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Különleges műsorral 
emlékeztünk

A nemzeti ünnep tiszte-
letére a város önkormányzata 
október 21-én, pénteken dél-
után tartotta a megemléke-
zést. A program első ré szében 
a művelődési ház nagyter-
mében tekinthettük meg a 
Jankovich Miklós Általános 
Iskola diákjainak valamint a 
Napsugár Asszonykórus kö-
zös ünnepi műsorát. Utána 
koszorúzás volt az emlék-
műnél.

Venyimi út felújításával 
elkészült a kivitelező

Kiváló minőségű és biztonságos lett a 6-os útról beveze-
tő Venyimi út (vagy Lakpali, ahogyan azt a tősgyökeres 
rácalmásiak ismerik), a műszaki átadás is megtörtént. Az 
út mellett több száz méter hosszban járda építését is ter-
vezi az önkormányzat. Figyeljenek a közlekedők a for-
galmirend-változásra! (részletek a 2. oldalon) Nappali 

melegedőt 
biztosít az 

önkormányzat
A rezsiköltségek jelen-

tős emelkedése miatt na-
gyon sok család és egyedül 
élő kerülthet nehéz helyzet-
be. Rácalmás Város Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
te megpróbálja csökkenteni 
az emberek terheit.

Ha a kinti levegő hő-
mérséklet tartósan 10 fok 
alá süllyed, a Rácalmási 
Szociális Központ nagy-
termében melegedő helyi-
séget biztosítunk mind-
azok számára, akik nem 
tehetik meg, hogy napköz-
ben befűtsék otthonukat. 
(Részletek: 2-3. oldal)

Főhajtás 
a hősök előtt

A városvédők szervezésében 
szimbolikus időpontban, a ti-
zenegyedik hónap tizenegyedik 
napjának tizenegyedik órájában 
idén is a harctéren elesett kato-
nákra emlékeztek műsorral, vi-
rágokkal és gyertyagyújtással a 
rácalmásiak. Pálinkás Tiborné 
köszöntője után Baksa László a 
helyi iskola tanára mondott be-
szédet, majd Németh Miklósné 
és Papp Jenő koszorút helyezett 
el az emlékműnél.

Betlehem,  
adventi  

programok, 
Rácalmásiak 
karácsonya

A szeretet ünnepe előtt 
több program is lesz Rá-
calmáson. November utol-
só hétvégéjén ünnepélyes 
keretek között felavatjuk a 
betlehemet, ahol az adven-
ti vasárnapokon műsorral 
kedveskedünk. Adventi ab-
lakok is segítik az ünnep-
re hangolódást, és várunk 
mindenkit a Rácalmásiak 
karácsonyára. (Keresse a 
plakátokat az újságban.)

Schrick István
polgármester

Közmeghallgatás
Tájékoztatom a rácalmási lakosokat, hogy Rácalmás Vá-

ros Önkormányzat Képviselő-testülete  

2022. november 30-án, 
szerdán 17.00 órakor

közmeghallgatást 
tart a

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

melyre meghívom. 

Napirend: 
– Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésé-

nek  teljesítéséről, 
– Tájékoztató az önkormányzat 2022. év pénzügyi, gaz-

dasági helyzetéről, beruházások, 
– Lakossági hozzászólások, javaslatok

Schrick István 
polgármester
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Tájékoztatás a Rácalmási Szociális  
Központ feladatainak ellátásáról

A Rácalmási Szociá-
lis Központnak ad helyet 
a megújult régi városháza 
épülete. 

A lakosság a következő 
szolgáltatásokat veheti igény-
be: 

Család- és Gyermekjóléti 
Szolgáltatás

A Rácalmási Család-és 
Gyermekjóléti Szolgáltatás-
nál egy családsegítő és két 
szociális asszisztens látja el 
a feladatokat. A szociális és 
mentálhigiénés problémák-
kal küzdő, vagy krízishely-
zetben lévő személyeknek, 
családoknak, nyújtanak se-
gítséget megfelelő szakmai 
eszközökkel. A problémák-
hoz, konfliktusokhoz vezető 
okok megelőzése, az életve-
zetési képességek megőrzé-
se érdekében prevenciós te-
vékenységet végzenek. 

Szociális étkeztetés
A szociális étkeztetés 

keretében azoknak bizto-
sítanak napi egyszeri me-
leg ebédet, akik egészségi, 
szociális, vagy más ok mi-
att nem tudnak átmenetileg 
vagy tartósan önmagukról 
gondoskodni. Az arra rá-
szorulóknak - orvosi javas-
lat alapján - az ebéd házhoz 
szállítását az önkormányzat 
biztosítja. A gondozónők fi-
gyelemmel kísérik gondo-
zottjaik mindennapi életét. 

Rácalmás Város Önkor-
mányzata lehetővé tette, 
hogy a megszépült épület 
helyet adjon a már meglé-
vő szolgáltatások mellett 
új szociális ellátási formák 
bevezetésére. Biztosítja a 
szükséges személyi és tár-
gyi feltételeket, hogy Rácal-
más lakossága mielőbb meg-
ismerje és igénybe vegye az 
új ellátásokat és ezáltal meg-

könnyítse mindennapi éle-
tüket.

Az új szociális ellátások be-
vezetése két szakaszban való-
sul meg: 

Házi segítségnyújtás
2023. januártól házi se-

gítségnyújtás – otthongon-
dozás - keretében új szociá-
lis gondozó áll munkába. Az 
igényfelmérés és jogszabályi 
háttér megteremtése után 
folyamatosan tájékoztatjuk 
a lakosságot az otthongon-
dozás igénybevételének fel-
tételeiről és időpontjáról. 

A házi segítségnyújtás 
alapvető célja, hogy az ellá-
tást igénybe vevő szükségle-
teinek megfelelően lakásán, 
lakókörnyezetében önálló 
életvitelét fenntartsa. 

További cél a meglévő fi-
zikai, mentális, egészségügyi 
állapot megőrzése, megerő-
sítése.

A házi segítségnyújtó szol-
gálat gondoskodik azokról a 
személyekről:

• akik otthonukban ön-
maguk ellátására saját erő-
ből nem képesek, 

• hozzátartozó róluk gon-
doskodni nem, vagy csak 
részben képes, 

• akik egészségügyi álla-
potukból adódóan segítsé-
get igényelnek, 

• rehabilitációt követően 
támogatást kérnek.

A házi segítségnyújtás kétféle 
ellátást biztosít a szükségle-
teknek megfelelően.

1. Szociális segítés:
Az alacsony szükséglet ki-

elégítését szolgáló tevékeny-
séget jelenti. Pl.: lakókör-
nyezeti higiénia megtartása, 
háztartási tevékenységekben 
való közreműködés, bevásár-
lás, gyógyszer kiváltása.

2. Személyi gondozás:
Intenzív szükségletet ki-

elégítő gondozási és ápolá-
si tevékenységet jelent. Pl: 
mosdatás, fürdetés, öltözte-
tés, decubitus megelőzése. 
Az ápolási feladatok csak a 
megfelelő szociális és egész-
ségügyi szakképesítés birto-
kában végezhetők. 

A házi segítségnyújtás el-
látás igénybevételének mód-
ja önkéntes, megállapítása 
kérelemre történik. A szük-

séges napi gondozási órák 
száma, állapotfelmérés után 
történik, melyben a házior-
vos is közreműködik.

A házi segítségnyújtás 
személyi térítési díj ellené-
ben vehető majd igénybe.

Idősek nappali ellátása
Az önkormányzat 2023. 

év első félévében az idősek 
nappali ellátásával szeret-
né tovább bővíteni szociális 
szolgáltatásait. Szeretettel 
várunk minden nyugdíjast, 
aki kellemes társaságban, 
biztonságos, szép környezet-
ben szeretné tölteni a min-
dennapjait. 

Lehetőséget biztosítunk 
közös televíziózásra, nosz-
talgia filmnézésre, rejtvény-
fejtésre, hímzésre, kártyázás-
ra, különböző társasjátékok 
megismerésére.

Rendszeresen ellenőrzik 
az igénybevevők vérnyomá-
sát, vércukorszintjét. 

Terveink szerint, éven-
te több alkalommal szerve-
zünk rendezvényeket és ki-
rándulásokat.

Igény szerint étkezést is 
biztosítunk.

Rácalmás Város Önkor-
mányzata a jelenlegi gazda-
sági nehézségek ellenére is 
arra törekszik, hogy magas 
szintű szociális ellátásokat 
biztosítson az arra rászoru-
lók számára egyéni igényeik 
és szükségleteik szerint. 

További információk a követ-
kező telefonszámokon 
kérhetők:

Juhász-Vedres Szilvia 
szociális gondozó:

+36 30/153-8369
Vass Erika családsegítő:
+ 36 30/960 8852

Schrick István
polgármester
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NAPPALI MELEGEDŐHELYET BIZTOSÍT 
AZ ÖNKORMÁNYZAT A TÉLI HIDEGBEN

Átmenetileg nehéz 
helyzetbe került családok 
nappali melegedő helyének 
kijelöléséről

A rezsiköltségek jelen-
tős emelkedése miatt na-
gyon sok család, és egyedül 
élő kerülhet nehéz hely-
zetbe. Rácalmás Város Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tülete csatlakozik ahhoz 
az országos kezdeménye-
zéshez, melynek az a cél-
ja, hogy megpróbálja csök-
kenteni az emberek terheit 
a jelentősen megemelke-
dett áram- és fűtésszámlák 
miatt.

Ha a kinti levegő hő-
mérséklet tartósan 10 fok 
alá süllyed a Rácalmási 
Szociális Központ nagy-

termében melegedő helyi-
séget biztosítunk mind-
azok számára, akik nem 
tehetik meg, hogy nap-
közben befűtsék otthonu-
kat. A melegedő helyiséget 
a rácalmási lakosok közül 
bárki igénybe veheti. Re-
méljük, ezzel a lehetőség-
gel kicsit könnyebbé tudjuk 
tenni a hétköznapjaikat. Ez 
az intézkedés nem érinti az 
Önkormányzat azon dön-
tését, hogy a közeljövőben 
indítja az idősek nappali el-
látását a Rácalmási Szociá-
lis Központban.

Várunk mindenkit, aki 
melegre, jó szóra, társa-
ságra vágyik. 

Schrick István
polgármester

A nappali melegedő nyitvatartása:

Hétfő: 7.30-tól 15.00-ig 
Kedd: 7.30-tól 15.00-ig
Szerda: 7.30-tól 16.30-ig
Csütörtök: 7.30-tól 15.00-ig
Péntek: 7.30-tól 12.00-ig

Érdeklődni az alábbi elérhető-
ségeken tudnak a rászorulók

Érdeklődni a helyszínen, a Rácalmási Szociális Köz-
pontban (a régi városháza épületében, 2459 Rácalmás, 
Széchenyi út. 19.),

valamint a következő telefonszámokon lehet:
Vass Erika családsegítő: 06-25/440-440: +36 960-

8852
Kovács-Kerekes Fanni szociális asszisztens: 06-

25/440-018: +36 30 589 3357
Sárosi Gáborné szociális asszisztens: 06-25/507-068: 

+36 30 960 0223

A Rácalmási Szociális Központ (régi városháza) gyönyörűen felújított 
nagytermében alakította ki a nappali melegedőt az önkormányzat 
képviselő-testülete

Nyilvános WC működik 
a posta felőli oldalon!

Az önkormányzat mozgásukban korlátozottak számá-
ra is elérhető és használható, az utcafrontról kívülről nyíló, 
gyalogosan megközelíthető nyilvános WC-t hozott létre a 
Rácalmási Szociális Intézmény (régi városháza) épületének 
posta felőli oldalán. Az illemhely férfiak és nők (mozgás-
korlátozottak) számára külön-külön bejárattal rendelkezik, 
a buszmegálló felől, kívülről kényelmesen megközelíthetik 
az arra közlekedők, a buszra várók, ügyet intézők, bevásáro-
lók, temetőlátogatók. 

NYITVATARTÁS
Hétfőtől - vasárnapig

04.00 órától - 23.30 óráig
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Tájékoztatás forgalmi rend változásról
Rácalmás, Venyimi út egy 
szakaszának egyirányúsítása
Tisztelt Lakosok!

Rácalmás Város Önkormányzat nevében ezúton értesítjük Önöket, hogy 2022.10.28. napjától egyirányú forgalmi 
rend került bevezetésre a Venyimi út egy szakaszán – a Gárdonyi Géza utcától a Korányi térig - a mellékelt térkép 
szerint.
Az egyirányúsításra az alábbiak miatt volt szükség:

A Venyimi út Hársfa étterem előtti szakasza keskeny a kétirányú forgalom számára. Fontos szempont volt az is, 
hogy a 6-os számú főút és Venyimi út felől érkező - várhatóan jelentős forgalmat - ne zúdítsuk az Arany János utcára. 
Az itt balra kanyarodók a Spar előtt két oldalt merőlegesen parkoló autók közt haladhatnának tovább, ahol az eddigi 
kisebb forgalom mellett is sok koccanásos baleset történt már. 

Fentiek alapján kérünk Mindenkit, hogy az említett szakaszon ne megszokásból, hanem a kihelyezett közúti 
jelzőtáblák jelzéseinek figyelembevételével közlekedjenek!

Az útépítés műszaki átadása megtörtént. Továbbá ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzat – ver-
senyeztetést követően – a Venyimi úton járda építését tervezi több 100 méter hosszban a gyalogosan közlekedők 
biztonságának fenntartása érdekében.

Schrick István polgármester
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TÁJÉKOZTATÁS
A Dunaújvárosi Járási Hivatal által kihelyezett 

ügysegéd tevékenysége Rácalmáson 2022. október 28. 
napjától 2023. március 17. napjáig felfüggesztésre ke-
rült.

Az ügysegédi tevékenység visszaállításáról, an-
nak megkezdése előtt tájékoztatjuk a lakosságot!

Köszönjük a megértésüket!
Dunaújvárosi Járási Hivatal

LAKOSSÁGI FÓRUM
Ezennel értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve Part-

nereket, hogy Önkormányzatunk megkezdte a település-
fejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A. § szerinti part-
nerségi egyeztetési eljárás véleményezési szakaszát 

 
Rácalmás Város Településrendezési 

Eszközeinek 
– Településszerkezeti Terv, Helyi 

Építési Szabályzat és Szabályozási 
Terv – módosításáról.

A véleményezési dokumentáció megtekinthető a 
Rácalmási Polgármesteri Hivatal településfejlesztési iro-
dájában, illetve a város honlapján: www.racalmas.hu – Hí-
rek menüpontban

A véleményezési anyaggal kapcsolatban  
lakossági fórumot tartunk

2022. november 30-án, szerdán 16 órai kezdettel 
a Rácalmási Művelődési Házban. 

Az anyaggal kapcsolatos véleményeiket, észrevételei-
ket elmondhatják a lakossági fórumon személyesen, 
vagy jelen felhívástól számítva a lakossági fórum idő-
pontját követően még 8 napig,

2022. december 8-ig
a polgármester nevére címzett levélben (2459 Rácal-

más, Szigetfő u. 11-13.) papír alapon, vagy elektronikus 
úton a telepulesfejlesztes@racalmas.hu e-mail címre 
megküldve.

Véleményezésben való közreműködésüket megköszönve:
Schrick István

Rácalmás város polgármestere

(A véleményezés kereteit a partnerségi egyeztetés szabálya-
iról szóló 8/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet szabja 
meg, mely elérhető Rácalmás város honlapján.)

Decemberben 
szállítják el  

a faleveleket
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. Kérjük, megfelelő módon gyűjtsék!
A megfelelő mód pedig az átlátszó zsák, hogy ellenőriz-

hető legyen, mit tartalmaznak a zsákok. 

Az átlátszó zsákokban csak 
falevelet helyezzenek el! 

Minden utcában CSAK EGYSZER megy végig a szál-
lítást végző gépjármű!
Háztartási szemét és egyéb 
hulladék NE kerüljön a 
levelekkel együtt a zsákokba! 

Amennyiben más hulladék, fanyesedék, zöldnyesedék, 
háztartási szemét, építési hulladék kerül a zsákokba, azt 
nem szállítják el, hanem a helyszínen hagyják!

Segítő közreműködését köszönjük!

SZÁLLÍTÁSI 
IDŐPONT:
december 8-9. 

a déli településrésznek, 
december 12-13. 

az északi településrészen.
(a főutca a választóvonal a hulladékszállítási időpontok-

hoz hasonlóan)
Polgármesteri Hivatal
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HIRDETMÉNY 
a Rácalmás Kiss Ernő u. 1. szám (225/2 hrsz-ú) ingatlan eladásához 

Rácalmás Város Önkormányzat (2459 Rácalmás, 
Szigetfő u. 11-13.)  licitálás útján értékesíti a tulajdonát 
képező 225/2 hrsz-ú 854 m2 területű kivett lakóház, ud-
var, megnevezésű, természetben 2459 Rácalmás Kiss 
Ernő u. 1. szám alatt található ingatlanát.  

Különleges információ a helyi védelem alatt álló épü-
letről: 

Igazi különlegesség az „Öreg kastély”, melyben a 
Jankovich család élt, amíg 1756-ban fel nem építette a 
köz szemközti oldalán álló kúriáját. 

A közel 300 esztendős lakóház a Kiss Ernő utca 1. szám 
alatt található, szép kilátással a Kis-Dunára és a rácalmási 
Nagy-szigetre. A 854 négyzetméteres telken álló 166 
négyzetméteres hajlékot megviselték az elmúlt évszáza-
dok, az elhanyagolás, az eredeti termek több apró hely-
ségre való szétszabdalása, de a vastag téglafalak, a boltíves 
pince, a tető fa szerkezete felcsillantja hajdani szépségét. 
A víz és az elektromos hálózat kiépített, de a ház lakha-
tóvá tétele nagyértékű beruházást igényel.

Az épület helyi védelem alatt áll. Megtartandó a tö-
mege, anyaghasználata, fa oromfala, az ablakok befogla-
ló formája és osztása. (Nyugati irányban azonos tetőhaj-
lásszöggel és anyaghasználattal új szárnnyal bővíthető.) 
A részletes előírásokat Rácalmás Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a településkép védelméről szó-
ló  2/2022. (I.20.) önkormányzati rendelete tartalmazza. 

Az ingatlan megvételének jogát az a licitáló nyeri el, 
aki az ingatlanért a legmagasabb vételárat ajánlja fel.

A tulajdonos által készíttetett vagyonértékelés sze-
rint az ingatlan forgalmi értéke 

25.000.000 Ft, 

mely a licit kiinduló pontja, az ajánlott vételár 
ezen összeg, ill. ennél magasabb összeg lehet.

A licit lépcső 200.000 Ft.

  Licitre bejelentkezni a LICITÁLÁSI SZABÁLY-
ZAT 2. sz. melléklet  szerinti „bejelentkezés”-i nyom-
tatványon lehet  legkésőbb 2022. 11. 28. napján (hétfő) 
12 óráig, személyesen Rácalmási polgármesteri Hivatal  
Rácalmás Szigetfő u. 11-13. sz. alatti hivatali helyiség-
ében.

A licit  időpontja 2022. 11.  29. napja  (kedd) napja 12 óra,
Helyszíne: Rácalmási Polgármesteri Hivatal  Rácal-

más Szigetfő u. 11-13. sz. alatti hivatali épületének Dísz-
terem  helyisége. 

Az ingatlannal kapcsolatos dokumentáció  megtekint-
hető   a Rácalmási Polgármesteri Hivatal 2459 Rácalmás 
Szigetfő u. 11-13. sz. alatti   jegyzői  irodájában ügyfél-
fogadási időben 

A liciten meghirdetett  ingatlan megtekinthető  elő-
re egyeztetett időpontban a  Rácalmás, Kiss Ernő utca 
1.  szám alatt.  Egyeztetni a 06 30 632 3073 telefonszá-
mon lehet, vagy  személyesen a Rácalmási Polgármes-
teri Hivatalban a jegyzőnél. További felvilágosítás kér-
hető 25/517-866 telefonszámon. 

A licitre történő „bejelentkezési” nyomtatványnak 
tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, magánszemély 
esetén születési nevét, személyi számát, születési he-
lyét, anyja nevét, adóazonosító jelét, és lakcímét, aján-
lattevő cég esetén cégjegyzékszámát, székhelyét, adó-
számát, KSH-törzsszámát és az ügyvezető nevét.

A licitáláson való részvétel feltétele, hogy az ajánlat-
tevő  legkésőbb fizesse be a bánatpénzt  a licitálás napja 
előtt Rácalmási Polgármesteri Hivatal  Házipénztárá-
ba, vagy intézkedjen annak utalásáról  melynek összege 
az ingatlan  forgalmi értékének  5%-a,  1.000.- Ft-ra ke-
rekítve, melynek befizetését legkésőbb a licitálás meg-
kezdése előtt igazolni kell.       

Tájékoztatás: a Magyar Államot a Nemzeti Vagyonról 
szóló törvény alapján elővásárlási jog illeti meg, ezért a vé-
teli ajánlatot az önkormányzat köteles teljes terjedelmé-
ben közölni az elővásárlásra jogosulttal. A licitszabályzat 
és a melléklet megtalálhatók a racalmas.hu oldalon és a 
Rácalmási Polgármesteri hivatalban. 

Februárban lehet 
legközelebb tüzelni!

A helyi rendelet szerint a 
december és a január kivé-
telt képez tűzgyújtás szem-
pontjából, ezért legközelebb 
2023. februárjában lehet 
tűzgyújtással megszabadulni 
a kerti hulladékoktól! Kérjük 
tartsák be ezt a tilalmat!

Tájékoztatás ügyfélfogadási idő 
módosításáról

A Rácalmási Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfoga-
dási rendje 

2022. november 1. napjától - 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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Rácalmási Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Rácalmási Polgármesteri Hivatal Pénztáros
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
Munkavégzés helye:
2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A helyi önkormányzat, a hivatal, az önkormányzati intézmények, 

valamint a nemzetiségi önkormányzat esetében az analitikus nyilván-
tartási és pénztárosi feladatok ellátása. A feladatkörébe tartozó szerve-
zetek részére készpénz biztosítása, a készpénzes kifizetések teljesítése, 
pénztári nyilvántartások vezetése, egyeztetése, pénzkezeléssel össze-
függő feladatok ellátása, pénztárjelentés kiállítása, pénztári bizonyla-
tok felszerelése, bizonylati rend biztosítása, szigorú számadású nyom-
tatványok nyilvántartása, nyomtatványok, irodaszerek beszerzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köz-

szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelke-
zései, valamint a Rácalmási  Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– középfokú végzettség és államháztartási mérlegképes szakké-

pesítés vagy felsőoktatásban szerzett végzettség a 29/2012. (III.07.) 
Kormányrendelet 1. sz. melléklete 19. pontjában meghatározott ké-
pesítési feltételek,

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázató szakmai önéletrajza a 87/2019. (IV.23.) Korm. ren-

delet 1 mellékletében meghatározott adattartalom szerint
– 3 hónapnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány
– iskolai képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolata
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyag-

ban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez

– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásá-
ról, valamint a pályázat tartalmának és személyes adatainak az elbí-
rálásában résztvevők általi megismerhetőségéről, kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A pályázat legkorábban 2023. január 11-től betölthető
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. december 5.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Györe 

Andrea jegyző nyújt,  a 25/517-866-os telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak Rácalmási Polgármesteri Hivatal címére 

történő (2459 Rácalmás, Szigetfő utca 1-13.), személyesen, Rácalmási 
Polgármesteri Hivatal (2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13.)

A pályázat elbírálásának határideje:
2022. december 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
 Rácalmás Város Önkormányzat újság

HIRDETMÉNY 
a Rácalmás Szávó köz 8.szám 
(367 hrsz-ú) ingatlan eladásához 

Rácalmás Város Önkormányzat (2459 Rácalmás, 
Szigetfő u. 11-13.)  licitálás útján értékesíti a tulajdonát 
képező 367 hrsz-ú 569 m2 területű kivett lakóház , ud-
var, gazdasági épület  megnevezésű, természetben 2459 
Rácalmás Szávó köz 8. szám alatt található ingatlanát.

Az ingatlan megvételének jogát az a licitáló nyeri el, 
aki az ingatlanért a legmagasabb vételárat ajánlja fel.

A tulajdonos által készíttetett vagyonértékelés sze-
rint az ingatlan forgalmi értéke 

20.000.000 Ft, 
mely a licit kiinduló pontja, az ajánlott vételár 

ezen összeg, ill. ennél magasabb összeg lehet.
A licit lépcső 200.000 Ft.  

Licitre bejelentkezni a LICITÁLÁSI SZABÁLY-
ZAT 2. sz. melléklet  szerinti „bejelentkezés”-i nyomtat-
ványon lehet  legkésőbb 2022. 11.28. napján  (hétfő) 12 
óráig, személyesen Rácalmási Polgármesteri Hivatal  Rá-
calmás Szigetfő u. 11-13. sz. alatti hivatali helyisé gében.

A licit  időpontja 2022. 11.  29. napja ( kedd)  10 óra ,
Helyszíne: Rácalmási Polgármesteri Hivatal  Rácal-

más Szigetfő u. 11-13. sz. alatti hivatali épületének  Dísz-
terem  helyisége. 

Az ingatlannal kapcsolatos dokumentáció  megtekint-
hető a Rácalmási Polgármesteri Hivatal 2459 Rácalmás 
Szigetfő u. 11-13. sz. alatti  jegyzői   irodájában ügyfélfo-
gadási időben.

A liciten meghirdetett  ingatlan megtekinthető előre 
egyeztetett időpontban  a Rácalmás , Szávó köz 8.  szám 
alatt.  Egyeztetni a  06 30 632 3073 telefonszámon lehet, 
vagy személyesen a Rácalmási Polgármesteri Hivatal-
ban a jegyzőnél. További felvilágosítás kérhető 25/517-
866 telefonszámon. 

A licitre történő “bejelentkezési “nyomtatványnak 
tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, magánszemély 
esetén születési nevét, személyi számát, születési he-
lyét, anyja nevét, adóazonosító jelét, és lakcímét, aján-
lattevő cég esetén cégjegyzékszámát, székhelyét, adó-
számát, KSH-törzsszámát és az ügyvezető nevét.

A licitáláson való részvétel feltétele, hogy az ajánlat-
tevő  legkésőbb fizesse be a bánatpénzt  a licitálás napja 
előtt Rácalmási Polgármesteri Hivatal  Házipénztárá-
ba, vagy intézkedjen annak utalásáról  melynek összege 
az ingatlan  forgalmi értékének  5%-a, 1.000.- Ft-ra ke-
rekítve, melynek befizetését legkésőbb a licitálás meg-
kezdése előtt igazolni kell.       

Tájékoztatás: a Magyar Államot a Nemzeti Vagyonról 
szóló törvény alapján elővásárlási jog illeti meg, ezért a vé-
teli ajánlatot az önkormányzat köteles teljes terjedelmé-
ben közölni az elővásárlásra jogosulttal. A licitszabályzat 
és a melléklet megtalálhatók a racalmas.hu oldalon és a 
Rácalmási Polgármesteri hivatalban. 
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KÖZGYŰLÉSI  
MEGHÍVÓ

Tisztelt Egyesületi Tagunk!
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület nevé-

ben meghívom Önt a 2022. 11. 22-én kedden 16:30 óra-
kor tartandó éves közgyűlésünkre. Helyszín: Rácalmási 
Művelődési 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 2.

Steiner Lajos 
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület Elnöke

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 200.000 Ft, azaz 
kettőszázezer forint. 

Az ajánlatokat zárt  borítékban,  személyesen le-
het   benyújtani    2022. november 24-én (csütörtökön) 
11.00 óráig a Polgármesteri Hivatalba ( 2459 Rácal-
más , Szigetfő u. 11-13.) A borítékon fel kell tüntetni: 
CITROEN BERLINGÓ  autó vételi ajánlata.

Az ajánlatok bontására  2022.  november 24-én (csü-
törtök) 11.10  órakor  kerül sor, melyre minden ajánlatte-
vőt    e hirdetménnyel  egyidejűleg  meghívok.  A nyertes 
ajánlattevő az lesz, aki a legtöbbet ajánl a járműért. A li-
cit küszöb 10.000 Ft. A vételárat az adásvételi szerződés 
aláírásával egyidejűleg kell megfizetni  a polgármesteri 
hivatal házipénztárába. Az adásvételi szerződés megkö-
tésére az ajánlatok  bontását követő 5 munkanapon be-
lül 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   

Tájékoztató a veszély-
helyzeti rendkívüli 
önkormányzati  
rezsitámogatásról

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
nehéz gazdasági-szociális helyzetre való tekintettel meg-
alkotta a 20/2022.(XI.9.) önkormányzati rendeletét a ve-
szélyhelyzeti rendkívüli rezsitámogatásról. 

Az önkormányzati rendelet elfogadásával a képvise-
lő-testület támogatni kívánja a rácalmási lakosok közül 
a leginkább rászorultakat. 

A támogatást egyedül élő személy vagy gyermekét 
illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy legalább 
négy gyermek után családi pótlékban részesülő szülő/
szülők kérhetik.

A támogatást azok vehetik igénybe, akiknek az egy főre 
jutó havi jövedelme nem haladja meg a 140.000 Ft-ot. 

A támogatást villanyszámla vagy gázszámla kifizetésé-
hez vagy tüzelőanyag vásárlásához lehet felhasználni.

A rendelet teljes szöveg a www.racalmas.hu honlapon 
megtekinthető vagy tájékoztatás kérhető a Rácalmási 
Polgármesteri Hivatal szociális irodáján a 25/517-852-es 
vagy 25/517-853-as telefonszámokon.

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!

Fábián Emma, 2022.10.12., Hold utca
Jánoczki Lili, 2022.10.28., Rév utca
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.
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Tisztelt rácalmási lakók! 
ELEKTROMOS-, ELEKTRONIKAI-, ÉS 

FÉM HULLADÉKGYŰJTŐ AKCIÓT 
szervez közösen  

Rácalmás Város Önkormányzata és 
az E-ELEKTRA Zrt. 

2022. november 26-án szombaton,  
8 - 14 óra között. 

HELYSZÍN: 
Rácalmás, Adonyi út – focipálya melletti terület 
MIT TEHETÜNK A GYŰJTŐKONTÉNEREKBE: 
CSAK elektronikai hulladékot és fémanyagot! 
Elektromossággal (elemmel, akkumulátorral is) működő eszközöket, vagy 
fémből készült tárgyakat. Pl.: fém kerti bútor, porszívó, ventilátor, 
klímaberendezés, hajszárító, vasaló, elektromos fűnyíró, elektromos 
borotva, rádió, telefon, mobiltelefon, magnó, lemezjátszó, hűtő, mosógép, 
szárítógép, bojler, konyhai robotgép, mikró, akkumulátor …stb. 
FIGYELEM! 
- Nem veszünk át KÉPCSÖVES (kocka) Tv-t, valamint KÉPCSÖVES (kocka) 

monitort! 
- Hűtőt/fagyasztót csak bontatlan állapotban lehet a konténerbe helyezni. 
MIKOR TEHETÜNK HULLADÉKOT A GYŰJTŐKONTÉNEREKBE: 
Csak az akció meghirdetett időtartamában!  
A konténerek szombaton 14 órakor elszállításra kerülnek. 
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Virágos Rácalmásért és Szép Porta díjátadó gála
A Rácalmási Városvédő 

és Szépítő Egyesület 2022. 
november 4-én délutánra 
szervezte meg a Virágos Rá-
calmás és Szép Porta elne-
vezésű versenyek díjátadó-
it. Ezen a pénteken a helyi 
művelődési ház zsúfolásig 
megtelt azokkal a rácalmá-
siakkal, akik az idei szezon-
ban szebbé, színesebbé tet-
ték környezetüket és ezáltal 
városunkat is.

Több mint nyolcvan díja-
zottja volt idén a települést 
szépítő verseny gálájának. 
A megjelenteket Németh 
Miklósné alpolgármester, 
Steiner Lajos, az egyesület 
elnöke és a virágosító moz-
galom jelenlegi főkonstruk-
tőre, Majerné Perusza And-
rea is köszöntötte. Külön 
üdvözölték az eseményen 
Szalai Árpádot és feleségét, 
Ilikét, akik újra élesztették 
a virágos mozgalmat Rácal-
máson.

A díjak átadása előtt el-
hangzott összesítésből ki-
derült, hogy a sokak örömé-
re ismét meghirdetett Szép 
Porta versenyre harmincket-
ten neveztek, amíg a Virágos 
Rác almásért megmérette-
tésre 2022-ben harmincki-
lenc család jelentkezett. Ter-
mészetesen mint minden 
évben, idén sem volt köny-
nyű dolga a bíráló bizottság-
nak, szebbnél szebb udvaro-
kat, kerteket láttak. 

A döntést pontozás, át-
lagolás után közösen hoz-
ta a bírálóbizottság, amelyet 
idén Bodó Mariann, Szi-
lárdi Edina, Koós Gábor-
né, Vizi Istvánné, Fentős 
Tímea, Czigler Panna, Bor 
Imréné, valamint Kupsza 
Vera alkotott. A gyönyörű-

en megkomponált kerteket, 
portákat Rácz-Lambada 
József fotóival dokumen-
tálták. 

A Szép Porta mozgalom 
díjazottjai, akik elnyerték a 
kerámia táblát, nyolcan vol-
tak. Azonban több olyan je-
lentkező is volt ebben az év-
ben, akik szintén maximális 
pontszámot értek el mind-
három értékelés alkalmával, 
de már rendelkeznek Szép 
Porta táblával. Ezért a vá-

rosvédő egyesület elnöksége 
úgy döntött, hogy tizenhe-
ten ötezer forintos ajándék-
utalványt kapnak munkájuk 
elismeréseként az emléklap 
mellé.

A Virágos Rácalmásért 
mozgalom díjazottjait szin-
tén ötezer forintos ajándék-
utalvánnyal ismerték el az 
emléklap mellett. Az utca-
frontok szépítésére neve-
zők teljesítményét azonban 
nem rangsorolta az elnök-

ség. Úgy döntöttek a ked-
vezőtlen időjárás miatt min-
denki megérdemelten veheti 
át az utalványt. 

Végül megköszönték az 
egyesület vezetői a virágágyá-
sok önkéntes gondozóinak 
fáradozásait is. Az emlékla-
pok mellett ajándékokkal is 
kedveskedtek a köztereket 
szépítő magánszemélyeknek, 
rácalmási közösségeknek.

(Forrás: duol.hu. Fotó: Rácz 
Lambada József )

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei
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Szép Porta 2022 díjazottak:
Dr. Esztergomi Klára Petőfi S. utca 2/A.
Erdélyi Valéria  Erdő sor 12.
Fentős Tímea Adonyi utca 9.
Igmándi Béla Esze Tamás utca 6/1.
Markovics Hajnalka  Vörösmarty M. utca 2.
Rajna Márta  Rózsa utca 28.
Szabados Éva Martinász utca 40.
Tóth Istvánné Tóth Árpád utca 31.

Maximális pontszámot értek el:
Bauer Lászlóné Martinász utca 54.
Bor Imréné  Fő utca 33.
Czinka Lászlóné Fő utca 36. 
Demlyén Imréné Fő utca 72.
Fehérváry Györgyné Nárcisz köz 1.
Józsa-Libor Anikó Viola utca 5.
Kelemen Tibor Arany J. utca 8.
Kiss Zoltán Széchenyi tér 2.
Koós Gáborné  Martinász utca 42.
Lisztmajer Györgyné Prekop Ferenc utca 16.
Nógrádi Sándorné Szigetfő utca 57. 
Ómodi Józsefné Fő utca 76.
Perusza Lászlóné Fő utca 69.
Rácz Lambada József Fő utca 4.
Szalai Árpád József Attila utca
Varga Lászlóné Szentháromság tér 9.
Vizi Istvánné Vasvirág utca 33.

Virágos Rácalmásért verseny 
2022. évi díjazottjai:

Bauer Lászlóné  Martinász utca 54.
Bodnárné S. Gabriella  Erdő sor 11.
Bor Imréné    Fő utca 33. 
Czinka Lászlóné  Fő utca 36. 
Dr. Esztergomi Klára:  Petőfi S. utca 2/A.
Dzsunyák Mária  Kossuth L. utca 41.
Erdélyi Valéria   Erdő sor 12.
Fehérváry Györgyné        Nárcisz köz 1.
Fentős Tímea   Adonyi utca 9.
Hajnal József   Zrínyi M. utca 4.
Hertelendy Józsefné  Adonyi utca 16.
Homokiné P. Csilla  Móricz Zs. utca 34.
Igmándi Béla   Esze Tamás utca 6/1.
Józsa-Libor Anikó  Viola utca 5.
Kapás Istvánné  Adonyi utca 14.
Kecskés Ferencné  Táncsics M. utca 6.
Kelemen Tibor  Arany J. utca 8.
Koós Gáborné     Martinász utca 42.
Kürtösi Ferencné  Széchenyi tér 6.
Kürtösi Györgyi  Martinász utca 13.
Lisztmajer Györgyné  Prekop Ferenc utca 16.
Markovics Hajnalka   Vörösmarty M. utca 2.
Nagy Jánosné   Tóth Árpád utca 60.
Nagy Lászlóné  Adonyi utca 18.
Nógrádi Sándorné  Szigetfő utca 57. 
Nyeste Ferenc   Somogyi B. utca 26.
Ómodi Józsefné  Fő utca 76.
Oros Pál   Erdő sor 1.
Pellei Józsefné  Mester utca 4.
Perusza Lászlóné  Fő utca 69.
Pulai Ilona   Petőfi s. utca 17.
Rácz Lambada József  Fő utca 4.
Schmidt Lajosné  Fő utca 15.
Szabados Éva   Martinász utca 40.
Szabó Jánosné  Márkus I. utca 5.
Tóth Istvánné   Tóth Árpád utca 31.
Tóth Istvánné   Deák tér 1.
Varga Lászlóné  Szentháromság tér 9.
Vizi Istvánné   Vasvirág utca 33.

Emléklapot vehettek át:
Vasútállomás: Gyöngyösi László 
Rácalmás bejárata(üdvözlő tábla):  Bodnár Sándor és 

Bodnárné Gabi 
A virágbolt felőli első virágágyás: Olasz Martin és Csa-

tári Tamás 
Szalagágy 1 és 5-ös, Közösségi tér Rózsaágy (5 db): Vá-

rosvédő Egyesület Nyugdíjasai  
Szalagágy 2-3: Bánhegyesi család és Székelyi Krisztina
Szalagágy 4: Remény klub
Szalagágy 6: Vajk Íjász Szakosztály
Szalagágy 7: MyGymstick Dóczi Zsuzsi
Szalagágy 8: Református Egyház 
Szalagágy 9: Vass család
Szalagágy 10: Művelődési Ház és Könyvtár 
Szalagágy 11: Hertelendi Barbara és párja 
Szalagágy 12: Csúri házaspár 
Salamon szobor: Kiss Sándor és Vilma  
Salamon kút: Schmidt Lajosné
Baboskerti lépcső: Veres Géza és Marika
Szovjet Emlékmű régi templom emlékmű:  Varga László és 

Vargáné Ancika     
Martinász u.-József A. u. körforgó: Buzora Krisztina 
Tóth Árpád utcai virágágyás: Füléné Perusza Katalin ta-

nárnő osztálya    
Milleniumi Park Levendula liget: 
Cimbora Klub, Sebestyén Irén, Maczák Tibor 
Rózsa liget és Virágsarok előtti rózsaágyás: Manóvár 

Óvoda dolgozói    
Buszmegállók: Szigeti Judit és kollégái 
Önkormányzat kertészei (Mindenhol besegítenek)
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Dr. Müller Cecília 
volt a vendégünk

A Rácalmási Polgári 
Egyesület  Polgári est né-
ven indított előadás-soroza-
tot, amelynek legutóbbi ta-
lálkozója november 3-án 18 
órakor volt az Almási Sza-
lonban: a koronavírus-vi-
lágjárványról dr. Müller Ce-
cília országos tiszti főorvos, 
a téma egyik leghitelesebb 
szakértője tartott előadást. 

Sártory Endre és Tere-
kiné Rendes Éva, a szerve-
zet vezetői fogadták és kö-
szöntötték az érdeklődőket. 
Majd átadták az est mode-
rátori szerepét Kovács Pál-
né Ancsának, aki korábban 
együtt dolgozott Dunaújvá-
rosban a főorvosnővel. Be-
vezetőjében megemlítette, 
hogy a járványügyi felada-

tok számos kihívás elé állí-
tották a népegészségügyet 
már korábban, ahogy a 2019 
decemberében kitört koro-
navírus-világjárvány, amely 
alapjaiban változtatta meg 
az addig megszokott éle-
tünket. (Forrás: duol.hu, Fotó: 
SzZsE)

Dr. Müller Cecília országos tiszti 
főorvos tartott előadást

A magyar népmese 
napja az oviban

„A MESE ÖRÖK. A mese pedig azért örök, mert a kö-
zönsége is örök. Amíg gyerekek vannak, addig mese is lesz, 
és a gyerekek sem változnak lényegesen, alapállásuk örök. 
Mert mi a gyerek viszonya a világhoz? Meg akarja ismerni, 
és meg akarja hódítani, és ebben segít többek között a mese 
is.” (Csukás István)

A magyar népmese napját 2005 óta ünnepeljük. Célja, 
hogy a mesék fennmaradjanak, és a mesében lévő bölcses-
ség továbbhagyományozódhasson az új generációkra. A jeles 
ünnepnapot Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-
án tartjuk.

A magyar mesevilág páratlan az egész világon. Európában 
nem ismerik a tündért, hetedhét országot, fanyűvőt, hétfe-
jű sárkányt. Nem ismerik még nyelvtani szinten sem, mert 
egészen egyszerűen nincs rá szavuk. A magyar népmese 
gazdagsága, sokszínűsége egészen egyedülálló. Kifejeződik 
benne az igazságba vetett hit, a játékosság, a csoda öröme, a 
kaland szeretete, mindaz, ami az elbeszélésben gyönyörköd-
tetni tudja az ismeretlen világokat ismerni áhító hallgatót. 
Mindennapi táplálék a mese, ugyanakkor pótolhatatlan, és 
utánozhatatlan élményt adó utazás.

Október elején mi is megünnepeltük a mesét, az óvónők 
báb munkaközössége egy nagyszerű előadással szórakoztat-
ta gyermekeinket. 

A csillagszemű juhász című magyar népmese varázsolta 
el kis közönségét.

Rácalmási Manóvár 
 Óvoda és Bölcsőde
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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 

KVÍZ 
 

 

Kitöltő neve: ……………………………………………………………… 

Kitöltő címe: ……………………………………………………………… 

Kitöltő telefonszáma, e-mail címe: …………………………………... 

1. A csapadék formáit karikázza be 
a) hó 
b) zivatar  
c) vihar 
d) harmat  
e) havaseső 
f) orkán 

2. Egészítse ki a mondatot a megadott szavakkal egy-egy szóval 
Harmat, zúzmara, szivárvány, villámlás-mennydörgés, köd, dér 

Akkor látjuk, ha eső után kisüt a nap ……………… 

Zivatar gyakori kísérője……………………. 

Jégkristályok ráfagynak a faágakra …………………………… 

A harmathoz hasonlóan keletkezik, csak ilyenkor 0 0C alá hűl a levegő 
………………………. 

A talaj közelében kialakult felhő………………………… 

Amikor a levegőnek nagyobb a nedvességtartalma, és lehűl a vízgőz, 
cseppfolyóssá alakul akkor képződik………………………… 

 

3. Egészítse ki a mondatot egy szóval 
Miután a pára felemelkedik a magasba………………. lesz belőle. 
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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 

KVÍZ 
 

 

4. Egészítse ki a mondatot egy szóval 
A növények jobban szeretik a lágy ……………………, mint a keményebb 
csapvizet: a kertünkben lévő szépségek egészséges növekedéssel fogják 
meghálálni a számukra ideális öntözővizet. 

 

5. Egészítse ki a mondatot egy-egy szóval 
sok, keveset, párolgásból, vízgőzt, felmelegedés, párolgás 

A levegő sok ………………… tartalmaz. A vízgőz a felszíni vizek 
……………………………. kerül a levegőbe. Minél erősebb a ……………………, 
annál gyorsabb a …………………………... A meleg levegő ………… vízgőzt 
képes befogadni, a hideg …………….. 

 

6. Csoportosítsa a fogalmakat 
hó, köd, ónoseső, jégeső, zúzmara, eső, dér, harmat 

Hulló csapadék: ………………………………………………………………………. 

Felszíni csapadék: ……………………………………………………………………. 

7. Az időjárás elemeit karikázza be 
a.) szél 
b.) hó 
c.) napsugárzás 
d.) eső 
e.) csapadék 
f.) hőmérséklet 
g.) ónoseső 
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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 

KVÍZ 
 

 

8. Hogyan kell a csapadékvízzel jól gazdálkodni háztartási szinten? 
Karikázza be a helyes válaszokat 
a.) térkő burkolatok alkalmazásával 
b.) esővíz összegyűjtésével 
c.) esőkertek kialakításával 
d.) növényzet telepítésével 
e.) vízáteresztő burkolatok kialakításával 
f.) csatornahálózatba bevezetéssel 

 

9. Egészítse ki a fogalmakat egy-egy szóval 
havaseső, jégeső, hó, hózápor 

Heves, záporjellegű havazás…………………… 

Tartós, mérsékelt intenzitású, közepes nagyságú kristályok…………………. 

Gömb, golyó alakú, akár tojás nagyságnyi jégdarabok, főként zivatar 
idején………………………………… 

Esőcseppek és olvadó hókristályok keveréke………………. 

 

10. Rakja helyes sorrendbe a betűket, hogy egy csapadékformát 
kapjon 
a.) áphzoró…………………………. 
b.) őes………………………………. 
c.) thraam…………………………... 
d.) marzúza………………………… 
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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 

KVÍZ 
 

 

 

A kvíz kitöltésének határideje: 2022. november 24-e csütörtök 12 óra. 

 

A kitöltött kvízt a Rácalmási Polgármesteri 
Hivatalban elhelyezett gyűjtőládába lehet bedobni 
ügyfélfogadási időben, vagy a hivatal bejáratánál 
lévő postaládába. Az oldalakat összetűzve vagy 
zárt borítékban kérjük bedobni!  

Az összes kérdésre helyes választ adók között 3 db 
500 l-es háztartási esővízgyűjtő kerül kisorsolásra 
2022. november 28-án 11 órakor a Polgármesteri 
Hivatal dísztermében. A sorsolás nyilvános.  

 

Ingatlanonként egy kvíz kitöltését fogadjuk csak el! 

A kvízt kitöltő hozzájárul az adatainak kezeléséhez, a nyilvános 
sorsoláson való részvételhez és nyertessége esetén nevének 

publikálásához Rácalmás Város Önkormányzat kommunikációs 
csatornáin.  
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Veszteségeink a Nagy Háborúban
Minden év tizenegyedik 

hónap tizenegyedik órájá-
ban az első világháború be-
fejeződését ünnepeljük, és 
megemlékezünk annak ka-
tonai és civil áldozatairól. Az 
Nagy Háború minden ko-
rábbi értékrendet átírt, és az 
új típusú fegyverek megjele-
nése révén az emberélet tö-
meges pusztulását eredmé-
nyezte. Sok milliónyi elesett 
és sebesült katonát, sok száz-
ezer hadifoglyot, özvegyet és 
árván maradt gyermeket ha-
gyott maga után.

A rácalmási férfiak több-
ségét a székesfehérvári ma-
gyar királyi 17. honvéd gya-
logezredbe és a császári és 
királyi 69. gyalogezredbe so-
rozták be. A 17-esek 1915 
májusáig az orosz fonton 
harcoltak, ekkor vezényelték 
őket az olasz frontra az Ison-
zóhoz, a Doberdói-fennsík-
ra, a legnagyobb áldozatokat 
követelő hadszíntérre. A 69-
esek küzdöttek Szerbiában, 
majd Galíciában, Oroszor-
szágban, Erdélyben, Buko-
vinában, míg végül őket is 
Olaszországban vetették be.

A Magyar Nemze-
ti Levéltár által fenntartott 
AdatbázisokOnline oldalon 
rákereshetünk a rácalmási 
katonákra. Az ott található 
első világháborús veszteségi 
adatbázis 109 nevet tartal-
maz, míg a hősi emlékmű-
vünkön 162 név szerepel. A 
különbség magyarázata az, 
hogy Magyarországon az 
első világháborús veszteségi 
nyilvántartásokat az 1950-es 
években megsemmisítették. 
A kutatók az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia veszteség-
listái és ezrednaplói alapján 
állították össze az adatsoro-
kat. Tekintve, hogy az em-
lékművön olvasható bővebb 
névsort közvetlenül a hábo-
rú befejezését követő évek-
ben állították össze, hiteles-
nek tekinthető. 

1922-ben a Katolikus 
Kör falán, egy vörösmár-
vány táblán örökítették meg 
az elesettek nevét. Emlékük-
re a Szentháromság téren és 
a Fő téren fákat és virágo-
kat ültettek Thész tanító úr 
vezetésével. A parkot be is 
kerítették. A japán akácok 
egy része máig díszíti e te-
reket, ám az emléktábla le-
hullott, és darabokra tört. 
Szerencsére Thész Mária, 
Müller Lászlóné a darabok-
ból a névsort rekonstruál-
ta. Az azonban az 1949-ben 
elkészült hősi emlékműre a 
politikai háttér időközbe-
ni megváltozása miatt már 
nem kerülhetett fel, csak jó-
val később, a rendszerváltás 
idején.

Az első világháborús 
veszteséglistán nem csak a 
hősi halottak nevei olvas-

hatóak, hanem az elhuny-
tak kora, foglalkozása, rend-
fokozata, születési helye és 
éve, szüleinek, házastársának 
(amennyiben nős volt) neve, 
az elhalálozás helye és idő-
pontja. Szívbemarkoló ol-
vasmány. 17 és 46 éves kor 
közötti földművesek, nap-
számosok, iparosok. Fiatal 
fiúk, akik előtt még ott állt 
az egész élet, és családapák, 
akik aggódtak az otthonia-
kért, tábori levelezőlapokon 
próbálták segítséget nyújta-
ni az magukra maradt asz-

szonyoknak a gazdaságban 
időszerű feladatok elvégzé-
séhez. Míg tehették. Szer-
te az egykori hadszíntere-
ken alusszák örök álmukat 
a rácalmási fiúk és férfiak. 
Legtöbbjük olasz földön és 
Galíciában.

Bár itt nem volt front, Rá-
calmáson is haltak meg első 
világháborús katonák. Újga-
lambos pusztán három szerb 
és egy orosz hadifogoly, és a 
Rácalmás Magyar Vöröske-
reszt Egylet fiókkórházában 
egy 24 éves magyar fiú.

Szinte nem volt a faluban 
olyan család, amelyet ne bo-
rított volna gyászba a hábo-
rú. Szülők, akik elveszítet-
ték fiaikat, özvegyen maradt 
feleségek, akik emberfeletti 
erőfeszítéssel próbálták el-
tartani - gyakran népes – 
családjukat, árván maradt 
gyermekek, akik apjuk biz-
tonságot nyújtó szeretete 
nélkül nőttek fel. Mégsem 
tanult belőle az emberiség, 
alig két évtized múlva bekö-
vetkezett a második világhá-
ború.

Németh Miklósné
Forrás:
https://adatbazisokonline.

hu/gyujtemeny/elso-vilagha-
boru

Az illusztrációk Thész La-
jos tanító fronton készített 
fényképei

1917. Brzezány gránátvető kilövésre készen a tizedes mellett. Pa-
rancsnok Thész Lajos

1917. 06. 10. 309-es bakák élvezik a Zlota Lipa vizét Hinovcién tarta-
lékban (Ukrajna)

Thész Lajos 1916-ban

223 sz. Hofmann hadtest (oszt-
rák-magyar) kiépített lövészárkai
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

A 353/2022. (IX. 19.) kormányrendelet határozza meg az 
intézmény helyiségeiben a fűtés útján biztosított léghőmér-
sékletet. Látogatóink komfortérzetüknek megfelelően réte-
ges öltözködéssel készüljenek az ittlétükre! Intézményünk 
ülőpárnákat biztosít a fa ülőfelületű székekhez. 

A fűtőtesteket, termosztátokat kérjük ne állítgassák!
Kérjük teremhasználóinkat, látogatóinkat, hogy a meg-

emelkedett rezsiköltségek miatt tudatosan figyeljenek és 
kerüljenek mindennemű pazarló magatartást, fokozottan 
ügyeljenek és ellenőrizzék maguk és klubtársaik után az aj-
tók, ablakok bezárására, a lámpák lekapcsolására! 

A Jankovich Miklós Általános Iskola főépületének tető-
szerkezeti felújítása miatt az iskolát fenntartó Dunaújvárosi 
Tankerület számára Rácalmás Város Önkormányzata szep-
tember 1-től várhatóan december 31-ig tanítási időben, azaz 
hétköznap reggeltől átlagosan 13.00-ig oktatási célra bérbe 

adta a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár hátsó bejá-
raton keresztül megközelíthető helyiségeit, azaz a szélfogót, 
előteret, mosdókat, tánctermet és nagytermet. 

A művelődési ház közművelődési tevékenységét továbbra 
is ellátja ebben az időben is. A délelőtti klubfoglalkozáso-
kat a könyvtár/iroda felől megközelíthető termekben tartjuk, 
ezért kérjük a 8.00-13.00 közötti foglalkozásra érkezőket, 
hogy a könyvtár-iroda felöli bejáratot használják, biztosítva 
a zavartalan iskolai tanítást a hátsó részben! 

A tanítási időben a 353/2022. (IX. 19.) kormányrendelet 
3.§ (2) bekezdése értelmében magasabb hőfokot biztosítunk 
a gyerekek számára.  

Szeretettel várjuk kedves látogatóinkat!   
  Kundra Anikó igazgató

Az energia-áremelkedés kapcsán Rácalmás város képviselő-testületének határozata értelmében a

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 
nyitvatartása a következők szerint módosul 2022. novembertől:

Művelődési ház Könyvtár
hétfő 08.00-18.30 ÚJ! 08.00-15.00
kedd 08.00-18.30 ÚJ! 07.00-18.00
szerda 08.00-20.00 10.00-20.00
csütörtök 08.00-20.00 ÚJ! 07.00-16.00
péntek 08.00-12.00 zárva
szombat zárva* zárva

* Kivéve rendezvény
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Könyvajánló
BÍRÓ SZABOLCS: 
ANJOUK – LILIOM ÉS VÉR

Bár sosem írtam regényt, 
azt gondolom, hogy egy 
szerző, amikor megálmodja 
a történetét, és elkezdi pa-
pírra vetni, biztosan be tud-
ja határolni a majdani cél-
közönséget, aki a könyvét 
olvasni fogja. Azt viszont 
pontosan tudom, hogy na-
gyon nehéz olyan regényt 
találni a könyvpiacon, ami 
kortól függetlenül, férfiak és 
nők számára is kiemelkedő 
olvasásélményt nyújthat. Az 
Anjouk sorozat ilyen.

Bíró Szabolcs a kortárs 
irodalom egyik legjobb, ha 
nem a legjobb történetmesé-
lője. Úgy visz magával a tör-

ténelem vérzivataros, sötét 
és sokszor kegyetlen idősza-
kába, hogy részesei lehetünk 
a 14. századi magyar törté-
nelemnek. Regényéből nem-
csak az Árpád-ház kihalása 
után hatalomra kerülő An-

jou-dinasztia, hanem egy 
szépen megelevenített kor-
rajz is az olvasó szeme elé tá-
rul. „Egészen más szelek fúj-
tak akkoriban.” – hangzik az 
első mondat, mellyel útjára 
indul a letehetetlen történet.

„Az Úr ezerháromszáz-
egyedik esztendeje baljósan 
kezdődött, és sok jót már 
nem ígért, hiszen András 
király váratlan halálával az 
Árpádok több mint három 
évszázados uralkodásának 
lett egyszer és mindenkor-
ra vége.”

Magyarország mellett 
többek között a Csallóköz, 
a Felvidék és Szlavónia tája-
it is bejárja az olvasó I. Ká-
roly vagy Bátor Attila bő-
rébe bújva, s a várostromok 
kegyetlen, vérrel átitatott  
jelenetei mellett Bíró Sza-

bolcs leheletfinoman és tű-
pontosan csillogtatja meg a 
humorát ott és annyira, ahol 
és amennyire kell.

Gördülékeny cselekmény, 
nem gyors, mégsem unalmas 
és nincsenek túlírt részek 
sem. Mindenből pontosan 
annyi van benne, amennyi 
kell. A párbeszédek a régi-
es nyelvhasználat ellenére is 
jól érthetőek, a valós és fiktív 
karakterek is egyaránt töké-
letes szereplői a regénynek.

Akit eddig a sorozat 
hossza rémített meg, az nyu-
godtan vágjon neki, mert 
biztosan nem fog csalódni, 
ráadásul a 15 kötetesre ter-
vezett regényfolyam cselek-
ménye 5 trilógiára bontható.

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtárvezető- 

művelődésszervező

Könyvtári percek
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A Szent György Polgárőr Egyesület hírei

Két harci kutya tartotta rettegésben  
a Tóth Árpád utcában lakókat 

Ismételten azt tudjuk 
közölni Rácalmás lakóival, 
hogy településünkön a la-
kosság sérelmére elkövetett 
bűncselekmény az elmúlt 
időszakban nem történt. 
Ennek ellenére sajnálatos 
hírről viszont van mit jelen-
tenünk.

Brutális kutyatámadás 
történt településünkön a kö-
zelmúltba, ketrecéből kisza-
badult két harci kutya tartot-
ta rettegésben a Tóth Árpád 
utcát, ahol vérmérsékletük-
nek köszönhetően egy ki-
sebb termetű kutya esett 
áldozatul nekik. Ugyanis a 
két harci kutya a helyszínen 
végzett az ártatlan áldozatá-
val, majd további két kisebb 
termetű kutyát sebesítettek 
meg súlyosan. 

A rendőrség és a polgár-
őrség segítségével több órán 
át tartottuk sakkban a két 
vérebet, majd a megérke-
ző állatnemtők befogták az 
ebeket. Azonosításuk után 
a rendőrség felkereste a tu-
lajdonosokat, akik ellen sza-
bálysértési eljárást indítot-
tak, a mi súlyos büntettessél 
fog járni. 

Kutyaharapás történt a 
Madách Imre utcában is, 

ahol a nagytermetű kutya 
a kerítésen át harapott meg 
egy arra járó embert.

Sokakat felháborítottak 
ezek az esetek!

Felhívjuk az ebtartó la-
kosaink figyelmét, hogy az 
állatokat az ebtartási tör-
vénynek megfelelően szí-
veskedjenek tartani, hogy ne 
kerüljön sor ilyen és ehhez 
hasonló balesetre települé-
sünkön.

Városunkba ismét elsza-
porodtak a kóbor kutyák! 
Tudatni szeretnénk min-
den ebtartóval, hogy az ön-
kormányzatunk a megfele-
lő egyesület segítségével az 
ilyen ebeket befogatja és el-
szállíttatja, ami a felelőtlen 
gazdának sok pénzébe ke-
rülhet, akár a befogás, akár a 
kiszabott pénzbírság!

Figyelmeztetünk, hogy a 
korai sötétedésnek köszön-
hetően ilyenkor megszapo-
rodik a besurranásos lopá-
sok és a gépkocsi fejtörések 
száma, ezért kérünk minden 
rácalmási lakost, aki tehe-
ti zárja a kertkapukat, és ha 
van rá lehetőség gépjármű-

veikkel álljanak be kerítésen 
belül, így közösen  valame-
lyest elejét vehetjük a kelle-
metlen helyzeteknek.

Hangsúlyosan felhívjuk a 
fával tüzelő lakosok figyel-
mét az illegális fa árusokra. 
A jelenlegi helyzetben sok-
kal több olyan árus fog ér-
kezni a településre, aki nem 
rendelkezik megfelelő enge-
déllyel és amennyiben meg-
károsítják önöket, számla 
hiányában bottal üthetjük 
a nyomukat. Ezért a szilárd 
tüzelő anyagot csakis hiva-
talos kereskedőktől vásárol-
janak, számla ellenébe!

Nagy örömünkre szolgál, 
hogy településünk lakosai 
mozgékonyak és sokan adják 
fejüket az egészséges sport-
nak, a futásnak. A korai sö-
tétedés miatt a nem megfe-
lelő öltözékben sportolókat 
alkonyatkor nehéz észre 
venni a gépjárműből, ezért 
javasolnánk az esti sporto-
láshoz viseljenek sötétben is 
jól látható ruházatot. 

De ellenőrizzük kerék-
párjaink világító berendezé-
seit is saját érdekünkbe.

Egyesületünk ismét túl 
van a településünk legna-
gyobb rendezvényének biz-
tosításán (Tökfesztivál). A 
rendőrséggel karöltve gör-
dülékenyen és rutinosan 
bonyolódott le a rendez-
vény három napja. Jelentjük,  
rendkívüli esemény nem 
történt.

Tagjaink a halottak napja 
alkalmával négy napon ke-
resztül  folyamatosan teljesí-
tettek szolgálatot a temetőbe 
és környékén a közbiztonság 
fenntartása érdekében, rend-
kívüli esemény ezeken a na-
pokon sem történt.

Önkormányzatunk 
átadta a régi városhá-
za épüle tében a körze-
ti megbízottak telje-
sen felújított irodáját, 
ezentúl rendőreink itt, 
és a megadott telefon-
számokon érhetőek el.

Egyesületünk megkap-
ta  a tájékoztatást a Nemze-
ti Adó és Vámhivataltól az 
önök által az egyesületünk 
részére  rendelkezett adó 1 % 
-ról, ami az idei esztendőben 
is számunkra nagy örömmel 
szolgált: 779.900 ft-ról szólt. 
Köszönet mondunk min-
den felajánlásért!

Ezzel az összeggel és ta-
karékos gazdálkodásunkkal, 
tartalékainkkal a 2022-es 
évi munkánk anyagi háttere 
biztosítva van. De köszönet 
azoknak is, akik ezen felül 
külön adománnyal segítik 
munkánkat!

Egyesületünk tagjai to-
vábbra is vállalják a rájuk 
bízott feladatokat  hogy 
fenntartsák Rácalmás jónak 
mondható közbiztonságát.

Segíts, hogy segíthes-
sünk!

Vizi István 
elnökségi tag

Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy tartsák kerítésen belül 
és megfelelő módon a kutyájukat! (Képünk illusztráció) 

A Rácalmási Szent 
György Polgárőrség 

telefonszámai: 
 Elnök: 

Bartal Zoltán 
06-30/621-0962 

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

Körzeti megbízottak: 
Fridrich Ferenc

06-30/621-0959
Szakács Krisztián: 
06-30/550-1324
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Rendezvényközpont és Sportcsarnok

A SPORTCSARNOK HÍREI
 TÉLI IDŐSZAK A SPORTCSARNOKBAN

November folyamán a szabadtéri sportágak, kajak-kenu 
és a foci edzései is beköltöznek a sportcsarnokba a kézilab-
dások mellé. A RSE szakosztályain kívül több különböző 
csapat sportol a termekben: baráti kosárlabda és foci csapat, 
fitnesz órák, ultimate frizbi, valamint a DKKA edzései töltik 
meg a sportpályákat, így az intézmény késő estig nyitva tart.

A közeljövőben a hétvégi sportrendezvényeken kívül több 
zártkörű rendezvénynek is otthont ad a sportcsarnok: több 
középiskola és cég választotta Rácalmást szalagavató és év-
záró rendezvény színhelyéül.

RSE KÉZILABDA
Az U10-es korosztálytól a felnőttekig szinte minden kor-

osztály képviselteti magát városunkban. A RSE minden kor-
osztálya rendszeresen játszik hazai mérkőzéseket, szeretet-
tel várják a szurkolókat! A mérkőzések és utánpótlás tornák 
időpontjai a sportcsarnok felületein is megtalálhatóak.

NÉPSZERŰEK A SZÜLETÉSNAPOK
A sportos szülinapozás továbbra is nagy népszerűségnek 

örvend, szinte minden hétvégén van szülinapos vendég. A 
sportcsarnok kisebb termében kiélhetik a gyerekek mozgás-
igényüket, a szemben lévő klubhelyiségben pedig ehetnek-
ihatnak.  

MOZGALMAS HOSSZÚ HÉTVÉGE: TEREMFOCI ÉS 
KÉZILABDA

Október utolsó hétvégéje mozgalmasan telt a Rácalmási 
Sportcsarnokban. Szombaton és vasárnap a XVIII. Üstökös 
Kupa, hétfőn pedig a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség ál-
tal szervezett teremfoci emléktorna résztvevői töltötték meg 
élettel az intézményt.

A Sportcsarnok immár 4. alkalommal egyik fő helyszíne 
az utánpótlás kézilabda tornának, melyre az egész ország-
ból érkeznek különböző korosztályú csapatok.   Ebben az 
évben az FU11-es, a LU14 küzdelmei voltak Rácalmáson, 
vasárnap pedig a LU14, LU15, valamint az FU14 döntő-
it játszották itt. Mindkét nap több százan fordultak meg az 
intézményben.

Hétfőn a X. Héger Ádám, IX. Ádám Anita, V. Komáro-
mi Ádám Teremfoci Emléktorna került megrendezésre. A 
DLSZ délelőttre 8 férfi, délutánra pedig 5 női csapatot hí-
vott meg a tornára.

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

Az RSE U16-os fiú csapata Fotó: RLJ

Az Üstökös Kupa és a DLSZ teremfoci emléktornájának pillanatai Fotó: RLJ
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A RÁCALMÁSI RENDEZVÉNYKÖZPONT ÉS SPORTCSARNOK (RRS),  
VALAMINT A VIZI GÁBOR VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY (VGVM)  

PROGRAMJAI  2022 NOVEMBER-DECEMBER 
Programváltozás lehetséges! 

2022.11.19 8:00 szombat RRS KÉZILABDA: OGYB forduló a HOLLER UNFC rendezésében 
2022.11.19 18:00 szombat RRS 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 
2022.12.02 18:00 péntek RRS KÉZILABDA: NBI-es felnőtt női mérkőzés DKKA- NEKA 
2022.12.03 9:00 szombat RRS KÉZILABDA: U13 lány Országos Gyermek Bajnokság fordulója 
2022.12.03 18:00 szombat RRS KÉZILABDA: felnőtt férfi mérkőzés RSE – Kisbér KC 
2022.12.04 9:00 vasárnap RRS TEREMFOCI: utánpótlás felkészülési torna  
2022.12.08   csütörtök RRS ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNY 
2022.12.09 17:00 péntek RRS KÉZILABDA: U16 fiú mérkőzés RSE – PSN Zrt. 
2022.12.10 9:00 szombat RRS KÉZILABDA: U12 lány Országos Gyermek Bajnokság fordulója 
2022.12.16   péntek RRS ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNY 
2022.12.17   szombat RRS VÁROSI RENDEZVÉNY: RÁCALMÁSIAK KARÁCSONYA 
2022.12.18 9:00 vasárnap RRS TEREMFOCI: DLSZ teremfoci torna 
2022.12.18 18:00 vasárnap RRS KÉZILABDA: NBI-es felnőtt női mérkőzés DKKA- Siófok 
2022.12.21   szerda RRS ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNY 

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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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

11. 28., hétfő Borsó leves, Burgonyás kocka Borsó leves, 
Rántott csirke szárny rizi-bizi

Borsó leves, 3 sajtos csirkés 
penne tészta

Borsó leves, Vadas Sertés szelet, spa-
getti tészta

11. 29., kedd Frankfurti leves, Diós tészta Frankfurti leves, Tarhonyás hús Frankfurti leves, Zöldborsós csir-
kés rizottó

Frankfurti leves, Fokhagymás natúr 
halfilé, petrezselymes burgonya

11. 30., szerda Görög Gyümölcs leves, Zöld-
bab főzelék, sertés pörkölt

Görög Gyümölcs leves, Mézes 
fokhagymás csirke comb, rizs

Görög Gyümölcs leves, Borsos 
tokány tarhonya

Görög Gyümölcs leves, Lacházi csir-
ke mell, rizs

12. 1., csütörtök Csontleves, Spenót főtt tojás, 
főtt burgonya Csontleves, Rizses hús Csontleves, Sajt szószban sült 

csirke mell, rizs
Csontleves, Sült oldalas, 
petrezselymes burgonya

12. 2., péntek Lebbencsleves, Rakott kel Lebbencsleves, Kakaós csiga, va-
nília öntet

Lebbencsleves, Csirke paprikás, 
galuska

Lebbencsleves, Olaszos sertés 
borda, rizi-bizi

12. 3., szombat Bakonyi Betyár leves, Sült tarja petrezselymes burgonya 

12. 5., hétfő
Burgonya krém leves, Paradi-
csomos húsgombóc, főtt bur-
gonya

Burgonya krém leves, Bakonyi 
tokány tészta

Burgonya krém leves, Rántott csir-
ke comb, rizi- bizi Burgonya krém leves, Gyros tál

12. 6., kedd Francia hagyma leves, Szilvás 
gombóc

Francia hagyma leves, Párizsi 
sertés szelet Vajas tört burgonya

Francia hagyma leves, Milánói 
bolognai

Francia hagyma leves, Brassói apró-
pecsenye

12. 7., szerda Karfiol leves, Rántott csirke 
máj, rizi-bizi

Karfiol leves, Édes-savanyú csir-
ke, rizs

Karfiol leves, Sertés sült burgo-
nyapüré

Karfiol leves, Sonkával füstölt sajttal 
töltött gomba fejek, rizs, tartár

12. 8., csütörtök Minestrone leves, Káposztás 
tészta

Minestrone leves, Csikós tokány 
tészta

Minestrone leves, Stefánia vagdalt, 
petrezselymes burgonya Minestrone leves, Cézár saláta

12. 9., péntek Húsleves, Borsó főzelék pipi 
ropogós

Húsleves, Rántott csirke comb 
kukoricás rizs Húsleves, sertés pörkölt, tészta Húsleves, Magyaros rántott szelet, 

petrezselymes rizs
12. 10., szombat Fokhagyma krém leves, Sült tarja tükörtojás, hagymás tört burgonya

12. 12., hétfő Tojás leves, Darás tészta, lekvár Tojás leves, Gombás sertés sze-
let, tészta Tojás leves, Rántott tök, rizs Tojás leves, Házi sonkával töltött setés 

szelet rántva, vegyes köret

12. 13., kedd Gomba leves, Paradicsomos 
Káposzta, sült hús Gomba leves, Rántott sajt, rizs Gomba leves, Borsós tokány, tészta Gomba leves, Görög saláta jérce mel-

lel 

12. 14., szerda Tejfölös zöldbab leves, Meggy-
szósz pirított dara, sült hús

Tejfölös zöldbab leves, Rántott 
hal petrezselymes burgonya

Tejfölös zöldbab leves, Rakott 
karfiol

Tejfölös zöldbab leves, Mátrai borzas-
ka hasábburgonya

12. 15., csütörtök Meleg Alma leves, Lencse fő-
zelék, sült debreceni

Meleg Alma leves, Natúr csirke 
mell zöldség köret

Meleg Alma leves, Rizsfelfújt, 
lekvár

Meleg Alma leves, Csülök pörkölt, 
főtt burgonya

12. 16., péntek Paradicsomleves, Sajtos tejfö-
lös tészta

Paradicsomleves, Hawaii csirke 
mell, rizs

Paradicsomleves, Sertés paprikás, 
kagyló tészta

Paradicsomleves, Töltött csirke comb, 
tört burgonya

12. 17., szombat Orja leves, Rántott csirke comb, rizi-bizi

12. 19., hétfő Zöldség leves, Lecsós csirke 
máj, rizs

Zöldség leves, Bolognai spa-
getti

Zöldség leves, Zúzza pörkölt, 
galuska

Zöldség leves, Cordon bleu steak 
burgonya

12. 20., kedd Fahéjas szilvaleves, Kelkáposz-
ta főzelék, vagdalt

Fahéjas szilvaleves, Tejszínes 
kukoricás csirke, rizs

Fahéjas szilvaleves, Rántott sertés 
szelet, hasábburgonya

Fahéjas szilvaleves, Milánói sertés 
borda

12. 21., szerda Sárgaborsó leves, Mákos tészta Sárgaborsó leves, Temesvári to-
kány, tészta Sárgaborsó leves, Rakott karfiol Sárgaborsó leves, Baconbe tekert 

csirke mell francia saláta

12. 22., csütörtök Tárkonyos csirke raguleves, 
Pásztor tarhonya

Tárkonyos csirke raguleves, 
Zöldborsós sertés tokány, tészta

Tárkonyos csirke raguleves, Grill 
csirke comb, grill zöldség

Tárkonyos csirke raguleves, Csirke 
mell Orly módra, rizi-bizi

12. 23., péntek Fokhagyma krémleves, Rántott 
hal rudacska hasábburgonya

Fokhagyma krémleves, Sertés 
pörkölt tészta

Fokhagyma krémleves, Vagdalt 
petrezselymes burgonya

Fokhagyma krémleves, Csülök pék-
né módra

12. 24., szombat Kellemes Karácsonyt és boldog Új Évet kíván: Kiskakas Vendéglő csapata 
Éttermünk 2022. 12. 25. – 2023. 1. 1-ig zárva tart!

2023. 1. 2., hétfő Brokkoli krém leves, Grízes 
tészta

Brokkoli krém leves, Majoran-
nás tokány, rizs

Brokkoli krém leves, Budapest 
ragu, rizs

Brokkoli krém leves, Rántott cam-
embert, rizs, áfonya lekvár

1. 3., kedd Tarhonya leves, Carbonara 
spagetti

Tarhonya leves, Sajt szószos 
csirke mell, rizs Tarhonya leves, Rakott zöldbab Tarhonya leves, Magyaróvári sertés 

szelet, vegyes köret

1. 04 szerda Gulyásleves, Gomba papri-
kás tészta

Gulyásleves, Rántott szelet, ku-
koricás rizs

Gulyásleves, Túró gombóc édes 
tejföllel

Gulyásleves, Csevapcsicsa, hasáb, 
tzaziki mártás

1. 5., csütörtök Grízgaluska leves, Babfőzelék, 
debreceni

Grízgaluska leves, Rakott Mi-
lánói makaróni

Grízgaluska leves, Spanyol to-
kány, tészta

Grízgaluska leves, Sült csülök vele 
sült burgonya

1. 6., péntek Lencse leves, Nutellás mini 
gombóc, csokoládé öntet Lencse leves, Hetes tokány, rizs Lencse leves, Rántott karfiol, rizs Lencse leves, Kijevi csirke mell, 

krokett
1. 7., szombat Legény fogó leves, Rántott csirke mell, rizs

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

16-án, pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2022. december 5-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legké-
sőbb december 5-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!

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

MATRACTISZTÍTÁS

KÁRPITTISZTÍTÁS

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

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

telefon:
e-mail:
web:
facebook:

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

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. Árgyelán Sára 25/507-120
 dr. Mercz Gabriella 25/235-614
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!




