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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.
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Beethovennel – Beethovenről 
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Idén csak gondolatban lehetünk együtt az állami és városünnepünkön

Augusztus 20. - államalapítás 
és Rácalmás városünnepe

Augusztus 20-án a ma-
gyar államalapítást ünne-
peljük, azt a folyamatot, 
amelynek révén a magyarság 
beilleszkedett Európába és a 
X. század kezdetére hazánk a 
középkori keresztény orszá-
gok által, valamint a pápa-
ság részéről is elismert, ön-
álló, szuverén országgá vált. 
Az esemény azért is óriási 
jelentőséggel bírt, mert sza-
vatolta fennmaradásunkat és 
legitimálta helyünket az eu-
rópai népek közösségében.

Ünnepi köszöntő, törté-
nelmi és társadalmi visszate-
kintés,  műsorok, az új kenyér 
megszentelése és megszegé-
se, koncert, tűzijáték... – így 
töltöttük az augusztálisokat. 

De idén egészen más  
minden – más lesz a husza-
dika is. A kornavírus miatt 
2020-ban nem lesz állam-

alapítási nagyrendezvény,  új 
kenyér ünnep, tűzijáték, nem 
lesz Rácalmási Városnap – 
nem engedélyezettek az 500 
fő feletti rendezvények.

Számunkra duplán szo-
morú, hogy nem ünnepel-
hetünk együtt, hiszen van 
lakóhelyünk városnapja is. A 
Rácalmás várossá nyilvání-
tásáról szóló dokumentu-
mot 2009. július 1-én írta 
alá a Magyar Köztársaság 
elnöke.  

Öltöztessük fel lelkünket 
az ünnepre! Gondolatban le-
gyünk együtt augusztus 20-
án! Ezt az alkalmat ragadom 
meg arra, hogy köszöntsem 
Rácalmást és lakosságát az 
államalapítás ünnepe és a vá-
rossá nyilvánítás alkalmából.

Schrick István 
Rácalmás polgármestereA várossá nyilvánítás óta is folyamatos fejlődés jellemzi Rácalmást

A Fradi négy csapattal tért 
vissza a sportcsarnokunkba, 
itt tartották az edzőtáborukat
 10. oldal
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Győri Balázs István papi jelmondata: 
„Legyen nekem a Te akaratod szerint”

Katolikus plébánosunk, 
Bozai Márton elköszönt a 
rácalmási hívőktől, őt más-
hová szólította a kötelesség. 

Utódja a 28 éves Győri 
Balázs István lett, aki a kö-
vetkezőket mondja el önma-
gáról a „Központi szeminá-
rium” honlapon:

„1992-ben születtem egy 
baranyai városban, Komlón. 
2014 nyarán úgy éreztem – 
mint már korábban több-
ször is –, hogy engem az Úr 
elhívott magához, hogy pap 
legyek. Korábban nem volt 
ilyen erős az elhivatottság 
érzés, és hamar el is múlt, 
de ekkor úgy éreztem, hogy 
biztos. 1-2 heti gondolkodás 
után úgy döntöttem, hogy 
beadom jelentkezésemet a 

Székesfehérvári Egyház-
megye püspökének, Spányi 
Antal megyéspüspök részé-
re. Akkor is és most is úgy 
érzem, hogy az Úr a papi 
hivatást adta számomra, és 
hogy:

teljes szívvel szeretném 
szolgálni az Urat, és majdan a 
rám bízottakat.”

Győri Balázs István a di-
akónusi gyakorlatát Adony-
ban töltötte 2019-2020. 
között. Káplán Dunaújvá-
rosban 2020-tól. 

A szolgálati helye: Adony. 
Ellátja még Rácalmást, 

Perkátát, Szabadegyházát.
Győri Balázst Székesfe-

hérváron szentelték pappá 
2020. június 24-én. 

Balázs atya elérhetősége:
Mobil: 0630-299-0428
E-mail: gy.balazsi.atya@

gmail.com
A Magyar Kurír katoli-

kus hírportálon olvashattuk 

nemrég, hogy a fiatalember a 
papszentelése előtti délelőt-
tön vallott a hivatásáról. 

„A papságon belül a tanítás a 
vágyálmom. A tanítással bár-
honnan fel lehet emelni egy 
embert, és azt, aki többnek 
képzeli magát másoknál, visz-
szahelyezni a megfelelő szint-
re.”

Győri Balázs István 
Adonyban és az öt filiában 
alaposan belekóstolt a hit-
oktatásba. A feladat annyi-
ra vonzotta, hogy visszaült 
az iskolapadba, és hittanár–
nevelőtanár szakképesítést 
szerzett a Sapientia Szer-
zetesi Hittudományi Főis-
kolán.

Győri Balázs István
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Rácalmás 2009. július 1. óta város
A Rácalmás várossá nyil-

vánításáról szóló dokumen-
tumot 11 évvel ezelőtt, 2009. 
július 1-én írta alá a Magyar 
Köztársaság elnöke. Az inf-
rastrukturális ellátottság, a 
népesség folyamatos gyara-
podása, az intézmények álla-
pota, a település növekedése,  
a rohamos fejlődése olyan 
érvek voltak, amelyek miatt 
városi rangra érdemesítették 
lakóhelyünket. A fejlődés-
nek nagy lendületet adott 
a Hankook Tire idetelepü-
lése.

Városként nagy remé-
nyekkel, optimizmussal  te-
kintettünk a jövőbe. Ám 
kondícióink, sajnos nem ja-
vultak, a szolidaritási hozzá-
járulás bevezetése óta lénye-
gesen más feltételek között 
gazdálkodik az önkormány-
zat, mint  korábban. Vi-
szont tele vannak a városhá-
za szekrényei tervekkel, az új 
kihívásokra készen várjuk az 
új lehetőségeket. A Magyar 
Falu program már kínál for-
rásokat, jó érzés, hogy en-
nek köszönhetően fejleszt-
hetjük most az egészségügyi 
ellátást, orvosaink műszer-
parkját. Bízunk abban, hogy 
a most induló programozási 
időszak is tartogat számunk-
ra új és kedvező forrásokat. 
Bízunk benne, hogy az elő-
készítő munka meghozza 
gyümölcsét, és a még hiány-
zó infrastrukturális beru-

házásokat, utakat, járdákat, 
kerékpárutakat megvalósít-
hatjuk, valamint nagy ter-
vünk az idősek otthona, a 
volt városháza felújítása. 

A nagy-nagy álom termé-
szetesen a fürdő, ám ez ma 
már kizárólag csak pályázati 
forrásból képzelhető el, mert 
az elmúlt években milliárdos 
nagyságrendű volt az elvo-
nás az önkormányzati büd-
zséből, tehát saját forrásból 
ezt megoldani ma, illetve az 
elkövetkező években nem 
leszünk képesek. De készü-
lünk erre is, és amint az élet 
lehetőséget kínál, azt azon-
nal megragadjuk és igyeke-
zünk kihasználni. 

Komoly fejtörést okozó 
gondokkal küzdünk, amit a 
koronavírus-járvány csak te-
tézett 2020 márciusa óta. 

De igyekszünk megbir-
kózni minden nehézséggel. 

Sok-sok erőt ad a megoldá-
sok és új lehetőségek keresé-
séhez, amikor végig megyek 
Rácalmás utcáin. Szépen 
gondozott, virágzó porták, 
rendezett közterületek, mo-
solygó emberek, kedves sza-
vak... Jó érzés ez egy tele-
pülésvezető számára. Talán 
nem túlzás azt mondani, 
hogy még most sem lehet 
okunk panaszra, hiszen évről 
évre fejlődünk. A korábbiak-
hoz képest talán szerényebb, 
általánosságban mégis je-
lentős beruházásokkal gaz-
dagodott kisvárosunk az el-
múlt évben is. 

Nagy előrelépés, hogy 
megújult és szélesebb is lett 
a vasútállomáshoz vezető 
út. Talán sokan emlékeznek 
még a tógödörre a település 
központjában, ahova az épí-
tési törmeléket, sittet és hul-
ladékot hordták az emberek. 

Nos, az egykori szégyenfolt 
helyén terül el most a Mil-
lenniumi Park, amely szin-
tén új formában várja a ki-
kapcsolódni vágyókat. Nagy 
öröm, hogy a tó partján so-
kan sétálnak, pihennek reg-
gelente, esténként és hétvé-
geken, a tó feletti színpad 
pedig szabadtéri koncertek 
helyszínéül is szolgálhat, 
mint arra már volt is példa 
a pandémia előtt. Szintén új 
beruházás a víziturisztikai 
megállóhely a Duna-par-
ton.  Csak ez a három együtt 
mintegy 300 millió forint 
fejlesztést jelent. 

De ha kicsit visszább te-
kintünk a várossá nyilvání-
tás óta eltelt 11 évre, az isko-
la modernizálása, az óvoda 
fejlesztése, bölcsőde építése, 
az új városháza létrehozá-
sa, a vasútállomás megúju-
lása, a sportcsarnok felépíté-
se mind-mind azt mondatja 
velünk, hogy igenis nagyon 
büszkék lehetünk lakóhe-
lyünkre. Ami pedig engem 
mindezeken felül is nagy-
nagy büszkeséggel tölt el, az 
a rácalmásiak hozzáállása: a 
lakóhely szeretete, a lokál-
patrióta hozzáállás, az ön-
zetlen segítség, a közössé-
gi munka és az összefogás 
érződik a település minden 
szegletében. Köszönet érte!

Isten éltesse Rácalmást!
Schrick István 

polgármester 

Megújult a Millenniumi Park a kisvárosunk szívében A Vízi Gábor Víziturisztikai Megállóhely új létesítménye Rácalmásnak 

Az új bölcsődét már bővíteni is kellett, mert olyan nagy az igény
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A katasztrófavédelem szakértői szerint:

Rácalmáson  jelenleg 
nem indokolt  a légi 
szúnyoggyérítés!

Tisztelt Rácalmáson  Lakók!
Tájékoztatom Önöket, a Nemzeti Népegészségügyi  Köz-

ponthoz és BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
sághoz  2020. július 30-án kérelemmel fordultam , hogy a  
Rácalmáson – a település költségvetése terhére – légi  úton 
történő szúnyoggyérítést rendelhessen meg az önkormány-
zat a hatékonyabb védekezés érdekében. 

A mai napon  (2020. 08. 03-án) a BM Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság megküldte válaszát.

A válaszlevél szerint a légi védekezés  nem általános, az 
országos tisztifőorvos a katasztrófavédelmet hatalmazta fel 
a légi úton történő gyérítési munkák végzésére. Ott engedé-
lyezett a légi kémiai szúnyoggyérítés szakértői javaslat alap-
ján, ahol a betegségterjesztő szúnyogfajok magasabb szám-
ban vannak jelen. 

A katasztrófavédelem szerint: „Szakértői vizsgálatok 
eredménye alapján Rácalmás város területén jelenleg nem 
indokolt a légi kémiai kezelés, így a településen gyérítési 
munkálatokat egyelőre nem tervezünk végrehajtani.” 

Fentiek alapján az önkormányzat nem rendelhet meg sa-
ját költségvetése terhére sem légi úton történő szúnyoggyé-
rítést és a katasztrófavédelem sem látja indokoltnak az állami 
úton történő légi szúnyogírtást.

Így marad a földi szúnyoggyérítés, amelyet a katasztrófa-
védelem és  Rácalmás Város Önkormányzat is külön-külön 
elvégeztet. 

                                Schrick István 
                                Rácalmás Város polgármestere

Kőszegi Dániel szerint:  
„Már lárvakorban, biológiai mód-
szerrel kell megállítani a kikelést”

Kőszegi Dániel, a Magyar 
Szúnyogirtók Országos Szö-
vetségének elnöke Rácal-
mástól nem messze, szintén 
Duna-parti városkában, Du-
naföldváron él. A szúnyogok 
elleni védekezéssel kapcsola-
tosan a következőket nyilat-
kozta a Dunaújvárosi Hír-
lapnak néhány héttel ezelőtt:

– A régió településeinek 
kell összefogniuk és a hang-
súly a megelőzésen van. Már 
lárvakorban, biológiai mód-
szerrel kell megállítani a ki-
kelést. A jelenlegi feladatain-
kat a vegyszerek kiszórása, az 
eső utáni pangó vizek (amik 
a szúnyoglárvák keltető-
helyei) kezelése, és nagyon 
nagy energiát fordítunk a 
lakossági ismeretterjesztés 
folytatása.

– Mi is sokat tehetünk a 
szúnyogok ellen.

– A helytelen magatartá-
sunkkal akaratlanul ugyan, 
de folyamatosan fenntart-
hatjuk a szúnyogkolóniák 
helyeit. Nagyon sokan fel-
fogják például az esővizet, 
de nem fedik le azt, akár egy 
szúnyoghálóval. Ezek mel-
lett számos olyan helyen, el-

feledett vizes edényben vagy 
egy traktornyom pocsolyá-
jában, közvetlenül a házunk 
körül, valóságos saját tenyé-
szetünk jöhet létre, pedig 
azokat egy kis odafigyeléssel 
meg tudjuk szüntetni.

– Ha megcsíp a szúnyog, a 
repülőgép után kiáltunk!

– Az emberek jóhiszemű-
ségével semmi gond, hiszen 
a légi vagy a földi gyérítés-
től várják a megoldást, pedig 
annak a hatása is csupán két-
három napig tart. A folyamat 
megismétlődik, hiszen a fel-
sorolt helyeken újból kikel a 
következő nemzedék, vagy 
egy másik területről befújja 
azt a szél.

– Ez egy szúnyogos év!
– A régiós, pláne az orszá-

gos összefogás híján az első 
generációk kikeltek, és mivel 
jelentős megelőzés nélkül ál-
lunk, a következő is megszü-
letik.  Sajnos még egy, két, 
három hétig el kell viselnünk 
ezeket. Az életciklusuk fajon-
ként változik, négy és nyolc 
hét közé tehető. Bízom a jö-
vőben, hogy egységesen és 
eredményesen tudunk föllép-
ni ellenük! (Forrás: duol.hu)

A kerti tavaknál, fedetlenül hagyott esővíz-gyűjtőknél valóságos sa-
ját szúnyogtenyészet jöhet létre Fotó: BGy

Fotó: pixabay
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El lehet tüzelni a kertben 
felhalmozódott zöld hulladékokat 
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 alapján az égetésre továbbra is havonta csak egy al-
kalommal 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. szeptember 3-4.
Rossz idő esetén: 2020. szeptember 10-11.
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Beethovennel–Beethovenről  címmel zenés pikniket 
rendeztünk a művelődési ház teraszán

Nagy várakozás előzte 
meg az eseményt, egyrészt, 
mert nagyon meleget jó-
soltak arra a pénteki napra, 
másrészt pedig egy komoly-
zenei rendezvény nem min-
denkinek csábító és ráadásul 
munkanap estéjéről volt szó. 
Jómagam már egy hónapja 
készültem a különböző, né-
hol vicces, néhol drámai ko-
molyságú, de mindenkép-
pen érdekes történetekkel, 
hogy ne egy szimpla életraj-
zi ismertető legyen a mon-
dandóm. Duplán izgultam, 

mert az általam vezetett 
Rácalmási Glória Kamara-
kórus fellépései a Covid jár-
vány miatt elmaradtak, ezen 
az estén debütáltunk egy rö-
vid, egy hónapos felkészülé-
si idő után. Nagyon örültünk 
a nyári nagy meleg ellenére 
szép számmal megjelent kö-
zönségnek. Mivel az est ki-
csit hosszúra nyúlt, kellett 
egy szünetet is tartani, hogy 
a büfében felfrissítse magát 
a közönség. A sok beszé-
det igyekeztem zenei beját-
szásokkal tarkítani, a Glória 

Kamarakórus által előadott 
Beethoven dalcsokor és Pé-
czi Adrienn zongorajátéka 
élőben még hatásosabban 
tükrözte a kiváló zeneszer-
ző sokoldalúságát. A közön-
séggel együtt elénekeltük az 
Örömódát, majd az est vé-
gén egy kétszólamú német 
népdallal záródott az ese-
mény. Minden nehezítő té-
nyező ellenére a rendez-
vényt sikeresnek könyveltük 
el, amit a visszajelzések, gra-
tulációk, üzenetek sokasága 
is megerősítettek. Felmerült 

az ötlet, hogy hagyományt 
teremtsünk, ha minden jól 
megy, jövőre is kap egy kis 
ízelítőt a komolyzene iránt 
érdeklődő közönség.

Magam és a fellépők nevé-
ben is szeretném megköszön-
ni a rendezvényen megjelent 
közönségnek azt, hogy meg-
nézték, meghallgatták mű-
sorunkat, a művelődési ház 
dolgozóinak pedig a lebonyo-
lításban nyújtott segítséget.

Gyalus Boglárka
a Rácalmási Glória 

Kamarakórus vezetője

Aranyudvar: megtelt a 
nagyterem gyerekekkel

 Július 25-én, szombaton a rossz időjárás sem tudta elven-
ni a kedvünket attól , hogy hosszú zárvatartás után újra ren-
dezvényt tarthassunk. A művelődési ház nagyterme megtelt 
gyermekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel, hogy együtt tölt-
sünk el egy vidám órát az Aranyudvar Mesezenekar koncert-
jén.  Köszönjük a képeket Rácz Lambada Józsefnek! 

További fotókat és információkat talál a Rácalmási Mű-
velődési Ház és Könyvtár facebook oldalán: https://www.fa-
cebook.com/racmuvhaz

Kundra Anikó
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Könyvtári percek Nálunk nincs nyári szünet!
Ahogy azt már korábban is 

írtuk, idén nyáron rendhagyó 
módon nincs nyári szünet a 
könyvtárban, a járványügyi elő-
írások betartása mellett a meg-
szokott nyitvatartással várunk 
mindenkit! Folyamatosan ér-
keznek az új könyvek, így heti 
rendszerességgel változik az ál-
lományunk, érdemes betérni 
hozzánk. Gyermekek és felnőt-
tek számára egyaránt sok-sok 
újdonság található a polcain-
kon!

A Nincs időm olvasni kihí-
vásban augusztusban a  művé-
szeteké a főszerep, olyan köny-
vet kell elolvasni amelyben a 
művészetek bármely fajtája sze-
repet kap, legyen az akár zene, 
szobrászat vagy festészet! Aján-
lópolcunkon sok könyv találha-
tó a témában. Emellett az éves 
kihívás is a megszokottak sze-
rint zajlik, a gyorsan olvasóknak 
még most sem késő bekapcso-
lódni.

A nyári Zsákbamacska kihí-
vásra szinte minden csomagunk 
elfogyott, nagyon kíváncsiak 
vagyunk az olvasóink vélemé-
nyére a választott könyvekkel 
kapcsolatban. Sok értékelőlapot 
már visszakaptunk, szeptember 
2-ig van lehetőség leadni eze-
ket a könyvtárban. A nyerte-
seket szeptember 8-án este, az 
Olvasás világnapja alkalmából 
rendezett Egy Kávé Micivel! 
programunkon fogjuk kisor-
solni, melyre szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!

Könyvtárunkban továbbra 
is megvásárolható Boza Anita 
írónő két idén megjelent köte-
te, a készlet erejéig. Nagyszerű 
nyári olvasmányok!

Az Olvasóklub következő 
foglalkozása szeptember 2-án, 
szerdán  18 órakor lesz.

Várunk mindenkit szeretet-
tel a könyvtárba!

Schmidt-Czetli Ágnes
könyvtáros- 

művelődésszervező
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Rácalmás Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kedvezményes nyelv- 
tanulásra van lehetőség
Deutschklub Rácalmás

A koronavírus-járvány 
miatt a tervezettnél négy hó-
nappal később, 2020. július 
30-án a Rácalmási Művelő-
dési Ház és Könyvtár dolgo-
zóinak segítségével sikerült 
megtartanunk a nemzetisé-
gi önkormányzat által létre-
hozott „Deutschklub Rácal-
más” első rendezvényét. 

A megjelent érdeklődők 
- akik terveink szerint a De-
utschklub magját alkotják 
majd – közösen nézték meg 
Enyedi Ildikó „Testről és lé-
lekről” című alkotását ma-
gyarul, német felirattal. 

A Deutschklub Rácal-
más további 2020. évi ren-
dezvénytervei között további 
közös filmvetítések, gasztro-
nómiai rendezvények és ki-
rándulások szerepelnek.

Tanuljunk németül!
Rácalmás Város Német 

Nemzetiségi Önkormányza-
ta 2020. szeptemberétől to-
vábbra is biztosítja két fel-
nőtt csoportban (újrakezdő 
és haladó) a kedvezményes 
német nyelvtanulás lehető-
ségét. 

A tanfolyamok hétfő és 
csütörtök délután 17-órától 
tartjuk a Művelődési Ház 
és Könyvtár Civil termében. 
Németül tanulni akarók szá-
mára mindkét csoportba van 
még lehetőség bekapcsolód-
ni.

Általános iskolás korú (9-
13 éves) gyerekek számára 

2020. szeptemberi kezdéssel 
megfelelő számú jelentke-
ző esetén ugyancsak kedvez-
ményes kezdő, illetve haladó 
a nyelvtanfolyamot hirdet a 
nemzetiségi önkormányzat a 
Rácalmási Művelődési Ház 
és Könyvtárral közösen. 

A tanfolyamokra jelent-
kezni, további információt 
kérni, a német nemzetiségi 
önkormányzat e-mail címén 
(racalmasi.nnok@gmail) le-
het. 

Tervezett programok, 
rendezvények

2020. szeptember 12.: 
Spät-Frühlingsfest Rácal-
más,

2020. október: meglepetés 
kirándulás,

2020. november: Gá-
csérvacsora Györkönyben, 

2020. december: Adventi 
koncert.

Rácalmás Város Német 
Nemzetiségi Önkormány-
zat, valamint a Deutschklub 
Rácalmás további részletes 
programjairól a nemzetiségi 
önkormányzat facebook ol-
daláról értesülhetnek folya-
matosan az érdeklődők.

Pál Péter

BELÁTÁSOK – a dunaújvárosi képző- és iparművé-
szek kiállítása a Kortárs Művészeti Intézetben

Ihász János alkotását is 
láthatjuk a tárlaton

A térség kulturális életének egyik fontos, kétévente meg-
rendezésre kerülő seregszemléje vette kezdetét a Kortárs 
Művészeti Intézetben (KMI) július 17-én: Belátások címmel 
nyílt meg a dunaújvárosi képző- és iparművészek kiállítása. 

A kiállító művészek között van a rácalmási Ihász János is. Te-
kintsék meg a tárlatot, érdemes, szeptember 4-ig látogatható. 

„Mind az alkotók, mind a közönség számára rangos ese-
ményről van szó, mely alkalmat ad az új munkákkal való ta-
lálkozásra, a generációk által adott jeladások befogadására, az 
egyéni teljesítmények és a művészközösség állapotának fel-
térképezésére. A helyi kultúránk egyik meghatározó forrás-
kincse bomlik ilyenkor ki a szemünk előtt, sajátos kortüne-
teket, helyzetképet is állítva elénk. 2020-ban a városépítés 
kezdeteinek hetvenedik jubileumára hangolt tematikával je-
lentkezik a Dunaújvárosi Tárlat. A rendezők azzal a kéréssel 
fordultak a kiállító művészekhez, hogy a dunaújvárosi emlék-
és élményanyagra, esetleg jövőképre fókuszálva válogassanak 
régi-és új munkáikból. Emlékezzenek társaikra vagy egy-egy 
letűnt időszakra abból a városból, ahol művésszé váltak, ahol 
családot alapítottak és dolgoztak, ahol megtalálták és meg-
szólaltatták hangjukat.” – olvasható a KMI ajánlásában.

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: Rolling Nyomda Bt., 2400 Dunaújváros, 

Budai Nagy Antal út 5. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán.
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok
EDZŐTÁBOROK, TÁBOROK

Júliusban a MINDENT BELE! nyári napközis tábor 
résztvevői vehették birtokba a sportcsarnokot. A saját szer-
vezésű táborunk élménydús volt résztvevők és szervezők 
számára egyaránt: a programban szerepelt sok-sok játék a 
sportcsarnokban és környékén, evezés, lovaskocsikázás, tú-
rázás, íjászat, kreatív foglalkozások és vízibombázás. 

A RSE kézilabda szakosztálya toborzó tábort szervezett 
augusztus első hetében az új szakmai vezető, Ferling Berna-
dett irányításával. A következő hetekben már minden kor-
osztály megkezdi a felkészülést a következő szezonra.

MINDENT BELE! tábor

RSE kézilabda toborzó tábor Fotó: Rácz Lambada József

2019-ben a Fradi ifi női kézilabda csapata a Rácalmá-
son megrendezett Final4 (Nemzeti Bajnokság döntője) so-
rán lettek magyar bajnokok, a serdülő csapatuk pedig a 2. 
helyen végzett. A verseny hétvégéje során nagyon megtet-
szett nekik a sportcsarnok és Rácalmás, így ezen a nyáron 
már 4 csapatukkal tértek vissza edzőtáborozni. A Rácalmá-
son töltött két hét során kipróbálták az indián kenuban és 
sárkányhajóban evezést is. A záró napon a csapatok hivatalos 
edzőmeccset játszottak a Dunaújvárosi Kohász korosztályos 
csapatai ellen.

Az FTC U15-ös fiú csapatának edzése Fotó Fradi RLJ

EURÓPAI SPORTHÉT PROGRAMJA 
RÁCALMÁSON  2020. 09. 23-30. 

09. 23. ovis családi sport délelőtt: az óvodásokat és csa-
ládjaikat várjuk több állomáson sportos, mozgásos felada-
tokkal.

09. 23. Napközis sport délután: az iskola napközisei szá-
mára szervezett eseményen a gyerekeknek sportos vetélke-
dőt szervezünk. 

09. 26. II. Rácalmási Sportágválasztó, #BE Active 
Night: a Rácalmás Sport Egyesület minden szakosztálya, 
valamint minden, Rácalmáson sportolási és mozgáslehető-
séget kínáló szervezet, vállalkozó lehetőséget kap a bemu-
tatkozásra, toborzásra. #Be Active Night során a Sportág-
választó folytatásaként bemutató órákon lehet részt venni 
a helyi edzőknél, ezzel párhuzamosan több sportágban baj-
nokságot hirdetünk és meglepetésekkel készülünk.

Részletekkel a sportcsarnok facebook oldalán, valamint az 
újság következő számában jelentkezünk.
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2020. 
aug. 29.
8 órától

U11 lány

RÁCALMÁS I-II.
FTC I-II.

MIKLÓS KC

U 11 fiú

ALBA REGIA I-II.

RÁCALMÁS SE I-II.

III.  ONGAI GÁBOR
KÉZILABDA

EMLÉKTORNA
PROGRAM:

8:00-9:55 Mérkőzés
9:55 Megnyitó

10:00-16:55 Mérkőzések
17:00 Eredményhirdetés

Legügyesebb lány
Legügyesebb fiú

Gólkirálynő
Gólkirály

Legjobb lány kapus
Legjobb fiú kapus

Legsportszerűbb csapat

D Í J A Z Á SOK

A Sportcsarnokkal és a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhellyel kapcsolatos aktualitásokról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a Rácalmási 
Rendezvényközpont és Sportcsarnok facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/racalmasisportcsarnok/

VIZI GÁBOR VÍZITÚRA 
MEGÁLLÓHELY
ELÉRHETŐSÉGEK:

DEIMEL PETRA 
(üzemeltetés) 
30/632-27-21 

BÖLCSKEI FERENC 
(szakmai munka) 

30/710-16-70

Augusztus 1-től a Vizi Gábor Vízitúra Megálló-
hely a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsar-
nok telephelyeként működik. A RSE vízi szakosztá-
lyának szakmai munkája zavartalanul folyik tovább. 

Az új felállásban az első aktív látogatók az FTC 
női utánpótlás csapatai voltak.

A Fradi női ifi kézilabdázói a vízre szállás előtt Fotó: FTC
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TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIKTÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Szepsy Szüts Miklós és Ilona Rácalmás első gyógyszerészei (2.)
(Folytatás az előző lap-

számból.)
Az 1920-as évek elején 

megszületett egyetlen gyer-
mekük, László Csaba. 1928-
tól Pesten lakott édesapjával, 
majd kollégiumba került és 
gimnáziumban tanult. Továb-
bi sorsáról nem tudunk.

A Megváltó gyógyszer-
tár a család negyedik gyógy-
szertára volt. Hogy mennyi-
re dolgoztak össze különböző 
szakmai kérdésekben, az iro-
dalomban nem találtam nyo-
mát. Miklós 30 éven keresztül 
vezette gyógyszertárát igen 
magas színvonalon. Ez azt je-
lentette, hogy nagyon gazdag 
gyógyszer kínálata volt, vala-
mint a betegek a betegségeik-
re mindig megkapták a kívánt 
gyógyszert. A környékből is 
gyakran itt találták meg a ke-
resett gyógyszert.

Nyilván Miklós informálta 
unokaöccsét, Kálmánt, hogy 
Dunapentelén nyisson egy 
gyógyszertárat, mivel nagy te-
lepülés és vonzáskörzete is jó. 
Kálmán az 1910-es évek vé-
gén meg is nyitotta Szenthá-
romság nevű patikáját.

Ilona tíz évig egy miskol-
ci gyógyszertárban dolgozott, 
1928-ban nagybátyjától, Szep-
sy Szüts Miklóstól egy visz-
szautasíthatatlan ajánlatot ka-
pott. Szüts Miklós 1928-ban 
nyugdíjba vonult, és közvetlen 
utóda nem volt, aki átvehette 
volna a gyógyszertárat, ezért 
a rácalmási Megváltó gyógy-
szertárat Ilonának ajándékozta.

A Dávid család Miskolcot 
elhagyta: Ilona Rácalmásra, 
férje Budapestre költözött és 
ott a Fáy András gimnázium-
ban kapott tanári állást. 

Érdekes, vagy inkább külö-
nös, hogy Dávidné Rácalmás 

kulturális életébe nem kapcso-
lódott be, ennek nyomát nem 
találtuk. 1933-ban viszont be-
lépett a Fejér Vármegyei és 
Székesfehérvári Múzeume-
gyesületbe és velük dolgozott. 
Az egyesület a múltunk kuta-
tásával, régiségek gyűjtésével 
és gyakori előadások szerve-
zésével foglalkozott.

1938-ban Dávid Lászlóné 
a „Megváltó” gyógyszertárat 
bérbe adta Csősz Zoltánné-
nak szül. Lengyel Stefániá-
nak, aki eddig a jászszentand-
rási gyógyszertárat bérelte. 
Csősz Zoltán is gyógyszerész 
volt és mindketten a patikában 
dogoztak.

Ilona Pestre költözött és 
férjével IV. Prohászka utca 8 
sz. házban laktak. Pesten egy 
gyógyszertárat vásárolt és ab-
ban dolgozott. 

1945-től sok értelmiségi, 
polgári foglalkozású ember-
nek kellett magát igazoló bi-
zottságok előtt igazolnia, így 

a gyógyszerészeknek is, hogy 
1945 előtt volt e bár nem bün-
tetendő, de kifogásolható ma-
gatartása (zsidó vagyonhoz ju-
tás, jobboldali párttagság, stb.) 
Dávid Lászlónét is igazoltatta, 
de a gyógyszerész szakmaiga-
zoló bizottságának határoza-
tát nem fogadta el és többször 
fellebbezett. Végül is ´48-ban 
a Népbíróság felmentette. 

Ilona apja, Szüts József 
nyugdíjas éveit Mátyásföldön, 
gyógyszerész Júlia lányánál 
töltötte és 1938-ban halt meg.

Dávid László még a gim-
náziumban tanított, súlyos be-
teg lett és 1948-ban meghalt. 
Budapesten az Új Közteme-
tőben temették el. Ilona ekkor 
elköltözött Miskolcra, 1964-
ben halt meg, de Budapesten 
a férje mellé temették. 

A rácalmási Megváltó 
nevű gyógyszertár további 
sorsából egy szomorú törté-
netet emelek ki. A szomszéd 
házban, a Kossuth utca 275 

szám alatt lakott Fritz József 
és felesége Kissfalvi Ágnes. 
Fritz Józsefet 1944-ben el-
vitték munkaszolgálatosnak, 
de bevonulása előtt egy nap-
pal házasságot kötött Kissfal-
vi Ágnessel. Fritz József szü-
leit Auschwitzba deportálták, 
de ő sem jött vissza a mun-
kaszolgálatból. A 21 éves fe-
lesége Kissfalvi Ágnes és a 
gyógyszerész Csősz Zoltán 
összebarátkoztak és ennek a 
vége forró szerelem lett. Ösz-
szeházasodni nem tudtak, mi-
vel Csősz Zoltánnak felesége 
volt, Ágnes pedig zsidó szár-
mazású volt. 1946 tavaszán a 
gyógyszertárban morfiummal 
megmérgezték magukat és 
meghaltak. Ágnest a rákoske-
resztúri zsidótemetőben zsi-
dó szertartással temették el. 
Lengyel Stefánia pedig elköl-
tözött Rácalmásról.

A patika 1977-ig műkö-
dött, 2018-ban Katona Fe-
renc felújította és ma Patika 
Udvarház néven panzióként 
működteti.

Szalai Árpád

Forrásmunkák: 
Arcanum.hu és hungari-

cana.hu kereső programok
Gyógyszerészeti Közlöny; 

1939-07-15
Gyógyszerészi Szemle; 

1938-08-13, 1939-07-15
Gyógyszerészek Lapja; 

1920-07-10, 1944-05-15
Székesfehérvári Szemle; 

1933- 3-4 évfolyam
Budapesti Közlöny; 

-1874-06-11
Gyógyszerészi Hetilap; 

1920-05-09 
Székesfehérvár és Vidéke 

1899-01-03
Pesti Hírlap 1908-04-04

Szepsy Szücs Irma, Júlia Ilona nagynénjükkel, Zsuzsannával

1960-70-es években a Szüts patika,  a felújított gyógyszertár mint panzió
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Különleges helyszín a polgári szertartásokhoz
Júniustól ismét lakodalmi sokaság népesíti be a kúria 

udvarát és termeit. Terveinkhez képest kicsit átalakult az 
idei év, de a legjobbakat remélve újból beindult az eskü-
vői szezon. A tavasszal meghiúsult lakodalmak többségét 
szeptember és október hónapra ütemeztük át a jegyes-
párokkal való megbeszélések után. Egyre népszerűbbek 
a hétköznapi esküvők is. Valamint egy újabb helyszínnel 
bővült a kúria kínálata a szabadtéri szertartások helyszí-
nét illetően. Az idei nyártól nemcsak a kúria parkja bizto-
sított egy szabadtéri házasságkötéshez, hanem a megújult 
Millenniumi Park is várja a párokat. A tó körüli szertar-
tással kapcsolatban a kúria dolgozói tudnak pontos fel-

világosítást adni, náluk le-
het érdeklődni a helyszínt 
illetően. 

Elérhetőségeink 
változatlanok:
Gál Mária turisztikai 
referens: 06309229830
Bodnár Edina igazgató: 
06306322683

Bodnár Edina
Jankovich-kúriaFotók: Rácz Lambada József

Kiadó Vendégház!
Exclusive környezetben Rácalmáson a Jankovich-kúria 

Rendezvény és Turisztikai Központ területén, igényesen 
berendezett Vendégház hosszútávra kiadó cégek, vállalko-
zások vagy család számára. Alap adatok:

Vendégház alapterülete: 100 m2

Szobák száma:  3 db
Fürdőszobák száma, 
mellékhelyiséggel együtt:  3 db
Mellékhelyiség (külön álló):  1 db
Egyéb helyiség:  1 db kamra (konyha mellett)
Amerikai stílus: nappali, konyha, étkező 
Felszereltség: bútorozott és teljes konyhai felszerelés

A Vendégházhoz egy közel 30 m2-es terasz tartozik, va-
lamint parkoló. A bérlet időtartama alatt a Vendégház kar-
bantartásáról a Jankovich-kúria gondoskodik.

A teljes ház bérleti díja: 200.000 Ft/hó (rezsi költséggel)
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ
2459 Rácalmás, Jankovich Miklós Köz 5.-7.
Tel.: 0625/440-020,  06306322683
info@jankovichkuria.hu
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A gyógyítás története Rácalmáson (3.)

Az 1800-as évekből az 
1900-as évekbe átlépő Rácz 
Almásnak dr. Vajda Kálmán 
volt a községi orvosa ötven 
éven át. Az első világháború 
alatt a szokásos teendői mel-
lett nyolcvanágyas hadikór-
házat is vezetett.  1927-1930 
között dr. Foltényi Sándor 
munkásbiztosítási orvos is 
praktizált a településünkön. 
A fogorvos dr. Weisz Henrik 
(aki családjával a zsidóüldö-
zés áldozata lett), a szülész-
nő Schwarcz Imréné volt.

Dr. Sárközi Ferencet 
1931. február 1-jén válasz-
tották Rácalmás községi or-
vosává, és ő 46 esztendőn 
át gyógyította a falu lakóit. 
Rendelőjét a Kossuth La-
jos utcában vásárolt házá-

ban alakította ki. A napi 
rendelés mellett a sürgőssé-
gi esetek ellátása, a szülések 
levezetése, fogászati kezelé-

sek, csecsemők, kisgyerme-
kek vizsgálata, a szegényház 
működésének ellenőrzése is 
a feladatai közé tartozott. 

Feri bácsi sebészként kisebb 
műtéteket is végzett, hiszen 
praxisa első húsz esztende-
jében a legközelebbi kór-
ház Székesfehérváron volt, 
ahová szekéren vitték a be-
teg vagy balesetet szenvedett 
embereket. Hatalmas körze-
tébe számtalan puszta, tanya 
tartozott (Kulcs, Galambos, 
Rózsamajor, Szlatina, Do-
boka, hogy csak a nagyob-
bakat említsem). A tanyákra 
parasztszekéren vitték, ké-
sőbb kismotoron járta szinte 
egész nap a körzetét. A ko-
rabeli utak állapotát ismerve, 
ez időnként emberfeletti fel-
adat volt.

Éjszakánként az abla-
kán kopogtattak, és indult. 
Hosszú éveken keresztül 

Dr. Sárközi Ferenc orvosi rendelője Dr. Sárközi Ferenc 1932-től községi orvos

Füle Lászlóné Katica néni, szülésznő Körmendi Emike

Egészségügyi csoport Kovács Jánosné vezetésével Tárnoki Györgyné szülésznő
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még szabadságra sem mehe-
tett, mert nem tudták helyet-
tesíteni.  Ő viszont helyette-
sített az 5000 lakos ellátása 
mellett egy esztendeig Per-
kátán, több ízben Adonyban 
és hosszabb ideig Pentelén, 
melyhez abban az időben 
Nagyvenyim és Kisapostag 
is tartozott. Mint iskolafo-
gász, távoli községeket is lá-
togatott. Csak egy rövid idő-
re hagyta el a falut, amikor 
a második világháború ide-
jén székesfehérvári hadi-
kórházban hat hónapon át 
éjjel nappal operált. 1944-
ben szerelt le, hamarosan a 
bombázások elől egy pincé-
be kényszerülve látta el a se-
besülteket. (Dr. Sárközi Fe-
rencről olvashatnak Szalai 
Árpád: „Emlékezzünk régi-
ekre” című könyvében)

Asszisztense Körmendi 
Emília, a szülésznők, Tár-
noki Györgyné (Bözsi néni), 
Füle Jánosné (Katica néni), 

a védőnő Jancsovics István-
né ( Júlia néni) voltak. A 
gyógyszertárt 1919-től Dá-
vidné Szüts Ilona vezette. 

A második világháború 
után fellendült a vöröske-
resztes mozgalom, melyet 
szintén a körzeti orvos irá-
nyított. Feri bácsinak segít-

ségére volt ebben jó szervező, 
és kapcsolatteremtő felesége, 
Rózsi néni. A vöröskereszt 
szervezetre nagy feladat há-
rult az egészségügyi ismeret-
terjesztés, elsősegélynyújtás, 
katasztrófa-készenlét, szoci-
ális segítségnyújtás, véradók 
toborzása, ifjúsági munka 

terén. A „Tiszta udvar, ren-
des ház” mozgalom, a taka-
rítási akciók, a jótékonysági 
bálok szervezése, az egész-
ségügyi szakaszok képzé-
se, gyakoroltatása és verse-
nyeztetése, a vöröskeresztes 
állomások létrehozása, mű-
ködtetése bőséges feladatot 
jelentett. A mozgalomnak 
széleskörű bázisa volt. A falu 
első közparkját a „Vöröske-
resztkertet” is ők hozták lét-
re és gondozták társadal-
mi munkában. Az aktivisták 
közül is kiemelkedett a fá-
radhatatlan Derecskei Sán-
dorné (Teruska néni) és Ol-
tyán Józsi bácsi.

Dr. Sárközi Ferenc ott-
hona és rendelője egy eltört 
vízvezeték miatt 1965-ben 
lakhatatlanná vált, le kellett 
bontani. Az Egészségház a 
Modrovich köz sarkán álló 
egykori posta épületben lett 
kialakítva.

Németh Miklósné

Vöröskeresztes bál

1960-as évek Vöröskereszt Vöröskeresztkert létrehozása

Cserkész évnyitó és toborzó
Augusztus 30-án 15 órától Kulcson, az Arany János utca 

132-ben a kereszt melletti porta udvarán ( a szélerőmű alatt) 
tartjuk a 2020-21-es cserkészév első összejövetelét. Szeretet-
tel várjuk minden régi, jelenlegi cserkészünket, érdeklődő-
ket: gyerekeket, szülőket egyaránt! Sok érdekességgel, fog-
lalkozással, játékkal várunk benneteket. Vezetőink által és 
szövetségünk kiadványaiból megismerhetitek miről is szól 
mozgalmunk, mely a világ és hazánk legnagyobb ifjúsági 
közössége. Kilenc éve neveljük, tanítjuk a ránk bízott gye-
rekeket, adunk nekik barátokat, értékeket, élményeket, kö-
zösséget. Hatéves kortól várunk fiúkat-lányokat Kulcsról, 
Rácalmásról és Dunaújvárosból.

Érdeklődni lehet Varjuné Müller Ágnesnél a 06 20 
3589736, valamint Blau Sándornál a 06 30 4379109-es te-
lefonszámon.
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Vidékbajnokság: szép eredményekkel tértünk haza
Vidékbajnokságon szere-

peltek a rácalmási kajak-ke-
nusok. Előtte egy hét tábor-
ban  készültek a versenyre.

Jól sikerült a generáció-
váltás a szakosztálynál, való-
színű tovább tudjuk vinni az 
előző évek jó eredményeit.

A következő eredmények 
születtek a különböző korosz-
tályokban és kategóriákban:

C-2 1000 m:  
Poszpischil Lőrinc, Nagy 

Roland I. hely;
Dombóvári Balázs, Kuc-

ka Dávid II. hely.
2000 m-es futamok:
C-2 Dombóvári Balázs, 

Kucka Dávid III. hely
PC-2 Somogyi Örs, Os-

vai Gergő I. hely
TC-4 Braun Ádám, Suta 

Róbert, Jankovics András, 
Nagy Henrik  I. hely

C-1 Poszpischil Lőrinc 
III. hely.

C-1 Nagy Roland IV. 
hely.

MK-1 Poszpischil Luca 
VI. hely.

MK-1 Wágner Luca 12. 
hely.

MK-1 Zsobrák Gedeon 
13. hely.

A versenyzőknek gratu-
lálunk!

Bölcskei Ferenc
szakosztályvezető
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A Rácalmási „Sirály” Horgász Egyesület nyári tábora - 2020

Kis sirályok halországi fogásnaplója
Ezen a nyáron, július első 

hetében ismét Halországban, 
azaz a rétimajori horgászpa-
radicsomban – azon belül is a 
népszerű Nyalóka-szigeten – 
tartotta nyári utánpótlás-ne-
velő táborát a Rácalmási Si-
rály Horgász Egyesület.

A résztvevők lelkesedését 
és a horgászsport iránti el-
köteleződését mutatja, hogy 
a fiatalok többsége már kora 
hajnalban a közeli vízpart 
felé vette az irányt. Az izgal-
mas pecakalandok mellett 
ezúttal sem maradhatott el 
a szakmai, elméleti tudásbő-
vítés. A tábor szervezői, Du-
alszky-Kovács István, a Sirály 
elnöke, és Zsedrovits Tibor, 
az egyesület ifjúsági felelő-
se a délelőtti órákban tartott 
előadást és gyakorlati bemu-
tatót a diákoknak. Ehhez 
csatlakozott Steiner Nor-
bert, a HVDSZ hivatásos 
halőri csoportvezetője, aki a 
horgászok jogairól és köte-

lezettségeiről, a horgászhe-
lyek gondozásáról, valamint 
a kíméletes halfogás és visz-
szaengedés alapjairól beszélt 
az ifjú pecásoknak. A kis si-
rályok halországi kalandjait 
ezúttal is anyagilag támogat-
ta a Rácalmás Német Nem-
zetiségi Önkormányzata, va-
lamint a település életében 
aktív szerepet vállaló számos 
helyi cég, vállalkozás és ma-
gánszemély is. 

A tábori napok során me-
netrendszerűen érkező mé-

retes pontyok, dévérek, ke-
szegek és csukák bravúros 
kiemelése mellett jutott idő 
izgalmas pingpong-csaták-
ra és focirangadókra is. A 
lelkes pecásokat a hét során 
meglátogatta Jáger Tibor, a 
HVDSZ elnöke. A halorszá-
gi kirándulás leginkább várt 
eseménye ezúttal is a Saskői 
Zoltán által vezetett pecaver-
seny volt, amelyen a Bartók 
Zsolt–Udvari Martin páros 
diadalmaskodott, a Bicskei-
Szabó Szabolcs–Vesztergom 

Lóránt és Zsedrovits Júlia– 
Miskovicz János duó előtt. 
Az oklevelek és emléklapok 
mellett értékes, a horgászs-
porthoz kapcsolódó tárgy-
jutalmakkal gazdagodtak a 
seregszemle legügyesebb és 
egyben legszerencsésebb hal-
fogói.

A táborzáró esti szalon-
nasütésen külön köszöntöt-
ték Zsedrovits Tibort, aki az 
elmúlt évtizedekben a Sirály 
horgásztáborainak főszerve-
zője, motorja volt.

Napközis Erzsébet-táborok
A rendkívüli helyzetre 

való tekintettel az idei évben 
iskolánk 7 héten keresztül 
16 pedagógus közreműkö-
désével biztosított lehetősé-
get a gyermekeknek a nyári 
szünet tartalmas eltöltésé-
re. Pályázatunk az Erzsébet-
tábor felé pozitív elbírálás-
ban részesült, így mindössze 
500 Ft-ba került a szülőknek 
gyermekük egész heti tábo-
rozása. A napi négyszeri ét-

kezést a Campus étterem 
biztosította. Maximálisan 
kihasználva a létszámkor-
lát adta lehetőséget, volt, aki 
csak az első héten, de olyan 
is, aki egész nyáron velünk 
táborozott. Nagy terhet és 
rengeteg utánajárást jelen-
tett számunkra a pályázati 
feltételek teljesítése, de min-
den szervező kollegával azon 
voltunk, hogy a gyerekek 
számára érdekes és élmé-

nyekkel teli 
programokkal 
tegyük tartal-
massá a szün-
időt, életkori 
sajátosságai-
kat, érdeklő-
dési köreiket 
f i g y e l e m b e 
véve. A nyár 
folyamán kul-
turális örök-

ségeink, elsősorban a helyi 
értékek felfedezése, bemu-
tatása, egészséges életmód, 
virológiai edukációs foglal-
kozás, sport, környezetvé-
delem, kreativitás, művé-
szeti nevelés, csapatépítés 
és kirándulások (Kockapark, 
Elevenpark) is szerepeltek 
a tábori programok között.  

Reméljük, hogy minden-
ki jól érezte magát, és a ki-
alakult helyzettől függetle-
nül kipihenten kezdi majd 
velünk a következő tanévet! 
Addig is kellemes pihenést 
és készülődést kívánunk az 
egész tantestület nevében:

Erzsébet-tábort  
szervezők csapata



Rácalmás18



Rácalmás 19

ApróhirdetésApróhirdetés

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2020. szeptember 25-én, 

szerdán jelenik meg. 
Lapzárta: 2020. szeptember 14-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legké-
sőbb szeptember 14-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!

Tóth Evelin, 2020.07.21., Szigetfő utca
Rendes Balázs László, 2020.07.24., Pince sor
Mózes Medárd Dávid, 2020.07.27., Hold utca
Mózes Izabella Nóra, 2020.07.27., Hold utca
Mózes Vince Marcell, 2020.07.27., Hold utca
Bogár Zsombor, 2020.07.27., Martinász utca
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Kis 
anyakönyv

Minden típusú asztalos munkát vállalok! 
Telefonszám: 06-70/2345-228

Ön hányszor csinálja évente? 

Matrac mélytisztítás 
és atkamentesítés 

az allergiamentes alvásért.
08. 27-én Rácalmáson dolgozunk, 

így most kiszállási díj nélkül foglalhat 
időpontot. Kattintson: x-atkak.hu.

Jó éjszakát kívánunk!

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
Győri Balázs István katolikus plébános: 30/299-0428
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!

Ismét GARÁZSVÁSÁRT tartunk a Rácalmás, Jégmadár utca 
1-ben. Szeretettel várunk benneteket szeptember 12-én, 
10-20 óráig. Új áru, meglepi.:)
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Augusztus Rácalmáson – képekben
Fotók: a Rácalmási Városvédő és Szépítő egyesület Facebook oldala


