
2022. október XXIX. évfolyam 10. szám

A háborúban 
elhunytakra 
emlékezünk

November 11-én 11 
óra 11 perckor a világhá-
borúban elesett katonák-
ra emlékezünk a háborús 
emlékműnél a Szenthá-
romság téren.

Ide várjuk a megem-
lékezésre a rácalmásiakat 
akik gyertyát szeretnének 
gyújtani az elhunytakért.

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület

Birtokba vették október 
7-én a rácalmásiak az új és 
szép szociális központunkat

Nagyon sokan vettek 
részt  az új szociális köz-
pont átadási ünnepségén 
október 7-én, pénteken. 
Dr. Mészáros Lajos or-
szággyűlési képviselő és 
Schrick István polgármes-
ter köszöntő beszéde és az 
ünnepélyes szalagátvágást 
követően tekinthették meg 
az érdeklődők a nem csak 
kívül, de belül is gyönyörű 
intézményt.  Fotó: Rácz-
Lambada József (3. oldal.)

Több mint egymilliárd forint támogatás  
működésre és fejlesztésre

Schrick István polgár-
mester a városházán fogad-
ta dr. Molnár Krisztiánt, a 
Fejér Megyei Közgyűlés el-
nökét október 6-án, csütör-
tökön délelőtt. Az esemény 
apropóját egy közelmúlt-
ban meghozott döntés 
adta, mégpedig hogy a Fe-
jér Megyei Önkormány-
zat a különleges gazdasági 
övezet bevételi forrásaiból 
1.048.561.025 forint támo-
gatást nyújt Rácalmás Város 
Önkormányzatának.

(2. oldal)

Közmeghallgatás
Tájékoztatom a rácalmási 

lakosokat, hogy Rácalmás 
Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete  

2022. november 23-án, 
szerdán 17.00 órakor

közmeghallgatást 
tart a

Rácalmási Művelődési Ház  
és Könyvtár   nagytermében 

(2459 Rácalmás, 
Szigetfő  u. 31.) 

melyre meghívom. 

Napirend: 
– Beszámoló az önkor-

mányzat 2021. évi költség-
vetésének  teljesítéséről, 

– Tájékoztató az önkor-
mányzat 2022. év pénzügyi, 
gazdasági helyzetéről, beru-
házások, 

– Lakossági hozzászólá-
sok, javaslatok

Schrick István 
polgármester
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Ismét a szokott 
helyen, de meg-
újult, modern 
épületben

Kedves Rácalmásak!
Ezúton értesítjük Önö-

ket, hogy Rácalmás Város 
Önkormányzat személyes 
gondoskodást nyújtó szol-
gáltatásai ismét a régi címen, 
2459 Rácalmás Széchenyi 
tér 19. szám alatt az új szo-
ciális központban várja ügy-
feleit.

Szociális Étkeztetés
Telefonszámok:
Juhász-Vedres Szilvia: 

+36 30 153 8369 / 06 25 
440 038

Abinéri Orsolya: 06 25 
556 571

Család- és Gyermek-
jóléti 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 ügyse-

géd ügyfélfogadási idejében) 

Ügyfélfogadási rend
Minden hónap utolsó 

szerda 8:00-12:00 óráig

Több mint egymilliárd 
forint támogatást  
kapott Rácalmás 

Egy jelentős támogatási 
szerződés aláírásának hely-
színe volt október 6-án, csü-
törtökön délelőtt a rácalmási 
városháza épülete. A Fe-
jér Megyei Önkormány-
zat a különleges gazdasági 
övezet bevételi forrásaiból 
1.048.561.025 forint támo-
gatást nyújt Rácalmás Város 
Önkormányzatának, az erről 
szóló támogatási szerződést 
írta alá dr. Molnár Kriszti-
án a Fejér Megyei Közgyű-
lés elnöke és Schrick István 
polgármester.

Mint azt dr. Molnár 
Krisztián előzményként 
vázolta, Rácalmás, Kulcs, 
Adony és Iváncsa térségé-
ben különleges gazdasági 
övezetet hoztak létre, hogy 
az itt keletkező bevételek-
ből támogatni tudják a tele-
püléseket, az itt élő polgáro-
kat. Beszélt arról is, hogy bár 
támadás érte a konstrukció 
jogszerűségét, illetve hogy 

kinek jár a forrás, egy sajtó-
tájékoztatón már ismertette 
azt a bírósági döntést az el-
nök, miszerint Dunaújváros 
követelése mindenféle jog-
alapot nélkülöz, és hazug az 
a kommunikáció, amit a du-
naújvárosi városvezetés és a 
volt országgyűlési képvise-
lője szajkózott, mert nem a 
dunaújvárosiak pénzét ve-
szik el.

Dr. Molnár Krisztián 
hangsúlyozta, mindig is azt 
az álláspontot képviselték, 
hogy akkor járnak el kor-
rekten és helyesen, ha a gaz-
dasági övezet településein 
keletkezett bevételeket az 
érintett települések lakosai 
kapják vissza. Nagyon fon-
tos fejlesztések valósulhat-
nak meg, amelyek a lakosság 
életminőségét javítják, a szo-
ciális-egészségügyi intéz-
mények fejlesztésétől kezdve 
az épületenergetikai felújítá-
sokon át a felszíni csapadék-

víz elvezetést szolgáló beru-
házásokig.

Schrick István azzal 
kezdte, hogy nagyon várt 
és örömteli pillanat ez most 
Rácalmás számára. Egy-
részt azért, mert nagy ösz-
szegről van szó, amely hosz-
szú hónapokra garantálja az 
önkormányzat biztonságos 
működését. Másfelől pedig 
az támogatás fele fejleszté-
si forrásként szolgál majd. 
Ebből lehetőség nyílik a 
Tolsztoj és a Rákóczi ut-
cát, valamint ezek környékét 
aszfaltozni. Emellett a Jó-
zsef Attila utca útburkolatá-
nak felújítását is megvalósít-
hatják. Mintegy 150 millió 
forintot fordítanak épületek 
energetikai korszerűsítésé-
re. Az utak tekintetében már 
kész kiviteli terveik vannak, 
így következő lépésként a 
közbeszerzési eljárásokat 
kell megindítani majd. (For-
rás: duol.hu)

Dr. Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és Schrick István Rácalmás polgármestere szentesí-
tette kézjegyével a támogatási szerződést
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Egy korszerű, modern szociális 
központtá vált a régi polgármesteri hivatal

Az elmúlt bő egy esz-
tendő során teljes megújult 
Rácalmás főutcáján a régi 
városháza, amelyben a szo-
ciális- és családsegítő szol-
gálat, a körzeti megbízott, 
valamint a járási hivatal szer-
vezeti egysége kap helyet. 
Schrick István polgármester 
és dr. Mészáros Lajos, a tér-
ség országgyűlési képvise-
lője október 7-én, pénteken 
ünnepélyesen is átadta a 300 
millió forint kormányzati 
támogatásból, és 180 millió 
forint saját forrásból megva-
lósult beruházást.

Sokan gyülekeztek az ün-
nepség elején a Széchenyi 
téren, az ötven esztendeje 
megépített intézménynél, 
amely korábban a polgár-
mesteri hivatalnak adott 
otthont, később a szociá-
lis- és családsegítő szolgálat, 
a helyi körzeti megbízott, 
civil szervezetek székehe-
lye lett, majd a járási hiva-
tali ügysegédje is itt kezdett 
dolgozni. 

Schrick István polgár-
mester elmondta az avatás-
kor, hogy az évtizedek során 
nem történt nagyobb volu-
menű felújítás az épületen, 
így igencsak szükségszerű 
volt a modernizálása. A kor-
mány 300 millió forint tá-
mogatásának köszönhető-
en megkezdhették a több, 
mint 600 négyzetméteres 
építmény teljes felújítását, 
amelyhez önkormányzatuk 
még 180 millió forintot for-
rást biztosított.

A kivitelezést helyi vállal-
kozások végezték, az ő kép-
viseletükben Pahocsa László 
lapunknak elmondta, 2021 
július végén kezdték a mun-
kálatokat. Akadtak meg-
lepetések, például kiderült, 
hogy nincs talajpára elleni 
szigetelés, így menet közben 

néhol módosítani kellett a 
terveket. Viszont nagyon 
konstruktív volt az együtt-
működés a kivitelezés va-
lamennyi szereplője között, 
és mint azt Pahocsa László 
hozzátette, jó csapat dolgo-
zott a projekten. A gyors és 
hathatós munka eredménye-
ként pedig május végére be-
fejezték a felújítást, négy hó-
nappal korábban, mint azt 
előzetesen tervezték.

Dr. Mészáros Lajos, tér-
ségünk országgyűlési kép-
viselője is elmondta gon-
dolatait az ünnepségen. 
Hangsúlyozta, Rácalmás egy 

életerős, dinamikusan fejlő-
dő településsé vált, lakos-
ságszáma megnőtt, annak 
minden előnyével, örömével 
és nehézségével. Rácalmás 
kinőtte régi intézményeit 
és szükségessé vált a régiek 
mellett új szolgáltatások be-
vezetése. A város önerőből 
is megpróbált választ adni 
a kihívásokra, de a mostani 
beruházáshoz kormányza-
ti segítségre volt szükség. A 
projekt teljes költsége mint-
egy 485 millió forint volt, 
ehhez kapott Rácalmás 300 
millió forint kormányza-
ti támogatást, a fennmara-

dó részt pedig saját forrásból 
tette hozzá. Az épület mára 
elkészült, amelyben helyet 
kap a szociális étkeztetés, 
a Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálat, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Járási Hi-
vatalának ügysegédje, és a 
körzeti megbízott. Innentől 
kezdve egy szépen felújított 
épületben várják a lakossá-
got a jól felkészült munka-
társak.

A munkálatok ideje alatt 
a Jankovich-kúriában kap-
tak ideiglenesen helyet az 
itt működő szervezetek. 
Schrick István elmondta, 
a szociális- és családsegítő 
szolgálat tekintetében bőví-
teni kívánják a lehetőségeket 
januártól, a kollégák jelenleg 
is igényfelmérést végeznek. 
A megújult épületben reg-
geltől estig klubszobát tud-
nak működtetni az idősek 
számára, korszerű melegí-
tőkonyhával is felszerelt az 
intézmény. Szeretnék meg-
valósítani az idősek otthoni 
ápolását is. Mindezek azt is 
jelentik, hogy újabb szakem-
berekre is szükség lesz.

(Forrás: duol.hu/Molnár 
Emese) Fotók: Rácz-Lamba-
da József

Nagyon sokan részt vettek az új intézményünk ünnepélyes átadásán

Tágas társalgó várja azokat az időseket, akik szívesen töltenek el né-
hány órát a szociális központban, vagy ott fogyasztják el az ebédjüket

Nyilvános 
illemhely is 
lesz

A Szociális Központ 
posta felőli oldalában, 
kültéri megközelíthe-
tőséggel nyilvános wc is 
lesz november 1-től. Az 
illemhely automata ki- 
és beengedő rendszerrel 
lesz ellátva, és hajnaltól 
késő estig lesz majd nyit-
va, a pontos nyitvatartási 
rend ki lesz függesztve a 
bejáratához.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Rácalmás Város Önkormányzata csatlakozott a Kulturális 

és Innovációs Minisztérium által meghirdetett Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

A pályázók köre:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007.(III.26.) 

Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a te-
lepülési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendel-
kezők részesülhetnek.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat el-

látó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
– doktori (PhD) képzésben vesz részt,
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogvi-

szonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A - típusú pályázat
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat 

területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyze-
tű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzés-
ben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében fel-
sőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók 
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 
őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévé-
re eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók 
is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézmény-
ben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósítá-
sának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második felére a be-
iratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

B – típusú pályázat
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat 

területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyze-
tű a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló kö-
zépiskolások, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettsé-
gizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali 
munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felső-
oktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik a 2023. évi általános felvételi eljárásban először nyer-
nek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 
2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglege-
sítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a Rácalmási Polgár-
mesteri Hivatalnál kell benyújtani személyes vagy postai úton.

A pályázat rögzítésének és önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje: 

2022. november 3.
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egy-

szeri pályázói regisztráció szükséges azoknak, akik még nem 
regisztráltak a rendszerbe, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években re-

gisztráltak a rendszerben, azok a meglévő felhasználónévvel 
és jelszóval léphetnek be a rendszerbe. 

Pályázattal kapcsolatos tájékoztatók és adatlapok letölt-
hetők a www.emet.gov.hu, valamint a www.racalmas.hu 
honlapról. 

További tájékoztatás a Rácalmási Polgármesteri Hivatal 
Szociális Irodáján kérhető. (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-
13., telefon: 25/517-864)

 Schrick István  polgármester

Már majdnem végig le van aszfaltozva 
a 6-os főútról bevezető Venyimi út

Nagy erőkkel dolgozott a 
kivitelező a Venyimi út meg-
újításán, aszfaltozásán az el-
múlt hetekben. 

Az önkormányzat saját for-
rásból áldoz erre a beruházás-
ra 202 millió forint plusz  áfa 
összeget, mert közösségi ér-
dekeket szolgál ez a fejlesztés, 
nagyon sok helybélinek több 
kilométernyi kerülő utat spó-
rolunk meg az elkészültével. Az 
úttal párhuzamosan járdát épít 
az önkormányzat a jövő év má-
jus végéig. A Rózsa utcából már aszfaltos úton érhető el a 6-os út

Tájékoztatás 
ügyfélfogadási 
idő módosításáról

A Rácalmási Polgármes-
teri Hivatal általános ügy-
félfogadási rendje 

2022. november 1. nap-
jától - 2023. március 31. 
napjáig a következő szerint 
változik:

Hétfő:  8.00 – 12.00
Kedd: Ügyfélfogadás nincs
Szerda:  8.00 – 12.00,
 13.00 – 17.00
Csütörtök: 8.00 -12.00
Péntek: Ügyfélfogadás nincs
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IN MEMORIAM
Kirinovits Tamás 

(1954-2022)
Mellbevágó hír-

ként érintett ben-
nünket hirtelen 
távozása az élők vi-
lágából. Halála nagy 
veszteség egész kö-
z ö s s é g ü n k n e k , 
melynek aktív tag-
ja volt. Igazi lokál-
patriótaként szerette 
az időközben váro-
si rangra emelkedett 
szülőfaluját, Rácal-
mást. Településünk 
iránt érzett felelős-
ségérzete arra in-
dította, hogy meg-
oldást keressen és 
javasoljon az általa 
tapasztalt gondokra, hiányosságokra. Szüntelenül a job-
bító szándék vezette.

Tősgyökeres rácalmásiként 1994-ben lett tagja a 
Rácalmási Faluvédő és Szépítő mélységes Egyesületnek, 
és ebben az évben választották be a helyi képviselő-tes-
tületbe. Négy választási ciklusban, tizenhat éven át képvi-
selte a lakókörzete, és az egész település érdekeit. A szo-
ciális, majd a pénzügyi, ügyrendi és jogi bizottságokban 
dolgozott. Hirtelen bekövetkezett haláláig részt vett az 
önkormányzat közrend és közbiztonsági bizottságának 
munkájában, mint külsős tag. Meglátásaira, alapos hely-
ismeretből fakadó javaslataira mindig lehetett számíta-
ni. Szeretett gyalogolni, kerékpározni, járta a települést, 
a szigetet, beszélgetett az emberekkel. Útjai során észre-
vette a hiányosságokat, és ezeket a maga udvarias módján 
meg is beszélte az intézkedésre jogosultakkal. Jó érzéssel 
töltötte el, ha részt vehetett lakóhelye gondjainak megol-
dásában, és arra törekedett, hogy összeegyeztesse a lakók 
és az önkormányzat érdekeit.

Aktívan részt vett Rácalmási Városvédő és Szépítő 
Egyesület mindennapi életében. Az egyesület felügye-
lő bizottságában kamatoztatta tapasztalatait, az elnök-
ségi ülésen szívesen elmondta a véleményét, indítványa-
it, részt vett a szervező munkában. Többek között kiváló 
ötletekkel tette egyszerűbbé az utcai tökdekorációk érté-
kelését. A fesztiválok teljes időtartama alatt fáradhatat-
lanul dolgozott, segített a váratlanul adódó problémák 
megoldásában. 

Hiányozni fog nekünk higgadt józansága, szorgalma, 
városunk fejlődése iránt tanúsított felelősségérzete. 

Németh Miklósné 

Influenza elleni 
védőoltás kérhető 
Ágyelán Sára doktornőnél

Dr. Árgyelán Sára tudat-
ja a betegeivel, hogy az influ-
enza elleni védőoltást meg-
érkezett és kérhető az orvosi 
rendelőben. Oltásra kedden-
ként 16 és 17 óra között a 
munkába járó dolgozókat 
várja, szerdánként 10 és 11 
óra között mindenki mást.

A doktornő kéri, az inf-
luenza elleni oltás miatt ne 
hívják telefonon, mert az-

zal akadályozzák a gyógyí-
tó munkában. Keressék fel 
a megadott időpontokban a 
rendelőt, amennyiben sze-
retnék felvenni az oltást. 

Fontos továbbá,  hogy 
csak egészséges embereknek 
adható  védőoltás. A felső 
légúti megbetegedés például 
kizáró ok, tehát gyógyultan 
és panaszmentesen ékezze-
nek az oltásra. 

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!

Szita Regő, 2022.09.27., Fő tér
Kővári Zselyke, 2022.10.04., Arany J. utca
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.
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Rácalmás belterület védelmét szolgáló 
csapadékvízelvezető rendszer kiépítése 

a Korányi téren és a Venyimi út 
egy szakaszán

Szemléletformálás 
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00029 

projekttel kapcsolatosan

Így hasznosíthatjuk a csapadékvizet Rácalmáson!
Rácalmás Város Önkormányzat támogatást nyert Terület- 

és Településfejlesztési Operatív Program keretében Rácal-
más központi belterületi részén csapadékvíz elvezető rend-
szer kiépítésére. A település bel- és külterületén nagy gondot 
okoz a csapadékvíz elvezetése, illetve a csapadékvizek meg-
felelő visszatartása és hasznosítása. A környezeti problémák-
kal szemben sokszor tehetetlennek érezhetjük magunkat: túl 
nagy léptékűnek 
gondoljuk őket, 
melyekkel szem-
ben egyszerű em-
berként nem tu-
dunk fellépni. Ám 
lehet, hogy érde-
mes kicsiben is 
elkezdeni, mint 
például a vízgaz-
dálkodással.

Magyarorszá-
gon a legtöbb 
háztartásban fe-
leslegesnek tekin-
tik és elvezetik a 
tetőről, burkolt 
felületekről ösz-
szegyűjthető csa-
padékvizet, pe-
dig hasznosítani 
is lehetne. A csa-
padékvizet jobb 
esetben közterü-
letre, vízelveze-
tő árkokba enge-
dik – így azonban 
a területről elfo-
lyó víz nem hely-
ben hasznosul, hanem árkok, csatornák, folyók szövevényes 
rendszerén át haladva a Fekete-tengerben köt ki. A má-
sik probléma, hogy ez a gyakorlat a klímaváltozással egy-
re sűrűbbé váló villámárvizeket és belterületi elöntéseket is 
kezelhetetlenné teszi: nem lehet akkora árokrendszereket 
kiépíteni, amelyek egy heves zivatar vizét maradéktalanul 

elvezetik, ha az összes háztetőről azonnal az árkokba fo-
lyik a víz.

Ha a csapadékvíz kezelését és hasznosítását mindenki a 
telkén belül oldaná meg, az egyszerre tenné zöldebbé, élhe-
tőbbé és élettel telibbé a kertjét. Ideje felismerni, hogy a víz 
erőforrás, és ennek megfelelően otthonainkban is takarékos-
kodni és gazdálkodni kell vele. Erre jó példa volt az idei év, 

mely csapadékban szegény időszak volt és súlyos aszályos 
helyzetek alakultak ki az ország egész területén, így Rács-
almáson is. A csapadékvíz hasznosítására a lakóingatlano-
kon belül számos lehetőség kínálkozik, melyet az árba is jól 
szemléltet. Fontos cél, hogy a hazai kistelepülések a csapa-
dékvíz megtartásával képesek legyenek alkalmazkodni a klí-
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maváltozás hatásaihoz, melynek egyik szelete lehet a 
lehullott csapadékvíz helyben történő felhasználása a 
településen élők által.

A csapadékvizek megtartására a lakóingatlanokon 
belül nem kell nagy dolgokban gondolkodni. Egy 100 
m2 alapterületű tetőre évente átlagosan 58 m3 víz hul-
lik, melyből már egy 1 m3-es tartály is jó szolgálatot 
tesz a locsolásra.

A csapadékvizet gyűjthetjük a felszín feletti tartá-
lyok bár szem előtt vannak, de a gravitáció segítségé-
vel egyszerűen tovább vezethető belőlük a víz, például 
locsolhatunk vele. Fontos, hogy a víz gyűjtésére hasz-
nált tartály tiszta, napfénytől védett és fedett legyen. 
A földbe süllyesztett tartályok drágábbak ugyan, de 
nem foglalnak helyet a kertben. Olcsóbb megoldás 
lehet még, ha fertőtlenítés után régi ciszternákban 
gyűjtjük az esővizet, ahonnan az összegyűjtött csapa-
dékvíz szivattyúzással hasznosítható, de akár a földbe 
is beszivárogtathatjuk, hogy pótoljuk a talajvizet. A 
tartályokból túlcsorduló csapadékvizet elvezethetjük 
úgynevezett esőkertbe is, amik kicsi, vízkedvelő, ős-
honos növényfajokkal beültetett mélyedések, melyek 
bárhol kialakíthatók és a kert díszei lehetnek, színe-
sítve ezzel az élővilágot. A növényzet a kert többi ré-
szén is segíti a víz visszatartását: a fák, cserjék vagy 

a hosszúra hagyott fűfélék növelik a 
kert természetes víztároló kapacitá-
sát. A dús növényzet rengeteg vizet 
képes magába szívni, és párologtatás 
útján azt fokozatosan engedi vissza a 
légkörbe.  Ez kiváltképp nyáron hasz-
nos, mikor a párolgás segít hűteni a 
mikroklímát, így elviselhetőbbé teszi 
a hőséget. A hosszúra hagyott gyep és 
a háromszintes növényzet becslések 
szerint tizenhétszer annyi vizet képes 
raktározni, mint a rövidre vágott an-
gol pázsit. 

Fontos, hogy ahol tudjuk, csök-
kentsük a burkolt felületek arányát! 
A lekövezett, térkövezett terasz vagy 
autóbeálló hátrányai, hogy a nyári hő-
hullámok idején túlhevülnek, és a csa-
padék is túl gyorsan folyik el róluk. Ha 
ezeket méreteit csökkentjük vagy vízá-
teresztő burkolattal helyettesítjük, az-
zal lassítjuk a lefolyást és növeljük a 
visszatartott csapadék arányát.
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Felhívás a kutyatartók részére
Településünkön az elmúlt 

hetekben látványosan meg-
szaporodott a kóbor, kóbor-
ló kutyák száma, ami prob-
lémát jelent főleg a reggeli 
órákban  az intézményekbe 
érkező gyermekeknek, kísé-
rőiknek, a járókelőknek,  va-
lamint a reggeli   és esti órák-
ban a  sportolóknak is.

Ezúton is szeretnénk fel-
hívni – elsősorban a kutya-
tartók figyelmét – a felelős 
kutyatartás általános szabá-
lyaira, melyet a közelmúlt-
ban történt súlyos  kutyatá-
madás is indokol.

A településünkön    rend-
szeres  szolgáltatás kereté-
ben  2015. szeptember óta 
működik a  „Gyepmesteri„ 
szolgáltatás. A jelenlegi szol-
gáltatásra az önkormányzat 
az Alfavet Kft.-vel   (8000 
Székesfehérvár, Homoksor 
7.) szerződött. A gyepmes-
ter  havi  két alkalommal  és 
ezen felül szükség szerint  
viszi el a településünkről az 
általuk  befogott ebeket az 
önkormányzat   költségére. 
Az ebek befogására megfe-
lelő szakértelemmel és esz-
közökkel rendelkező  vállal-
kozások jogosultak. 

A kóbor (gazda nélküli) 
és kóborló (gazdás) kutyákat 
kizárólag csak a gyepmester 
foghatja  be  és szállítja el a 
székesfehérvári telephely-
re.  Tekintettel arra, hogy a 
gyepmester minden esetben 
Székesfehérvárról érkezik, 
ezért nincs arra lehetőség, 
hogy a lakossági bejelenté-
seket követően rövid időn 
belül  megérkezzen tele-
pülésünkre. Általánosan 
a  befogott ebek száma al-
kalmanként  3-4.  Legtöbb  
esetben a reggeli időszakban 
az  intézmények körül  ke-
rülnek az ebek befogásra. A 
befogott kutyákról fényké-
pes nyilvántartást vezetünk, 
gazdáik  több tízezer fo-
rintos  tartási stb. költségek 
megfizetését követően hoz-

hatják haza kedvencüket. Az 
önkormányzat szabálysérté-
si eljárást is kezdeményezhet 
az állat tulajdonosával szem-
ben, végső esetben  az  ebtar-
tástól történő eltiltásra is sor 
kerülhet.   

Az állatvédelmi törvény 
és a kutyák tartására vonat-
kozó jogszabályok előírá-
sainak betartása a tulajdo-
nosok, gazdák kötelessége, 
egyben felelőssége is.

Az alapvető szabályok elő-
írják, hogy az eb tulajdono-
sa köteles arról gondoskodni, 
hogy az állat korának, fajtájá-
nak és szükségleteinek meg-
felelő tartási, élelmezési, gon-
dozási valamint egészségügyi 
körülmények között élhessen.

Szintén a tulajdonos köte-
lessége olyan körülményeket 
teremteni, hogy kutyája, ku-
tyái a tartási helyükről, ud-
varból ne tudjanak el- vagy 
kiszökni, függetlenül attól, 
hogy milyen fajtájú-vérmér-
sékletű kutyáról van szó.

Utcán, közterületen ku-
tyát kizárólag pórázon, olyan 
módon lehet sétáltatni, hogy 
az még időlegesen se marad-
hasson felügyelet nélkül. Az 
olyan eb, amelynek akár csak 
mérete miatt is szükséges, a 
szájkosár használata indo-
kolt és ajánlott.

 A tulajdonost – a teljes-
ség igénye nélkül – a fenti-
eken túl az alábbi kötele-
zettségek terhelik:

– a tulajdonos köteles 
minden, három hónapos 
kort betöltött kutyáját az 
arra jogosult hatósági állat-
orvosnál bejelenteni, chip-
el megjelöltetni és első al-
kalommal, majd évente 
veszettség elleni védőoltást 
beadatni. Első alkalommal 
az állatorvos kiadja a külön 
jogszabály szerinti ún. kis ál-
latkönyvet, melyet meg kell 
őrizni, abba az állatorvos a 
chip számát rögzíti, illetve 
bejegyzi többek között a vé-
dőoltások megtörténtét. 

– a gazda köteles beje-
lenteni továbbá az önkor-
mányzatnál is, ha három 
hónaposnál idősebb kutya 
a tulajdonába, gondozásába 
kerül, ha a bejelentett kutyá-
ja elpusztul, eladja, stb. 

Fokozott figyelemmel és 
felelősséggel tartozik a ku-
tya tulajdonosa a külön jog-
szabályban leírt veszélyes 
fajták, vagy a külön hatósági 
eljárás keretében veszélyessé 
nyilvánított kutyák tekinte-
tében. Ezen kutyák tartására 
vonatkozóan a Járási Ható-
sági Főállatorvos, az állat-
egészségügyi hatóság külön 
előírt eljárási rendje szerin-
ti engedélyezési, bejelentési, 
nyilvántartási, tartási szabá-
lyokat kell betartani.

Felhívjuk a figyelmet, 
hogy amennyiben a kutya 
gazdája, tulajdonosa a ku-
tyáját belterületen felügyelet 

nélkül bocsátja utcára, kóbo-
rolni hagyja –  amennyiben 
az súlyosabb cselekményt 
nem valósít meg – szabály-
sértést követ el szabálysér-
tésekről, a szabálysértési el-
járásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről 
szóló  2012. évi II. törvény 
193. §.-a alapján  „Ve-
szélyeztetés kutyával„ és 
150.000 Ft-ig terjedő pénz-
bírsággal sújtható. Szabály-
sértési ügyben a rendőrség 
jár el.

Amennyiben a kutya em-
bernek, állatnak sérülést 
okoz – az állategészségügyi 
hatóság a tulajdonost kü-
lön kormányrendelet szerin-
ti cselekmények elvégzésére 
kötelezi, kötelezheti, az állat 
megfigyelését követően an-
nak eredményétől függő in-
tézkedéseket tesz.

Szintén bírsággal sújt-
ható az a tulajdonos, aki a 
bejelentési, megjelölési, oltá-
si kötelezettségének felszólí-
tásra sem tesz eleget, a bírság 
összege többször ismételhe-
tően esetenként 30.000-től 
50.000 Ft-ig terjedhet.

Felhívom a figyelmet, 
hogy a jövőben a település 
belterületén, valamint  az 
üdülő és a mezőgazdasági la-
kott területein az eseti meg-
jelenéstől függetlenül előre 
be nem jelentett időpontok-
ban az  Alfavet Kft. mun-
kavállalói  járőrözést fognak 
végezni, és a közterületeken 
felügyelet nélkül talált ku-
tyákat befogják, az ebrendé-
szeti telepre szállítják.

A jogkövetkezmények 
terhe mellett – elsősorban a 
balesetek, kutyatámadások 
elkerülése érdekében – kér-
jük a kutyatartókat a fenti-
ekben ismertetett alapvető 
tartási, gondozási szabályok 
betartására, főként a kutyák 
felügyeletéről történő gon-
doskodásra!                                                                                             

dr. Györe Andrea 
jegyző
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HIRDETMÉNY
Rácalmás Város Önkormányzat 

meghirdeti eladásra   
a Rácalmási Polgármesteri  Hivatal udvarában talál-

ható  (2459 Rácalmás Szigetfő u. 11-13.)  lejárt   műszaki 
vizsgával, üzemképtelen    

LCD-754 forgalmi rendszámú 

CITROEN  BERLINGÓ  
(színe: szürke, gyártási éve: 2007., 1360 cm3, benzines)  

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVET. 
A   gépjármű ára  minimum 300.000 Ft, 

azaz  Háromszázezer forint. 
Az ajánlatokat zárt  borítékban,  személyesen lehet   

benyújtani   2022.   november  3-án  (csütörtökön)   11.00  
óráig a Polgármesteri Hivatalba (2459 Rácalmás, Sziget-
fő u. 11-13.) A borítékon fel kell tüntetni: CITROEN  
BERLINGÓ  autó vételi ajánlata.

Az ajánlatok bontására  2022. november  3-án  (csü-
törtökön) 11.10  órakor  kerül sor, melyre minden aján-
lattevőt e hirdetménnyel egyidejűleg meghívok. A nyer-
tes ajánlattevő az lesz, aki a legtöbbet ajánl a járműért. 
A   licit küszöb 10.000 Ft. A vételárat az adásvételi szer-
ződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni a polgár-
mesteri hivatal házipénztárába. Az adásvételi szerződés 
megkötésére az ajánlatok bontását követő 5 munkana-
pon belül kerül sor. 

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

Schrick   István                                                                                                                            
polgármester   

HIRDETMÉNY
Rácalmás Város Önkormányzat 

meghirdeti eladásra 
a Rácalmási Polgármesteri Hivatal udvarában található 

(2459 Rácalmás Szigetfő u. 11-13.) üzemképtelen  
CMI gyártmányú 

FŰNYÍRÓT  
(egyéb azonosító : CMI 9112 ) 

A  fűnyíró  ára minimum 20.000 Ft, 
azaz Húszezer forint. 

Az ajánlatokat zárt borítékban, személyesen lehet  benyúj-
tani 2022. november 3-án (csütörtökön) 11.00 óráig a Pol-
gármesteri Hivatalba (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.) A 
borítékon fel kell tüntetni:  FŰNYÍRÓ vételi ajánlata.

Az ajánlatok bontása 2022. november 3-án (csütörtö-
kön) 11.30 órakor lesz, melyre minden ajánlattevőt e hir-
detménnyel egyidejűleg meghívok. A nyertes ajánlattevő 
az lesz, aki a legtöbbet  ajánl a járműért. A vételárat az 
adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizet-
ni a polgármesteri hivatal házipénztárába. Az adásvéte-
li szerződés megkötésére az ajánlatok bontását követő 5 
munkanapon belül kerül sor. 

A járművet megtekinteni telefonon történő egyeztetést 
követően lehet. Időpontot egyeztetni Krausz Zsuzsanna 
aljegyzőnél lehet a 06 30/216-2316 telefonszámon, 

Schrick  István 
polgármester  

HIRDETMÉNY
önkormányzati ingatlanok  

értékesítésére
Rácalmás Város Önkormányzat értékesíteni kívánja 

LICITÁLÁSI eljárással az alábbi rácalmási ingatlanokat: 
– a Rácalmás Szávó köz 8. szám alatti „Kivett lakóház, ud-

var, gazdasági épület„ megnevezésű (1/1 tulajdonú, hrsz: 367, 
a telek nagysága: 569 m2, az épület nagysága: 63 m2, részlege-
sen közművesített, építési korlátozás a solti 200 kw-os mo-
dulációs láncának biztosítására, jog: a Fejér Megyei Tanács 
Vb. Építési- Közlekedési és Vízügyi Osztály) komfort nél-
küli lakó ingatlant.

Az ingatlan kikiáltási ára 20 millió forint.
– a Rácalmás Kiss Ernő u. 1. szám alatti „Kivett lakóház, 

udvar„ megnevezésű - „RÉGI SÖRHÁZ „ – (1/1 tulajdo-
nú, hrsz: 225/2, a telek nagysága 854 m2, az épület nagysága: 
245 m2,ebből hasznos terület 166 m2, részlegesen közműve-
sített) komfort nélküli lakó ingatlant, helyi védelem alatt áll. 

Az ingatlan kikiáltási ára 25 millió forint. 
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy az ezzel kapcsolatos 

LICITÁLÁSI SZABÁLYZAT, eljárásrend 2022. november 
2-ától megtekinthető lesz Rácalmás Város Önkormányzat 
honlapján (https://racalmas.hu/) és a Rácalmási Polgármes-
teri Hivatalban (2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.). Bővebb 
felvilágosítás dr. Györe Andrea jegyzőnél a 25-517-866-os 
telefonszámon kérhető. 

 Schrick István 
polgármester 

Tűzgyújtás novemberben
Avar és kerti hulladék égetése december és január ki-

vételével minden más hónapban a hónap első csütörtö-
kén és péntekén végezhető el. A fenti időponttól eltér-
ni csak kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén (például: 
eső, szél, köd stb.) lehet és a fenti időpontot követő hét 
csütörtökén és péntekén lehet csak égetni. 

Az égetést 14-22 óra közötti időszakban lehet végezni. 

Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. 
A következő időpont: 2022. november 3-4.
Rossz idő esetén: 2022. november 10-11.
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KÖZGYŰLÉSI  
MEGHÍVÓ

Tisztelt Egyesületi Tagunk!
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület nevében 

meghívom Önt a 2022. 11. 22-én kedden 16:30 órakor tar-
tandó éves közgyűlésünkre. Helyszín: Rácalmási Műve-
lődési Ház és Könyvtár

Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés tar-
tására kerül sor az eredeti meghívóban közölt napirendi pon-
tok tárgyalásával 2022. 11. 22-én kedden 17:00 órakor. A 
megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül 
határozatképes a jelen közgyűlési meghívóban meghatáro-
zott napirendi pontok vonatkozásában. A megismételt köz-
gyűlés helyszíne: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár

A közgyűlés napirendi pontjai: 
1. Beszámoló a 2019-2022. években végzett munkákról. 

Beszámoló elfogadása. Előadó: Steiner Lajos elnök
2. A jelölőbizottság javaslatának beterjesztése. Előadó: 

Bogát Jenő jelölőbizottság részéről.
3. Az Egyesület elnökének és elnökségi tagjainak a fel-

ügyelő bizottság megválasztása. Javaslattétel, szavazás, sza-
vazatszámlálás, a szavazás eredményének kihirdetése. Elő-
adó: Bogát Jenő jelölőbizottság részéről.

4. Alapító okirat módosítása adatváltozás miatt.
5. Egyebek
Rácalmás, 2022. november 02.

Steiner Lajos 
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület Elnöke 

A Szép porta és 
a Virágos Rácalmásért 

díjak átadására 
2022. november 4-én 17 órai kezdettel kerül 

sor a művelődési házban.
Az érintetteket meghívóban értesítjük.

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület

Sikeres volt az idei 
Tökfesztivál

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület őszi 
nagyrendezvénye, a Tökfesz-
tivál az időjárás okozta ked-
vezőtlen körülmények elle-
nére is jól sikerült. Ha az eső 
és a szél elkerült volna ben-
nünket ezen a hétvégén, ak-
kor bizonyára még többen 
kilátogatnak a helyszíneink-
re, de így is elégedettek lehe-
tünk, hiszen az esti koncer-
teken nagyon sokan voltak. 
Különlegesen nagy számú és 
ötletes tökdekoráció készült 
ebben az évben, élvezet volt 
a Millenniumi parkban sor-
ra venni az alkotásokat, to-
vábbá az utcákon autózva, 
sétálva is érdemes volt meg-
állni egy-egy szépen deko-
rált portán. A kisvonat szin-
te minden körnél tele volt, 
szállította az utasoka a hely-

színek – a Millenniumi Park, 
a Jankovich-kúria és a Vízi 
Gábor Vízitúraközpont – 
között. Utóbbin  gyerme-
kek kis színpada és különfé-
le játékok, játékos feladatok, 
programok várták a kicsiket 
és a kisgyermekes családo-
kat. A visszajelzések alap-
ján beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket ez az új hely-
szín. A Jankovich-kúriában 
a programok és a kiállítások 
egyaránt népszerűek voltak 
és vonzónak bizonyultak. 

Köszönjük szépen az ön-
kéntesek és tagjaink munká-
ját és segítségét, a dekorációt 
készítőknek az alkotásokat, 
valamint mindenkinek a 
részvételt, aki kilátogatott a 
Tökfesztivál. 

Steiner Lajos
elnök

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
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TÖKÖS TORTÁK VERSENYE
A XVIII. Tökfesztiválon újra megmutatták a rácalmási 

lányok, asszonyok, hogy milyen csodákat tudnak alkotni a 
konyhájukban. Bizony nagy várakozás előzte meg a tökös 
tortasütő versenyt, hisz ez a desszert mindig a legfontosabb 
része, koronája egy-egy rendezvénynek. A versenykiírás sze-
rint tök tartalmú vagy tökkel díszített tortával lehetett ne-
vezni. 

A pályázók 2 db szombati napra szóló belépőjegyet kap-
tak elismerésünk jeléül. 

17 mestermű érkezett, melyeket a zsűri gondos és alapos 
munka után rangsorolt. Hangsúlyozták, hogy minden torta 
kimagasló munka, némelyik egy cukrászdában is osztatlan 
sikert aratott volna.

1. helyezett: Takács Vanessa - nyereménye egy turmixgép
2. helyezett: Lombos Anett – nyereménye egy botmixer 

készlet
3. helyezett: Tóthné Szarvas Andrea – nyereménye egy di-

gitális konyhai mérleg
4. helyezett: Sebestyén Dóra – nyereménye egy fűszer-

tartó
5. helyezett: Hanzliné Éva – nyereménye egy konyhai sze-

letelő szett
GRATULÁLUNK!
MINDENKINEK KÖSZÖNJÜK A RÉSZVÉTELT!

A zsűri tagjai értékelés közben. Schmidt Lajosné Ica néni, Pálvölgyi 
Tamás és Erős István
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„HAGYOMÁNY,  
KÖZÖSSÉG, TISZTESSÉG”

A Rácalmási Polgári Egyesület nevében szeretnék kö-
szönetet mondani minden kedves vendégünknek, bará-
tunknak, ismerősünknek, akik megtiszteltek bennünket 
és részt vettek az I. Rácalmási Polgári Napon. 

Reméljük, mindannyian jól érezték magukat!
Külön köszönetemet szeretném kifejezni Rácalmás 

Város Önkormányzatának a rendezvényhez nyújtott tá-
mogatásért.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket további rendezvé-
nyeinkre, melyeket a Rácalmás újságban is meghirde-
tünk.

Terekiné Rendes Éva
az egyesület elnöke

A polgári értékrendet 
szeretnék közvetíteni az 
összejövetelek által

A hagyomány, a tisztesség 
és az egymásra figyelés jel-
szavak égisze alatt szomba-
ti közösségi rendezvényével 
zászlót bontott a Rácalmás 
Polgári Egyesület az Almási 
Szalonban.

Farkas Lajos történész, az 
Intercisa Múzeum igazgatója 
töltötte be a moderátori sze-
repet, és bevezetőjében egy 
igen lényegretörő felütéssel 
világított rá az egyesület lét-
jogosultságára, ezzel együtt 
pedig arra a problémakör-
re, ami miatt az Európai 
Unió bürokratái támadják 
Magyarországot. Nevezete-
sen arra, hogy 2010-ben az 
alaptörvényben rögzítettük 
a keresztény kultúrán alapu-
ló értékrendet. Mint mond-
ta, annak idején II. János Pál 
pápa is szorgalmazta a ja-
vaslatot az unió felé, de ezt a 
kezdeményezését egyszerűen 
lesöpörték. Holott a nemze-
ti identitás, a nemi identitás 
és a kereszténység is mind-
mind egy biztos alapot ad a 
közösségnek, amelyek nélkül 
gyökértelenné, elveszetté vá-
lik az ember. 

Stermeczki András evan-
gélikus lelkész beszédét azon 
gondolat köré építette, hogy 

elsőnek lenni valamiben, ki-
taposni egy még járatlan 
utat, nem egyszerű. Az vezé-
reljen minket ilyenkor, hogy 
vajon jó célt szolgálunk-e 
vele. Mindig Isten, ezáltal az 
élet legyen az első, máskü-
lönben viszontagságossá vá-
lik utunk. Ehhez kellenek az 
embernek gyökerek, és utal-
va a történész mondandójára, 
a probléma már ott kezdődik 
eleve, hogy ezt az elsőséget le 
kell írni, mintsem hogy ter-
mészetes lenne. 

Az áldás és a közös ima 
után Terekiné Rendes Éva, 
az egyesület vezetője kö-
szöntötte az egybegyűlteket. 
A szervezet legfőbb célkitű-
zéseit összefoglalva elmond-
ta, nyitottak és együttműkö-
dőek, a polgári értékrendet 
szeretnék közvetíteni kü-
lönféle összejövetelek által, 
színesíteni a helyi közéletet, 
építeni és fejleszteni a kör-
nyezetet. 

Németh Miklósné, Rá-
calmás alpolgármestere be-
szédében arról szólt, több 
civil szerveződés dolgozik 
azon, hogy minél élhetőbbé 
váljon a település, és öröm-
mel fogadta, hogy most egy 
újabb ilyen egyesülettel bő-

vült a kört. Mint mond-
ta, olyan célkitűzéseket fo-
galmazott meg a Rácalmás 
Polgári Egyesület, amelye-
ket támogatni tudnak, mert 
nincs fontosabb a közösség-
nél és a hagyományoknál.

Dr. Mészáros Lajos or-
szággyűlési képviselő azért 
is tartja különösen fontos-
nak az egyesület megalaku-
lását, mert ebben a térségben 
viszonylag kevesebb hagyo-
mánnyal rendelkezik a pol-
gári értékrend képviselete. 
A lokálpatriotizmust, a kul-
turális-szellemi örökséget 

erősítheti, amelyben jómaga 
is szeretne részt venni. Azt 
is hozzátette, hogy aktuá-
lis kérdések megvitatására is 
alkalmat adhatnak a szerve-
zet adott programjai. 

Mint például most az első 
rendezvényük, amelyen Sza-
lay-Bobrovniczky Vince, a 
Miniszterelnökség civil és 
társadalmi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtit-
kára tartott előadást. Utána 
a Kossuth-díjas színművé-
szünk, Eperjes Károly szol-
gált irodalmi műsorral.

(Forrás: duol.hu)

„HAGYOMÁNY, KÖZÖSSÉG, TISZTESSÉG” 

MEGHÍVÓ 
A Rácalmási Polgári Egyesület szeretettel meghívja 

Polgári Estjére 
Helyszín: Almási Szalon 

Rácalmás, Szentháromság tér 11. 
Időpont: 2022. november 3. (csütörtökön) 18 óra
Előadó: Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos 

Nemzeti Népegészségügyi Központ
„A legjobbat add a világnak, amid csak van.” 

(Teréz anya)
Az előadás címe: 

Covid-19 Magyarországon 

Az előadás után az érdeklődők kérdéseket tehetnek fel. 
Várjuk kedves vendégeinket!

Rácalmási Polgári Egyesület
Köszönjük, ha támogatja Egyesületünket! 

Bankszámlaszámunk: 10400463-50526955-50701006 
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Ősszel is gazdag programkínálat
Az augusztusi nyári szünet után 31 csoport kezdte meg 

rendszeres működését a művelődési házban. A régi és új 
klubok, terembérlők mellett a helyi általános iskola 2 osz-
tályának is helyet biztosít az intézmény. (Részletek a www. 
racmuvhaz.hu weboldalon, a Facebook.com/racmuvhaz ol-
dalon és személyesen a Szigetfő utca 31. szám alatt)

Kultúrházak éjjel-nappal
A rendszeres foglalkozások mellett szeptemberben csat-

lakoztunk az országos Kultúrházak éjjel-nappal rendezvény-
hez, ahol a nálunk tartott foglalkozásokba nyerhettek bete-
kintést, akik szeptember 23-24-én ellátogattak a művelődési 
házba. 

Népmese napja
A magyar népmese napját egy szombati családi délelőt-

tel ünnepeltük, ahol a helyi iskolások számára meghirdetett 
„Legyél Te is mesehős” rajzpályázat eredményhirdetése mel-
lett bemutatkozott Balázsné Sata-Bánfi Ágota tanárnő ve-
zetésével induló városi gyerekszínjátszókör. Előadásukban 

láthattuk A szomorú királykisasszony meséjét. A résztvevő 
gyerekek kézműveskedhettek , majd Suplicz Misi mesélt ne-
künk és táncoltatta meg az egybegyűlteket. 

Az aradi vértanúk emléknapján
Október 6-án a Jankovich Miklós Általános Iskola 

 diákjainak és a Rácalmási Napsugár Asszonykórus Egyesü-
let közreműködésével tartottuk a városi ünnepi megemléke-
zést a művelődési házban. Az ünnepi műsornak nem csak 
felkészítő tanára, hanem szereplője volt Baksa László tanár 
úr és Farkas Csaba tanár úr is.

Kodály Zoltán emlékkoncert
Október 14-én Kodály Zoltán halálának 55 évfordulója 

alkalmából a Rácalmási Glória Kamarakórus szervezésében 
tartottunk rendezvényt. Gyalus Boglárka jóvoltából a zene-
szerző életéről és munkásságáról sok érdekességet bemutató 
programon a rácalmásiak kórus mellett mellett közreműkö-
dött a nagyvenyimi Fontana Női Kar is. 
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  Országos könyvtári napok Rácalmáson

Október első hete már 
hagyományosan az országos 
könyvtári napok programso-
rozat ideje. Ennek keretében 
rengeteg érdekes és színvo-
nalas programmal vártuk az 
érdeklődőket október 3-7 
között a könyvtárban. Két 
különösen neves szerző lá-
togatott el hozzánk, akik bár 
mindketten a történelemről 
írnak, mégis máshogy, más 
célközönségnek teszik ezt. 
Október 3-án Bauer Barba-
ra, míg 4-én Bíró Szabolcs 
írók voltak a vendégeink. A 
találkozókon a történelem 
mellett életutak és szemé-
lyes történetek színesítet-
ték a beszélgetést. Mindkét 
szerző elvarázsolta a közön-
séget, emlékezetes esték vol-
tak.

Október 6-án a kreati-
vitás volt a középpontban:  
több technikával készítet-
tünk könyvjelzőt. Azok, akik 
ellátogattak a programra szí-
nezhettek, ragaszthattak és 
hajtogathattak is egy-egy ol-
daljelölő könyvdíszt, mellyel 
biztosan nem tévesztik el, 
hol is tartanak az aktuális 
olvasmányukban.

A legkisebbek számá-
ra nagyszerű papírszínházi 
mesékkel készültünk a hét 
folyamán kétszer is. Egy-
egy történetre vendégeink 
voltak a Baba-mama klub 
apróságai valamint a Manó-
vár óvoda süni csoportja is.

Online sem hagytuk 
program nélkül az érdeklő-
dőket: október 3-tól köny-
ves kvízzel és könyves fo-

tókihívással színesítettük a 
hétköznapokat. A játékban 
résztvevők között 3-3 köny-
vet sorsoltunk ki.

Nagy örömünkre sokan 
látogatták a programokat, 
tartottak velünk online és az 
ingyenes beiratkozás lehető-
ségével, valamint a késedel-
mes könyvek díjmentes visz-
szahozásával is sokan éltek!

Köszönjük, hogy együtt 
tölthettük a könyvtárak ün-
nepi hetét, várunk minden-
kit a jövőben is a könyvtárba!

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtárvezető- 

művelődésszervező

Könyvtári percek
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A zene világnapján

Viva la Musica!

Az UNESCO Nemzet-
közi Tanácsa Yehudi Menu-
hin hegedűművész kezde-
ményezésére emelte október 
1-jét A ZENE VILÁG-
NAPJA rangjára. Életün-
ket keresztül-kasul szövi a 
zene, a bölcsőtől a sírig. A 
zene, ami az ember legősibb 
kifejezési formája, eszköze, 
amely ősibb, mint a nyelv. 
Még írni se tudott az embe-
riség, amikor a hang és a szó 
hatalmába kerítette. 

Iskolánkban is hagyo-
mánnyá vált, hogy minden 
évben megemlékezünk a 
zene világnapjáról és ezen 
a napon köszöntjük a szép-
korúakat is az idősek nap-
ja alkalmából. Az osztályok 

október 3-án szép napsü-
téses reggelen gyülekez-
tek az udvaron, hogy meg-
nézzék az iskolai kórus és a 
Rácalmási Napsugár Asz-
szonykórus rövid műsorát. 
Először a Muzsika hangja 
című zenés filmből a Dó-
ré-mi kezdetű dal hangzott 
el a gyerekektől. Az idősek 
köszöntését követően Bach: 
Parasztkantátáját hallhatta 
a diákság az asszonykórus 
előadásában. 

Zárásként a két generá-
ció Praetorius: Viva la Mu-
sica! című dalát énekelte el. 
Jelezve ezzel Kodály örök 
érvényű gondolatát: „A zene 
mindenkié.”

Márkusné Igmándi Zita

A zene világnapja fotó
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok
#BEACTIVE EURÓPAI SPORTHÉT 2022

Sportos totó, Tedd magad próbára! Moccanj Rácalmás!
A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok idén 

negyedik alkalommal csatlakozott az EURÓPAI SPORT-
HÉT rendezvénysorozatához! Az elmúlt években sokféle 
módon hívtuk fel a figyelmet a sportolás és az egészséges 
életmód fontosságára! Volt olyan év, mikor egy igazi sport-
fesztivált, a Rácalmási Sportágválasztót rendeztük meg, ahol 
közel 1000 lelkes látogató vett részt a sportos délután prog-
ramjain. A Covid miatt olyan sporthétben is volt részünk, 
amikor csak kültéren, a szabad levegőn és a csoportosulást 
elkerülve, különböző helyszíneken, különböző események-
kel vártuk az érdeklődőket!

Idén ismét valami újjal készültünk! Hétfőtől szerdáig 
SPORTOS TOTÓ-t tölthettek ki látogatók nálunk. 

Szeptember 30. a MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA is, 
így a Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskolával, vala-
mint a Rácalmási Manóvár Óvodával együttműködve szer-
veztük meg a TEDD MAGAD PRÓBÁRA című „mini 
sportágválasztót”. Az eredetileg kinti és benti pályákra ter-
vezett programot az eső miatt a sportcsarnok belső tereiben 
tartottuk meg.

Összesen 17 csoport vett részt a sportos forgatagban: az 
iskola osztályain felül 3 nagycsoportos ovis csapat is érkezett! 

A csoportok érkezésekor egy kevésbé ismert sportágat, a 
légtornát mutatta be az iskola két tanulója, Neszmélyi Luca 
és Pinthoffer Mimi. Egy éve kezdték a légtornát, és megle-
pően látványos előadásokat láthattunk tőlük. Ezt követően 
elindultak az osztályok az állomásokra, ahol a sportágak kép-
viselői megmozgatták őket, meséltek nekik a sportágakról. 

Nagyon jó hangulatú délelőtt kerekedett, a gyerekek 
szemében a mozgás öröme csillogott.

Délutánra szerencsére javult az idő, így a MOCCANJ 
RÁCALMÁS! program 2022 méteres futásának már nem 
volt akadálya. A Sportcsarnoktól indulva megkerültük a 
Milleniumi tavat Fazekas Kriszti vezetésével, ezután 4 fős 
csapatok versengtek az ügyességi vetélkedőn. Az Európai 
Sporthét zárásaként pedig a DKSE Torna Szakosztályának 
bemutatója örvendeztette meg a közönséget. 

KÖSZÖNJÜK
– a RSE kézilabda, vízisport és labdarúgó szakosztályá-

nak, valamint

A küzdőtéren 
kézilabda, 

foci, röplabda 
és ultimate 

frizbi várta a 
gyerekeket

(Fotó: Sportcsarnok)

Neszmélyi Luca és Pinthoffer Mimi légtornász bemutatója 
 (Fotó: Sportcsarnok)

Az edzőteremben karatét és kosárlabát, a klubhelyiségben és a büfében 
pedig kajak- kenut és íjászatot próbáltak ki a diákok (Fotó: Sportcsarnok)
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– a VAJK íjász szakosztálynak,
– a DKSE röplabda és torna szakosztályának,
– a Dunaújvárosi Dragons kosárlabda edzőinek,
– Simon Lászlónak, a Kiaidojo karate mesterének,
– Fodor Istvánnak, az Ultimate Frizbi képviselőjének 

rácalmási #BEACTIVE eseményeken való közreműködést!
– a Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI, 

valamint a Rácalmási Manóvár Óvoda pedagógusainak az 
együttműködést és a gyerekek lelkesítését!

– Neszmélyi Lucának és Pinthoffer Miminek a légtorna 
bemutatót, valamint 

– Fazekas Krisztinek a délutáni programban való segít-
séget!

– A Magyar Szabadidősport Szövetségnek, valamint 
– a SPAR Mátyásynak a támogatást! 

SPORTÁGAK
A plakáton található sportágak velünk voltak a pénteki 

„mini sportágválasztón”, illetve a délutáni sportos vetélkedő 

után bemutatót tartottak. Elérhetőségeiken lehet érdeklőd-
ni az edzésekről!

Nagyon örülünk, hogy ilyen lelkesen és aktívan részt 
vettetek a #TEDDMAGADPRÓBÁRA és a #MOC-
CANJRÁCALMÁS rendezvényeken! Az különösen pozi-
tív, hogy a rácalmási diákok nagy százaléka már rendszere-
sen jár sportolni!  

KÖSZÖNJÜK, HOGY VELÜNK TARTOTTATOK! 
VÁRUNK BENNETEKET JÖVŐRE IS!

MOCCANJ RÁCALMÁS! 2022 méteres futás és  DKSE tornázainak bemu-
tatója (Fotó: Sportcsarnok)

KÉZILABDA 
 

Szinte minden korosztályban elkezdődött a 
bajnokság, szeptember végétől szinte minden hétre jut 
kézilabda mérkőzés a Sportcsarnokban. Lenti 
táblázatban láthatóak a pontos időpontok. 

Október utolsó hétvégéjén az Üstökös Kupa 
egyik fő helyszíne lesz Rácalmás. Az utánpótlás 
korosztályok küzdelmeit láthatják a Sportcsarnokban. 
Részletek honlapunkon és facebook oldalunkon 
lesznek olvashatók. 

 
Az RSE felnőtt férfi csapata a Martonvásár ellen játszott 
szoros mérkőzés után (RSE-Martonvásár 31:30) Fotó: RLJ 

   

 
A RÁCALMÁSI RENDEZVÉNYKÖZPONT ÉS SPORTCSARNOK (RRS),  

VALAMINT A VIZI GÁBOR VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY (VGVM)  
PROGRAMJAI  2022 OKTÓBER - NOVEMBER 

Programváltozás lehetséges! 
2022.10.22. 09:00 szombat RRS KÉZILABDA: U13 fiú Országos Gyermek Bajnokság fordulója 

2022.10.29-30. szombat-vasárnap RRS KÉZILABDA: ÜSTÖKÖS KUPA az utánpótlás korosztályok 
részvételével 

2022.11.04. 17:00 péntek RRS KÉZILABDA: U16 fiú mérkőzés RSE – Esztergom 
2022.11.05. 16:00 szombat RRS KÉZILABDA: felnőtt női mérkőzés RSE – DAC 
2022.11.08. 14:00 kedd RRS FUTSAL DIÁKOLIMPIA fordulója 
2022.11.12. 16:00 
2022.11.12. 18:00 szombat RRS KÉZILABDA: felnőtt női mérkőzés RSE – FKC 

KÉZILABDA: felnőtt férfi mérkőzés RSE – Móri KSC 
2022.11.19. 08:00 
2022.11.19. 16:00 szombat RRS KÉZILABDA: OGYB forduló a HOLLER UNFC rendezésében 

KÉZILABDA: felnőtt női mérkőzés RSE – Soponya 
2022.11.23. 14:00 szerda RRS KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA fordulója (IV. korcsoportos lányok) 
2022.11.26. 9:00 szombat RRS KÉZILABDA: U12 lány Országos Gyermek Bajnokság fordulója 
2022.11.29. 14:00 kedd RRS KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA fordulója (IV. korcsoportos fiúk) 

 
További információ a RÁCALMÁSI RENDEZVÉNYKÖZPONT ÉS SPORTCSARNOK, 

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

www.facebook.com/racalmasisportcsarnok 
 

 

A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok (RRS), Valamint a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely (VGVM) 
Programjai  2022 október - november

További információ a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok, valamint a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely aktuális programjairól:
 www.racalmasisportcsarnok.hu www.facebook.com/racalmasisportcsarnok
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Nagycsoportosainkkal 
az Európai Sporthéten

Szeptember 30-án, délelőtt nagycsoportosainkkal ak-
tív részesei lehettünk a Rácalmási Rendezvényközpont és 
Sportcsarnok „mini sportágválasztó” eseményének. Három 
csoportra bontva, közel 60 gyermekünk sportolhatott, pró-
bálhatta ki magát, különféle sportágakban. Nagyszerűen 
éreztük magunkat, élményekkel telve, jólesően elfáradva ér-
keztünk vissza az óvodába!

Köszönjük a kiváló szervezést és a színvonalas bemutató-
kat! Az óvoda közössége Közösségi munka 

a horgásztanyán
A Sirály Horgászegyesület közösségi munkára hívta tag-

jait október 2-án. A megjelent tagok a horgász tanya utcára 
néző ablakait festették le.

A munka végeztével jó ízű csülök pörköltet fogyasztot-
tak ebédre.

Köszönet a munkát végzőknek és a Pomóthy Áruháznak.
Sirály HE vezetőség

Őszi szerb évfordulós  
zenés-táncos rendezvény 

A Rácalmási Szerb Hagyományőrző Egyesület szeretet-
tel vár minden érdeklődőt 2022. november 5-én 15 órától a 
Rácalmási Művelődési Házba,” Őszi szerb évfordulós zenés-
táncos kulturális rendezvényére”, mely Rácalmás Város Ön-
kormányzat civil szervezetek részére kiírt pályázata kapcsán 
valósul meg.

A Rácalmási Szerb Hagyományőrző Egyesület 2022-ben 
több évfordulót is ünnepel. 2002 októberében alakult meg a 
Rácalmási Szerb Kisebbségi Önkormányzat, a megalakulásig 
szerb szószóló működött Rácalmáson. 12 évi önkormányza-
ti működés után Rácalmási Szerb Hagyományőrző Egyesü-
letként folytatjuk a megkezdett tevékenységet, immár 20 éve.

Ebből az alkalomból megemlékezünk még az önálló szerb 
ortodox egyház megalakulásának és a szerbek bejövetelének 
évfordulójáról is.

A rendezvényen az évfordulók kapcsán meghallgatunk egy 
rövid előadást Dujmov Milán történésztől, melyet Dujmov 
Deján liturgikus éneke kísér. 

A rendezvény zárásaként délszláv TÁNCHÁZ  lesz a tököli 
KOLO zenekarral.

Mohainé Csupity Zsófia

Rácalmási Manóvár 
 Óvoda és Bölcsőde
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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: 38,13 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 környezetvédelmi infrastruktúra-
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 38,13 millió Ft. 
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Elszállítják idén 
télen is a falevelet

Az önkormányzat idén ősszel is elszállíttatja a lakók ál-
tal összegyűjtött falevelet!

Mostanáig nem voltak kemény fagyok, nagyon sok le-
vél van még a fákon. Mivel csak egyetlen szállítási időpont 
van, meg kell várni, amíg az összes levél lehullik a fákról, 
és megfelelő módon összeszedik azt a lakók.

A megfelelő mód pedig az átlátszó zsák, hogy ellen-
őrizhető legyen, mit tartalmaznak a zsákok. Tehát átlát-
szó zsákban gyűjtsék a faleveleket! 

 A szállítási időpontról később tájékoztatjuk Önöket! 

Csak az átlátszó zsákban lévő hulldékot szállítják majd el

Az első hatban végeztek
Versenyzőink október 1-én Fadd-Domboriban Kamme-

rer Zoltán Akadémia Kupán vettek részt. Antal Iván tanít-
ványai a saját távjukon és a saját korosztályukban, dobogón 
vagy a pontszerző helyeken az első hatban voltak.

Csipes Tamara volt a vendégünk
Csipes Tamara kétszeres olimpiai, világ és Európa Bajnok kajakos, 
látogatott hozzánk. A sportolóink érdeklődve figyelték élmény be-
számolóját, majd a kiváló sportember megtekintette rácalmási Kis-
Dunát ahol az edzéseinket tartjuk.

Az UTE Maraton versennyel végett ért a 2022-es verseny szezon. A táv 5 km volt. A különböző korosztályokban, hat kenusunk szerepelt: Poszpischil 
Luca I., Poszpischil Lőrinc II.,  Nagy Roland III., Dombovári Balázs VI., Zsobrák Gedeon-Kasos Áron II. helyen végzett. A versenyzőknek gratulálunk! 
Október végéig míg az idő engedi addig vízi edzések lesznek, majd kezdődik a téli alapozás. Bölcskei Ferenc szakosztályvezető

Rácalmási Művelődési házban 
Rácalmás Szigetfő u.31. 
2022 11.17.(csütörtök) 

12:00-16:00 
BATZ papucsok vására lesz. 

Szépséghibás, régi modellek: 
9.000-11.000ft. 

Axy Trade bt. 06 70 398 3820 
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Telefon: 06-25-440-185, 06-30-263-6445
„A” menü 1550 Ft 

Csak második:1350 Ft
„B” menü 1850 Ft 

Csak második: 1650 Ft
„C” menü 1850 Ft 

Csak második 1650 Ft
Extra menü 2250 Ft 

Csak második: 2050 Ft

10. 24., hétfő Zöldborsó leves, Rántott hal 
rudacska, burgonyapüré 

Zöldborsó leves, Csirkepörkölt, 
tészta

Zöldborsó leves, Holstein szelet, 
vegyes köret

Zöldborsó leves, Füstölt sajttal-so-
kával töltött csirkemell, kukori-
cás rizs

10. 25., kedd Grízgaluska leves, Zöldborsó 
főzekék, pipi fasírt Grízgaluska leves, Chilis bab Grízgaluska leves, Zöldségropo-

gós, rizs
Grízgaluska leves, Kemencés sült 
tarja vele sült burgonya

10. 26., szerda Húsleves, Meggymártás, pirí-
tott dara, főtt hús

Húsleves, Rántott csirkemáj, 
petrezselymes burgonya Húsleves, Hentes tokány, rizs Húsleves, Rántott csirke mell, gö-

rög saláta

10. 27., csütörtök Magyaros burgonyaleves, Milá-
nói makaróni 

Magyaros burgonyaleves, Papri-
kás krumpli, virslivel, kolbásszal

Magyaros burgonyaleves, Mézes-
mustáros csirkecomb rizs

Magyaros burgonyaleves, Brassói 
aprópecsenye, káposztasaláta

10. 28., péntek Zöldségleves, Grízes tészta Zöldségleves, Rántott sajt, rizs Zöldségleves, Tejszínes-kukoricás 
csirke, krokett

Zöldségleves, Magyaróvári sertés 
szelet, sültburgonya

10. 29., szombat Gulyásleves, Töltött csirke comb, rizi-bizi

10. 31., hétfő Tejfölös gombaleves, Zöldborsó 
főzelék, grill csirke comb filé Tejfölös gombaleves, Rizses hús Tejfölös gombaleves, Rántott ser-

tés szelet, zöldséges rizs
Tejfölös gombaleves, Hawaii csirke 
mell, krokett

11. 1., kedd Lencseleves, Sajtos-tejfölös 
tészta

Lencseleves, Mákos guba, vaní-
lia öntet Lencseleves, Csíkos tokány, tészta Lencseleves, Rántott pontypatkó, 

hasáb tartár

11. 2., szerda Csontleves, Rakott karfiol Csontleves, Lecsós virsli tar-
honya

Csontleves, Rántott csirkecomb, 
rizi-bizi Csontleves, Csülök pékné módra

11. 3., csütörtök Meleg gyümölcsleves, Lencse-
főzelék, sült debreceni

Meleg gyümölcsleves, Kínai pi-
rított tészta

Meleg gyümölcsleves, Hagymás 
gombás csirkemáj, rizs

Meleg gyümölcsleves, Fokhagy-
más rántott tarja, petrezselymes 
burgonya

11. 4., péntek Bableves, Túros derelye Bableves, Vagdalt, petrezselymes 
burgonya

Bableves, Olaszos sertés szelet, 
rizi-bizi

Bableves, Tepsis mustáros tarja kari-
ka burgonya

11. 5., szombat Fokhagyma krém leves, Sült tarja tükörtojás, hagymás tört burgonya

11. 6., hétfő Paradicsomleves, Lecsós csir-
kemáj, rizs

Paradicsomleves, Lekváros nudli, 
fahéjas öntet

Paradicsomleves, Rántott szelet, 
vajas törtburgonya

Paradicsomleves, Dubarry csirke-
mell, rizs

11. 8., kedd Tojás leves, Tökfőzelék, csirke-
pörkölt

Tojás leves, Rakott sonkás-tej-
színes tészta

Tojás leves, Kentaky csirke szárny 
hasábburgonya 

Tojás leves, Tüzes sertés karaj, ri-
zi-bizi

10. 9., szerda Fahéjas Szilva leves, Carbona-
ra spagetti

Fahéjas Szilva leves, Rántott 
csirke szárny, rizibizi

Fahéjas Szilva leves, Cigánypecse-
nye, steak burgonya

Fahéjas Szilva leves, Mézes-bordí-
rozott csirke mell, friss saláta, édes-
burgonya  

11. 10., csütörtök Tarhonyaleves, Stefánia vagdalt, 
zöldséges rizs

Tarhonyaleves, Rántott tök, ha-
sábburgonya Tarhonyaleves, Lecsós tarja, rizs Tarhonyaleves, Székely káposzta, 

tejföllel 

11. 11., péntek Hamis Gulyás leves, Káposz-
tás tészta

Hamis Gulyás leves, Rántott 
camembert sajt, rizs

Hamis Gulyás leves, Gomba pap-
rikás, tészta

Hamis Gulyás leves, Csülök pörkölt, 
tarhonya

11. 12., szombat Bableves, Pince pörkölt

11. 14., hétfő Zöldbab leves, Mákos nudli Zöldbab leves, Mátrai borzas-
ka, hasáb

Zöldbab leves, Debreceni sertés 
ragu rizs

Zöldbab leves, Kijevi csirkemell, 
krokett

11. 15., kedd Kertész leves, Burgonya főze-
lék, fasírt Kertész leves, Tarhonyás hús Kertész leves, Sült csirkecomb, 

rizi-bizi
Kertész leves, Csevapcsicsa hasáb, 
tartár

11. 16., szerda Karfiol leves, Lecsó kolbásszal 
tarhonya Karfiol leves, Gyros tál Karfiol leves, Zöldborsós tokány, 

tészta
Karfiol leves, Hurka-kolbász főtt 
burgonya

11. 17., csütörtök Fahéjas alma leves, Rakott kel Fahéjas alma leves, Sült csirke 
comb filé párolt zöldség

Fahéjas alma leves, Pulyka to-
kány tészta

Fahéjas alma leves, Csirke mell csí-
kok Orly módra, grill zöldség

11. 18., péntek Zöldborsó leves, Diós tészta Zöldborsó leves, Paradicsomos 
káposzta sült oldalas

Zöldborsó leves, BBQ oldalas 
petrezselymes

Zöldborsó leves, Csülkös pacal, 
főtt burgonya

11. 19., szombat Zöldségleves, vajgaluska, Rántott csirke mell, petrezselymes burgonya

11. 21., hétfő Sárgaborsó leves, Krumpli fő-
zelék fasírt

Sárgaborsó leves, Bakonyi csir-
ke ragu, tészta

Sárgaborsó leves, Rántott szelet, 
petrezselymes rizs

Sárgaborsó leves, Magyaros húste-
kercs, Petrezselymes burgonya

11. 22., kedd Lebbencsleves, Sóska főtt bur-
gonya, főtt tojás

Lebbencsleves, Szezámos csirke 
mell csíkok, friss saláta

Lebbencsleves, Mustáros tarja, 
fűszeres burgonya

Lebbencsleves, Milánói sertés 
borda

11. 23., szerda Francia hagyma leves, Szilvás 
derelye, fahéjas porcukor

Francia hagyma leves, Sertés 
paprikás galuska

Francia hagyma leves, Fűszeres 
csirke comb, friss saláta

Francia hagyma leves, Rántott tar-
ja, parasztos burgonya

11. 24., csütörtök Burgonyakrém leves, Rántott 
csirke szárny, rizi-bizi

Burgonyakrém leves, Mustáros 
tejfölös tokány, rizs

Burgonyakrém leves, Tepsis tarja, 
karika burgonya

Burgonyakrém leves, Rántott hal 
majonézes burgonyasaláta

11. 25., péntek Tárkonyos csirke raguleves, 
Babfőzelék, sült kolbász

Tárkonyos csirke raguleves, Gö-
rög fűszeres csirkemell, saláta

Tárkonyos csirke raguleves, Ola-
szos húsgombóc, spagetti tészta

Tárkonyos csirke raguleves, Sörben 
sült csülök hagymás burgonyával

11. 26., szombat Orja leves, Töltött csirkecomb, 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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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2022. november 18-án, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2022. november 7-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legké-
sőbb november 7-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Bieganski Attila
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!

Rácalmás 
Rácalmás Város Önkormányzatának kiadványa

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Szántó Béla (elnök), Bíró Béla. 
Szerkesztőség levélcíme: 2459 Rácalmás, Szigetfő út 11-13. Telefon: (25) 

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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

MATRACTISZTÍTÁS

KÁRPITTISZTÍTÁS

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

06 30 631 5769
dustbusters.hu@gmail.com
www.dustbusters.hu
dustbustersmagyarorszag

telefon:
e-mail:
web:
facebook:

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

Ez az Ön
hirdetésének 

a helye!
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