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Köszöntjük Rácalmás nyugdíjas, szépkorú 
polgárait az idősek világnapja alkalmából
„Száguldva vágtat, rohan az idő,
Sorra váltják egymást föl a hetek,
Minden nyár gyorsabb, mint az előző...”
 (Zsoldos Imre)

Október elseje, az idő-
sek napja az idős emberek-
ről, az ő tiszteletükről szól. 
Tiszteletünk magában fog-
lalja elfogadásukat, támo-
gatásukat, szeretetüket és 
annak kifejezését, hogy tár-
sadalmunknak ők is hasz-
nos tagjai, és mindannyi-
unknak nagy szükségünk 
van rájuk. Szükségünk van 

mindarra a sok élettapasz-
talatra, arra a higgadt böl-
csességre, amivel csakis ők 
rendelkeznek, és a türelem-
re, elfogadásra, ahogy taní-
tanak, nevelnek bennünket.

A koronavírus-veszély 
nem teszi lehetővé, hogy a 
szokott módon, szép, helyi 
rendezvény keretében kö-
szönthessük Rácalmás idős, 
nyugdíjas, szépkorú lakó-

it. Távol álljon tőlünk, hogy 
őket bármilyen veszélynek 
is kitegyük – hiszen a vírus 
közöttünk van –, ezért idén 
nem szerveztük számukra 
ünnepséget, hiszen koruk-
nál, betegségeiknél fogva ők 
a legveszélyeztetettebb ré-
teghez tartoznak. 

Ezért ragadom meg ezt az 
alkalmat, és köszöntöm vá-
rosunk idős lakóit, kívánok 
nekik hosszú, boldog életet, 
egészségben, szeretetben. 

Schrick István 
polgármester

Áttekintettük  
a költségvetést

A képviselő-testület áttekin-
tette az önkormányzat pénzügyi 
helyzetét, törvényi kötelezettsé-
ge is ilyenkor az első féléves gaz-
dálkodás jóváhagyása. A bevéte-
leink sajnos a tervezetthez képest 
is nagyon elmaradást mutatnak, 
pedig már a tervezéskor is vissza-
fogott költségvetéssel indultunk 
neki ennek az évnek. Mint tud-
ják, lemondtuk  valamennyi sa-
ját erős beruházásunkat, a Helyes 
Imre utca és az alsó Duna-parti 
út felújítását. Mintegy 200 millió 
forint értékű fejlesztésről mond-
tunk le már előre, és még így is 
recseg-ropog a mérleg. A kép-

viselő-testület változatlanul ab-
ban az irányban tolja a település 
szekerét, hogy nagyon-nagyon 
takarékoskodva kell gazdálkod-
nunk. Idén nem tudtunk az in-
tézményekben és a hivatalban 
sem jutalmat fizetni, elmaradtak 
a nagyrendezvények, de még így 
sem túl rózsásak a kilátásaink. 

A testület pontosan tudja, 
hogy adóbevételek vonatkozásá-
ban a jövő év még nehezebb lesz, 
hiszen a helyi cégek az idei évi 
tényleges árbevétel után fogják 
jövő ilyenkor az adót befizetni.  

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Lovas polgárőreink továbbra is a település zártkerti és külterületi részeit ellenőrzik

Rendkívüli eseményről nincs tudomásunk
Utolsó jelentkezésünk óta 

tudjuk jelenteni, hogy tudo-
másunk szerint a lakosság 
sérelmére elkövetett bűn-
cselekmény nem történt vá-
rosunkban az elmúlt hóna-
pokban.

A Szent György Polgár-
őr Egyesületünk tagjai a ko-
ronavírus okozta rendkívüli 
helyzetre tekintettel sok időt 
töltöttek közterületen, hogy 
figyelemmel tudják kísérni 
azon személyeket, akik eset-
legesen segítségre szorultak. 
Sok idős embernek segítet-
tünk a mindennapi bevásár-
lásban, ha kellett orvoshoz 
visszük őket, vagy ügyet in-
tézünk nekik. Jóleső érzés, 
hogy meg tudjuk könnyíte-
ni az életüket, a mindennap-
jaikat!

Vállaltuk és teljesítettük 
is, hogy a település közterü-
letein elhelyezett bútorzatot 
heti rendszerességgel  fertőt-
lenítjük. Járőrözéseink során  
több alkalommal figyelmez-
tettünk személyeket a maszk 
viselésére, illetve, akinek nem 
volt maszkja, annak pótoltuk 
is azt.  Nagyon sok köszöne-
tet kaptunk munkánkért sze-
mélyesen, írásban, vagy akár 
a Facebookon. További vál-
lalt feladataink közé tartozik 
a biztonságos tanévkezdés 
elősegítése. Amikor rendőr, 
vagy polgárőr jelenléte szük-

séges az iskolák körül igyek-
szünk ennek is eleget tenni, 
hogy semmi baj ne érhesse 
településünk legfiatalabb la-
kóit.  

Polgárőr egyesületünk 
tagjai továbbra is folytatják 
a járőrözéseket, annál is in-
kább, mert rendőreink ide-
jét nagy mértékben lekötik a 
koronavírus miatt rájuk há-
ruló feladatok.

Vezetőségünk jóváhagy-
ta, hogy új gépjármű beszer-
zésére pályázzunk, és meg is 
tettük a szükséges lépéseket 
a pályázat benyújtása érde-
kében. Ez egy kihagyhatat-
lan lehetőség, hiszen a jármű 
teljes vételárát fedezi, abban 
az esetben, ha valóban el-
nyerjük a támogatást.

Gépjárművünk cseréjéről 
azért döntött  az egyesüle-
tünk, mert az egyik autónk 
betöltötte a huszadik élet-
évét, tehát nagyon öreg autó, 
és a javítása már nem lenne 
rentábilis. Tagjainknak téli 
ruhákat rendeltünk az elmúlt 
időszakban az elavult és el-
használt régi ruházat helyett.

A   esetleges rendkívüli 
helyzetre tekintettel az elő-
zőekhez hasonlóan tovább-
ra is vállaljuk a fent felso-
rolt feladatokat. De mivel 
tagságunk zöme az életkor 
tekintetében a koronavírus 
által leginkább veszélyezte-
tett réteghez tartozik, ezért 
kevesebben tudnak szolgá-
latot teljesíteni, alacsonyabb 
létszámmal tudjuk ellátni 

mindazt a munkát, amit fel-
soroltam. Éppen ezért most 
a szokottnál is jobban várunk 
minden fiatal, nyugdíjasnál 
fiatalabb  rácalmási lakót a 
sorainkba, aki munkánkba 
segíteni tud és szeretne is.

Lovas járőreink tovább-
ra is a település zártkerti 
részén és külterületein tel-
jesítenek szolgálatot, ered-
ményesen látják el az ellen-
őrzéseket. Jelenlétükkel több 
alkalommal hiúsítottak meg 
illegális hulladéklerakást! 
Sajnálatos és egyúttal felhá-
borító is, hogy egy-egy ilyen 
tettenérés alkalmával a vét-
kesek nyomdafestéket nem 
tűrő módon beszélnek pol-
gárőreinkkel. Még nekik áll 
feljebb! Hihetetlen. Tagja-
ink ilyenkor minderről fotót, 
illetve videófelvételt készíte-
nek, ami egy esetleges bi-
zonyítási eljárás alkalmával 
jogszerűen felhasználható.

Tudni kell minden ma-
gyar állampolgárnak, hogy 
a szolgálatban levő polgárőr 
közfeladatot ellátó személy-
nek minősül, és az őket ért 
esetleges atrocitás, annak a 
büntetési kvótája többszörö-
se egy átlagos polgár bünte-
tésének.  

Köszönetet mondunk 
minden rácalmási lakosnak, 
vállalkozónak, valamint ön-
kormányzatunknak is, hogy 
munkánkat anyagiakban tá-
mogatják, illetve, hogy to-
vábbra is hasznos tagjai le-
hessünk a településünknek.

Továbbra is várjuk sora-
inkban mindazokat a rácal-
másiakat, akik a jövőben is 
szeretnének európai szinten 
élni lakóhelyükön, és ehhez 
tevékenyen  hozzá is tudnak 
járulni. Jelentkezzenek pol-
gárőrnek!

Segíts, hogy segíthes-
sünk! 

Vizi István
elnökségi tag

Lovas polgárőreinknek sokan megköszönik a járőrőözést

Rendszeresen fertőtlenítjük a buszmegállókat, padokat

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
Mata Dávid 

06-20/3308-899
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Áttekintettük a költségvetést
(Folytatás az 1. oldalról.)
A járvány miatt idén gyá-

szosan tudtak működni a 
vállalkozások, hetekig vol-
tak zárva a munkahelyek, 
otthon kellett lenniük az 
embereknek. Ezért ne adj’ 
Isten, jövő ilyenkor itt le-
hetünk akár egyetlen forint 
iparűzési adóbevétel nélkül 
is.  Egyelőre nem tudjuk mi 
lesz, próbálunk alkalmaz-
kodni az új helyzethez. A 
lakosságot pedig arra kérjük, 
ők is legyenek megértőek 
velünk szemben, nézzék el, 

hogy több évtized után most 
először nem úgy alakulnak 
a fejlesztések Rácalmáson, 
ahogyan azt megszokták, és 
ahogyan azt szeretnénk. A 
jelen helyzetet nem mi ala-
kítottuk így. Száz éve volt 
világjárvány utoljára, a spa-
nyol nátha, és száz év eltel-
tével pechünkre mi fogtuk 
ki most a koronavírust. Ez-
zel együtt kell tudni élni, át-
vergődni a nehéz időszakon 
addig, amíg újra normalizá-
lódik az életünk. 

Schrick István

IN MEMORIAM 
Heinrich Rehbein

Rácalmás Díszpolgára
Hosszan tartó, súlyos 

betegség után, életének 81. 
évében elhunyt Heinrich 
Rehbein, Dransfeld ko-
rábbi polgármestere, akit a 
rácalmásiak közül is sokan 
jó barátként szeretnek és 
tisztelnek. Neki köszönhe-
ti városunk a németországi 
partnerkapcsolatot, hiszen 
Heninrich Rehbein volt az, aki Schrick Istvánnal karöltve 
polgármesterként 1990-ben kézjegyével szentesítette a két 
település közötti partneri okmányt. A következő években, év-
tizedekben gyakran találkozhattunk vele és kedves feleségével 
Rácalmáson is a rendezvényeken. 

Heinrich Rehbein embersége páratlan a maga nemében. 
Több évtizede már annak, amikor a feleségével közösen meg-
szervezték az első gyűjtést a rácalmási óvoda és a helybéli, tá-
mogatásra szoruló családok javára. Hatalmas kamionnal ér-
keztek az adományok minden évben településünkre, hála a 
Rehbein házaspárnak.

A német-magyar partnerségek mozgatórugójaként is so-
kan ismerik Heinrich Rehbeint. A Dransfeld és Rácalmás 
közötti az egyik első  kapcsolat volt Németországban, aztán 
neki köszönhető, hogy utána például Adony, Pusztaszabolcs, 
Úrhida, Aba német testvértelepülésre talált, valamint a ne-
véhez köthető Fejér megye és göttingeni járás gyümölcsö-
ző partnersége. Kevesen tudják, hogy dunaújvárosi Dunaferr 
szakközépiskola göttingeni diákcsereprogramját is Heinrich 
Rehbein alapozta meg, jóvoltából szakmai tapasztalatcserére 
látogatnak egymáshoz az intézmények tanulói.  

A magyar kormány is kitüntetésben részesítette Heinrich 
Rehbeint, mint nagy magyarbarátot, aki sokat tett a német-
magyar barátság elmélyítése érdekében. Mindezekért önkor-
mányzatunk Rácalmás Díszpolgára kitüntető címet adomá-
nyozta neki.

Heinrich Rehbein mélyérzésű ember, kiváló politikus és 
településvezető, példás férj és családapa volt.

Osztozunk a család fájdalmában. Schrick István

Telefonáljanak a háziorvosoknak!
Tisztelt Rácalmásiak! A járványhelyzetre való tekintettel és a 

kölcsönös védelem eredményessége érdekében  az ORVOSI REN-
DELŐ ajtaja  szeptember 4-től ZÁRVA van!

Bármilyen okból keresil fel rendelési idő alatt a rendelőt, 
CSENGESSENEK. A teljes személyzet az épületben tartózko-
dik, dolgozik.  Orvosságok felírása továbbra is telefonon történik. 
A háziorvosok további, nyomatékos kérése, a járványhelyzetre való 
tekintettel, hogy a rendelőbe csak SÜRGŐS esetben fáradjanak be. 
Minden egyéb esetben telefonon érdeklődjenek, és majd az orvosok 
megmondják,hogy be kell-e fáradni a rendelőbe vagy nem szüksé-
ges, telefonon is meg tudják beszélni a gyógymódot.

dr. Mercz Gabriella          25/235-614
dr. Árgyelán Sára             25/507-120
dr. Jáky Ágota                  25/235-608

Az Egészségház dolgozói köszönik a megértésüket!

Zur Erinnerung von
Heinrich Rehbein 

Nach einer lang dauern-
den schweren Krankheit ist 

ehemaliger Bürgermeister von 
Dransfeld Heinrich Rehbe-
in in seinem 81. Lebensjahr 

verstorben. Er wurde auch von 
vielen rácalmáser Bürgern als 

ihr Freund verehrt und geliebt.  
Für ihn können wir die Part-
nerschaft zwischen unseren 

Städten bedanken. Herr Hein-
rich Rehbein als Bürgermeister von Dransfeld hat die Partner-

schaftsurkunde der beiden Siedlungen mit István Schrick zusam-
men mit seiner Unterschrift in 1990 bestätigt. In den nächsten 
Jahren und Jahrzehnten konnten wir ihn und seine Frau zu ver-

schiedenen Veranstaltungen oft in Rácalmás begrüßen. 
Die Menschlichkeit von Herrn Heinrich Rehbein war unverg-

leichbar. Es ist schon viele Jahre her als er mit seiner Frau zusam-
men die erste Sammlung für den Kindergarten und die armen Fa-
milien von Rácalmás organisiert hat.  Die Spenden sind jährlich 
mit großen LKW-s zum Dank dem Ehepaar Rehbein nach Rá-
calmás geliefert worden. 

Herr Rehbein ist auch als Motor der deutsch-ungarischen 
Partnerschaft für vielen rácalmáser Bürger bekannt. Die Part-
nerschaft zwischen Dransfeld und Rácalmás war in Deutschland 
eine der ersten Partnerschaftsbeziehungen. Für ihn kann man 
sich bedanken, dass sich später z.B. die ungarischen Gemeinden 
Adony, Pusztaszabolcs, Úrhida, und Aba deutsche Partnerstäd-
te bzw. Komitat Fejér und Kreis Göttingen eine fruchtbringen-
de Partnerschaft gefunden haben. Wenige wissen, dass auch das 
Schüleraustauschprogramm zwischen der Berufsschule Dunaferr 
von Dunaújváros und  Göttingen von Herrn Heinrich Rehbein 
hergestellt wurde. Für seine Tätigkeit zu bedanken besuchen die 
Schüler der Lehrinstitute zum beruflichen Erfahrungsaustausch 
einander gegenseitig.

Herr Heinrich Rehbein wurde auch von der ungarischen Re-
gierung als Freund von Ungarn anerkannt und für die Beförde-
rung der Vertiefung der deutsch-ungarischen Freundschaft aus-
gezeichnet. 

Herr Heinrich Rehbein war ein gefühlvoller Mensch, ein 
ausgezeichneter Politiker und Siedlungsführer, vorbildlicher 
Ehemann und Familienvater.

Wie nehmen im Schmerzen der Familie Anteil. 
István Schrick Bürgermeister von Rácalmás
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Zöldhulladék égetés
Októberben is el lehet tüzelni a kertben felhalmozódott zöld-

hulladékokat a hónap első csütörtökén és péntekén

Az égetést 14-22 óra közötti időszakban lehet végezni. 

Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. 

A következő időpont:   2020. október  1-2.

Rossz idő esetén:   2020. október  8-9.

Őze Áron  
színházigazgató 
vendégei voltunk 

A Bartók színházban jár-
tak a Rácalmási Játékszín 
Kör tagjai. 

Az intézmény igazgató-
ja, Őze Áron kalauzolt kör-
be minket. Bejárhattuk a 
nagyszínpadot, a stúdiószín-
padot, a színház technikai 
helységeit, a kelléktárat és 
az öltözőket. Majd egy na-

gyon izgalmas szakmai be-
szélgetésen vehettünk részt, 
ahol számos kérdésünkre is 
választ kaptunk.

Nagyon izgalmas délután 
volt, ezúton is köszönjük 
Őze Áronnak!

A Rácalmási Játékszín 
Kör tagjai

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
A koronavírus alaposan 

próbára tesz bennünket. A 
nyár elmúltával Rácalmáson 
is megnyitottak a gyermek-
intézmények, elkezdődött a 
tanév az általános iskolában, 
az óvodában és a bölcsődé-
ben egyaránt. Rövid idő el-
teltével kialakult egy prob-
lémás helyzet, egy gyermek 
édesapja fertőződött meg, 
a tesztek is a fertőzöttségét 
igazolták. Emiatt a a Duna-
újvárosi Járási Hivatal Nép-
egészségügyi osztályáról a 
járási tiszti főorvos, Dózsá-
né dr. Sasvári Ildikó javas-
latára a szeptember 4., pén-
teki napon zárva tartottuk a 
a rác almási Manóvár Óvo-
da és Bölcsődét. Elvégezték 
a gyermeken is a  koronaví-
rus-vizsgálatot és a teszt ne-
gatív lett, tehát a vírus nem 
terjedt át a gyermekre, ez-
által őróla – nagyon bízunk 

benne – a közösség egyetlen 
tagjára sem.

A polgármesteri hiva-
talban dr. Györe Andrea 
jegyző asszony megtette a 
szükséges intézkedéseket, 
a kollégák és az állampol-
gárok védelmében a hiva-
talban egyszerre csak egy 
ügyfél tartózkodhat, ő sem 
járkálhat a folyosón, meg 

kell állnia az ajtó mellett 
kihelyezett asztalnál, és ott 
megvárhatja az ügyintézőt. 
Az épületbe belépve kötele-
ző  használni szájmaszkot és  
a falon elhelyezett fertőtle-
nítőt.  

De, ahogyan mondani 
szokás, az ördög nem alszik, 
mi mindent megtettünk, a 
gyermekek biztonsága érte-
kében. Az intézmény zárva 
tartásának ideje alatt – pén-
tektől kedd reggelig – spe-
ciálisan ezzel foglalkozó 
szakcégtől megrendeltük 
az óvoda és a bölcsőde  tel-
jes fertőtlenítését. Miután a 
gyermekorvosi rendelőben 
is járt az óvodás gyermek, az 
orvos kérésére a rendelő he-
lyiségeiben is megtörtént a 
fertőtlenítés. 

A hogyan továbbot még 
nem látni. Kezdődik az 
őszi-téli  időszak, amikor 

az influenza is előszeretettel 
tombol. Nem lesz könnyű 
kiszűrni (főleg otthon, ami-
kor ágynak dől az ember), 
hogy milyen betegséggel – 
influenzával vagy koronaví-
russal – fertőződött meg va-
laki. De ahogyan a kormány 
fogalmazott, az élet megy 
tovább, az országnak nem 
szabad megállnia, működ-
tetni kell a munkahelyeket, 
a cégeket, az intézményeket. 
Önkormányzatunk is tisztá-
ban van vele, hogy az embe-
reknek elfogyott a szabadsá-
guk már a tavasszal, illetve a 
nyári szünet alatt végképp, 
fizetés nélkül nem marad-
hatnak otthon gyermekeik-
kel. Ebben a mostani hely-
zetben különösen fontos, 
hogy vigyázzunk magunkra, 
vigyázzunk egymásra.

Schrick István 
polgármester
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A tökösök idén is készültek
,, Azt hisszük, sosem növünk 

fel. De ez csak azért van, mert a 
növekedés olyan lassú, hogy jó-
formán észrevétlen.”

Mark Lawrence

Horváth Balázs, a rác-
almási óriástök-növesz-
tő idén is készült az őszi 
megmérettetésre. Kertjében 
egyetlen növényen egyetlen 
termés maradt meg az idei 
évben, mely még tavasszal 
az Anonymus nevet kapta: 

,,Ez egy nagyon izgalmas, 
várakozásokkal teli hobby, 
melyben az örömök mellett 
minden évben sok az aka-
dály és a veszély is a tökök 
számára, melyeket meg kell 
próbálni megelőzni, ha pe-
dig a probléma fennáll, or-
vosolni amit lehet. Idén a 3 
palántámból 1 db érte csak 
meg a felnőttkort és már 
a vegetáció elején azzal is 
problémák adódtak, (gyö-
kérnyak- rothadás), majd to-
vábbi bajok, de kihoztam be-
lőle amit csak lehetett. Végül 
sajnos a növekedése megállt 
szerény 120-130 kg-ban. Ez 
messze elmarad a bajnok 
méretektől. E mellett ter-
mett a kertemben óriás ku-

korica, napraforgó, hagyma 
is, bővítve az óriás növények 
körét. 

Sebaj, majd jövőre ismét 
teljes gőzzel készülök ter-
mesztő társaimmal a 2021-
es fesztiválokra, programok-
ra, remélem Rácalmáson is 
újra találkozunk!

A töközéssel évek óta 
foglalkozom, tavalyi évben 

a 2 mázsás termésemmel a 
rácalmási fesztivál után a 
szerbiai Temerinben meg-
rendezett tökfesztiválon is 
szerepeltem, ahol hazánk 3 
legnagyobb tökével jelen-
tünk meg termesztő társa-
immal, Keszler László több-
szörös tökkirály és a tavalyi 
tökkirály, Kavecz Attila óri-
ástökével egyetemben, ahol 

nagy sikert arattunk. Ezt 
követően a Velencei-tónál 
megtartottuk az I. Tökre-
szállás - vidám tökcsónaká-
zás programunkat, szintén 
derűs órákat kínálva a nagy 
számú nézőseregnek.  

Az idei év elején a tökös 
társakkal megalakítottuk az 
Óriásnövény Termesztők 
Klubját, mely klub létszáma 
mára átlépte az egy tucat 
tagot, akikkel folyamatosan 
megosztjuk az óriásnövény 
termesztési tapasztalatain-
kat, bővítjük ismereteinket. 
A klubot megtalálják a Fa-
cebook közösségi oldalon, 
ahol ismerkedhetnek az 
óriásnövény termesztés for-
télyaival és a tervezett prog-
ramjainkkal.”– tájékoztatta 
lapunkat Horváth Balázs.

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület hírei

Mutassuk meg, hogy „tökösek” vagyunk!
Mindennapjainkat átfor-

málta a járvány következté-
ben kialakult helyzet. Tele 
van az életünk aggodalmak-
kal, féltjük az idős család-
tagjainkat, a munkahelyün-
ket, tartunk tőle, hogy ismét 
be kell zárni a bölcsődéket, 
óvodákat, iskolákat. Le kel-

lett mondanunk az utazás-
ról, a koncertekről, a kö-
zösségi programokról, de 
felértékelődött a természet-
járás a kert gondozás, és so-
kunk kertjében ott virítanak 
a gyönyörű dísztökök. 

A magunk örömére és az 
arra járók felvidítására készít-

sünk tökdekorációkat! Szep-
tember 14. és 19. között (a 
Rácalmás újság készítési és 
nyomdai munkálatainak ide-
jén) végigjártuk az utcákat, 
és lefényképeztük az alkotá-
sokat, amelyeket felteszünk 
a Facebook oldalunkra, és a 
honlapunkra. (De bárki be-

küldheti a saját maga által ké-
szített fotót is, nagy örömmel 
fogadjuk!) Lopjunk egy kis 
vidámságot egymás életébe! 
Készítsünk tökdekorációkat!

Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület  

elnöke és  
elnökségi tagjai



Rácalmás 7

Újabb fejezetek Rácalmás mára elfeledett történetéből
Fontos helytörténeti mun-

kával jelentkezett ismét Szalai 
Árpád és a régi „Rácz-Almás” 
gazdag múltját feltáró szerző-
csapat. A Történetek a sokszí-
nű Rácalmásról című kötetet 
szeptember 5-én, szombaton 
délután mutatták be a váro-
sunk művelődési házának és 
könyvtárának ma otthonául 
szolgáló egykori Márkus-Te-
leszky kúria hátsó udvarán.

„Ismét gazdagabb lett min-
den rácalmási” – jegyezte meg 
a könyvbemutató felvezetése-
ként Schrick István polgár-
mester, aki kiemelte, példaér-
tékű az a több évtizede vállalt 
elszánt munka, amellyel Sza-
lai Árpád keresi, kutatja és 
feltárja választott településé-
nek régmúltját, a Rácalmás-
hoz erősebb-gyengébb szállal 
kapcsolódó kiemelkedő sze-
mélyek fordulatos életét, és 
a neves, meghatározó hely-
béli családok, emberek sze-
mélyes mikrotörténeteit. Szi-
lágyi Irén, a felolvasásokkal 
színesített találkozó mode-
rátora, egyben a friss könyv 
olvasószerkesztője felidéz-
te, a 2011-ben megjelent 
Rácalmási örökségünk című 
könyv a település természe-
ti és építészeti értékeivel fog-
lalkozott, a 2016-ban kiadott 
Emlékezzünk a régiekre című 
portrékötet a híres rácalmási-
akat vette sorba, a legutóbbi, 
2018-ban napvilágot látott 
könyv, a Rácalmási történe-
tek pedig már az izgalmas és 
rendhagyó életpályát befutott 
helyi polgárokra fókuszált. 
Az említett kötet születését 
már több szerzőtárs is segí-
tette. Nem volt másként ez az 
aktuális helytörténeti mun-
kánál, amely sokak közös erő-
feszítését dicséri.

Szalai Árpád első mon-
dataiban meg is válaszolta, 
milyen motivációk mentén 
látott neki az új könyvhöz. – 
Hosszú ideje foglalkoztatott 
az a komplexen vizsgálható 
kérdés, hogy az elmúlt évszá-

zadok során Rácalmás pusz-
tán csak előnyösebb helyzet-
ben volt a hasonló nagyságú 
és lakosú környékbeli telepü-
lésekhez képest, vagy egy-egy 
időszakban különleges em-
berek is lakták, akik képesek 
voltak hosszabb távon is for-
málni e terület boldogulását? 
A szerző számos hiteles ada-
tot bemutatva és több meg-
határozó polgár, kereskedő, 
mester ember és közéleti kar-
riert is befutó személy sorsát 
kibontva arra a megállapí-
tásra jutott a kötet írása köz-
ben, hogy Rácz- Almás fő-
ként a reformkort követően, 
de még inkább a XIX. század 
második felében, a kiegyezés 
utáni évtizedekben országos 
viszonylatban is kiemelke-
dőnek mondható fejlődésnek 
indult. Mint a könyvben is 
olvasható: a fejlődés legfon-
tosabb tényezője a nagy föld-
terület volt, ez a XIX. század 
második felében 16 450 ka-
taszteri hold (kh) volt, ezen 
belül 400 kataszteri hold sző-
lőterülettel rendelkezett a te-
lepülés. Összehasonlításként: 
a vármegye más települései 
5–7 ezer kh. területtel rendel-
keztek, a módosabbnak szá-
mító Dunapentele földterü-
lete sem haladta meg a 9 ezer 
kh-at. Az 1869-ben megje-
lent Fejér Megye Gazdasági 
Statisztikája alapján 15 nagy-
birtokos, 50 középbirtokos és 

400 kisbirtokos család osz-
tozott a földeken. A moder-
nizálódó gazdaságoknak jól 
képzett iparosokra, mester-
emberekre is szükségük volt, 
neves kereskedődinasztiák is 
megtelepedtek itt.

Bár a történelem viha-
rai Rác almást sem kímélték, 
Szalai Árpád kutatásai so-
rán arra jutott, ez a felíve-
lő szakasz a kiegyezéstől a 
II. világháborúig tartott. E 
korszak mára leginkább el-
feledett vagy kevésbé ismert 
személyiségei, családtörténe-
tei elevenednek meg a lapo-
kon, ezáltal bepillantást nyer-
hetünk az egykori rácalmási 
mindennapokba, az adott kor 
társadalmi viszonyaiba. Iz-
galmas életpályák és külön-
féle karrierutak követik egy-
mást. Olvashatunk többek 
között Wetzel Ernő minisz-
teri tanácsosról, Exler Ferenc 
gyárigazgató-gazdálkodóról, 
Bruck Imre sör nagykereske-
dőről, de Hoffmann János-
ról is, aki közmegelégedésre 
közel négy évtizeden át volt 
községi bíró. A kötet nem 
csupán a helyi és az orszá-
gos társadalmi elitből mutat 
fel mintákat, hanem őszintén 
beszámol a cselédsors em-
bert próbáló viszontagsága-
iról, a XIX. és a XX. század 
fordulóján egyre nyomasz-
tóbb társadalmi és szociális 
feszültségeiről, az agrárszoci-

alista mozgalmakról és leve-
résükről.

A könyvbemutatón Lend-
vai Józsefné és Tímárné Ud-
vari Emese előadásában két 
verset és a kötetből váloga-
tott több kedélyes anekdotát 
is hallhatott a közönség.

A Magyarság című lap 
1934 szeptemberében ter-
jedelmes, humoros cikkben 
foglalkozott azzal, hogy mi-
ként oldotta meg a telepü-
lésen tábort vert, majd itt tí-
fuszgyanú miatt vesztegzár 
alá volt vándorcirkusz egzoti-
kus vadállatainak élelmezését, 
a környéken dúló sertéspestis 
„segítségével” a község legen-
dás főjegyzője Farkas Károly, 
vagy miért is viselt Mesz-
leny II. Lajos – aki 20 éven 
át volt a képviselőház egyik 
legkedveltebb függetlenségi-
párti tagja – 1883-tól kabát-
ja gomblyukában piros szeg-
fűt. Emblematikus épületek, 
intézmények története miatt 
is érdemes kézbe venni a kö-
tetet, olvashatunk a Muskát-
li mozi vetítéseiről vagy Rá-
calmás első patikájáról, és az 
alapító gyógyszerészdinaszti-
áról is.

A Történetek a sokszínű 
Rác almásról bizonyára so-
kat forgatott kötet lesz azok 
számára, akik érdeklődnek e 
kisváros eddig feledésre ítélt 
múltja iránt, ám azoknak is 
bátran ajánlható, akik kíván-
csiak egy több szempontból 
is valóban különleges Duna 
menti település történetének 
apróbb-nagyobb mozaikjára.

(A kötet szerzői: Sza-
lai Árpád, Kovács György-
né, Beretka Józsefné, Néme-
th Miklósné, Nagyné Berzai 
Márta, Kondor Károlyné, 
Steiner Lajos, Csurgó Ist-
ván. A könyv megírásához 
kiemelkedő segítséget nyúj-
tott: Szalainé Ferenczi Ilona 
és Tóthné Méhes Gyöngyi 
családkutató.)

(Forrás: duol.hu/Szabó Szabolcs, 
fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő)

Történetek a sokszínű Rácalmásról könyvbemutató
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

LÁTOGATÓI TÁJÉKOZTATÓ és  
INTÉZMÉNYHASZNÁLATI SZABÁLYOZÁS

Kedves Látogatóink!
Bízunk abban, hogy őszre tervezett programjainkat, klub-

találkozókat zavartalanul, a járványügyi előírásoknak megfe-
lelően meg tudjuk tartani.

Szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy a művelődé-
si ház által meghirdetett programok a járványhelyzet ala-
kulásától függően változhatnak, ezért kérjük, figyeljék aktu-
ális tájékoztatóinkat az intézmény ajtajain, weboldalunkon 
(www.racmuvhaz.hu) és Facebook-oldalunkon (www.face-
book.com/racmuvhaz).

A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár mint önkor-
mányzati fenntartású közművelődési intézmény működését 
jelen tájékoztató napján sem kormányzati, sem fenntartói 
korlátozások nem szabályozzák. Ezért a koronavírus-járvány 
terjedésének csökkentését célzó, a kulturális szakmában el-
terjedt összefogáshoz csatlakozva az alábbi szabályok betar-
tását intézményvezetői hatókörből rendelem el:

1. Az intézmény csak tünetmentesen látogatható.
Minden kontaktfeltárásban részt vevő személyt kérjük, 

amíg a korlátozások érvényesek rá, ne látogassa az intéz-
ményt!

2. Az intézményben kizárólag tünetmentes dolgozók ve-
hetik fel a munkát.

3. Intézményünk 2 bejáratánál kézfertőtlenítési lehetősé-
get biztosítunk. Kérjük látogatóinkat, hogy használják a ki-
helyezett kézfertőtlenítőket minden egyes belépéskor!

4. Növeljük valamennyi helyiségünk takarításának és fer-
tőtlenítésének gyakoriságát, kiemelt tekintettel a mosdókra, 
pultokra, villanykapcsolókra, kilincsekre. A termek levegő-
cseréjét szellőztetéssel biztosítjuk. 

5. A járvány terjedésének megelőzése érdekében fontos 
olyan alapvető higiénés szabályok, mint a köhögési etikett 
betartása, azaz köhögéskor, tüsszentéskor az arc eltakarása 
könyökhajlattal, zsebkendővel, amit használat után rögtön a 
szemetesbe javasolt dobni.

6. Termeink használatánál olyan beosztásra törekszünk, 
amely lehetővé teszi, hogy az ugyanazt a légteret használó 
csoportok között megtörténjen a felületek fertőtlenítése és 
a szellőztetés. 

Ezért kérjük a teremhasználókat, hogy a terembe csak a 
foglalkozás kezdése előtt 10 perccel érkezzenek, addig kint 
vagy az előtérben várakozzanak, elkerülve a csoportosulást; 
valamint a termet a használat után minél előbb hagyják el, 
hogy a takarítás megtörténhessen! 

Teremhasználóinkat a vezetőn keresztül minden héten 
hétfőn értesítjük az aktuális terembeosztásról, illetve hogy a 
terem megközelítéséhez melyik bejáratot használják.

Termeink beosztása hétről hétre változhat, amely a fen-
ti okból felülírhatja a terembérleti szerződésben megálla-
podott termet. Az intézmény azonban törekszik rá, hogy a 
használói csoport létszámának és a használati funkciónak 
megfelelő termet biztosítson.

A jelenlegi helyzetben így előállhat, hogy terembérlő-
ink nagyobb, a 415/2019. (XII.11.) KT sz. határozat szerint 
meghatározott terembérleti díjak tekintetében drágább te-
rembe vannak beosztva. Azonban a jelenlegi helyzetben az 
eredetileg bérelt terem bérleti díját szükséges fizetni, függet-
lenül a fertőzés elkerülése miatt változó terembeosztásnál. 

Az épület helységeiben semmilyen eszköz, ruhanemű 
nem hagyható, tárolható. A saját szekrénnyel rendelkező 
kluboknak a szekrényekben elhelyezett tárgyaik fertőtlení-
téséről maguknak kell gondoskodniuk. 

7. Teremhasználóink számára a termeken belül biztosít-
juk és javasoljuk a 2 m-es távolság tartását.

8. Kérjük, a vírus terjedésének megakadályozása érdeké-
ben kerüljék a termen belüli étkezést és ivást!

9. Egy esetleges fertőzés kontaktfeltárása miatt szükség 
lehet az intézmény látogatóinak napi szintű listájára, a lá-
togatók telefonos elérhetőségére. Ezért teremhasználóin-
kat megkérjük a napi jelenlét vezetésére, melyet klubjaink 
a „munkanapló” nevű dokumentumban szíveskedjenek ve-
zetni! 

A művelődési ház mint közintézmény látogatóinak neve 
és telefonszáma a fenti okból elkérhető.

10. Az intézmény közönségforgalmi területein (előterek, 
mosdók), valamint a könyvtárban és az irodában az orrot és 
szájat eltakaró maszk használata kötelező. A maszk viselését 
teremhasználatkor azon belül is erősen javasoljuk. A maszk-
viselés termeken belüli kötelezővé tételének lehetőségét a ví-
rushelyzet változásának függvényében változtathatjuk!

11. A munkatársak maszkviselése az intézmény egész te-
rületén kötelező.

12. Mielőtt rendezvényre érkezne, tájékozódjon róla, 
hogy a rendezvényen szükséges-e maszkot viselni! Ameny-
nyiben a rendezvény szabadtéri, a beltéri mosdóink haszná-
lata és azok közönségforgalmi területeken való megközelí-
tése miatt mindenképpen legyen Önnél maszk!

13. Rendezvények alkalmával a nézőtérre, érintett terem/
mekbe bemenni, és azt elhagyni az intézmény által megha-
tározott módon lehet (szakaszos ki- és beengedés). Kérjük, 
tartsák be munkatársaink utasításait!

14. Kérjük az intézményt rendezvény céljából használni 
kívánó csoportokat, klubokat, terembérlőket, hogy igényei-
ket minél pontosabban határozzák meg! Az intézmény terü-
letén megrendezésre kerülő rendezvények feltételei kapcsán 
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a vírushelyzet változásának függvényében fenntartjuk a vál-
toztatás és a helyszínbiztosítás lemondásának jogát!

15. A könyvtár az intézményen belül működő külön szak-
mai egység. Rá vonatkozóan a következőket kérjük betartani:

a. A könyvtárat csak egészséges, tünetmentes olvasók 
használhatják.

b. Az olvasói tér levegőjének cseréjét folyamatos szellőz-
tetéssel biztosítjuk.

c. A könyvtári asztalokat, pultokat, a kihelyezett íróesz-
közöket folyamatosan fertőtlenítjük vírusölő hatású fertőt-
lenítőszerrel.

d. A bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő használata kö-
telező.

e. Az orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező.
f. A könyvtárba táskát, kabátot, egyéb dolgot behozni ti-

los, ezeket a könyvtár előtti tárolókon kérjük elhelyezni.
g. A könyvtárban egyszerre maximum két olvasó tartóz-

kodhat, maximum 15 percet, megtartva egymástól a 2 méte-
res távolságot. A többi olvasó a könyvtár előtti térben vára-
kozhat, megtartva egymástól a 2 méter távolságot.

h. A könyvtárban lévő két olvasói számítógép használa-
ta személyenként maximum 15 percre lehetséges, a könyv-
tárhasználati szabályzatban meghatározott árak ennek függ-
vényében alakulnak.

i. A könyvtárban helyben használatra, olvasásra, tanulásra, 
kutatásra nincs lehetőség.

j. Új beiratkozás esetén ezt a szándékot kérjük előre jelez-
ni, és az adatokat e-mailben elküldeni a gyorsabb ügyinté-
zés érdekében!

k. A kisgyermekkel érkező szülőket kérjük, hogy a könyv-
tárban végig tartózkodjanak gyermekük mellett.

l. Könyvcsomagok előre összekészítését telefonos vagy 
e-mailes egyeztetés alapján vállaljuk, illetve 65 év feletti, 
rácalmási olvasóink részére igény szerint házhoz szállítjuk 
a könyveket!

m. A visszahozott könyveket 72 órára karanténba helyez-
zük, a polcokra csak ez után kerülnek vissza.

n. Szeptember 1-jétől visszavonásig a kölcsönzés szabá-
lyait a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása 
érdekében megváltoztattuk. Erről bővebb információt Fa-
cebook- és weboldalunkon találnak, valamint telefonon kér-
hetnek.

Jelen szabályozás 2020. szeptember 5-től visszavonásig ér-
vényes! 

Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Rácalmás, 2020. szeptember 4.

Kundra Anikó, igazgató 
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 

Várjuk Önöket a 2020. szeptember 1-től 
érvényes nyitvatartási időnk szerint:

Művelődési ház nyitvatartása: Könyvtár nyitvatartása:
Hétfő:                12-20 Hétfő: -
Kedd: 8-20 Kedd: 8-18
Szerda: 8-20 Szerda:   10-20
Csütörtök: 8-20 Csütörtök: 8-16
Péntek: 8-20 Péntek: 10-15
Szombat: 8-17 Szombat:
  hónap 1. szombat 8-12
Vasárnap: - Vasárnap: -
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KarantÉnszemszög –  
írd le vagy készíts rajzot!

Hogyan hatott rád a bezárt-
ság, milyen érzés volt, hogy 
nem mehettél iskolába, a bará-
taidhoz, a mamádhoz? Elma-
radtak a kirándulások is, nem 
láthattad kedvenc tanítóidat, 
osztálytársaidat…

Írd le, vagy készíts rajzot ar-
ról, hogy mindezt hogyan élted 
meg!

Később akár egy könyvet is 
összeállíthatunk a munkáitok-
ból! 

A címe lehetne:
Cimbora KarantÉnszemszög 2020
AZ ÍRÁS TERJEDELME: minimum egy A4-es oldal. 

A saját gondolataidat, érzéseidet fogalmazd meg, majd gé-
peld le.

A RAJZ: készülhet bármilyen technikával, A/4-es vagy 
A/5-ös méretben.

A képekből kiállítást is rendezünk, de amíg nem találko-
zunk, fényképezd le, és csatolva küldd el e-mail-ben.

HATÁRIDŐ: október 9. (péntek)
CÍM: cimborakk@gmail.com
Eredményes, jó munkát kívánok! Szeretettel: 

Marcsi néni

Forrás: yelon.hu

A KarantÉnszemszög felhívásomra egy kislány már megírta 
a saját történetét. Szerettel adjuk közre az írást, abban bízva, 
hogy mások is kedvet kapnak az íráshoz, alkotáshoz.

Marcsi néni
Az én karanténom

Olyan dolog történt, ami ezelőtt még soha! Bejelentették, 
hogy ideiglenes időre bezárják az iskolákat, karantén lesz. 
Az egész világon megjelent egy vírus, ami világjárványt oko-
zott. Mihez kezdjek? Aztán teltek a hónapok... Tehát az első 
pár héten egy bizonyos elektronikus oldal segítségével, az E- 
Krétával tudtuk megkapni a házi feladatot, hiányzott a taná-
rokkal a személyes kapcsolat, az “igazi tanítás”, nem volt egy-
szerű. Később már egyre jobban belejöttem, segített néhány 
alkalmazás is, amelyen keresztül a tanárok órát tartottak ne-
künk. Végül is a sok kapott segítség, a televízión keresztül is 
megkönnyítette a dolgom. Hamar elmentek a tanítási napok, 
érdekes volt így tanulni. Először az újszerűség varázsa hatott, 
később már hiányoztak az osztálytársak, a tanárok, a meg-
szokott padom, a megszokott légkör. Eljött a nyári szünet, és 
mi a családommal, a jávány miatt nem sok helyre mentünk, 
amit nagyon sajnáltam.                                             

Utólag visszagondolva, nem volt rossz dogunk, hisz ren-
geteg segítséget kaptunk a tanuláshoz. Sikerült akadálymen-
tesen lezárni a tanítási évet, én mégis sajnáltam, hogy mindez  
megtörtént velünk.

Krizsán Krisztina 
6. osztályos cimbora



Könyvtári percek

Egy kávé Micivel! címet viseli az a prog-
ramsorozat, melynek első állomására, az Ol-
vasás világnapján, szeptember 8-án vártuk az 
érdeklődőket. Az este során Sza-
bó Gabi Mici vendége Tallér Edi-
na írónő volt. Fantasztikus nyáresti 
hangulatban, szabadtéren élvezhet-
tük a talkshowt, melyhez a kávét a 
Vipi büfé ajánlotta fel! Köszönjük a 
képet Rácz-Lambada Józsefnek! A 
könyvtár minden programjáról tá-
jékozódhatnak Facebook oldalun-
kon (https://www.facebook.com/
racmuvhaz) és Weboldalunkon 
(konyvtar.racmuvhaz.hu)!

Schmidt-Czetli Ágnes 
könyvtárvezető-művelődésszervező
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

A SPORTCSARNOK 
HÍREI

A nyári szünet során több alkalommal látta vendégül a 
sportcsarnok az iskolában zajló Erzsébet-tábort egy-egy 
sportos foglalkozásra.

Szeptember elsején elkezdődött az iskola, visszatértek a 
diákok a sportcsarnokba is testnevelés óráik alkalmával. Fog-
lalkozásaik elsősorban a kinti pályákon zajlanak. 

A RSE korosztályos kézilabda csapatai megkezdték a 
szezont, elsőként a serdülő lány csapat aratott fölényes győ-
zelmet az üllőiek felett. A következő napokban a serdülő 
fiúk, majd a fiú U14-es csapat rendezi idei bajnokságának 
első fordulóját hazai pályán.

 HAJRÁ RSE! Serdülő lányok az első mérkőzésük előtt
 Fotó: Rácz-Lambada József 

Immár a III. Ongai Gábor kézilabda emléktorna zajlott 
le sikeresen augusztus utolsó szombatján. Az U10 és U11-es 
korosztály lány és fiú csapatai küzdöttek a kupákért. A RSE 
7 csapat részvételével rendezte a felkészülési tornát, melyen 
a hosszú mérkőzésszünet után a gyerekek újra játéklehető-
séghez jutottak.

III. Ongai Gábor emléktorna megnyitója Fotó: Sportcsarnok 

Augusztus 21-22-én újra szurkolóktól volt hangos a 
sportcsarnok: a DKKA női kézilabda csapatának új szpon-
zora, a BioTech USA jótékonysági kézilabda tornát szerve-
zett NB I-es csapatok részvételével. A mérkőzéssorozat be-
vételével a karantén idején nehéz helyzetbe került sportolók 
családjait támogatják. A kupát a Kisvárda csapata nyerte. A 
fényképek a döntő előtt és közben készültek. 

Fotók: Rácz-Lambada József

A DKKA NB I-es női csapata, valamint a DAC több kor-
osztálya is Rácalmáson játssza néhány hazai mérkőzését a 
2020/21-es szezonban.

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
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       VIZI GÁBOR VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY 

A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok  

2020 szeptember – októberi programjai  
2020 szept. 19.  szombat 09:00-15:00 FU-14 kézilabda bajnokság 1. fordulója    
2020 szept. 23. szerda 9:30 ovis sport délelőtt ZÁRTKÖRŰ! 

EURÓPAI SPORTHÉT 

2020 szept. 23. szerda 14:00 napközis sport délután ZÁRTKÖRŰ! 

2020 szept. 25.  péntek 16:00 Cirkusz a pályán-kézilabda és jazzbalett a 
Sportcsarnokban 

2020 szept. 25. péntek 18:00 RSE  - Mecseknádasd  serdülő fiú kézilabda mérkőzés, a 
félidőben jazzbalett bemutatóval 

2020 szept. 26. szombat 9:30-22:00 Európai Sporthét: II. Rácalmási Sportágválasztó és  
#BE ACTIVE Night RÉSZLETES PROGRAM FENT! 

2020 szept. 26. szombat 16:00-17:30  RSE  - Martonvásár felnőtt női kézilabda mérkőzés 
2020 okt. 03. szombat 08:00-15:00 FU-14 kézilabda bajnokság    
2020 okt. 03. szombat 18:00 RSE - Sárbogárd  felnőtt ffi kézilabda mérkőzés   
2020 okt. 09. péntek 17:00 RSE  - Érd lány serdülő lány kézilabda mérkőzés   
2020 okt. 10. szombat 18:00 RSE  - Mór felnőtt ffi  kézilabda mérkőzés   
2020 okt. 15.  csütörtök 18:30 RSE  - DAC felnőtt női kézilabda mérkőzés   
2020 okt. 16. péntek 17:00 RSE  - PEAC serdülő fiú kézilabda mérkőzés   

2020 okt. 17.  szombat 18:00 DKKA - Mosonmogyoróvár felnőtt női NB I-es kézilabda 
mérkőzés ZÁRT KAPUS!             

 

A sporthét során PONTGYŰJTŐ AKCIÓT szervezünk, minden rendezvényen való részvételért, illetve sportág kipró-
bálásáért pont jár. Ez ebben az évben több napon át, több helyszínen lesz lehetséges. A legtöbb pontot összegyűjtők között 
a tavalyihoz hasonló sportos nyereményeket sorsolunk ki. Pontgyűjtő füzetek szeptember 23-tól a sportcsarnokban, illetve 
a rendezvények helyszínein találhatók.

2020-ban is Európai Sporthét!
EURÓPAI SPORTHÉT PROGRAMJA RÁCALMÁSON 2020. 09. 23-30.
Az aktuális előírásokat és ajánlásokat figyelembe véve a Magyar Szabadidősport Szövetséggel, mint az akcióhét koordiná-

torával egyeztetve az alábbi programokat szervezzük Rácalmáson a sport és egészség jegyében 2020. szeptember 23-30 között:
09. 23. ovis családi sport délelőtt és napközis sport délután: az óvodásokat, valamint az iskola napközis csoportjait várjuk 

sportos, mozgásos feladatokkal. A résztvevőket csoportonként foglalkoztatjuk.
09. 25. 16:00 Cirkusz a pályán – kézilabda és jazzbalett a Sportcsarnokban: a RSE kézilabda szakosztálya és a Művelő-

dési Ház jazzbalett csoportjai igazi cirkuszi forgataggal várják az érdeklődőket.
09. 25. 18:00 Serdülő fiú kézilabda mérkőzés RSE-Mecseknádasd a félidőben jazzbalett bemutatóval
09. 26. II. Rácalmási Sportágválasztó, #BE Active Night: A tavalyitól eltérően több helyszínen, elsősorban kültéren való-

sul meg a 2020-as Sportágválasztó: a focipályán, a Csónakháznál (Vizi Gábor Vízitúra Megállóhelyen) és a sportcsarnoknál.
A rendezvény célja, hogy minden, Rácalmáson sportolási és mozgáslehetőséget kínáló és megjelenő egyesület, szervezet, 

vállalkozó lehetőséget kapjon a bemutatkozásra, toborzásra, az egészséges életmódot szem előtt tartó érdeklődők pedig meg-
találhassák a nekik megfelelő sportolási lehetőségeket. A Rácalmáson megjelenő sportágak információs plakátjai megtekint-
hetők lesznek a sportcsarnokban az Európai Sporthét során, valamint a sportcsarnok facebook oldalán is.

2020. 09. 26.   II. RÁCALMÁSI SPORTÁGVÁLASZTÓ PROGRAMJA  
(A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!)

       VIZI GÁBOR VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY 
 

2020-ban is Európai Sporthét! 

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

Az aktuális előírásokat és ajánlásokat figyelembe véve a Magyar Szabadidősport Szövetséggel, mint az akcióhét 
koordinátorával egyeztetve az alábbi programokat szervezzük Rácalmáson a sport és egészség jegyében 2020. 
szeptember 23-30 között: 

09.23. ovis családi sport délelőtt és napközis sport délután: az óvodásokat, valamint az iskola 
napközis csoportjait várjuk sportos, mozgásos feladatokkal. A résztvevőket csoportonként foglalkoztatjuk. 
09.25. 16:00 Cirkusz a pályán – kézilabda és jazzbalett a Sportcsarnokban: a RSE kézilabda 
szakosztálya és a Művelődési Ház jazzbalett csoportjai igazi cirkuszi forgataggal várják az érdeklődőket. 
09.25. 18:00 Serdülő fiú kézilabda mérkőzés RSE-Mecseknádasd a félidőben jazzbalett bemutatóval 

09.26. II. Rácalmási Sportágválasztó, #BE Active Night: A tavalyitól eltérően több helyszínen, 
elsősorban kültéren valósul meg a 2020-as Sportágválasztó: a focipályán, a Csónakháznál (Vizi Gábor Vízitúra 
Megállóhelyen) és a Sportcsarnoknál. 

A rendezvény célja, hogy minden, Rácalmáson sportolási és mozgáslehetőséget kínáló és megjelenő egyesület, 
szervezet, vállalkozó lehetőséget kapjon a bemutatkozásra, toborzásra, az egészséges életmódot szem előtt tartó 
érdeklődők pedig megtalálhassák a nekik megfelelő sportolási lehetőségeket. A Rácalmáson megjelenő sportágak 
információs plakátjai megtekinthetők lesznek a Sportcsarnokban az Európai Sporthét során, valamint a Sportcsarnok 
facebook oldalán is. 

2020. 09. 26.   II. RÁCALMÁSI SPORTÁGVÁLASZTÓ PROGRAMJA   
(A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!) 

  

 
 
  

FOCIPÁLYA 9:30-11:30 9:30-11: 30  Ovis focitorna,  
bemutatkozik az ultimate frizbi, a karate valamint a sakk 

VIZI GÁBOR VÍZITÚRA 
MEGÁLLÓHELY 
(CSÓNAKHÁZ) 

13:00-16:00 

13:10 Bemelegítő futás a Rácalmási Szigetfutás szervezőjével 
13:30-16:00 Bemutatkozik a kajak-kenu, az íjászat és a röplabda 
15:00-15:30   Hordozós aktív mami foglalkozás 
15:30-tól  Ringató foglalkozás 

RÁCALMÁSI 
RENDEZVÉNYKÖZPONT 

ÉS SPORTCSARNOK 
16:00-22:00 

16:00 Küzdőtér: Felnőtt női kézilabda mérkőzés RSE-Martonvásár 
17:00-21:00 Kinti kosárlabda pálya: kosárlabda, teqball  
18:00-22:00 Kinti kézilabda pálya: kispályás foci torna  
18:00-20:00 Edzőterem: Tradicionális Hatha jóga 

 

A Sporthét során PONTGYŰJTŐ AKCIÓT szervezünk, minden rendezvényen való részvételért, illetve sportág 
kipróbálásáért pont jár. Ez ebben az évben több napon át, több helyszínen lesz lehetséges. A legtöbb pontot 
összegyűjtők között a tavalyihoz hasonló sportos nyereményeket sorsolunk ki. Pontgyűjtő füzetek szeptember 23-tól 
a Sportcsarnokban, illetve a rendezvények helyszínein találhatók. 
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HULLADÉKOT  
LERAKNI
TILOS!
Felhívás

A Rácalmási „Sirály” Horgász Egyesület felhívja Rácal-
más város lakóinak figyelmét, hogy a Rácalmási Kis-Duna 
partján zöld- és kommunális hulladék lerakása TILOS! 

Az Egyesület által karbantartott versenypályán a HVDSZ 
halőri szolgálata vadkamerákkal is végez megfigyelést. Az 
ideszállított zöld-, vagy kommunális hulladék lerakóival 
szemben egyesületünk minden esetben eljárást kezdemé-
nyez a Járási Kormányhivatalnál.

Sirály Horgász Egyesület vezetősége

Jó volt újra versenyezni, találkozni az íjásztársakkal
Hosszú szünet után az íjá-

szoknál is beindult élet. Igaz, 
hogy csak június közepétől, 
de jó volt újra versenyezni, 
találkozni a rég nem látott 
barátokkal. Viszont így csak 
nagyon rövid idő állt rendel-
kezésre, hogy felkészüljünk 
az Országos Bajnokságra. 
Július végén Szekszárdon 
Terep OB-n Steiner Lajos 
veterán longbow kategóriá-
ban második helyen végzett. 
Augusztus első hétvégé-
jén szintén Szekszárdon 3D 
OB-n Szendrey Lili mini 
lány vadászreflex kategóri-
ában első helyen, Szendrey 
Kitti junior lány vadászref-
lex kategóriában harmadik 
helyen, Steiner Lajos vete-
rán longbow kategóriában 
második helyen végzett. Rá 
egy hétre Tatán rendezték 
meg a Távcéllövő OB-t, ahol 
Pataki Ferenc Országos Baj-

nok lett. Másnap a Történel-
mi Szabadtéri OB-n Haklik 
Szabolcs a harmadik helyen 
végzett. Gratulálunk a he-
lyezetteknek. Ismét öregbí-
tették a Vajk hírnevét.

Szeptember ötödikén 
rendeztük meg a versenyün-
ket a Nagy-Szigeten. Nem 
várt magas létszámmal je-
lentkeztek az íjászok. Reg-
gel Gacsályi Gábor és szor-

gos kis csapata frissen sült 
kiflivel várta vendégein-
ket. A megnyitó után száz-
ötven versenyző indult le 
a szúnyogoktól hemzse-
gő erdőbe, hogy leküzdje 
a 28 célos, igen technikás-
ra sikerült pályát. Az ered-
ményhirdetés előtt min-
denkit vendégül láttunk egy 
finom babgulyásra. A ver-
senyzők véleménye alapján 
nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy ismételten sikerült egy 
színvonalas versenyt ren-
deznünk. Hatalmas köszö-
net a pálya építőknek, az 
irodának, Gacsályi Gábor-
nak, a konyhás lányoknak és 
mindenkinek, aki egy kicsi-
vel is segített megrendezni 
ezt a versenyt.

Remélem jövőre már „ ví-
rusmentesen” találkozunk.

Tóth Csaba

Jankovich-kúriában 
vásárolható könyvek 

Szalai Árpád: Történetek a sokszínű Rácalmásról című 
legújabb könyve megvásárolható a Jankovich-kúria ajándék-
üzletében. A „sorozat” többi kiadása is megtalálható nálunk. 
Üzletünket keressétek az Oktatási és Bemutató Épületünk-
ben, munkaidőben 8-16 óra között.

További megvásárolható 
könyveink:
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A gyógyítás története Rácalmáson (4.)

Az ötvenes években Rá-
calmás kulcsi településrésze 
jelentős fejlődésnek indult, 
ezért 1957-ben kialakítot-
ták a Rácalmás II. körze-
tet. A községi tanács a ren-
delő és az orvoslakás céljára 
Kulcson, a nyaralósoron vá-
sárolt házat. Először dr. 
Kiss László, majd dr. Szilaj 
György volt a II. körzet or-
vosa. Szilaj doktor 1969-es 
elköltözése után a megüre-
sedő állását dr. Somos Ist-
ván – aki ezt megelőzően 
két évig a bonyhádi kórház-
ban dolgozott – nyerte el az 
év novemberében. A köte-
lező területi megosztás sze-
rint Sárközi doktor körzete 
volt Rácalmás nagyobb fele, 
Somos doktor pedig Kulcs-
nak és az anyaközség mara-
dék területének volt a kör-
zeti orvosa.

Az ötvenes, hatvanas, 
hetvenes évek egészségügyi 
rendszerében a községekben 
alapellátás folyt. A körzeti 
orvos feladata a terület la-
kosainak folyamatos orvosi 
felügyelete, betegség esetén 
vizsgálata, kezelése, szükség 
szerint szakrendelésre, kór-

házba utalása volt. Bizonyos 
fokú közegészség- és jár-
ványügyi feladatokat is ellá-
tott. Munkáját a rendelőben, 
illetőleg – készenléti idejé-
ben – a beteg lakásán végez-
te. Hangsúlyos volt a meg-
előző tevékenység, illetőleg 
a krónikus betegek gondo-
zása, valamint a csecsemők 
és kisgyermekek kötelező 
vizsgálata, fejlődésének el-
lenőrzése. A körzeti orvosok 
feladata volt a községben 
működő gyermekjóléti in-
tézmények orvosi ellátása is.

A Kossuth Lajos utcá-
ban kialakított Egészségház 
a rendelés céljára teljesen al-
kalmatlan volt. A benne lévő 
10 négyzetmétert alig meg-
haladó, vaskályhával fűtött 
két rendelő állapota, a fel-
szereltsége igen sok kíván-
nivalót hagyott maga után. 
Ekkor Sárközi doktor asz-
szisztense Füle Jánosné volt, 
Somos doktor pedig Heszné 
Csicskovics Terézzel dolgo-
zott. A védőnők: Jancsovics 
Istvánné és Rostás Tiborné 
voltak. 

Amikor dr. Sárközi Fe-
renc hetvenöt éves korában, 

1976 december 31–én nyu-
galomba vonult, helyére dr. 
Gádory Elemért – a Duna-
újvárosi Kórház belgyógyász 
szakorvosát – nevezték ki. 
Ebben az időben központi 
ügyeleti rendszer még nem 
működött, Somos és Gádory 
doktorok alakították ki a he-
lyi ügyeleti formát, melyben 
állandó napokon, egymást 
váltva tartottak készenlétet a 
sürgős esetek ellátására.

1980 decemberében ad-
ták át az új Egészségházat. 
Az épület óriási előrelépést 
jelentett a betegellátás kö-
rülményeinek javításában. 
Tágas várók, újonnan be-
rendezett körzeti rendelők, 
fogászati rendelő, valamint 
védőnői helyiségek kerül-
tek kialakításra. Felszerelt-
ségük megfelelt az akkori 
igényeknek. Negatívumnak 
számított a rossz hőszigete-
lés, a gyenge nyílászárók, s 
főleg az igen gazdaságtalan 
elektromos hőtárolós kály-
hák.

A két körzetben Gádo-
ry és Somos doktor 25 évig 
dolgozott. Szakképzett asz-
szisztenseik voltak: Mül-

ler Imréné, Ongai Lászlóné, 
Prónik Tünde, Szabó Gyu-
láné, orvos írnokok: Hor-
váth Györgyné, Racsmány 
Béláné. A fogorvosi rende-
lőben, mely kezdetben egy 
magánlakás kiadott szobá-
jában, elavult berendezéssel 
működött, dr. László Adélt 
 dr. Kőszegi Éva váltotta 
1972-ben. Az ő asszisztense 
Tóth Mihályné volt. 

A csecsemő és gyermek 
korosztály orvosszakmai 
szempontból speciális fel-
adat. Eddig ezt is a körzeti 
orvosok végezték. 1990-ben 
Rácalmás vezetése gyermek 
körzet kialakításáról hatá-
rozott, és dr. Pátkay Rózsa 
csecsemő- és gyermekgyó-
gyász szakorvost nevezte 
ki, akit  megbízott az isko-
laorvosi teendők ellátásával 
is. A szakorvosi kézbe ke-
rülő praxis magasabb szin-
ten működtette a csecsemő 
tanácsadás rendszerét, har-
monikusan együttműködve 
a védőnőkkel, Sör Ignácné-
val, Oltóssyné Havacs Judit-
tal, majd Sándor Ritával és 
Bányai Évával. 

Németh Miklósné

A 70-es évekA régi Egészségház

Dr. Pátkay Rózsa és Müller Imréné nyugdíjas búcsúztatója 2006-banJancsovics Imréné Júlia búcsúztatása
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Nagy útra készültek
Hát eljött ez az idő. A kis gólyáink felnőttek, és kirepül-

tek. Rácz-Lambada Józsefnek köszönhetően láthatjuk a gó-
lya családunk utolsó napját, amit nálunk töltöttek. Ezekkel 
az utolsó képekkel búcsúzunk tőlük, azzal, hogy: jó utat kí-
vánunk nekik és kitartást a hosszú és fárasztó útra, és szeren-
csés visszatérést rácalmási otthonukba jövő tavasszal! 

Kajak-kenu eredmények
Kiválóan szerepeltek a rácalmási kajakosok, kenusok a 

Gyermek, Kölyök Magyar Bajnokságon, amelyen a Vidék 
Bajnokságról továbbjutott versenyzők indulhattak.

Antal Iván tanítványai kettő Magyar Bajnok címet lapá-
toltak össze.

Magyar Bajnok lett: 
– PC-2 2000 m:  Poszpischil Lőrinc és Nagy Roland.
TC-4:  Braun Ádám, Jankovics András, Suta Koppány, 

Nagy Henrik.
További eredmények: 
C-2 1000 m  Poszpischil Lőrinc. Nagy Roland IV.
C-2 1000 m    Dombóvári Balázs,  Kucka Dávid IX.  C-2 

2000m VI. hely.
PC-2 2000 m  Somogyi Örs, Osvai Gergő IV.
MK-1 2000 m  Popszpischil luca 13.
MK-1 2000 m Wágner Luca a középmezőnyben végzett.
MK-1 2000 m   Zsobrák Gedeon szintén a középme-

zőnyben végzett.
A versenyzőknek GRATULÁLUNK!

Bölcskei Ferenc
szakosztályvezető

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2019. október 22-én, csü-

törtökön jelenik meg. 
Lapzárta: 2019. október 12-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legké-
sőbb október 12-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Nálunk pihentek meg

A mohácsi csata áldozatairól minden évben megemlékez-
nek a Mohácsi Nemzeti Emlékhely sírkertjében, idén is így 
volt ez, augusztus 29-én, a csata évfordulóján. Az emlékün-
nepély előtt, augusztus 24-én lovas zarándokok indultak el 
Érdről, akik egészen Mohácsig követték azt az utat, amit 
annak idején a sereg is megtett. Útközben a zarándokok fel-
keresték az emléktáblákat, ahol koszorút, emlékszalagot he-
lyeznek el.  A csoport első pihenője a Rácalmási Vizi Gábor 
Vízitúra-megállóhelynél volt (képünkön), innen indultak a 
zarándokok másnap a dunaújváris Lajos-kövekhez. 
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Tel.: 06-25-440-185, 06-30-263-6445 
 Leves 

(Csak leves 350 Ft) 
A menü 1250 Ft 

(Csak második: 1050 Ft) 
B menü: 1250 Ft 

(Csak második: 1050 Ft) 
Húsimádó menü: 1490 Ft 
Csak második: 1350 Ft) 

Fitnesz menü: 1490 Ft 
(Csak második: 1350 Ft) 

10. 05. hétfő Tojásleves Túrógombóc Paradicsomos 
húsgombóc, főtt 
burgonya 

Nápolyi sertésborda, 
hasáb 

Rántott karfiol, citromos-
tejszínes jázmin rizs 

10. 06. kedd Lebbencsleves Rántott halrudacska, 
burg. püré 

Lencsefőzelék, sült 
debreceni 

Gyros tál Szezámos-mézes csirke, 
ananászos rizs 

10. 07. szerda Zöldborsóleves Diós tészta Bolognai spagetti Cordon bleu, fűszeres 
burgonya 

Töltött cukkini, rizs 

10. 08. 
csütörtök 

Karfiolleves Rántott sajt, rizs Rakott kel Főtt-füstölt csülök, 
hagymás burgonyasaláta 

Rántott afrikai harcsa, 
saláta, tartár 

10. 09. péntek Májgombócleves Ízes derelye Burgonyafőzelék, rántott 
párizsi 

Mátrai borzaska, hasáb Tejszínes-gombás 
csirkemell, rizs 

10. 10. szombat Gulyásleves Sült csirkecomb, rizi-bizi 

10. 12. hétfő Paradicsomleves Káposztás tészta Lecsós csirkemáj, főtt 
burgonya 

Kolbásszal-sajttal töltött 
rántott szelet, fűszeres 
burgonya 

Rántott gomba, friss saláta 

10. 13. kedd Zöldbableves Sajtos-tejfölös tészta Rakott burgonya Fokhagymás rántott tarja, 
kukoricás rizs 

Roston sült hal, grill 
zöldség 

10. 14. szerda Grízgaluskaleves Vagdalt, petrezselymes 
burgonya 

Rizses hús Csemege sertéskaraj, 
majonézes burgonya 

Görög saláta csirkehússal 

10. 15. 
csütörtök 

Brokkoli krémleves Burgonyás kocka, 
csemege ubi 

Rántott sertés szelet, 
rizi-bizi 

Csülkös pacal Sült pulykacomb, francia 
saláta 

10. 16. péntek Frankfurti leves Milánói makaróni Rántott karfiol, rizs, 
tartár 

Milánói sertésborda Kétsajtos csirkemell, bulgur 

10. 17. szombat Palócleves Kemencés sült tarja, petrezselymes burgonya 

10. 19. hétfő Fahéjas szilvaleves Zöldbabfőzelék, sült 
virsli 

Rántott sajt, rizi-bizi Cigánypecsenye, hagymás 
tört burgonya 

Rántott hal, hasáb, tartár 

10. 20. kedd Tarhonyaleves Szilvás gombóc Majorannás sertés 
tokány, tészta 

Csülök pékné módra Sajtkérges csirkemell, 
petrezselymes burgonya 

10. 21. szerda Zeller krémleves Mákos tészta Rántott csirkecomb, rizi-
bizi 

Chilis bab Szezámos csirkemell 
csíkok, párolt zöldség 

10. 22. 
csütörtök 

Húsleves Stefánia vagdalt, 
petrezselymes burgonya 

Paradicsomos káposzta, 
sült oldalas 

Sült oldalas, petrezselymes 
burgonya 

Cézár saláta 

10. 23. péntek Tárkonyos 
csirkeragu leves 

Nutellás mini gombóc Rakott zöldbab Brassói aprópecsenye Bordírozott csirkemell, 
édes burgonya, saláta 

10. 24. szombat Babgulyás Sertés sült, párolt káposzta, sült burgonya 

10. 26. hétfő Zöldségleves Carbonara spagetti Babfőzelék, sült 
debreceni 

Csevapcsicsa, hasáb, 
tzatziki öntet 

Roston sült citromos hal 
szelet, burgonyapüré 

10. 27. kedd Magyaros 
burgonyaleves 

Zöldborsófőzelék, pipi 
fasírt 

Rántott szelet, kukoricás 
rizs 

Csülökpörkölt, tarhonya Margaréta csirkemell, 
párolt rizs 

10. 28. szerda Fokhagyma 
krémleves 

Csikós tokány, tészta Rakott karfiol Baconnel-sajttal töltött 
rántott szelet, fűszeres 
burgonya 

Csirkemell steak, friss 
saláta 

10. 29. 
csütörtök 

Sárgaborsó leves Sonkás-tejfölös tészta Párizsi sertés szelet, rizi-
bizi 

Töltött dagadó, 
petrezselymes burgonya 

Rántott pontypatkó, hasáb, 
tartár 

10. 30. péntek Lencsegulyás Ízes palacsinta Zöldborsós sertés 
tokány, tészta 

Hurka-kolbász, főtt 
burgonya 

Fokhagymás pulykatokány, 
rizs 

10. 31. szombat Káposztás bableves       Holstein szelet, rizi-bizi 

Állandó ajánlatunk minden napra: Rántott csirke comb, Rántott szelet, Rántott csirke mell, Rántott sajt, Natúr csirke mell, választható köretek: Rizs, hasáb 
Ára: levessel: 1490 Ft csak második: 1350 Ft. 

Október hónapban az „A menü” diák adagban is kérhető, ebben az esetben 800 Ft/adag levessel. 
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ApróhirdetésApróhirdetés

Az egykori Tallián-kúria berendezési és emléktárgyait, il-
letve fényképeket a régi épületről visszavásárolnám. Tel.: 06-
20/9715-397

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: Rolling Nyomda Bt., 2400 Dunaújváros, 

Budai Nagy Antal út 5. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán.

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



Rácalmás20


