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A Rácalmás 
Televízió adása 

 MINDEN NAP
19 órakor kezdődik.
Kísérje figyelemmel te-
lepülésünk életét, ese-
ményeit városi tévénken 
keresztül is! A televí-
zió adása az interneten 
is megnézhető, a www. 
racalmas.hu weboldalon.

TARTALOM

A képviselő-testület feloldotta 
a járvány ideje alatt elren-
delt tűzgyújtási tilalmat.  Au-
gusztus első csütörtökön és 
péntekén lehet legközelebb  
eltüzelni a zöldhulladékot 
 3. oldal

Móker Ferencné Katóka óvó 
néni a 65 éves jubileum alkal-
mából Vasoklevelet vehetett át
 4. oldal

Tábor – a nyár slágertémája

ORVOSI ESZKÖZ 
2020

Magyar Falu Programban nyertünk

Rácalmáson orvosi eszközök 
beszerzése

Rácalmás Város Önkor-
mányzat sikeresen pályá-
zott a Magyar Falu Prog-
ram keretében meghirdetett 
Orvosi eszköz 2020 című, 
MFP-AEE/2020 kódszá-
mú pályázati kiírásra. 

A városban működő 
egészségügyi alapszolgálta-
tásokat nyújtó háziorvosok, 
fogorvos, védőnők orvosi 
eszközeinek, felszerelései-
nek, bútorzatainak és infor-

matikai eszközeinek a be-
szerzése valósulhat meg. 

Az önkormányzat 
2.940.196  forint vissza nem 
térítendő támogatásban ré-
szesült, ami 100 %-os támo-
gatási intenzitású. 

A projekt várható befeje-
zési határideje 2020. szep-
tember 30. 

Rácalmás Város 
Önkormányzata

A nyár slágertémája a tábor, annál is inkább, mert sok szülő felhasználta a szabadságának nagy részét a 
pandémia alatt, hogy otthon lehessen a gyermekével, most pedig örül, ha a vakáció idején néhány hétig 
jó helyen és kellemes programokkal töltheti az időt a gyeremeke. Rácalmás több féle nyári tábor is várja 
a nebulókat, a mostani lapszámunkban az evezősök (képünkön), a sportcsarnok, az íjászegyesület turnu-
sairól olvashatnak összefoglalókat
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Sajtóközlemény 
 

Elkészült Rácalmáson az Állomás utca 
 

2020. 06.30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 100.000.000,00 millió forint európai uniós támogatás segítségével az Állomás utca teljeskörű 
felújítása valósult meg, mely a meglévő iparterület megközelítését tudja szolgálni.  
 
A beruházási területen már betelepült vállalkozások gazdasági tevékenységet végeznek. Ezen az 
úton lehet a vasútállomást is megközelíteni, ami a jövőben a teherfuvarozás számára is kínál 
lehetőségeket. A fejlesztés megvalósulását követően a vasútállomás jól megközelítő a helyi lakosság 
számára is az Állomás utcáról, illetve a működő vállalkozások is könnyebben el tudják érni 
telephelyeiket, vállalkozásaik központjait. 
 
A projekt a Széchenyi 2020 program, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
valósult meg.  
 
Kedvezményezett: Rácalmás Város Önkormányzat 
Megítélt összeg: 100.000.000,00 Ft 
Projekt befejezése: 2020. június 30. 
 
A projektről bővebb információt a www.racalmas.hu oldalon olvashatnak. 
 
 
 
 

 

Rácalmás Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” 
című pályázati felhívásra. A projekt címe „Rácalmás Ipari park – Iparterület fejlesztése” a projekt 
azonosító száma: a TOP-1.1.1-FE1-2016-00013. A Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében Rácalmás város ipari parkjának a jobb elérhetősége valósulhatott meg.  
Az elnyert európai uniós vissza nem térítendő támogatás összege 100.000.000,00 Ft. 
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Újra ülésezett 
a képviselő-testület

A járványhelyzet kezdete óta először ülésezett a képvise-
lő-testület a közelmúltban. A fontos döntések között mó-
dosította a költségvetést, ugyanis a vírushelyzet idejént el-
vonásra került a súlyadó. A bevételkiesések miatt korrigálni 
kellett a kiadásokat is, és takarékossági intézkedéseket be-
vezetni. Az önkormányzat vezetői átvizsgálták a szerződé-
seket, és minden olyan kiadást, költséget mellőzniük kellett, 
amely nem létszükséglet az önkormányzat működése szem-
pontjából. Néhány szerződést fel kellett mondani, más ese-
tekben felére csökkenteni a megbízási szerződéseket. 

Az önkormányzat vezetői próbálnak felkészülni pénz-
ügyileg minden helyzetre, mert ki tudja, mit hoz a jövő.  Saj-
nálják és fájlalják, hogy elmaradt például a pedagógusok ju-
talmazása is, és minden hasonlóról is le kellett mondanunk, 
csak a bérek kifizetése maradt.  A képviselő-testület tagjai 
szigorú takarékossági csomagot állítottak össze és fogadtak 
el a költségvetés módosításával egy időben annál is inkább, 
mert nem tudni még, hogy visszatér-e a járványveszély, lesz-
e második hullám, ha igen, milyen mértékű és milyen követ-
kezményei lesznek év végéig, illetve jövőre. 

A kátyúzást megoldja 
az önkormányzat

Az önkormányzat számos kritikai észrevételt kapott la-
kóktól az alsó Duna-parti út, Páskom utca állapota miatt. 
Hangsúlyozni kell: ezek, valamint a Helyes Imre utca tel-
jes útfelújítása szerepelt az idei költségvetési tervek között, 
mintegy 200 millió forintot szerettek volna az önkormányzat 
vezető erre áldozni. Ám majdnem ennyit, 180 millió forin-
tot elvitt a települési kasszából csak az iparűzési adó kiesés. 
Plusz kiesett a súlyadó is, amivel együtt oda lett Rácalmás 
teljes fejlesztési kerete. És sajnos még további bevételkiesé-
sei is vannak az önkormányzatnak. Szertefoszlott egyik nap-
ról a másikra az álom, hogy a városvezetés helyreállíttatja az 
alsó Duna-parti utat, a Páskom utcát és a Helyes Imre utcát. 

A kátyúzásról azonban nem mondanak le. Az újburkolat 
javítása lapzártunk utánra lett beütemezve.

Muszáj felújíttatni a régi 
épület tetőszerkezetét

A Jankovicsh-kúria területén, a Kézműves házzal egy 
vonalban fent a domboldalon lévő egykori lóistáló tető-
szerkezete annyira megrongálodott,elkorhadt, elöregedett 
mostanra, hogy életveszélyessé vált: attól lehetett tartani a 
szakemberek szerint, hogy beszakad. Helyreállítása nem tűrt 
halasztást annál is inkább sem, mert a kúria teljes elektromos 
rendszere oda van bekötve, onnan működik. 

Mérlegelte a képviselő-testület az épület elbontását is. A 
kalkulációk szerint azonban a bontás fele annyiba került vol-
na, mint a helyreállítás, és akkor nem maradt volna raktár, tá-
roló és gazdasági épület a létesítmény területén. Ezért dön-
tött a képviselő-testület a felújítás melett.

Szúnyoggyérítés
Az előzetes értesítés szerint az önkormányzat a települé-

sen földi kémiai szúnyoggyérítést végeztetett lapzártánk ide-
jén  az alábbiak szerint. Földi irtás július 18. napján napnyug-
ta utáni órákban volt tervezve. 

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése: Deltasect 
1,2 ULV

A vegyszer emberre és melegvérű állatokra veszélytelen.
A vegyszer a méhekre veszélyes, ezért az önkormányzat 

előzetes értesítést tett közzé.

Ismét el lehet tüzelni a kertben felhalmozódott 
zöldhulladékokat a hónap első csütörtökén, péntekén

A képviselő-testület feloldotta a koronavírus-járvány mi-
att a tavasszal bevezetett tűzgyújtási tilalmat. A testület ko-
rábban megalkotott rendeletének szabályai léptek életbe 
ismét. Az avar és kerti hulladék égetését szabályozó helyi 
rendelet az égetésre továbbra is havonta csak egy alkalommal 
van lehetőség Rácalmás területén! 

Avar és kerti hulladék megsemmisítése továbbra is el-
sősorban helyben történő komposztálással történhet. Ége-
téssel csak a nem komposztálható (nem lebomló), illetve a 
komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gom-
bás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatla-
nítható.

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának vé-
delme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposz-
tálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése december 
és január kivételével minden más hónapban (február, márci-
us, április, május, június, július, augusztus, szeptember, ok-
tóber és november) a hónap első csütörtökén és péntekén 

végezhető el. A fenti időponttól eltérni csak kedvezőtlen 
időjárási viszonyok esetén (például: eső, szél, köd stb.) le-
het 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: 2020. augusztus 6-7.
Rossz idő esetén: 2020. augusztus 13-14.
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Vasoklevél: Katóka óvó néni elhivatott, 
gyermekcentrikus, remek pedagógus

Móker Ferencné Kató-
ka óvó néni hatvanöt évvel 
ezelőtt, 1955-ben szerzett 
diplomát a Hőgyészi Óvó-
nőképzőben. A jubileum al-
kalmából Vasoklevelet vehe-
tett át. 

Gratulálunk ehhez a kü-
lönleges évfordulóhoz!

Móker Ferencné Kató-
ka 1937. november 8-án 
Györkönyben született. Ál-
talános iskolai tanulmánya-
it is ott végezte. Az óvónői 
pálya iránt már gyerekkorá-
ban elhivatottságot érezett, 
ezért jelentkezett a Hő-
gyészi Óvónőképzőbe, ahol 
1955. június 24-én óvónői 
oklevelet szerzett. Taná-
rai az óvónői pályára a kis-
gyermekek iránt tanúsított 
magatartása alapján alkal-
masnak tartották. A pálya 
iránti elhivatottság érzésé-
vel került 1955. július 1-jén 
a Rácalmási Napközi ottho-
nos Óvodához, ahol nyugdí-
jazásáig, 1993-ig dolgozott.

Először beosztott óvónő 
volt, majd 1977. szeptember 
1-jétől vezető óvónővé lepett 
elő. Munkája mellett szakma-
ilag rendszeresen képezte ma-
gát, évente részt vett szakmai 
tapasztalatcseréken és mód-
szertani továbbképzéseken 
járási, illetve megyei szinte-
ken. Több alkalommal tartott 
a járás óvónőinek környezet-
ismereti, ének-zene és iroda-
lom foglakozásokat.

A székesfehérvári Vas-
vári Pál Óvónőképző Szak-
középiskolától megbízást 
kapott óvónői hallgatók szak-
mai gyakorlatának irányításá-
ra. Gyakran előfordult, hogy 
csoportja vezetése mellett az 
óvoda vezetői teendői is rá há-
rultak, mivel az óvoda vezető-
je, dr. Hetényi Istvánné a járá-
si óvodák szakfelügyelője volt.

1971. szeptember 1-jétől 
a Fejér Megyei Tanács Járási 
Hivatal Művelődésügyi Fel-
ügyelősége megbízásából az 
óvoda vezetője lett. Tovább-
ra is vezetett gyermekcsopor-
tot, igyekezet maradéktalanul 
megfelelni a munkája minden 
területén. 

Óvodánk az 1970-es évek-
ben az új óvodai oktatási 
program megjelenésével egy 
időben járási továbbképzési 
bázis lett. Bemutató foglal-
kozások keretében szemlél-
tették a továbbképzésekhez 
kapcsolódó módszertani fel-
adatok gyakorlati alkalmazá-
sát, nem ritkán 15 -20 részt-
vevőnek.

Katóka óvó néni 1977-79-
es évben elvégezte a vezetők 
és vezető helyettesek kétéves 
komplex tanfolyamát. Mind-
azokat a vizsgákat sikeresen 

letette, amelyek munkaköré-
vel kapcsolatban szükségessé 
váltak. Az 1981-82-es tanév-
ben óvónők számára szerve-
zett logopédiai tovább kép-
ző tanfolyamot végzett, a 
Megyei Továbbképző Inté-
zet által szervezett tovább-
képzéseken mindig részt vett. 
Fontosnak tartotta az állandó 
jellegű önképzést, a szakiro-
dalom olvasását. 

1979 decemberétől a 
kulcsi település gyermekei 
már nem Rácalmásra jártak 
óvodába, mert Kulcs község-
ben is létesült egy kétcsopor-
tos óvoda, ami felügyeletileg 
a Rácalmási Óvodához tar-
tozott. Így 1979 decembe-
rétől a kulcsi tagóvoda veze-
tője is lett Móker Ferencné 
Katóka. A két óvodában hat 
óvodai csoport működött. 
Kolléganőit mindkét óvodá-

ban igyekezett szakmailag és 
emberileg is a legjobb tudá-
som szerint segíteni. Óvónői 
munkáját tiszta szívvel végez-
te, hivatásának érezte, és szak-
mai tudását sohasem őrizte 
féltékenyen. Minden tapasz-
talatát és gyakorlati tudását 
megosztotta a kolléganőivel.

Rácalmáson aktív közéleti 
életet élt 1975, 1980 és 1985-
ben a Községi Tanács tanács-
tagjává választották.

Pedagógiai munkája elis-
meréséül az alábbi kitünte-
tésekben részesült:

1977-ben a pedagógusna-
pon miniszteri dicséretet ve-
hetett át

1980-ban  a oedagógus-
napon a megyei területen 
végzett 25 éves oktatói ne-
velő munkámért a Megyei 
Tanács Művelődésügyi Osz-
tálya és Pedagógus Szakszer-
vezet elismerésében részesí-
tette

1986-ban a pedagógusnap 
alkalmával a Magyar Nép-
köztársaság  kiváló munká-
ért kitüntetésben részesült

1985-ben Rácalmásért ki-
tüntetést vehetett át.

Szívből gratulálunk a Va-
soklevélhez Móker Ferenc-
né Katókának,  jó egészsé-
get, boldogságot, sok-sok 
örömöt kívánunk neki!

Az önkormányzat és az 
óvoda valamennyi dolgozója
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Hírek a Rácalmási Szerb Hagyományőrző Egyesületnél

Védőszentünnep volt a szerb templomnál
A Rácalmási Szerb Ha-

gyományőrző Egyesület a 
tavaszi ünnepeket szeré-
nyebb keretek között tartot-
ta meg a szerb templomban. 

A koronavírus járványra 
tekintettel, az előírások be-
tartásával a húsvéti feltáma-
dási ünnepet 2020. április 
18-án, a régi hagyományok 
megtartásával ünnepeltük.  
Ez az ünnep a mozgó ün-
nepekhez tartozik. A ke-
leti keresztényeknél a hús-
vét nem mindig esik egybe 
a nyugati keresztényekével. 
A  Juliánusz naptári számí-
tás alapján ebben az évben 
hét nappal későbbre esett a 
húsvét.  

Hagyományosan, gyer-
tyákkal és fáklyákkal világí-
tottunk. A templomba való 
bebocsátás után az atya már 
így köszöntötte a híveket: 
„Hrisztosz Vászkresze” ( Jé-
zus feltámadt). A hívek vá-
laszoltak: „Voisztinu Vászk-
resze” (Valóban feltámadt). 
Ezt a feltámadási liturgia 
alatt többször megismétel-
tük. A szerbek egészen pün-
kösdig így köszöntik egy-
mást. 

A szerbek ünnepein nagy 
jelentősége van a búzának, 
így többek között a templo-
mi és családi védőszent ün-
nepeken, valamint esküvőn, 
születéskor és temetésen is. 

A rácalmási szerb ortodox 
templom védőszent ünnepe, 
Krisztus Mennybemenete-
le, melyet 2020. május 30-án 
tartottunk meg. 

Az ünnep komája tisztét 
még az előző évben az Egye-
sület vállalta el. 

A vendégek meghívásá-
ról, az ünnepi kalácsokról, a 
koljivo (főtt , ízesített búza-
torta) elkészítéséről, az ita-
lokról és az ünnepi kellé-
kekről gondoskodtunk. A 
búza, mint az élet jelképe 

a Koljivo (főtt, ízesített bú-
zatorta) egyik alapanyaga. 
A Koljivo elkészítése nagy 
gondosságot igényel.  A bú-
zát kiválogatjuk, majd ala-
posan, 5-6 vízben megmos-
suk. Feltesszük főni annyi 
vízzel, hogy jól ellepje, for-
rás után ízesítjük egy kis 
sóval.  Lassú lángon időn-
ként megkeverve addig főz-
zük, míg a szemek megpat-
tannak. Hagyjuk kihűlni a 
főzőedényben. Ezután kö-
vetkezik a a keményítő ki-
mosása, ami szintén 5-6 
vízben történik, míg a víz 
átlátszó nem lesz. Leszűrés 
után terítőre helyezve szik-
kasztjuk, majd ezután jöhet 

a főtt búza darálása. Darált 
diót és mazsolát keverünk 
bele, majd ízesítjük mézzel, 
porcukorral, fahéjjal, ruma-
romával, őrölt szegfűszeg-
gel, citrommal. Jól össze-
dolgozzuk, tálcára helyezve 
kialakítjuk a formát, majd 
fél diókkal és hántolt man-
dulával díszítjük. Egy éjsza-
kára hűtőbe kerül, az isten-
tisztelet előtt kerülnek rá a 
cukordíszítések.

Az ünnepi liturgiát Zo-
rán Osztoity püspöki hely-
nök, Andrej Szerzetes Atya 
és Káplán Pál  templomunk 
lelkésze celebrálta, valamint 
Sólyom András diakónus se-
gédkezett. Krisztus Menny-

bemenetelének ünnepét a 
Jávor kórus éneke kísérte. 

Terveinket a nyári hóna-
pokra a templomi ünnepek 
és a Szent Pantaleon zarán-
doklat fogadása határozzák 
meg.

Szeptemberre készülünk 
egy délszláv népzenei kon-
cert megszervezésével.

 Nagy szerb vándorlás 
Október 17-re tűztük ki „ 
A nagy szerb vándorlás” 
330. évfordulójára terve-
zett kultúrműsorunkat, 
melyre szeretettel várunk 
mindenkit. 

Mohainé Csupity Zsófia
elnök
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A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei

Csodálatos Magyarország – Rácalmási Nagy-sziget
A Csodálatos Magyarország internetes portál jelentős fe-

lületet szentel településünk természeti kincsének, a Nagy-
szigetnek. Azt írják az országosan védett szigetünkről: A 
rácalmási Duna-szakasz csodálatos természeti környezeté-
vel, gazdag növény- és állatvilágával csalogató kirándulóhely. 
A védett terület magába foglalja a rácalmási Nagy-szigetet, a 
Duna zátonyszigeteit és a közöttük található ágrendszert. A 
Nagy-sziget hossza 4,5 kilométer, legnagyobb szélessége 1,4 
kilométer. Nem volt ez mindig így, a folyószabályozások hiz-
lalták fel ekkorára, csakúgy mint oly sok más dunai szigetet. 
(Idézet a honlapról, és onnan származik a fotó is)

Érdemes elolvasni a figyelemfelkeltő szövegeket, meg-
nézni a gyönyörű fotókat. A következő az elérhetőség: 

https://csodalatosmagyarorszag.hu/hirek/itthon/az-
orszagosan-vedett-racalmasi-szigetek/?fbclid=IwAR3
M4aHuI5ZP6AH7tc5S-TB1dMyqD7BlGN1FSzJ-
xij8b1XwgTqTg2isxX28

Fotó: Szabó Ildikó
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Remek hangulatban teltek  
a napok az íjásztáborban

Amikor négy éve elkezd-
tük az íjásztáboroztatást, 
az volt az elsődleges célom, 
hogy az utánpótlás nevelés-
nek és a nyári versenyekre 
való felkészülésnek, egyfaj-
ta professzionális hátteret 
hozzak létre, ugyanakkor 
nagyon fontos volt akkor is, 
most is, hogy élményszerűen 
ismerkedhessenek az arra ér-
demes tehetségek az íjászat 
világával; akkor úgy kezd-
tem az írásom „ez egy ha-
gyomány kezdete…”- büsz-
kén mondhatom az lett!

Sokan nem értették, mi-
ért meghívásos, miért szűr-
jük a gyerekeket, miért nem 
álltunk be az önkormányza-
ti szervezés alá  – pedig így 
drágább, egyfajta elitizmus-
sal vádoltak… pedig a válasz 
viszonylag egyszerű az íjá-
szat amellett, hogy egy cso-
dálatos sport, remek szóra-
kozás, vagy éppen vadászati 
mód, veszélyes technikai 
sport, ami az alapadottságo-
kon túl kellő önfegyelmet, 
alázatot, önuralmat, kon-
centrációt, türelmet (sorol-
hatnám) vár el a sportágat 
gyakorló fiataloktól! Ezek-
ből a tulajdonságokból pedig 
mostanság mintha kevesebb 
lenne az általam elvártnál!

Idén szokásosan július 
elején egy hetes időtartam-
ban szerveztünk tábort. A 
résztvevő gyerekek és ifik 
számára egyaránt változatos 
interaktív előadásokkal, ne-
ves előadókkal- igyekeztem 
megtűzdelni a programo-
kat. Étkezésünket kedvez-
ményesen és a mindnyájunk 
megelégedésére a Kiskakas 
Étterem biztosította. Elgon-
dolkodtató, hogy a gyerekek 
nap, mint nap, majd min-
dent megettek…

A délelőtti időszakban 
rendszerint a bemelegítés és 
egyórás technikai gyakorlat 
után elsősorban elméleti jel-
legű foglakozásokra került 
sor, melyben a professzio-
nális elsősegélynyújtástól, a 
sportságat reprezentáló spe-
ciális angol nyelvórán ke-
resztül a hagyományőrzésig, 
mentális tréning, számtalan 
téma előkerült. Délutánon-

ként már a gyakorlaté volt a 
főszerep, persze kinek-kinek 
a saját szintjén előírt edzés-
munka nyújtotta a kelleme-
sen fárasztó élményt, hisz a 
világbajnok ifi versenyző és 
a sportággal ismerkedő lel-
kes amatőr csak látszólag vé-
gezte ugyanazt a tevékeny-
séget. Pedagógusként szívet 
melengető látni, ahogy a ta-
pasztalt íjászok segítenek-, 
mentorálnak egy fiatal kez-
dőt és eközben észrevétlen 
barátságok is szövődnek.

(Itt engedjenek meg ne-
kem egy személyes kitérőt, 
magyarázó gondolatot, hi-
szen az olvasóknak csak egy 
része ismerheti a gyerekeket! 
Jó pár éve az akkor váloga-
tott kerettag ifi versenyző 
Pesei Krisztián egy ilyen tá-
borban karolta a fel a tehet-
séges Reiter Zolit, aki azóta 
korosztályos világ-, és Euró-
pa bajnok és most idén töb-
bek között Ő pátyolgatott jó 
pár, kezdő tizenegy évest… 
individualista világunkban 
nagyon jó ezt látni, megélni; 

egy pedagógusnak, edzőnek 
a legnagyobb sikere, ha ta-
nítványai minden tekintet-
ben túl nőnek rajta!)

Összegzésként a buda-
pesti Eleven Íjászközpont 
professzionális boltjában is 
tartottunk egy egésznapos 
foglakozást, ahol a terem-
lövészeten túl, a minőségi 
íjászfelszerelések megannyi 
változatával is ismerkedtek a 
kezdő íjászok.

Végül a hetet az ifik, Rei-
ter Zoltán és Veres Szabolcs 
segítségével egy remek han-
gulatú 3D-s versennyel zár-
tuk, ahol a versenyzők a tel-
jesítményük függvényében 
kaphatták meg értékes nye-
reményeiket.

A tábort saját iskolai 
szakkörünkön (Vajk Íjász-
kör) túl a Jankovich Mik-
lós Általános Iskola és AMI, 
annak diákönkormányza-
ta, az eleven Íjászközpont és 
Gondán György és a MISZ-
iskolaprogram támogatta. 
Köszönet érte!

Márta István

Koszti Lehel,Ádám Dávid,Szalai Zsombor, Tamási Ádám, Csermák Attila;hátsó sor Kovács Máté,Koszti Le-
vente, Veres Szabolcs, Márta István,Reiter Zoltán,Kunos Miklós a képről Kocsis-Kibédi Lili hiányzik

Kocsis-Kibédi Lili



Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Nyáresti  zenés piknik 
Beethovennel Beethovenről

Beethoven születésének 250. évfordulóját ünnepeljük az 
idei évben. A COVID járvány beleszólt abba az ünnepélyso-
rozatba, amelyre a világ készült. Sok-sok koncert, bemutató, 
előadás elmarad, éppen ezért volt olyan nagy öröm számom-
ra, mikor megtudtam, hogy az év elején betervezett nyáres-
ti pikniket megtarthatjuk. A Rácalmási Művelődési Ház és 
Könyvtár hátsó teraszán megrendezésre kerülő, kis piknikkel 
egybekötött beszélgetésre és zenehallgatásra hívjuk mind-
azon érdeklődőket, akik szívesen ismerkednének meg Bee-
thoven életének részleteivel, avval a korszakkal, amiben ő élt 
és alkotott. Szeretnénk, ha nemcsak a zseniális muzsikust, a 
művészt ismerné meg jobban a hallgatóság, hanem a kisfiút, 
a barátot, az embert is.

A programot színesíti a Rácalmási Glória Kamarakórus 
néhány Beethoven dal előadásával és a Holdfény szonáta első 
tételét is meghallgathatjuk Péczi Adrienn tolmácsolásában.

Köszönjük a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 
munkatársainak segítségét!

Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt 17 órai kez-
dettel!

Gyalus Boglárka- Rácalmási Glória Kamarakórus



Könyvtári percek
Nyár a könyvtárban

Idén nyáron 
rendhagyó módon 
nem lesz nyári szü-
net a könyvtárban, a 
járványügyi előírá-
sok betartása mel-
lett a megszokott 
nyitvatartással vá-
runk mindenkit!

Igyekszünk fo-
lyamatosan kelle-
mes kikapcsolódást nyújtó könyveket biztosítani, ezért rend-
szeresen érkeznek az újdonságok a könyvtárba. Sok szép, 
friss megjelenésű kötet már megérkezett hozzánk, és ren-
geteg lesz még a nyár folyamán! Érdemes figyelni a kíná-
latunkat!

Július 20-tól már a megszokott rend szerint számoljuk a 
késedelmi díjakat, ezért kérjük, hogy mindenki figyelje a kint 
lévő könyvei kölcsönzési határidejét.

A Nincs időm olvasni kihívásban a július Hemingway hó-
napja, tőle kell elolvasni egy választott kötetet, a közös könyv 
pedig a ma is népszerű Az öreg halász és a tenger! Ajánlópol-
cunkon megtalálhatók a könyvtár Hemingway kötetei, me-
lyeket szeretettel ajánlunk!

Várunk mindenkit szeretettel a könyvtárba!
Schmidt-Czetli Ágnes

könyvtáros-művelődésszervező
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Útvonalak:
1. Adony, Czigler tó – Kulcs, Arany János utcai kereszt 

(kb. 7 km)
Indulás: 2020. augusztus 15. – szombat – reggel 9 órakor.
2. Dunaújváros, Óvárosi római katolikus templom – 

Kulcs, Arany J. utcai kereszt (kb. 12 km)
Indulás: 2020. augusztus 15. – szombat – reggel 7.30-kor.

A jelentkezőket fogadja és felvilágosítást ad: Radnóné 
Erzsike, telefonszám: +36 20 5819483, mail: radnoerzsi@
gmail.com. A kulcsi keresztnél szerény agapéval egybekö-
tött beszélgetés lesz az év eddigi küzdelmeiről, a családok 
által megélt nehézségekről, a világ testi és lelki egészségéről.

Jöjjön Kulcsra, szeretettel várjuk!

Rácalmási Szigetfutás 2020
Idén nagyon nagy sajnálatunkra a sokak által várt 3. Szi-

getfutás elmaradt.
A közel 700 fős látogatottságú rendezvényünket a 

rácalmási lakosok és minden sportolni vágyó védelme érde-
kében elhalasztottuk jövő évre.

Ezúton is köszönjük szépen a biztató és kedves szavakat, 
sokat segítettek ebben a nehéz helyzetben.

A nagy érdeklődésre való tekintettel megszerveztük a Szi-
getfutás virtuális változatát, hogy idén se maradjanak kihí-
vás és érem nélkül a rendezvényünket kedvelő lelkes futóink.

A Virtuális futás lényege, hogy 2020. 07. 01 és 31-e kö-
zött, a Szigetfutás távjait (3, 5, 11, 21 km futás, 25 km kerék-
pár) bárhol lehet teljesíteni, ahol jólesik! Szintidő nincs, he-
lyezés nincs, de lesznek meglepetések és ajándék sorsolások!

A futás vagy a kerékpározás egy megfelelő alkalmazás-
sal (Polar, Endomondo, stb…) rögzített eredményének be-

küldése után, augusztusban 
postázzuk az egyedi, erre 
az alkalomra tervezett ér-
münket.

A nevezésről és a telje-
sítés igazolásáról részletes 
információk a www.racal-
masiszigetfutás.hu honla-
pon vagy a facabbok.ra-
calmasi szigetfutás oldalán 
találhatók.

További információ: 06 70 / 510 1044
Kellemes futást, kerékpározást és jó egészséget kívánok 

mindenkinek! 
Nagy Gábor

szervező
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A gyógyítás története: 

Járványok a múltban
Az emberiség történel-

mét végigkísérték a pusztító 
járványok. Úgy gondoltuk, 
hogy a régi idők higiénés hi-
ányosságainak, babonáinak, 
betegségekkel kapcsolatos 
téveszméinek felszámolásá-
val, a védőoltások elterjedé-
sével ennek gátat vetettünk. 
Most megtanultuk, hogy 
még a modern orvostudo-
mány korában is bármikor 
elterjedhet az egész világban 
egy veszélyes fertőző beteg-
ség, mindegy, hogy egy kínai 
piacon vagy az őserdő mé-
lyén tört ki. 

A legrettenetesebb pusztítók
Minden idők legretteget-

tebb és legnagyobb pusztítást 
végző betegségének a pestist 
(dögvész, fekete halál, cso-
ma) tartják, mely a 14. szá-
zadban kiirtotta fél Európát. 
Több hullámban is vissza-
tért, első és utolsó pusztítása 
között ezer esztendő telt el. 
Magyarországon Nagy Lajos 
király uralkodása alatt hatal-
masodott el a ragály. Súlyos 
helyzet alakult ki a törökkel 
vívott harcok idején is. Hogy 
a Rácalmás területén lévő 
három falu a háború, az an-
nak következtében kialakuló 
éhinség, vagy az ezekkel kar-
öltve járó pestis következté-
ben halt ki, eldönthetetlen, 
de bizonyára szerepe volt 
benne mindegyiknek. Mivel 
a Fejér vármegyében őrzött 
okiratok a török hódoltság 
első éveiben teljesen elpusz-
tultak, ezt jószerével soha-
sem tudjuk meg.

Az első részletesen do-
kumentált járvány az 1831-
ben megjelenő új, addig is-
meretlen ragály, a kolera volt. 
1830-ban gyenge termést 
takarítottak be, és tavasszal 
már sok családnál kevés vagy 

egyáltalán nem volt élelem. 
Már a kortársak is rámutat-
tak arra, hogy a betegség leg-
főbb előmozdítója a sanyarú 
élet, az egészségtelen táplál-
kozás, és a higiénia hiánya. 
A gyors lefolyású betegség 
minden második esetben 
halállal végződött. Miután 
rájöttek, hogy a kór elsősor-
ban az ivóvíz közvetítésével 
terjed, a kutakat bizmuttal 
kezelték, aminek túladago-
lása mérgezéseket okozott.  
A köznép körében, - látván, 
hogy az uraságokat elkerü-
li a kolera, - elterjedt, hogy 
a földesurak emberei meg-
mérgezik a kutakat. Mivel a 
fertőzés rendszeresen a nyá-
ri időszakban szedte az ál-
dozatait, úgy tartották, hogy 
az éretlen gyümölcs, dinnye, 
uborka fogyasztása okozza. 
Az emberek az ima, a böjt, 
a búcsújárás erejében bíztak.

Kolera: Rácalmáson ülésezet 
az egészségügyi bizottság

Fejér vármegye védelmi 
intézkedéseket foganatosí-
tott a kolera járvány meg-
akadályozása érdekében. 
Polgárőrséget szerveztek, 
hogy a Duna túlsó partjáról 
minden átkelést megakadá-
lyozzanak. Ennek érdeké-
ben lezárták a rácalmási ré-
vet is. Megtiltották az éjjeli 
őrlést a dunai molnároknak, 
nehogy a malomkerék zaját 
kihasználva az éjszaka sö-
tétjében a túlsó partról em-
berek átlopakodhassanak. 
Megparancsolták, hogy a la-
dikokat, csónakokat az át-
kelőhelyeknél, réveknél az 
éj beállta előtt a polgárőrség 
felügyelete alá helyezzék. A 
megyében egészségügyi bi-
zottság alakult, amely ülése-
it az első időkben Rácalmá-
son tartotta. A községekbe 

kolerabiztosokat küldtek ki, 
és bezárták az iskolákat. Bár 
Ercsiben veszteglő házat je-
löltek ki, hogy a járványve-
szélyes területről érkezőket 
tíz napig megfigyelés alatt 
tartsák, árujukat, ruháikat, 
okmányaikat pedig fertőt-
lenítsék, mégis ők váltak a 
megyében a kolera első ál-
dozatává. Mivel a polgár-
őrség nem volt elégséges a 
Dunapart őrzésére, ezért a 
megyében állomásozó Fer-
dinánd főherceg huszárez-
redének egységeit is bevon-
ták. Rácalmáson július 24. 
után ütötte fel a fejét a jár-
vány, mely 128 áldozatot kö-
vetelt. A halottakat tömeg-
sírokba temették. A kolera 
még két hullámban tért visz-
sza, az 1848-49-es szabad-
ságharc idején, majd utoljá-
ra 1872-ben. Szórványosan 
a későbbiekben is felütötte 
a fejét. 1886-ban Rácalmá-
son és Dunapentelén össze-
sen 43 kolera megbetegedés 
merült fel, mely 27 esetben 
végződött halállal. Az alis-
pán a járvány terjedésének 
megakadályozása érdekében 
az érintett településeken jár-
ványbizottságokat alakított, 
„járványkórodákat” rende-
zett be, utcabiztosokat ren-
delt ki, a két község gőzha-
jóállomásain állandó orvosi 
szemlét működtetett, és a 
tiszti főorvossal a helyszín-
re utazott, hogy az óvintéz-
kedések pontos végrehajtá-
sát ellenőrizze. Az 1886-os 
esztendőben a kolera mel-
lett vészhimlő (feketehimlő) 
járvány is dúlt Rácalmáson, 
ahol az „újraoltás is eszkö-
zöltetett”. Kolerában való 
megbetegedést 1910-ben je-
gyeztek fel utoljára.

1888-ban roncsoló to-
roklob tizedelte a rácalmási 

gyermekeket, akik körében a 
19. században járványos jel-
leggel uralkodott a kanyaró, 
a vörheny, a torokgyík, és a 
szamárköhögés. Az anya-
könyvekben a felnőtt korú 
lakosság halálozási okaiként 
a fertőző betegségek közül a 
hagymáz (tífusz, vagy lázas 
állapot), a bujakór, a váltó-
láz (malária) van megjelölve. 
1904-ben a belügyminiszter 
körrendeletet adott ki a ma-
láriával kapcsolatos adatok 
összegyűjtésére. „Rácalmás 
község a Duna mellett emel-
kedett talajon fekszik és bár 
talajviszonyai kielégítők-
nek tekinthetők (nem mo-
csaras), váltólázas (maláriás) 
beteg elég sok akad a lakos-
sága között; a Duna közel-
sége miatt a községben min-
denfelé roppant sok szúnyog 
látható.” Az utolsó nagy jár-
vány az 1918-as spanyolnát-
ha volt, mely elsősorban a 
fiatalok közül szedte az ál-
dozatait. 

Nem tűntek el a földről
Az éhinség, az egészség-

telen lakókörnyezet, a ba-
bonák (pl. a védőoltások 
tudományosan megalapo-
zatlan véleményeken ala-
puló ellenzése) nem tűntek 
el a földről. Ideje volna át-
gondolni, hogy mit kellene 
változtatni életvitelünkön 
ahhoz, hogy elkerülhetőek 
legyenek a járványok. „Éve-
ken át nem hallottuk meg a 
tudósok szavát, akik arra fi-
gyelmeztettek, hogy a ter-
mészeti környezet semmibe 
vételével, azzal, hogy erdő-
ket irtunk, az állatvilág és az 
emberek közti távolság egy-
re csökken, ami megkönnyí-
ti a kórokozók dolgát.” ( Jane 
Goodall)

Németh Miklósné
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIKTÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Szepsy Szüts Miklós és Ilona Rácalmás első gyógyszerészei 
Nagyon ritkán találkozha-

tunk olyan esettel, hogy egy fa-
mília öt tagja ugyanolyan vég-
zettségű és ugyanazt a szakmát 
gyakorolja. Jelen esetünkben a 
Szepsy Szüts família egy ilyen 
különleges család. Ilona és két 
testvére, Júlia és Kálmán, il-
letve két nagybátyja, Miklós 
és Ernő gyógyszerészek vol-
tak, valamint gyógyszertár tu-
lajdonosok. Valamennyien a 
Budapesti Tudományegyetem 
Gyógyszerészeti Intézetében 
szerezték diplomájukat. Utó-
daik közül is többen gyógy-
szerészek lettek. 

Ráczalmáson az első 
gyógyszertárat Szüts Mik-
lós alapította és 40 éven át ő 
és unokahúga, Ilona üzemel-
tették.

A Szepsy Szűts család Gö-
mör megyei eredetű s innen 
származtak át Abaúj - Zemp-
lén megyébe, ahol 1750-ben 
bizonyságlevelet, 1811-ben 
nemesi bizonyítványt kaptak. 

A Szepsy Szücs István 
(1823-1876) családja Megya-
szón élt. István váradi Búza 
Erzsébetet 1848-ban vette fe-
leségül. Tíz gyermekük szü-
letett: Zsuzsanna1848, István 
1850, József 1852, Julian-
na 1854, Károly 0857, Ist-
ván1859, Miklós és Erzsébet 
1864, Bertalan 1869 és Ernő 
1876. (Érdekes: Petőfi Sándor 
vándorlásai során 1844 febru-
árjában Szepsy Szüts István 
törvénybíró házában talált éj-
szakai szállást.)

A gyermekek közül Miklós 
és Ernő Miskolcon végezték a 
középiskolát, majd Budapes-
ten gyógyszerész diplomát 
szereztek. Ernő Budapesten 
helyezkedett el, majd vásárolt 
egy gyógyszertárat és abban 

dogozott. Miklós szintén Bu-
dapesten egy gyógyszertárban 
talált munkát, melyben 10 évig 
tevékenykedett. Ezután vásá-
rolt Ráczalmáson egy épületet 
és alakította át gyógyszertárrá. 

Rácalmáson 1898 előtt 
nem volt gyógyszertár. Ko-
rábban az orvosok tartottak 
maguknál különböző gyógy-
szereket és a betegeket ők lát-
ták el. Miklós a Kossuth utcá-
ban a községháza mellett egy 
1892-ben épült házat alakított 
át a gyógyszertári igényeknek 
megfelelően, amit 1898-ban a 
Megváltó néven nyitott meg. 
A megnyitás előtt dr. Var-
ga Zsigmond megyei tiszti-
főorvos és Poór Gusztáv já-
rási főszolgabíró ellenőrizték 
és vizsgálták meg a gyógy-
szertárat. A főorvos a gyógy-
szertár csinos berendezése és 
a beszerzett nagymennyiségű 
gyógyszerek felett legnagyobb 
elismerését fejezte ki. Szüts 
Miklós a megnyitás alkalmá-
ból a központi vendéglőben 
fogadta a felköszöntőket. 

Ebben az időben a gyógy-
szerészekre nagyobb felelős-
ség hárult, mint ma. Ma a 
gyógyszerész hátranyúl és ki-
veszi a szekrényből a gyári-
lag becsomagolt készítményt. 

Miklós idejében az orvos a 
receptre 3-4-5 összetevőt írt 
fel különböző arányban és a 
gyógyszerész ez alapján ösz-
szeállította. Gyakran a beteg 
nem recepttel ment a gyógy-
szertárba, hanem elmond-
ta panaszát, a gyógyszerész 
meghallgatta és kevert neki 
egy gyógyírt.

Az 1910-es években álta-
lunk ismeretlen okok miatt 
Miklós eladta a Kossuth La-
jos utcai gyógyszertárát és a 
szemben lévő házat vette meg 
és alakította át gyógyszertárrá 
és lakássá. Ez a gyógyszertár 
az 1977-es parcsúszásig mű-
ködött.

Szepsy Szücs József (1852-
1939) megismerkedett Kris-
ton Máriával (1866-? ), aki 
Nagy Kinizsen élt családjával 
és 1883-ban benősült a Kris-
ton családba. Eleinte Nagy 
Kinizsen (Miskolctól északra 
20 km), éltek és földbirtoko-
sok voltak. Itt született: Irma 
(1885- ?), Kálmán (1887-
1959) Később elköltöztek 
Nagycsécsre, (Miskolctól dél-
re 25 km.) Itt még két gyer-
mekük született: Júlia (1889-
1976) és Ilona (1892-1964) 

Mária, Ilona születése után 
hamarosan meghalt, ezért a 

gyerekeket nagynénjük, Szep-
sy Szücs Zsuzsanna nevelte.

Mind a négy gyermek 
Miskolcon járt középiskolába 
és innen kerültek a budapesti 
egyetemekre. Kálmán, Júlia és 
Ilona gyógyszerésznek tanul-
tak. Ilona és Júlia a három év 
korkülönbség ellenére, 1916-
ban, egy időben fejezték be az 
egyetemet. 

Az apa sokat költött gyer-
mekei taníttatására, ezért a 
birtok egy része is elfogyott.

Ilona a két év gyakornoki 
idejét miskolci gyógyszertár-
ban töltötte. 1918 tavaszán a 
kisújszállási gyógyszertárban 
vállalt kis időre munkát, de ez 
nem felelt meg számára, ezért 
még az évben visszaköltö-
zött Miskolcra és egy miskol-
ci gyógyszertárban dolgozott. 
Visszaköltözésében az is köz-
rejátszott, hogy gyakornoki 
évei alatt megismerkedett le-
endő férjével, Dávid Lászlóval.

Ilona 1918-ban férjhez 
ment Dávid Lászlóhoz (1885-
1948) a Miskolci Katolikus 
Főgimnázium tanárához. Dá-
vid László nem csak irodal-
mat tanító tanár volt, hanem 
irodalmár, költő és író is. Iro-
dalmi pályázatokon rendsze-
resen részt vett és díjakat nyert. 
1922-ben Petőfi Sándor szü-
letésének 100-ik évfordulóján 
a VII. Vegyes Dandár katoná-
inak tartott szabadelőadást ar-
ról, hogy ki is volt nekünk Pe-
tőfi Sándor. 1923-ban a Toldy 
Kör elbeszélő költemény pá-
lyázatának nyertese. 1927-ben 
Kincsesház címmel könyvet 
adott ki, melyben az ifjúság 
számára ajánlott, jól szavalha-
tó versek voltak. A gyermekek 
számára mesekönyvet is írt.

(Folytatjuk)

A régi gyógyszertár egy korabeli képeslapon
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

Újra használatban a Sportcsarnok 
2020. júniusában megnyitottuk a sportcsarnok belső tereit, és ismét használhatják a megfelelő higiéniai előírásokat be-

tartva a látogatók küzdőterünket, edzőtermünket és az öltözőket. Júliusban a meleg idő ellenére illusztris csapatok edzet-
tek, edző táboroztak nálunk.

Ha nyár, akkor (edző)táborok!
A hónap végén és augusztus elején a fővárosi Ferencvárosi Torna Club utánpótlás csapatai veszik birtokba küzdőte-

rünket, és tartják meg nyári alapozó felkészülésüket Rácalmáson. Ezen kívül megkezdi munkáját és utánpótlás tobor-
zását a Rácalmás Sportegyesület U-10-11-es kézilabda csapata. Ők augusztus 3-tól napközis táborba várják a mozogni 
vágyó gyerekeket.

„Mindent bele!” tábor
Az újság megjelenésekor zajlik a sportcsarnok „Mindent bele!” tábora. A gyermekek sokféle mozgásos játékot, feladatot 

próbálhatnak ki a hét során, kirándulunk, vízi programot szervezünk, lovas élményben lehet részük, kreatívkodunk és sok 
meglepetés is várja a résztvevőket.

Európai Sporthét - II. Rácalmási Sportágválasztó 
A tavalyi évhez hasonlóan, idén szeptemberben is megrendezheti Európa szerte minden ország az Európai Sporthét el-

nevezésű szabadidősportot népszerűsítő programhetét. Tavaly a Magyar Szabadidősport Szövetség kezdeményezéséhez 
csatlakozva, mi is részt vettünk a sporthét programsorozatában. Azt a remek hírt kaptuk a szövetségtől, hogy idén szeptem-
ber 23-30 között kicsit másképp mint eddig, de megrendezhetőek az események. Így aztán szeptemberben, mint az elmúlt 
évben is, a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok készül programokkal, illetve szeptember 26-ára tervezzük a II. 
Rácalmási Sportágválasztóval. Idén több helyszínen, a kültéri programokat előnyben részesítve szervezünk egy aktív napot 
az érdeklődők számára.

Kézilabda: DKKA felnőtt női csapatának edzéseRöplabda: 2005-2006-ban születettek válogatott edzőtábora
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Hamarosan megnyitja kapuit 
a Vizi Gábor vízitúra megállóhely

Mozgalmas volt az elmúlt 12 év a Rácalmás Sportegye-
sület Vízisport szakosztályának életében. Bölcskei Ferenc 
a szakosztály vezetője, a kezdetek óta azon munkálkodott, 
hogy Duna-parti település lévén, Rácalmáson lehetőség le-
gyen a vízisportolásra. Az utánpótlás nevelő szakosztály 15 
gyerekkel kezdte meg a kajak-kenu edzéseket konténerek-
ben. A mostanihoz képest nagyon kezdetleges körülmények 
között. Nagyobb egyesületek kiselejtezett eszközeivel vág-
tak bele a munkába. Ahogy teltek múltak a hónapok és évek, 
a szakosztályvezető sok-sok befektetett munkájának, a szü-
lői összefogásnak és az Önkormányzat támogatásának kö-
szönhetően, elkezdődött valami, ami már jelentős sportsi-
kerekhez vezette a Rácalmás SE színeiben induló kajakos 
és kenus fiatalokat. A teljesség igénye nélkül, ifjúsági európa 
bajnok, (Bucsi Bence). Ifjúsági olimpiai érmes (EYOF) két-
szeres Maraton Világbajnok (Horváth Benedek) számtalan 
magyar bajnok és érmes versenyzők készültek fel az eddig 
ismert csónaktároló és öltöző komplexumban. Szabadidő-
sport: Közben több szülőből szabadidős sportoló lett, alkal-
mi evezéseikkel.

A tavalyi évben a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, egy Eu-
rópai Uniós forrásnak (GINOP – 7.1.2-15-ös felhívásnak) 
köszönhetően, lehetőséget kapott Vízitúra megállóhelyek 
létesítésére pályázni. Konzorciumban, 8 konzorciumi taggal 
pályázott a forrásra. A megállóhelyeknek, a pályázat benyúj-
tásához feltételeknek kellett megfelelniük, mely feltételek 
teljesítéséhez Rácalmás Város Önkormányzat, mint pályázó, 
adott támogatást, vállalt önrészt, így elkezdődhetett a „Csó-
nakház és Sportöltöző bővítése I. ütem” elnevezésű beruhá-
zás a Duna-parton. Mára elkészült a kivitelezés, és hamaro-
san megkezdi próbaüzemszerű működését a megállóhely. Az 
új létesítmény, 2020. augusztus 1-jével nyitja meg kapuit, és 
várja a vízituristákat, aktív kikapcsolódásra vágyókat és ter-
mészetesen a rácalmásiakat, a Vízisport szakosztály sporto-
lóit, a gyermekeket, akik ezután sok olyan lehetőséghez jut-
nak majd, mely a felkészülésüket megkönnyíti. 

A vízitúra megállóhely nevét a nemrég elhunyt Vizi Gá-
borról kapta. Vizi Gábor a kajak-kenu versenysportban és 

utánpótlásnevelésben kiemelkedő eredményeket ért el edző-
ként. Korábban a Dunaferr SE edzője volt, az utóbbi 6 évben 
pedig a Rácalmás SE fiataljait tréningezte, hatalmas sikere-
ket elérve, hiszen a vele közös munka során ért el nemzetkö-
zi sikereket Horváth Benedek, aki Ifjúsági Maraton Kajak-
Kenu világbajnokságon egyéniben és párosban is aranyérmet 
szerzett, az EYOF-on háromszoros ezüstérmes, 2019-ben 
pedig utánpótlás korosztályban az év kenusa lett és a sike-
reinek még nincs vége, hiszen nagy tervei vannak, és ke-
ményen dolgozik a kitűzött céljaiért. Mivel szakosztályunk 
utánpótlás nevelő, felnőttként a Dunaferrben folytatja pá-
lyafutását. Vizi Gábor edzőnek azonban Benedeken kívül 
sok növendéke volt, akik közül például Pálizs Attila világ-
bajnok és olimpiai helyezett lett, vagy Malomsoki Sándor 
ifjúsági és felnőtt világbajnoki címig menetelt, Bucsi Bence 
Ifjúsági Európa bajnokságot nyert. Nagy Ivo Máté és Bu-
csi Bálint ORV érmesek. A nagyszerű kenus edző szakmai 
tudása és munkája előtt tisztelegve határoztunk úgy, hogy a 
rácalmási vízitúra megállóhely az ő nevét viselje.

A létesítmény a Rácalmási Rendezvényközpont és Sport-
csarnok telephelyeként funkcionál majd. A vízitúra megálló-
hely működésével, üzemelésével kapcsolatban az intézmény 
vezetőjét, Deimel Petrát a telephely szakmai működésével 
kapcsolatban pedig Bölcskei Ferencet kereshetik az érdek-
lődők az alábbi elérhetőségeken:

Rácalmási Rendezvényközpont 
és Sportcsarnok – Vizi Gábor vízitúra 
megállóhely
Deimel Petra 06/30-632-2721 
 sportcsarnok@racalmas.hu
Bölcskei Ferenc 06/30-710-1670 
 bolcskeif@invitel.hu

Deimel Petra

Vizi Gábor vízitúra megállóhely
Fotó: Zirigh Balázs
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Régiós versenyen 
voltak az evezősök

A Rácalmás SE vízisportosai, Antal Iván tanítványai régiós versenyen 
vettek részt Tolnán a közelmúltban. Nagy Roland, Poszpischil Lőrinc, 
Wágner Luca, Poszpischil Luca, Somogyi Örs, Osvai Gergő jól szerepelt 
a megmérettetésen Bölcskei Ferenc szakosztályvezető

Két hétig táboroztak 
a vízisportosaink

A szakosztály tagjai júliusban kettő hetet töltöttek vízi táborban, 
minde nap 9 és 16 óra között tölthették együtt, illetve a vízen az időt
 Bölcskei Ferenc szakosztályvezető

Kiskakas Vendéglő Rácalmás
Tel. 06-25-440-185, 06-30-263-6445

Napi menü házhozszállítás: 
4 féle napi menüből választhat. A 9:30-ig leadott rendelését 10-12 óra között, az utána leadott ren-

delését pedig 12-14 óra között melegen házhoz szállítjuk. Menürendelését akár az egész hónapra ösz-
szeválogathatja és leadhatja, így a rohanós hétköznapokon le van a gondja a főzésről.

Rendezvényekre, szülinapokra és egyéb eseményekre válogasson közkedvelt családi tálainkból, vagy 
akár a többféle étlapunkról (Menü, Á la Carte, Hamburger), melyekről további 
információt talál:  www.kiskakasvendeglo.hu weblapunkon. Hívjon minket a 
fenti telefonszámok bármelyikén!

Egy kis ízelítő tálainkból, melyekből 8 féle található étlapunkon, de ké-
résére egyedileg összeállított tálra is van lehetőség: 

Extra bőség tál: Extra bőség tál 4 személyre 9600 Ft.
2 db kijevi csirke mell
2 db baconnal-sajttal-lilahagymával töltött sertés karaj
2 db rántott csirke mell
2 db roston tarja tükörtojással
2 db rántott sajt
2 db füstölt sajttal töltött gomba
6 db rántott hagyma karika
Köret: rizi-bizi, steak burgonya 2-2 adag
A tál 2 személyre is kérhető ebben az esetben,  a tálon a fentiek fele található, 4900 Ft.
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Tel. 06-25-440-185, 06-30-263-6445
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ApróhirdetésApróhirdetés
Bontott fa ablakkeretek és fém redőnyök ingyen elvihetők. Sürgős! 

Telefon: +36307851945
q

GARÁZSVÁSÁR 2020. 08. 01-jén. Cím: Rácalmás, Jégmadár 
utca 1.

q
Gidahús, kecskehús megrendelésre eladó. Telefonszám: 06-

70/330-8145

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2019. augusztus 19-én, 

szerdán jelenik meg. 
Lapzárta: 2019. augusztus 10-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

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

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

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!

Márton Blanka, 2020.06.29., Mikszáth K. utca
Fridrich Nia. 2020.07.04., Csillag utca
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Kis
anyakönyv

SZÜLETÉSNAPRA
Szabó Jánosné
 91 éves
Belcsug Arisztidné
 90 éves

Születésnapjukon szeretettel 
köszönti őket:

Nagy Lászlóné Éva és családja

Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 25/517-850 
  Jegyző  25/517-866
  Polgármester 25/517-855 
  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864
  Pénzügyi iroda: 25/517-861 
  Településfejlesztési iroda: 25/517-856
  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
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
Bozai Márton katolikus plébános: 20-354-8122
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

Bieganski Attila
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!

Rácalmás 
Rácalmás Önkormányzatának kiadványa

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Szántó Béla (elnök), Bíró Béla. 
Szerkesztőség levélcíme: 2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. Telefon: (25) 440-001
Nyomdai munkák: Hibridlevél Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 107-113. 

Felelős vezető: Lénárt Balázs ügyvezető

Minden típusú asztalos munkát vállalok! 
Telefonszám: 

06-70/2345-228
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Lakóhelyünk képekben
                       Rácz-Lambada József fotói


