola osztályait és az 
óvoda nagycsoportosait egy mini sportágválasztóra, ahol 8 állo-
máson 8 különböző sportágat próbálhatnak ki a gyerekek.

#BEACTIVE – MOCCANJ RÁCALMÁS! A péntek 
délutáni programokra mindenkit szeretettel várunk 16:30-tól 
a sportcsarnok előtt életkortól függetlenül! Programok a pla-
káton! 
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Közösségi munka  
a horgásztanyán

A Rácalmási „Sirály” Horgász Egyesület értesíti tag-
jait, hogy 

2022. október 2-án, vasárnap 
9:00 órától 

közösségi munkát szervez a Rácalmás, Kiss E. u. 82. 
sz. alatti horgásztanyán.

Feladat az ablakkeretek festése. Munkaeszközök és 
munkavédelmi eszközök biztosítottak.

Az egyesület vezetősége kéri tagjait, hogy akinek ideje 
engedi,  segítse részvételével a tanya megújulását!

Dolgunk végeztével minden résztvevőt egy közös 
ebédre invitálunk.

a Sirály HE vezetősége

Legfiatalabb olvasónk

Nagy boldogság számunkra, hogy nem csak a felnőttek olvassák, 
lapozgatják a Rácalmás újságot. Szabó Zsombi édesanyjának dolga 
akadt a spotcsarnokban, megkérte fiát, foglalja el magát amíg ő vé-
gez. Az anyuka a fotón látható, számunkra is kedves helyzetben talált 
rá Zsombira, aki egyébként a Jankovich iskola 1.b osztályos tanulója. 
Tartsa meg Isten jó szokását még sokáig, lehetőleg felnőtt korára is!

A RÁCALMÁSI RENDEZVÉNYKÖZPONT ÉS SPORTCSARNOK (RRS),  
VALAMINT A VIZI GÁBOR VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY (VGVM)  

PROGRAMJAI  2022 SZEPTEMBER - OKTÓBER 
Programváltozás lehetséges! 

2022.09.26. 07:00-19:00  hétfő RRS EURÓPAI SPORTHÉT #SPORTOS TOTÓ 
2022.09.27. 07:00-19:00  kedd RRS EURÓPAI SPORTHÉT #SPORTOS TOTÓ 
2022.09.28. 07:00-19:00  szerda RRS EURÓPAI SPORTHÉT # BEACTIVE SPORTOS TOTÓ 
2022.09.30. 08:00 péntek RRS EURÓPAI SPORTHÉT # BEACTIVE TEDD MAGAD PRÓBÁRA! 
2022.09.30. 17:00 péntek RRS EURÓPAI SPORTHÉT #BEACTIVE MOCCANJ RÁCAMÁS!  
2022.10.05.  18:00 szerda RRS KÉZILABDA: U16 fiú RSE – Cunder kézilabda mérkőzés 
2022.10.07. 17:00 péntek RRS VÁROSI RENDEZVÉNY: Idősek Világnapja Szenes Iván est 
2022.10.08. 09:00 szombat RRS KÉZILABDA: U12 fiú Országos Gyermek Bajnokság 
2022.10.08.  16:00 szombat RRS KÉZILABDA: felnőtt női RSE – Velence kézilabda mérkőzés 
2022.10.15. 18:00 szombat RRS KÉZILABDA: felnőtt férfi RSE – Komárom kézilabda mérkőzés 
2022.10.22. 09:00 szombat RRS KÉZILABDA: U13 fiú Országos Gyermek Bajnokság fordulója 
2022.10.29-30. szombat-vasárnap RRS KÉZILABDA: Üstökös Kupa 

 
További információ a RÁCALMÁSI RENDEZVÉNYKÖZPONT ÉS SPORTCSARNOK, 

valamint a VIZI GÁBOR VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY aktuális programjairól: 
www.racalmasisportcsarnok.hu                                        

www.facebook.com/racalmasisportcsarnok 
 

Tűzgyújtás!
A nagy nyári aszályt követően ismételten van lehetőség 

az avar és kerti hulladék égetésére Rácalmás területén, de 
továbbra is csak havonta egy alkalommal!

A következő időpont: 2022. október  6-7.
Rossz idő esetén: 2022. október 13-14.
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Foglalkozás Időpont Helyszín Vezető
Angol Klub szerda 16.30–17.30                Nagyterem Bodnárné Surányi Gabriella, 30/348-2946 
Apple Country Klub szerda 18.00–20.00, Táncterem Szalai Gabriella, 20/583-1844
Baba-mama Klub csütörtök 10.00–11.30 Civilterem Szabó Beáta, 20/230-1321
Cikk-cakk Foltvarró Klub minden hónap 1. szombat 10.00–17.00 Civil terem Faragó Andrea
Cimbora Klub havonta 1 szombat 10.00–12.00   Civil terem Törökné Antal Mária
Gyerekszínjátszókör hétfő 16.30-17.30 Kiállítás terem Balázsné Sata-Bánfi Ágota

Hatha jóga szerda 8.30-10.30 1. alkalom szep. 29., 
szerda 18.00-20.00 1. alkalom szept. 8 Civil terem Pinke Viktória

Jazzbalett (1. osztályosok) hétfő 15.00-15.45 Táncterem

Bostyai Emília és Kovács F. Ildikó

Jazzbalett (2. osztályosok) hétfőn 16.00-16.50, 
szerda 15.00-15.50 Táncterem

Jazzbalett (3. osztályosok) hétfő 14.00-14.50                                
szerda 14.00-14.50 Táncterem

Jazzbalett (4. osztályosok) hétfő 17.00-18.00 
szerda 16.00-17.00 Civil terem

Jazzbalett (felsősök) hétfő 14.00-15.30 
szerda: 14.00-15.00 Civil terem

Jóga szombat 08.00–09.30 Vida Orsolya, telefon: 20/559-3134
Karate iskolásoknak csütörtök 16.30–17.30 Táncterem Simon László, 30/606-3565
Kid Rock & Roll péntek 16.15–17.30 Táncterem Köbl-Mohr Bernadett, 20/540-9810
Grace House Egyesület szombat 8.30-10.30 Körös terem Tarnai Zsuzsanna
Napfény Nyugdíjas Klub kéthetente csütörtök, 15.00–18.00 Nagyterem Bánhegyesiné Simon Mária

Napsugár Asszonykórus kedd és szerda  16.00–17.00 Civil terem, kiál-
lítás terem Márkusné Igmándi Zita, ig.zita76@gmail.com

Német közép haladó 
nyelvtanfolyam hétfő 17.00–18.30 Civil terem

Német Nemzetiségi Önkormányzat
25/517-864Német haladó 

nyelvtanfolyam csütörtök 17.00–18.30 Civil terem

Olvasóklub minden hónap 1. szerda, 18.00–20.00 Könyvtár Schmidt-Czetli Ágnes, 30/486-6951
Panda Jóga kedd 16.00-17.00 Táncterem Kulcsár Éva, 20/3323-101 

Pilates kedd 17.30–18.30, csütörtök 17.40–
18.40 Táncterem Vida Orsolya, 20/559-3134

Pillanatragasztó Társulat 2 hetente péntek, 17.00.20.00 Civilterem
Rácalmási Barina 
Tánccsoport, gyerek szerda 16.30-17.30/18.00

Táncterem Iker Kamilla és Görög Balázs
Rácalmási Barina 
Tánccsoport, felnőtt szerda 18.00-20.00

Rácalmási Festők 
Baráti Köre szerda 17.00–20.00                 Kiállítás terem Smith Julianna

Rácalmási Glória 
Kamarakórus kedd 17.30–19.30 Civil terem Gyalus Boglárka, 30/216-4440

Rácalmási Társasjáték Klub minden hónap 3. péntek 16.00-20.00 Civil terem Arany Réka
RáJátSZiK – Rácalmási 
Játékszín Kör csütörtök 18.00–20.00 Nagyterem Ördögné Ruszthi Anna

Remény Klub minden hónap 2. szerda 16.00–17.00 Körös terem Gódány Imréné
Ringató kedd 10.00–10.45 Civilterem Veréb Judit, 20/331-5500

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 
2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31. 

Tel: 25/ 440-456 
E-mail: racmuvhaz@racalmas.hu, rackonyvtar@racalmas.hu 

www.racmuvhaz.hu 
 

 
  

Foglalkozások a művelődési házban  
2022. szeptember: 

Foglalkozás Időpont Helyszín Vezető 
Angol Klub  szerda 16.30–17.30                 Nagyterem Bodnárné Surányi Gabriella   

30/348-2946 

Apple Country Klub szerda 18.00–20.00, Táncterem Szalai Gabriella  
  20/583-1844 

Baba-mama Klub csütörtök 10.00–11.30 Civilterem Szabó Beáta 
20/230-1321 

Cikk-cakk Foltvarró 
Klub 

minden hónap 1. szombat 
10.00–17.00 

Civil terem Faragó Andrea 

Cimbora Klub havonta 1 szombat 
10.00–12.00     

Civil terem Törökné Antal Mária 

Gyerekszínjátszókör hétfő 16.30-17.30 Kiállítás 
terem Balázsné Sata-Bánfi Ágota 

Hatha jóga 

szerda 8.30-10.30 1. alkalom 
szep.29., Civil terem  Pinke Viktória szerda 18.00-20.00 1. alkalom 
szept.8 

Jazzbalett (1. 
osztályosok)  

hétfő 15.00-15.45 Táncterem  

Bostyai Emília és Kovács F. 
Ildikó 

Jazzbalett (2. 
osztályosok) 

hétfőn 16.00-16.50 
szerda 15.00-15.50 Táncterem  

Jazzbalett (3. 
osztályosok) 

hétfő 14.00-14.50                                
szerda 14.00-14.50 Táncterem   

Jazzbalett (4. 
osztályosok) 

hétfő 17.00-18.00 
szerda 16.00-17.00 Civil terem  

Jazzbalett (felsősök)  
hétfő 14.00-15.30 

szerda: 14.00-15.00 Civil terem 

Jóga  
szombat 08.00–09.30   Vida Orsolya 

telefon: 20/559-3134 
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Lengyelországból érkezett szakembereket fogadtunk
Szeptember 13-án a len-

gyelországi Opoléból érke-
zett hozzánk egy szakmai 
delegáció a megyei könyvtár 
munkatársainak szervezés-
ében és kíséretében. 

A jó hangulatú találkozó 
keretében külföldi kollégá-
ink megismerték a könyv-
tárunk működését és Rácal-
más legfőbb látványosságait. 
Bízunk benne, hogy szép 
emlékekkel és kellemes ta-
pasztalattal emlékeznek 
majd a találkozásra.

Történelemben él 
a történelem

Október 3-7. között, az 
Országos Könyvtári Napok 
keretében Bauer Barbara 
(képünkön) és Bíró Szabolcs 
(a plkáton) szerzők érkez-
nek író-olvasó találkozóra 
a rácalmási könyvtárba. A 

program mindenki számá-
ra ingyenes, ám előzetes re-
gisztrációhoz kötött. A ren-
dezvénysorozat keretében 
számos érdekes és izgalmas 
programot kínánunk min-
den korosztály számára.

Szeptembertől újra a megszokott nyitvatartási időben,  rengeteg új 
könyvvel várjuk az olvasókat. Érdemes ellátogatni hozzánk!

Schmidt-Czetli Ágnes könyvtárvezető-művelődésszervező

Könyvtári percek
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Szakmai napok  
a Balatonfelvidéken

A Napsugár Asszonykórus lelkes kis csapata szeptember 
10 – 11-én kétnapos szakmai program keretében körbe utaz-
ta a Balatonfelvidéket. Pénteken reggel borongós, esős idő-
ben útnak indultunk, mire az első állomásra, Balatonfüredre 
érkeztünk, már ragyogó napsütés fogadott minket. A füre-
di mólón minikoncertet rögtönöztünk, amely nagy tetszést 
aratott a sétálók körében. Ebéd után a Taverna vendéglő biz-
tosított helyet kóruspróbának, ahol felkészültünk az esti le-
sencefalui bemutatkozásunkra, amely olyan jól sikerült, hogy 
meghívást kaptunk egy egész estés koncertre Miklovicz Zol-
tántól, a Sarki Róka Borház tulajdonosától. Mint elmond-
ta rendszeresen szerveznek kulturális programokat tavasz-
tól őszig és meginvitált minket, hogy a nyári programoknak 
legyünk részesei. Vasárnap Szigligeten folytattuk útunkat, 
ahol a Szentháromság kápolnánál egyházi témájú dalokból 
énekeltünk egy csokorral. 

A munka mellett volt lehetőség kikapcsolódásra is. El-
látogattunk a káptalantótiban található Liliomkert terme-
lői piacra, elsétáltunk Tapolcán a megújult Malom-tóhoz és 
megtekintettük főteret és a mellette épült középkori házakat. 
Hazafelé még megálltunk Kapolcson és sétáltunk, még egyet 
a Malmok völgyében.

Márkusné Igmándi Zita

Kedves régi 
és új vendégeim!

2022. október 15-től megújult, 
szép környezetben várlak 

Benneteket!
17-év szakmai tapasztalattal,sok elégedett vendéggel 

a hátam mögött,várok mindenkit sok szeretettel.

Szolgáltatásaim:
– Esztétikai pedikűr,
– Gyógypedikűr (benőtt körömsánc, 

tyúkszem kiemelése),
– Spange technika (benőtt köröm korrekció)
– Paraffinos lábápolás
– Lézeres kezelés - körömgomba eltávolítása
– Körömprotézis - körömpótlás.

Keressetek bátran a következő elérhetőségeim 
valamelyikén:

Telefon - időpontkérés: 06-30-977-57-48
E-mail: adgi.marcsi@gmail.com

Cím: 2459 Rácalmás, Nárcisz Köz 5.
„Nárcisz Pedikűr Szalon”
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Tisztelt 
Ügyfeleink!
Köszönjük, hogy a 2022. évben sem feledkeznek meg a helyi 
adók befizetéséről!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. év második félévében 
a helyi adók (építményadó, iparűzési adó) befizetési határ-
ideje: 2022. szeptember 15. volt!

Kérjük, hogy a késedelemhez fűződő jogkövetkezmények 
súlyosbodásának elkerülése érdekében – amenyiben nem 
tette meg határidőben – tegyenek elget fizetési kötelezett-
ségüknek. 

Tisztelettel:
dr. Györe Andrea

jegyző

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!

Brázik Milla, 2022. 8. 16., József A. utca,
Beke Zente, 2022. 8. 25., Venyimi utca.
Jánosi Lili, 2022. 8. 26., Csillag utca,
Tóth Liliána Szófia, 2022. 8. 26., Kinizsi P. utca
Olaj Míra, 2022. 8. 26., Rákóczi F. utca
Helényi Huba Márk, 2022. 9. 1., Kinizsi P. utca
Sulák-Angyalfi Sebastian, 2022. 9. 14., Táncsics M. u.
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Felhívás!
2022-ben népszámlálásra kerül sor hazánkban, immár 16. al-

kalommal. Egyedülálló módon ez az egyetlen olyan adatforrás, 
amely egyidejűleg biztosítja a szükséges adatok teljességét és terü-
leti részletezettségét. A népszámlálás az egyetlen teljes körű adat-
felvétel a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellem-
zőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakás-
körülményeiről is pontos képet ad a népszámlálás.

Ezek az információk szükségesek a mindannyiunk életét befo-
lyásoló társadalmi, gazdasági döntések előkészítéséhez, a helyi fej-
lesztések tervezéséhez és a tudományos kutatásokhoz – olvasható a 
Központi Statisztikai Hivatal oldalán.

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás kötelező. 
Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó 

adatokat a valóságnak megfelelően megadni.
Az adatgyűjtés a modern kor igényeinek megfelelően interne-

ten, a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközt 
használó számlálóbiztosok közreműködésével valósul meg, papír-
alapú kérdőívek nélkül.

A népszámlálás végrehajtását megelőzően, 2022. szeptember 
15. és szeptember 30. között a népszámlálás összeírási körébe 
tartozó valamennyi címre megérkezik a népszámlálásról szóló 
felkérő levél. A levél tartalmazni fogja a népszámlálással kapcsola-
tos legfontosabb információkat, az adatszolgáltatási kötelezettség-
ről szóló tájékoztatást, a válaszadás módjának lehetőségeit, vala-
mint az internetes kitöltéshez szükséges belépési kódot.

A népszámlálásra 2022. október 1. és november 28. között ke-
rül sor, ez az időszak három kisebb részre tagolódik:

2022. október 1. és 2022. október 16. között, az internetes önki-
töltési időszakban az adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, 
önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket.

2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a szám-
lálóbiztosi terepmunka, ekkor az adatszolgáltatás már csak a számlá-
lóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető.

2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a 
pótösszeírásra. Ebben az időszakban már csak azon személyeket ír-
juk össze, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem tel-
jesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból 
kimaradt személyeknek jelentkezniük kell a helyi népszámlálási fe-
lelősnél, akinek gondoskodnia kell az ő összeírásukról is.

A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét három módon 
teljesítheti:

– Az adatszolgáltatónak lehetősége van a kérdések megválaszo-
lására interneten keresztül. Az első időszakban kizárólag az online 
önkitöltési módra lesz lehetőség. Az online kérdőíveket az adat-
gyűjtő rendszer október 16. éjfélig fogadja.

– Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja személyesen 
a számlálóbiztosnak, aki az összeírás céljából 2022. október 17. és 
2022. november 20. között keresi fel azokat a címeket (háztartá-
sokat), ahonnan az önkitöltési időszakban nem érkezett elektroni-
kus kérdőív. A számlálóbiztosok a sikeres kapcsolatfelvételt követő-
en elektronikus eszközön valamennyi, a címen életvitelszerűen élő 
háztartástagról kitöltik a népszámlálási kérdőíveket.

– Amennyiben az adatszolgáltató az előző két lehetőség közül 
egyikkel sem él, pótösszeírás során, a polgármesteri hivatalban je-
lentkezve, 2022. november 28. éjfélig megválaszolhatja a kérdése-
ket.

Felhívom Rácalmás Lakosságának figyelmét arra, hogy az in-
gatlanjaikon, amennyiben még nem tették meg, jól látható mó-
don szíveskedjenek feltüntetni a házszámot, ezzel is segítve a 
számlálóbiztosok munkáját.

A népszámlálással kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken ér-
deklődhetnek a Rácalmási Polgármesteri Hivatalban:

Telefonszám: 25/517-864
E-mail: nepesseg@racalmas.hu
Köszönöm együttműködésüket! Györe Andrea

helyi népszámlálási felelős
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Új csoport-
szobával bővült  
a Manóvár Óvoda

Benépesült szeptember 
elsején az újonnan elkészült, 
gyönyörű csoportszoba. 

A Bagoly csoportos gyer-
mekek örömmel vették bir-
tokba. Nagy szükség volt 
erre, hiszen Rácalmáson 

megemelkedett a gyermek-
létszám, 37 óvodásunk lett 
szeptemberben iskolás, ez-
zel szemben 62 kisgyerme-
ket vettünk fel. Folyamatos a 
csoportszoba és öltöző szé-
pítgetése, csinosítgatása.

NAPKÖZIS TÁBOR 
– PEONZA ŐRÜLET

Idén nyáron is, ahogy 
minden évben két turnusban 
2022. június 20-július 1-ig 
szerveztük nyári napközis 
táborunkat. Nagy öröm szá-
munkra, hogy mind a négy 
évfolyamból jelentkezett 
gyermek, így igazi egymás 
tanító, segítő, támogató lég-
kör alakult ki a gyerekek kö-
zött. Az első héten a peonzáé 
volt a főszerep, tanították 
egymást, és versenyeztek. 
Számháború, sportvetélke-

dő, boldogsághajó hajto-
gatása, képeslap készítése, 
nyári papucstervezés, csilla-
gászat, csillagképek és csil-
lagképet kivetítő távcső ké-
szítése, fagyizás is szerepelt a 
programok között. Az étke-
zést a Pomóthy Étterem biz-
tosította.

Reméljük, hogy a gye-
rekek jól érezték magukat 
és jövőre is velünk tartanak 
majd!

Napközis tanítók

Döntőben a kenusaink
Pozsonyban vett részt két 

kenusunk Poszpischil Lőrinc 
és Nagy Roland az Olimpi-
ai Reménységek Versenyén. 
Poszpischil Lőrinc a dön-
tő futamban C-1 500 m-en 
a VII. helyezést érte el. C-4 
500 m-en a négyes hajó tagja-
iként, Nagy Roland és Posz-
pischil Lőrinc a döntő futam-
ban az V. helyezést érték el. A 
versenyzőknek gratulálunk!

Bölcskei Ferenc
szakosztályvzető

Augusztus végén Dunaújvárosban szerepeltek sportolóink, ahol négy 
nemzet versenyzői vettek részt. A foghíjas mezőnyökben a kevés 
létszámú csapatunk jól helytállt. A legeredményesebb versenyzőnk 
Poszpischil Lőrinc volt.
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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

10. 3., hétfő
Hamis gulyás leves, 
 
Darás tészta, vegyes gyü-
mölcs íz

Hamis gulyás leves, 
 
Lacházi csirke mell, rizs

Hamis gulyás leves, 
 
Sertés pörkölt, kagyló tészta

Hamis gulyás leves, 
 
Hagymás rostályos tarjából, 
vegyes köret

10. 4., kedd
Karfiol leves, 
 
Burgonyafőzelék, vagdalt

Karfiol leves, 
 
Csirkepaprikás, Orsó tészta

Karfiol leves, 
 
Párizsi sertés szelet, rizi,bizi

Karfiol leves, 
 
Marha pörkölt, galuska

10. 5., szerda
Húsleves, 
 
Rizses hús

Húsleves, 
 
Rántott csirke comb, hasáb

Húsleves, 
 
Rántott hal, petrezselymes 
burgonya

Húsleves, 
 
Rántott camambert szeletek, 
rizzsel, áfonya lekvárral

10. 6., csütörtök
Brokkoli krém leves, 
 
Zöldbab főzelék, sertés pör-
költ

Brokkoli krém leves, 
 
Kijevi csirke mell, krokett

Brokkoli krém leves, 
 
Zúzza pörkölt, tarhonya

Brokkoli krém leves, 
 
Sült paprikás tarja, kukorica sa-
láta, sült burgonya

10. 7., péntek
Fejtett bableves, 
Paradicsomos húsgombóc, 
főtt burgonya

Fejtett bableves, 
Zöldborsós, csirkés rizottó

Fejtett bableves, 
fokhagymás rántott tarja, vajas 
tört burgonya

Fejtett bableves, 
Sült oldalas, petrezselymes bur-
gonya

10. 8., szombat Tyúkhúsleves csigatészta, rántott borda petrezselymes burgonya

10. 10., hétfő Zöldborsó leves, 
Sajtos tejfölös tészta

Zöldborsó leves, 
3 sajtos csirke, penne tészta

Zöldborsó leves, 
Grill csirke comb, párolt zöld-
ség

Zöldborsó leves, 
Sült csülök, vele sült burgonya

10. 11., kedd
Paradicsom leves, 
Babfőzelék, sült debreceni 
karikák

Paradicsom leves, 
Mézes fokhagymás csirke 
comb, kukoricás, rizs

Paradicsom leves, 
Olaszos sertés szelet, sült bur-
gonya

Paradicsom leves, 
Vaddisznó pörkölt, zsemle 
gombóc

10. 12., szerda
Húsleves, 
Rántott halrudacska, 
burgonya püré

Húsleves, 
Párizsi csirke mell, hasáb

Húsleves, 
Borsos tokány, tarhonya

Húsleves, 
Brassói aprópecsenye, házi ká-
poszta saláta

10. 13., csütörtök
Májgombóc leves, 
Paradicsomos káposzta, 
sült hús

Májgombóc leves, 
Töltött csirke comb, petre-
zselymes burgonya

Májgombóc leves, 
Mátrai borzaska, hasáb

Májgombóc leves, 
Spanyol tokány, tésztával

10. 14., péntek Zöldbab leves, 
Túró gombóc, tejföllel

Zöldbab leves, 
Sajtszószban sült csirke mell, 
burgonya püré

Zöldbab leves, 
Tarhonyás hús

Zöldbab leves, 
sült kacsa comb, párolt káposz-
ta, rizs

10. 15., szombat Húsleves, Rántott csirke mell, rizi-bizi

10. 17., hétfő Grízgaluska leves, 
Sonkás, sajtos spagetti

Grízgaluska leves, 
Édes savanyú csirke rizs

Grízgaluska leves, 
Sertés sült, burgonya püré

Grízgaluska leves, 
Sült kolbász, párolt káposzta, 
főtt burgonya

10. 18., kedd
Tojás leves, 
Zöldbab főzelék, sertés pör-
költ

Tojás leves, 
Bakonyi csirke ragu, tészta

Tojás leves, 
Sertés pörkölt, tészta

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

10. 19., szerda
Húsleves, 
Zöldborsós sertés tokány, 
tészta

Húsleves, 
 Natúr csirke mell, párolt 
brokkoli

Húsleves, 
Meggymártás, sült hús pirí-
tott dara

Húsleves, 
Sörben sült csülök, káposztás 
nudlival

10. 20., csütörtök Lencse leves, 
Rántott tök, rizs

Lencse leves, 
Csirkés gyros tál

Lencse leves, 
Stefánia vagdalt, zöldséges rizs

Lencse leves, 
Rántott sertés köröm, petre-
zselymes burgonya

10. 21., péntek
Grízgaluska leves, 
Nutellás mini gombóc, cso-
ki öntet

Grízgaluska leves, 
Hawaii csirke mell, párolt rizs

Grízgaluska leves, 
Milánói sertés borda

Grízgaluska leves, 
Vadas marha, zsemlegombóccal

10. 22., szombat Bugaci húsgombóc leves, Sült tarja, petrezselymes burgonya
Kiszállításnál és elvitelnél, dobozonként, 100 Ft csomagolási költség kerül felszámolásra.

Havi előfizető törzsvendégeinknek, a csomagoló anyag költségét átvállaljuk. ( Jelen helyzetben az árváltozás jogát fenntartjuk.)
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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

ApróhirdetésApróhirdetés
Temetkezési vállalkozó keres alkalmi munkára férfi mun-
kaerőt. Érdeklődni:06/30-2881016

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.

Bieganski Attila
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2022. október 21-én, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: 2022. október 10-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legké-
sőbb október 10-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Ez az Ön
hirdetésének a helye!



Rácalmás20

Szeretettel meghívom 
Önöket  

a rendezvényeikre! 
 

Kérem, vegyenek 
részt minél többen  
a programjainkon!

Schrick István
polgármester


