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Már a Facebookon 
is elérhetőek vagyunk!

www.facebook.com/racalmas

A Rácalmás 
Televízió adása 

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

TARTALOM

Jelentős károkat okozott a 
vihar  augusztus elsején, va-
sárnap Rácalmás  területén 
 20. oldal

A Balkán Fanatik együttes 
koncertjével  folytatódott jú-
lius végén a koncertsorozat a 
Millenniumi Park tószínpadán
 13. oldal

Városnappal ünnepeltünk

A pihentető kikapcsolódás és az önfeledt szórakozás jellemezte az idei Városnapot, amelynek az önkro-
mányzat, valamint a szervező művelődési ház, könyvtár, sportcsarnok és a helyszínt biztosító Jankovich-kú-
ria jóvoltából lehettünk részesei augusztus 20-án. A kiváló gyermek és felnőtt programok némi kárpótlást 
jelentettek a járványhelyzet miatti távolságtartásra, az elmaradt közösségi programokra. Végre volt egy 
olyan napunk, amelyet jó hangulatban, vidáman tölthettünk együtt. (összefoglalónk a 4-5. oldalon) 

Önök várják a Tökfesztivált? 
Mert mi már nagyon várjuk!

A tavalyi kényszerű kihagyás után idén ismét megrendezheti a Rácalmási Városvédő és Szé-
pítő Egyesület a Tökfesztivált. Az országos hírű nagyrendezvény szeptember 17-18-19-én lesz 
a Jankovich-kúriában. Gazdag program várja majd Önöket! Kérjük, készítsenek az utcafront-
ra tökkompozíciókat!  (Plakátok, felhívások,  tájékoztatók az 5-6. és a 24.  oldalon találhatóak.)
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Rácalmás Város Önkormányzat                  
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Rácalmás Város Önkormányzat

Családsegítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony       

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2459 Rácalmás, Jankovich köz 5-7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Családsegítői feladatok ellátása az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998.(IV.30.) NM 

rendelet alapján .

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók:

Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. rész képesí-

tési előírások a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban 
dolgozók részére, család-és gyermekjóléti szolgálat, családsegítő ,

Magyar állampolgár
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Motivációs levél,
részletes fényképes, szakmai önéletrajz
iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata,
90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány meg-

kéréséről szóló igazolás másolata
pályázó nyilatkozata, hogy pályázata elbírálása nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen 

történjen,
nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pá-

lyázati eljárásban résztvevők megismerhessék, kezelhessék.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. október 4. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Györe Andrea jegyző nyújt, a 

0625/ 517-866 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Rácalmás Város Önkormányzat címére történő megküldésé-

vel (2459 Rácalmás, Szigetfő utca. 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: A/4498-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: 
Családsegítő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 1.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A próba idő 3 hónap. A pályáztatás eredménytelennek nyilvánítási jogát a pályáztató 

fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.racalmas.hu honlapon szerezhet.

COVID  
elleni  
védőoltás

Rácalmás háziorvosai 
nem azonos módon fog-
lalkoznak a védőoltás be-
adásával. Dr. Árgyelán Sára 
doktornő a rendelőben – va-
lamint telefonon – várja a 
körzetébe tartozó 60 év fe-
letti lakosok jelentkezését a 
harmadik Covid elleni ol-
tásra! A doktornő arra kéri a 
betegeit, hogy minden eset-
ben hívják fel őt, vagy a ren-
delőt, mielőtt elindulnak 
hozzá.  Arra nincs módja, 
hogy személyesen keressen 
fel mindenkit, aki eddig még 
nem kapott védőoltást,  vi-
szont örömmel fogad min-
den jelentkezőt. Szívesen 
segítenek mindenben, akár 
a regisztrációban is. Ha va-
lakinek nincs email-címe, 
azért nem regisztrált eddig, 
akkor annak is igyekeznek 
megoldani a problémáját.  

A 3. oltásra is lehet jelent-
kezni dr. Árgyelán Sáránál, 
aki már augusztus elején el-
kezdte beadni a 3. oltásokat 
a rendelőjében.

Az előbbi információk ki-
zárólag dr. Árgyelán Sára kör-
zetére vonatkoztak. Ugyanis 
Rácalmás Város Önkormány-
zatának facebook oldalán fel-
hívást tett közzé dr. Mercz 
Gabriella doktornő arról, 
hogy a körzetébe tartozó la-
kosok a harmadik Covid elle-
ni védőoltás felvételére foglal-
janak  időpontot az EESZT 
hírportál oldalon. 
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Újjászületik a régi hivatali épület
Augusztus elején kezd-

te meg a kivitelező Rácal-
máson a volt polgármesteri 
hivatal épületének felújítá-
sát. A közel 400 millió fo-
rint össz értékben megvaló-
suló beruházás elkészültével 
korszerű környezetbe köl-
tözhetnek vissza a civil szer-
vezetek.

A kormány még tavaly 
novemberben döntött szá-
mos térségi fejlesztés támo-
gatásáról, ennek részeként 
a rácalmási Széchenyi téren 
lévő egykori polgármesteri 
épület felújítására 300 millió 
forintot biztosított a város-
nak. Schrick István, Rácal-
más polgármestere felidézte, 
örömmel fogadták a kedve-
ző elbírálást, hiszen a köz-
ponti helyen fekvő ingatlan 
már kritikus állapotban volt, 
eddig csak kisebb javítási 
munkákat tudtak elvégezni 
a mintegy 50 éves épületen. 
Arról nem beszélve, hogy 
fontos színtérként szolgál, 
ugyanis ide helyezték el az 
összes civil szervezetet, a 
horgászoktól kezdve a pol-
gárőrökig, itt volt az irodája 

a járási hivatalnak és a kör-
zeti megbízott rendőrnek, 
valamint ez volt a székhelye 
a helyi család- és gyermek-
jóléti szolgálatnak és a szo-
ciális gondozó hálózatnak is. 
A felújítás idejére ideiglene-

sen átköltöztették ezen szer-
vezeteket.

Arról is beszélt a polgár-
mester, hogy öt cégtől ér-
kezett árajánlat, a munkát a 
rácalmási székhelyű Timpa-
non P+P Kft. nyerte el. 

A beruházás várhatóan 
2022 őszére fog elkészülni. 
Addig is az elkövetkezen-
dő egy évben megvizsgálják, 
hogy a költségvetés függ-
vényében hogyan-miként 
lehetne bővíteni a helyi szo-
ciális ellátást. Schrick István 
elmondta, bár azon telepü-
lések közé tartoznak, ahol 
fiatalodik és évente 70-80 
fővel bővül a lakosság, van-

nak időseik is, akik igénylik 
a segítséget. A közelmúltban 
például vásároltak egy kis-
buszt a szociális szolgálatuk 
részére. Előtte egy gépjár-
művel közlekedtek a hivatal 
egységei, elhasználódott már 
a kocsi, és a közlekedés biz-
tonságát is szem előtt tartva 
döntött arról a testület, hogy 
meglepik az ágazat munka-
társait egy saját kisbusszal, 
amely alkalmas arra, hogy 
szükség szerint szállítsák 
vele az időseket is.

Hálásan szólt az új ko-
csiról Vass Erika családse-
gítő, mint mondta, sokkal 
egyszerűbb lett így nekik a 
mindennapi munkájuk szer-
vezése. Azért is volt nagy 
szükségük rá, mert amíg a 
járványügyi helyzet előtt na-
ponta 32 ebédet szállítottak 
ki a szociális étkeztetés ke-
retében, azóta több mint öt-
venen élnek a lehetőséggel, 
ennyi helyre kell kiszállíta-
niuk az ételt minden egyes 
nap Rácalmás egész terüle-
tén. (Forrás: duol.hu, fotó: 
Szabóné Zsedrovits Enikő)

Újra fúrták az ártézi kutat
A Duna-parton tavaly át-

adott vízi turisztikai megálló-
hely közelében található régi 
artézi kút sorsát felkarolta az 
önkormányzat: először elké-
szültek az újrafúrási, helyreál-
lítási tervek, majd árversenyt 
hirdettek, és kiválasztották 
a kivitelezőt – helyi lakos, a 
rácalmási Dienes Péter nyer-
te el a munkát, aki a megbí-
zást követően azonnal hoz-
zá is kezdett a munkáknak 
– mint az a fotón látszik. A 
kifolyónak (magának a kút-
nak) a tervein és a kivitelezé-
sén is dolgoznak. Hamarosan 
újra friss vizet ihatnak az arra 
járók az artézi kútból.

Kisbuszt vásárolt az önkormány-
zat a családsegítők részére

Útfelújítások 
kezdődhetnek

Rácalmás Város Önkor-
mányzata 36,2 millió forint 
vissza nem térítendő támoga-
tást nyert  útépítésre, a Viola 
utca aszfaltozására.Ez azért 
nagy öröm, mert egy mélyen 
fekvő, mondhatni gödör-
ben lévő területnek, telepü-
lésrésznek a gondja oldódik 
majd meg ezzel a beruházás-
sal. A tervek szerint október 
végére, november elejére sze-
retnénk, ha elkészülne a Vio-
la utca új útburkolata. 

További jó hírrel is szol-
gálhatunk, ugyanis útfelújí-
tások lesznek a Pacsirta utca 
Mikszáth és Sárközi utca fe-
lőli részén is. 
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Minden eddigi visszajelzés szerint 
remek Városnapunk volt 

 Az elmúlt évben sajnos 
nem kerülhetett sor arra, 
hogy városunk lakói együtt 
ünnepelhessenek a megszo-
kott színvonalon augusztus 
20-án, a Városnapon. Ezért 
idén különleges programok-
kal készültek a nemzeti ün-
neppel egybeeső  napra a 
művelődési ház, a könyvtár 
és a sportcsarnok munkatár-
sai. Olyan jól sikerült a Vá-
rosnap, hogy nemcsak a rá-
calmásiaknak, hanem még a 
szomszédos településről ér-
kezett vendégeknek is emlé-
kezetes napot hoztak létre a 
szervezők.

A színpadi produkciók 
sorát a Napsugár Asszony-
kórus nyitotta meg, majd a 
Barina Táncegyüttes virtuóz 
műsora következett. 15 óra-
kor lépett színpadra Kasza 
Tibi, majd dr. Györe And-
rea jegyző köszöntőjével, 
Schrick István polgármes-
ter ünnepi beszédével és a 
kitüntetések átadásával, va-
lamint a kenyérszentelés és 
-szegés ceremóniájával foly-
tatódott a program.

- Ma három okból ünne-
pelünk Rácalmáson. Szent 
István majd négy évtize-
des uralkodása alatt egy sta-
bil, biztonságos országot 
épített. Ezt az is bizonyít-
ja, hogy 1000 év múlva is a 
helyén van és ma is itt le-
hetünk és együtt ünnepel-
hetjük az államalapítást. A 
mai rendezvény egyúttal az 
új kenyér ünnepe is, ilyenkor 
az új búzából készült meg-
szentelt kenyérből eszünk. 
Végül nekünk rácalmásiak-
nak van még egy különleges 
okunk az ünneplésre. Hiszen 
2009-ben, ezelőtt tizenkét 
éve lett településünk város. 
Sokan akkor talán úgy gon-
dolták, hogy ez egy megelő-
legezett bizalom Rácalmás-

nak. De azóta sok minden 
történt. Ma már teltházas a 
bölcsődénk, óvodánk, lassan 

elfogynak az építési telkek és 
új utcák nyitásáról kell gon-
doskodnunk és átlagosan 

évente mintegy hetven fővel 
nő a lakosság száma. Ezekért 
az eredményekért nagyon 
sokan dolgoznak és akik kü-
lönösen sokat tesznek, azo-
kat itt a városnapon szeret-
nénk nagy nyilvánosság előtt 
elismerni és megköszönni a 
munkájukat - mondta el be-
szédében Schrick István.

Egyedi és szép eleme a 
rácalmási augusztus 20-i 
rendezvényeknek, hogy a 
hitéleti kenyéráldás után az 
új kenyeret a polgármester 
szeleteli fel és a képviselő-
testület tagjai kínálják a la-
kosságot belőle.

Késő délután kezdődött 
Vastag Csaba koncertje, majd 
a tombolasorsolás, melynek 
fődíját a Hankook támogat-
ta (gumiabroncsot lehetett 
nyerni). Este 20 óra 30 perc-
től az EDDA lépett színre, 
és végül tűzijáték koronázta 
meg az ünnepi műsort. 

A szervezők a gyereke-
ket sem hagyták programok 
nélkül. Nagyon népszerű 
volt az íjászkodás. A közel-
gő Tökfesztiválra megújúlt 
tökhintó szomszédságában 
a Vajk Íjász Szakosztály ve-
zetésével kicsik és nagyok is 
kiprobálhatták magukat a 
hagyományőrző sportban is.
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Gratulálunk Rácalmás kitüntetettjeinek
A képviselőtestület Rá-

calmás  Díszpolgára, „Rácal-
másért”, valamint Rácalmás 
Köz-Szolgálatáért kitüntetést 
adományozott. A kitüntetések 
átadására a Városnapon került 
sor.

Dr. Sárközi Ferenc
Rácalmás Díszpolgára 
posztumusz  cím

Dr. Sárközi Ferenc 1931 és 
1977 között, 46 esztendőn át 
volt Rácalmás egyetlen közsé-
gi orvosa. Hatalmas körzetébe 
számtalan puszta és tanya tar-
tozott. A napi rendelés mellett 
a sürgősségi esetek ellátása, a 
szülések levezetése, fogásza-
ti kezelések, csecsemők, kis-
gyermekek vizsgálata, fejlődé-
sük ellenőrzése, a szegényház 
működésének ellenőrzése is a 
feladatai közé tartozott. Se-
bészként kisebb műtéteket is 
végeznie kellett.

A nap 24 órájában szolgá-
latban volt. A tanyákra úttalan 
utakon parasztszekéren vitték. 
Gyalogosan, később kismoto-
ron járta szinte egész nap a kör-
zetét. Hosszú éveken keresztül 
még szabadságra sem mehetett, 
mert nem tudták helyettesíteni. 

A második világháború 
alatt egy pincében gyógyította 
a falu lakóit, és a sebesült ka-
tonákat. A beköszöntő béke 
idején gyógyító munkája mel-
lett felvállalta a vöröskeresztes 
mozgalom irányítását, mely-
nek sok munkával széleskörű 
bázist teremtett. Az egészség-
ügyi ismeretterjesztés, az első-
segélynyújtás megszervezése, a 
katasztrófa-készenlét, a szoci-
ális segítségnyújtás, a véradók 
toborzása fontos feladata volt. 
Mindebben nagy segítségére 
volt jó szervező és kapcsolat-
teremtő felesége, Rózsi néni.  
Hangulatos jótékonysági bálo-
kat és színielőadásokat szervez-
tek. A takarítási akciók, a „Tisz-
ta udvar, rendes ház” mozgalom 
elindítása, a falu első közpark-
jának, a „Vöröskeresztkertnek” 

a létrehozása hozzájárult a falu 
képének szebbé válásához. 

Dr. Sárközi Ferenc nagy tu-
dású és tekintélyű, köztisztelet-
nek örvendő ember volt, aki-
re szeretettel gondol Rácalmás 
idősebb nemzedéke. Emlékét 
utca őrzi Rácalmáson.

Rácalmás Város Önkor-
mányzat Képviselőtestülete a 
rácalmási emberek gyógyítása, 
a helyi közösség formálása és az 
egészségügyi ismeretek terjesz-
tése érdekében kifejtett több 
évtizedes munkája elismerése-
ként  dr Sárközi Ferenc részére 
Rácalmás Díszpolgára posztu-
musz címet adományozta.

Veress János
Rácalmás Díszpolgára 
posztumusz cím

Veress János ez év tavaszán 
hirtelen hagyta itt szeretteit  
és   szeretett települését, Rácal-
mást, amelyért  oly sokat tett. 
Halála ma is  felfoghatatlan a 
családja és a rácalmási közössé-
gek számára.

Az igazi értékek: mint az 
önzetlenség, a segíteni akarás, 
a tudás, az egyenesség és a be-
csületesség  jellemezte őt. Ezek 
voltak azok, amit a rácalmásiak 
Veress Jánosban megláttak, 
amikor 1998-ban önkormány-
zati képviselővé választották. 
Három cikluson át töltötte be 
ezt a tisztséget. Számára nem 
voltak kis vagy kevésbé népsze-
rű feladatok, tette, amire szük-
sége volt a közösségnek. Tag-
ja volt a falu-, majd városvédő 
egyesületnek, vezette a szociá-
lis bizottságot, számíthatott rá  
az énekkar, irányította a sport-
egyesületet és ügyvezetője volt  
az önkormányzati tulajdonú 
Ráctherm Kft.-nek. 

 Gondolatai, ötletei  mindig 
a jobbátétel,  a segíteni akarás 
, a megújulás irányába mutat-
tak, amelyeket igyekezett aztán 
megvalósítani. Igazi közösségi 
ember volt ő.

A  német dransfeldi testvér-
kapcsolat egyik alapítója és ak-

tív résztvevője, amelyben kiváló 
német nyelvtudása is segítette. 

János kiegyensúlyozott, hig-
gadt, jókedélyű  és  boldog em-
ber volt. Feleségével , Irénkével 
két lányuk született Tímea és 
Judit, akik aztán nyugdíjas éve-
ikre megajándékozták őket há-
rom unokával. 

Unokái így fogalmaztak: 
„túl sok szeretetet adott és a 
szíve belefáradt.” 

Jánosnak lett volna még fel-
adata, szükség lett volna még rá, 
fájó űrt hagyott maga után.

Rácalmás Város Önkor-
mányzat Képviselőtestülete a 
település érdekében kifejtett 
példaértékű, önzetlen és szol-
gálatkész munkája elismeré-
seként Veress János részére 
Rácalmás Díszpolgára posztu-
musz címet adományozta. 

Szalai Árpádné
Rácalmásért kitüntető 
oklevél

Sokak számára ismerően 
cseng Szalai Árpád neve , aki 
a Rácalmási Városvédő és Szé-
pítő Egyesület korábbi elnöke,  
Rácalmás Város díszpolgára.

Felesége Szalai Árpád-
né,  Ilike minden  tekintet-
ben ott állt férje mellett, aki a 
háttérből segítette  az orszá-
gos hírű Tökfesztivàl és Alma-
virág fesztivál megszervezését 
és lebonyolítását, adminisztrál-
ta és koordinálta   a Városvédő 
Egyesület ügyeit.

Feladatát képezte  a színpadi 
műsorok megszervezése, kap-
csolatot tartott az árusokkal, az 
önkéntesek munkáját összefog-
ta. Fiatalos lendülettel honla-
pot szerkesztett, videót vágott.

Férje, Szalai Árpád által írt 
könyvekhez végezte és jelenleg 
is végzi a  helytörténeti kutatá-
sokat, gépeli a szövegeket a cik-
kekhez, könyvekhez.

Ilike sokrétű tevékenységé-
vel  jelentősen hozzájárult   a 
civil szervezet és ezen keresz-
tül településünk, Rácalmás si-
kereihez 

Rácalmás Város Önkor-
mányzat Képviselőtestülete 
a településen élők érdekében 
végzett kiemelkedő munkája 
elismeréseként Szalai Árpádné 
részére Rácalmásért kitüntető 
oklevelet adományozta

Szujer János
Rácalmás Közszolgálatáért 
kitüntető oklevél  

Rácalmás önkormányza-
tának intézményében , az ál-
talános iskolában 1992 –ben 
kezdett el dolgozni és 5 éven 
keresztül élelmezésvezetői 
munkakört töltött be. Intézte 
az iskolások étkezését, szedte a 
térítési díjakat. Munkáját pre-
cízen , odafigyeléssel végezte.

Jó kolléga volt, szívesen részt 
vett a közösség eseményein, 
tanévzáró és és év végi összejö-
veteleken, nyugdíjas búcsúzta-
tókon. Iskolánkba járt tehetsé-
ges kislánya Orsi  is, akit nagy 
szeretetben és odafigyeléssel 
neveltek feleségével. 

1997-ben került  a he-
lyi  művelődési házba. Kisegí-
tő könyvtáros volt és ezen felül  
ellátta a  napi  működéssel kap-
csolatos nyitási –zárási felada-
tokat, fogadta a csoportokat és 
mindenben segítette őket. 

2021. augusztus 1-től  a  
Rácalmási Rendezvényközpont 
és Sportcsarnokban fogadja és 
irányítja az önkormányzati in-
tézménybe érkezőket.

János  a városnap és  az or-
szágos hírű tökfesztivál „hát-
tér” munkásaként hosszú évek 
óta részt vesz azok lebonyolí-
tásában.  

Rácalmás Város Önkor-
mányzat Képviselőtestülete a 
közművelődés és kultúra terü-
letének támogatása érdekében 
végzett több évtizedes kiemel-
kedő munkája elismeréseként 
Szujer János részére Rácalmás 
Közszolgálatáért kitüntető ok-
levelet adományozta.
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A XVII. RÁCALMÁSI TÖKFESZTIVÁL szervezése 
egy év kimaradás után lázasan folyik. A korábbi évek sikerei 
alapján az idén is szeretnénk, ha nemcsak a fesztivál válto-
zatos programjai jelentenének szórakozást, kikapcsolódást, 
hanem a fesztivál nevéhez illő tökdekorációk is szép élményt 
adnának nem csak a kisváros lakóinak, de az idelátogató ven-
dégeknek is.

Tökdekorációk készítésére az alábbi lehetőségek lesznek:
Azok a csoportok vagy személyek, akik „vállalják a külön 

megmérettetést” a Fő út-Millenniumi Park-Széchenyi tér-
Czakó cukrászda végig a Kúria bejáratáig- területén készít-
hetik el a dekorációkat, 09.16. 15:00-ig. Ebben az esetben 
nemcsak a csoportonként 5-5 db megérdemelt háromnapos 
belépőt kapják meg, hanem a szerencsések még egyéb érté-
kes jutalmakat is nyerhetnek.

Hagyományosan a telkek utcafronti részén is lehet 
tökdekorációt készíteni, de ezek az alkotások nem vesznek 
részt a külön díjazásban, hanem 2 db háromnapos belépőre 
jogosítanak, amennyiben megfelelnek az elvárásnak.

Kérjük, hogy mindenki a lehetőségeinek megfelelően, de 
ötletes, igényes, a fesztivál szellemének megfelelő dekoráci-
ót készítsen, azaz a „csak díszként” kitett három tök szép, de 
nem jutalmazható.

FONTOS VÁLTOZÁS!
1. A korábbi évektől eltérően az idén nem a belépő karsza-

lagokat osztjuk ki, hanem egy, az arra jogosító értesítést. A 
karszalagot ezen értesítéssel a Jankovich Kúria főbejáratánál 
lévő kasszánál vehetik majd át. 

2. Azért, hogy az UTCAI dekorációk értékelését el tud-
juk végezni, 

kérjük az alkotásokat szeptember 14-ig elkészíteni, 
mert nem áll módunkban az utcák többszöri végig járása. 

A zártkerti, és a külterületeken lakókatat kérjük, hogy a fel-
tételeknek megfelelő és a határidőig elkészült dekoráció ké-
szítését jelezzék a 30 948 2613 telefonszámon.

 Az ÉRTÉKELÉS FELTÉTELE az, hogy az alkotá-
son a készítőjének a címe, UTCA, HÁZSZÁM és az AL-
KOTÁS CÍME szerepeljen. Ez szerepel majd az értesítésen, 
mint azonosító a jegy átvételénél.

3. Aki a szombat esti Halott Pénz koncertet a színpad 
előtti térről szeretné élvezni, annak a dekorációkért kapott 
jegy mellé külön koncertbelépőt is kell váltania. 

a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 
vezetősége

KONCERT A FESZTIVÁLBAN
A XVII. Rácalmási Tök-

fesztivál szombat esti fellé-
pője a Halott Pénz együttes 
lesz. A nagy rajongótáborral 
rendelkező zenekar töme-
geket vonz, a színpad előtti 
nézőtéren viszont a szigorú 
katasztrófavédelmi szabá-
lyoknak megfelelően legfel-
jebb 3450 fő tartózkodhat.

A beléptetést kísérő to-
longás megelőzése érdeké-
ben egyesületünk vezetősége 
úgy döntött, hogy a koncert-
re elővásárlással biztosít je-
gyeket.

Mivel a Tökfesztivált el-
sősorban városunk pol-

gárainak szervezzük, a 
rácalmásiak augusztus 23-ig 
1000 Ft-ért juthattak a kon-
certre érvényes jegyhez. (A 
település saját lakosságának 
adott kedvezmény megszo-
kott eljárás, találkozhatunk 
vele a fürdők, uszodák   lá-
togatása során is. Reméljük, 
hogy a bőséges programkí-
nálat kárpótolja a távolabb-
ról érkező vendégeinket.)

A jegyek árusítása július 
26. (hétfő) óta zajlik a kúriá-
ban és a művelődési házban.

Kúria
kedd        8.00-18.00
péntek    8.00-18.00

szombat 8.00-18.00

Művelődési ház
hétfő      12.00-18.00
szerda      8.00-20.00
csütörtök 8.00-20.00
A jegyek vásárlásakor be 

kell mutatni a rácalmási lak-
címkártyát, a személyazo-
nosság igazolására alkalmas 
igazolványt, valamint a vé-
dettséget igazoló hatósági 
okiratot. 

Augusztus 23. után min-
denki egységesen 5000 Ft-
ért válthaja meg a koncert-
belépőjét, a fennmaradó 
készlet erejéig. A koncert-
belépők az aznapra érvényes 

karszalag nélkül csak az elő-
adás megkezdése előtt egy 
órával jogosítanak a kúria 
területére való belépésre. (A 
karszalaggal is rendelkezők-
re ez a korlátozás nem vo-
natkozik.)

Az előadás elmaradása 
esetén az előre megváltott 
koncertbelépők árát a vásár-
lást igazoló nyugta bemuta-
tása ellenében visszatérítjük.

A fesztivál összes többi 
fellépője megtekinthető és 
meghallgatható a napi belé-
pő karszalag birtokában.

Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület





Rácalmás8



Rácalmás 9

IN MEMORIAM
Kapus Istvánné
(1941-2021)

Ő is elment. Az égi 
tantestület igazgatója 
sorra elorozza a leg-
jobbakat. „Zsuzsánna 
testvér”, így évődtek 
vele pályatársai, mert 
szelíd határozottsága, 
tisztasága, elhivatott-
sága a régi idők tanító 
apácáit idézte. 

Gyermekek nem-
zedékeit tanította és 
nevelte őket becsü-
letre, kitartásra, em-
berségre, leginkább a 
saját példájával. Min-
taszerűen felépített óráiból nem csak a gyerek, de mi, a kol-
légái is sokat tanulhattunk. Szívesen választották az ifjú taní-
tójelöltek is mentoruknak, hiszen ő egy gyakorlóiskolában is 
megállta volna a helyét. Az alsó tagozatos tanítók munkáját 
munkaközösségvezetőként, majd igazgatóhelyettesként irá-
nyította. Szaktudásával, következetességével, határozott ér-
tékrendjével nagy tekintélyt vívott ki úgy a kollégái, mint a 
szülők körében. Egyenes ember volt, mégsem bántott meg 
senkit, mert szavaiból áradt a segítőszándék. Tárgyilagos di-
csérete nagy érték volt, szárnyakat adott. Ha a gyerekek és 
az iskola érdekei azt kívánták, az önfeláldozásig fáradhatat-
lan volt. Feledhetetlen számomra, ahogy a tanári előterében 
a kollégáival kacarászva felidézik a nap humoros eseményeit 
vagy a régi időkről anekdotáznak. Pályáján tisztelet és sze-
retet övezte.

Szintén pedagógus férjével sok évtizeden át osztották meg 
az élet örömeit és megpróbáltatásait, két okos, jó gyerme-
ket neveltek, akik szerető unokákkal ajándékozták meg őket. 

Nem tűnik el nyomtalanul. Az általa képviselt értékeket 
továbbviszik és továbbadják tanítványai. 

Németh Miklósné

Kaland- és mese-
tábor 2021. június 
28-július 9-ig

A két hét napközis tábort 
követően iskolánk még 2 hé-
ten keresztül, egészen július 
9-ig biztosított táborozá-
si lehetőséget az arra igényt 
tartó gyermekek és szülők 
számára. Volt, aki csak az 
első héten, de olyan is, aki 
több héten keresztül velünk 
táborozott. 

Minden szervező kolle-
gával azon voltunk, hogy a 
gyerekek számára érdekes 
és élményekkel teli progra-
mokkal tegyük tartalmassá a 
szünidőt, életkori sajátossá-
gaikat, érdeklődési köreiket 
figyelembe véve. A nyár fo-
lyamán kulturális öröksége-
ink, elsősorban a helyi érté-
kek felfedezése, bemutatása 
volt a cél, hangsúlyt fektet-
ve az egészséges életmódra, 
sportra, környezetvédelemre.  

A tábori programok kö-
zött helyi kirándulás, fagyi-
zás, pancsolás, pólóbatikolás, 
gyöngyfűzés, homokvárépí-
tés, táblácska, poháralátét, 
kókuszgolyó készítése, me-
sefeldolgozások, íjászat, va-
lamint a Jazzbalettos csa-
pattal kooperálva délutáni 
vízibombázás is szerepelt.

A nagy meleget behűtött 
dinnyével, hideg gyümölcs-
levessel valamint párakapu 
és kerti locsoló alatti pan-
csolással, vízipisztolyozás-
sal próbáltuk tompítani. Re-
méljük, hogy mindenki jól 
érezte magát és kipihenten 
kezdi majd velünk a követ-
kező tanévet! Addig is kelle-
mes pihenést és készülődést 
kívánunk!

Szilvi néni, Erika néni, 
Kati néni és Niki néni

Jankovich Miklós
 általános iskola
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Táboroztak az íjászok is a nyáron

Idén hagyományosan jú-
lius első hetében iskolánk 
adott otthont az egy hetes 
időtartamban megszervezett 
íjásztáborunknak. A résztve-
vő gyerekek és ifik számára 
egyaránt változatos, korosz-
tályuknak megfelelő inte-
raktív előadásokkal, hiteles 
előadókkal igyekeztem ösz-
szeállítani a programunkat. 
Étkezésünket kedvezmé-
nyesen és a mindnyájunk 
megelégedésére a Kiskakas 
Étterem biztosította.

A délelőtti időszakok-
ban rendszerint a bemelegí-
tés és a technikai gyakorla-
tok után elsősorban elméleti 
jellegű foglakozásokra került 
sor, melyben a gyakorlatias 
mentőtiszt által vezetett el-
sősegélynyújtástól a sportos-
ságot reprezentáló speciális 
angol nyelvórán keresztül a 
hagyományőrzésig, felsze-
relés, karbantartás, ápolás, 
mentális tréning, számtalan 
téma előkerült. Délutánon-
ként elsősorban a gyakorla-
té volt a főszerep, persze ki-
nek-kinek, kiscsoportokban, 
a saját szintjén előírt edzés-
munka nyújtotta a kelleme-
sen fárasztó élményt, hisz 

a profi ifi versenyzők és a 
sportággal ismerkedő lel-
kes amatőrök csak látszólag 
végzik a hasonló tevékeny-
séget. A felkészülésnek fon-
tos irányt szabott (a tavalyi 
évben elhalasztott) az idén 
Szekszárdon megrendezés-
re kerülő 3D világbajnokság!

Mint mostanában több-
ször, jó volt látni, ahogy a ta-
pasztalt íjászok segítenek-, 
mentorálnak egy fiatal kez-
dőt és eközben észrevétlen 
barátságok is szövődnek. 
Persze apró bosszantások, 
ugratások nálunk is akadnak, 
ezekben sincs hiány.

Többen, az érdeklődő 
szülők közül is még mindig 
nem értették, miért meghí-
vásos a tábor, miért szűrjük a 
gyerekeket, pedig a válasz vi-
szonylag egyszerű az íjászat 
amellett, hogy egy csodála-
tos sport, remek szórakozás 
vagy éppen vadászati mód, 

veszélyes technikai sport, 
ami az alapadottságokon túl 
kellő önfegyelmet, alázatot, 
önuralmat, összpontosítást, 
türelmet vár el a sportágat 
gyakorló fiataloktól!

Összegzésként a buda-
pesti Eleven Íjászközpont 
szakboltjában tartottunk 

egy zárófoglakozást, ahol a 
teremlövészeten túl, a minő-
ségi íjászfelszerelések soka-
ságával is megismerkedhet-
tek a táborozó gyerekek.

A hetet bevált módon az 
ifik, Pesei Karolina, Reiter 
Zoltán és Veres Szabolcs se-
gítségével egy izgalmas han-
gulatú 3D-s versennyel zár-
tuk, ahol a versenyzők az 
elért eredményük és besoro-
lásuk alapján kaphatták meg 
értékes nyereményeiket.

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

Márta István
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HAGYJ KREATÍV 
LÁBNYOMOT!

Művésztelepnek, úgynevezett tájművészeti programnak ad otthont Rácalmás, azon 
belül is a Nagy-Sziget a jövő hónap derekán. A program érdekes és nagyon kreatív 
lesz. Mondunk egy példát: a résztvevők papírhulladékból és eldobható flakonokból 
készítenek különböző alkotásokat, de részesei lehetnek egy kékfestő workshopnak is 
egyebek mellett.
A művésztelep figyelemre méltó kínálatának részleteit az alábbi plakáton találják meg!  
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Erzsébet-tábornak adott otthont a művelődési ház, július 12-től ösz-
szesen 5 héten át több, mint 70 gyerek számára nyújtottak lehetősé-
get a nyári táborozásra a művelődési ház által elnyert és szervezett 
turnusok. A gyerekek nagyon jól érezték magukat a szakembereink 
által szervezett és lebonyolított programokon

Krimit adott elő a Rájátszik
A Rájátszik Rácalmási Játékszínkör júliusban ismét kö-

zönség elé állhatott. Rögtön az elején érdemes leszögezni az 
immár hatodik esztendeje létező amatőr társulat rendkívüli 
jelentőségét. Van egy igencsak erős közösségépítő hatása és 
nem csak a társulaton belül. Közösségi, szórakoztató élmény, 
amely a művelődést is nagyban szolgálja. Nagyon is meg kell 
becsülni tagjait, akik a szabadidejüket arra áldozzák, hogy ezt 
a közösségi élményt szolgálják. A működés középpontjában 
azonban mindig egy karizmatikus embert kell keresni, aki a 
tevékenység motorja. Esetünkben Ördögné Ruszthi Anna a 
központi figura, aki most is rendezőként és szereplőként is 
jegyzi Agatha Christie Egérfogó című kétfelvonásos szóra-
koztató krimijét. A választás remek, hiszen sem díszletben, 
sem kellékben, jelmezben nem túl nagyigényű a darab, ám 
annál fordulatosabb és izgalmasabb. Éppen ideális az ama-
tőr alkotóknak.

Hogy mennyi drukkere van a társulatnak, azt jól mutat-
ja, hogy cipőkanállal sem nagyon lehetett volna több helyet 
szorítani a nézőtéren és úgy tűnik, szeptemberben újráz-
ni is kell majd, az is lehet, hogy kétszer. Ezt a hangulatot 
soha, egyetlen profi társulat sem tudja megteremteni, hiszen 
a szereplőket (Mollie Ralston: Kaziné Madarász Judit, Gil-
les Ralston: Kupsza János, Christopher Wren: Baksa László, 
Mrs. Boyle: Ördögné Ruszthi Anna, Miss Casewell: Katona 
Beáta, Donna Paravicini: Tóth Krisztina, Trotter őrmester: 
Osvai Zoltán) a legtöbben ismerik magánemberként is, egé-
szen más a viszony a színpadon állók és a közönség között, 
itt nincsenek ellendrukkerek, mindenki a sikert óhajtja. Erre 
rá is szolgál a társulat, csak ritkán kell udvariasan félrenézni 
az amatőr megoldások miatt és nem csupán amatőr bája viszi 
el az előadást. Apropó, báj! Ilyennel sem találkozni máshol, 
hogy az előadással kapcsolatos játék nyereménye házi süté-
sű nassolnivaló!

Alig várjuk a következő előadást!

Nyertes Zsuzsával folytatódott a kulturális Talk-show

Egy kávé Micivel
Július utolsó kedd estéjén Szabó Gabriella, „Mici”, Nyer-

tes Zsuzsával beszélgetett. Az őszinte, nevetésekkel és köny-
nyel, bejátszásokkal tarkított rendezvény végén a színésznő 
énekkel is meglepte a közönségét. Az „Egy kávé Micivel” 
kulturális talk-show következő vendége Badár Sándor lesz. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Erzsébet-táboroztak 
a rácalmási gyerekek
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Randevú a tónál 
a Balkán Fanatik 
zenekarral

Egyfajta közösségkovácsoló szándék is sejlik Rácalmás 
önkormányzatának kezdeményezése mögött, amelyben a 
nyár folyamán minden hónap utolsó szombatján este nyolc 
órától ingyenes koncertet rendez a Milleniumi park tószín-
padán a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár szervezés-
ében. Az ötlet beválni látszik, hiszen a Megasztár 4 győztese 
Radics Gigi fellépését is élénk érdeklődés övezte, és legutóbb 
a Balkan Fanatik szűk egyórás műsora is megtöltötte a pa-
dokat a színpaddal szemben a lankás domboldalon. (For-
rás: duol.hu) Fotók: facebook.com/racmuvhaz Rácz-Lam-
bada József

Kinek élete a zene 
– Bartók-est volt a 
művelődési házban

Folytatódott a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 
klasszikus zenét népszerűsítő sorozata. Előző alkalommal 
Beethoven munkásságát emelték a fókuszba, ezúttal a ma-
gyar zenetudós, népdalgyűjtő, Bartók Béla élete került gór-
cső alá. Az est címe is beszédes: „Kinek élete a zene volt…”, 
erre aztán a zenei illusztrációkkal gazdagon megrakott két-
részes előadás csak ráerősített. Az est narrátori feladatait a 
szerkesztő, Gyalus Boglárka vállalta magára, aki egyébiránt 
a Rácalmási Glória Kamarakórus karnagya is. Ugye kitalál-
ták, számos népdalt a kisváros kórusa adott elő! Ám rajtuk 
kívül még akadtak közreműködők, ugyanis Péczi Adrienn 
(zongora), Hegyi István (zongora) és Hegyi Sándor (dob) is 
hozzátette a magáét az est sikere érdekében.

De ugorjunk vissza az elejére! Egy kánikulai nap késő dél-
utánján járunk a művelődési ház hátsó traktusán, a fák ár-
nyékában elhelyezett székek és padok várják az érdeklődő-
ket. Az ülőfelületeken kotta, „Megyen már a hajnal csillag 
lefelé” című népdal, aminek két versszakát nyilván később 
el fogják énekelni a közönséggel. Az érkezőket szokás sze-
rint jéghideg limonádéval várják, hogy még komfortosabb 
legyen az élmény. 

Az est után elmondhatjuk, Gyalus Boglárka megugrotta a 
magasságot, az elhangzott életrajzi magyarázatok nem pusz-
tán a Wikipédiát használták egyfajta hangoskönyvalap ként, 
alapos felkészülés előzte meg, hogy megtudhassunk olyano-
kat, hogy karénekből fel volt mentve a zeneakadémián, de a 
rovarok nagy csodálója volt, hogy Turán kezdte el használ-
ni a fonográfot a gyűjtéshez, amit Vikár Béla mutatott meg 
neki, és képet kaphattunk pazar nyelvtudásáról is. Vagy olya-
nokat, hogy az arab népzenét is tanulmányozta, a zeneakadé-
miát „csúnya helynek” nevezte a gyerekei előtt, ugyanis utált 
tanítani, leginkább a tanítványokhoz nem volt türelme, ám 
a sors fintoraként a felesége is a tanítványok közül került ki. 
Némi képet kaphattunk arról is, hogy micsoda lelki vívódá-
sokon ment keresztül, például amikor A kékszakállú herceg 
várát értelmezhetetlennek tartották a kortársak. Természe-
tesen akad dunaújvárosi szál is, ugyanis gyűjtőkörútján elju-
tott Fejérbe is, ahol Dunapentelén és Baracson is rögzítette 
a népdalokat. (Forrás: Balla Tibor/duol.hu)Legyen Ön is tagja a 

Glória kórusnak!
A Rácalmási Glória Kamara Kórus szeretettel várja tagjai 

sorába azokat a zenekedvelő, énekelni szerető, esetleg hang-
szeren játszani tudó hölgyeket és urakat, akik szívesen zenél-
nének velünk! Nyílt napunkon ízelítőt adunk, hogy milyen 
is a mi közösségünkben énekelni. Várunk 2021. szeptember 
25-én a Művelődési Házak napján! Részletek a plakátokon 
és a művelődési ház oldalain. 

Jelentkezni lehet: angyalka.bogi@gmail.com címen is. 
Gyalus Boglárka kórusvezető
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HONISMERETI TÁBOR „A Sziget fiai”
2021. júliusában a Mű-

velődési Ház szervezésében 
5 napos honismereti tábort 
tartottunk tizenévesek szá-
mára. A tábor tematikusan 
épült fel: a napi játékos, kö-
tetlen foglalkozások mellett 
mindennapra becsempész-
tünk valamilyen helytörténe-
ti, honismereti érdekességet. 
Az I. nap a népi mestersé-
gek megismerésének jegy-
ében telt el: Puskás Ferenc-
né (Zsuzsa néni) az ügyes 
kezű lányokat tanította meg 
a szövés alapjaira. Koszti Le-
vente segítségével a tábo-
rozók megismerték a kop-
jafa jelképrendszerét, majd 
a gyerekek apró kopjafákat 
is készítettek. (Levente ké-
szítette az iskolánk udva-
rán felállított Trianon em-
lékművet.) Délután Nagyné 
Berzai Márta látott minket 
vendégül otthonában. Tud-
juk, hogy Márta lelkes lokál-
patriótaként szenvedélyesen 
gyűjti a régi korok tárgyait. 
(Gyűjteménye helytörténe-
ti múzeumok kínálatával ve-
tekszik.) Sütizés közben ren-
geteg érdekes tárgy, fénykép 
került elő, melyek segítségé-
vel megelevenedett a múlt. 
Életutakat, sorsokat ismer-
hettek meg a diákok a kato-
nakönyvek, a megsárgult fo-
tók, levelek segítségével. A II. 
nap során Rácalmás termé-
szeti értékeivel ismerkedhet-
tünk meg. Az, hogy az egész 
napos kirándulás, foglalkozás 
nagyon tartalmas és érde-
kes lett Grósz Melitta érde-
me. A Duna-parton elrejtett 
szarvas és őzagancsok meg-
keresésével indult a nap, ami 
nagy türelmet, jó szemeket - 
és némi szerencsét is - kívánt. 
Aztán megismerkedhettünk 
a mezők vad-és gyógynövé-
nyeivel. (Most már magabiz-
tosan ismerjük fel bármikor 
a lósóskát, a mezei katángot 
vagy éppen a vérehulló fecs-

kefüvet.) Melitta kitömött, 
preparált állatokat is hozott 
nekünk, így testközelből lát-
hattunk - többek között - er-
dei szalonkát, fácánkakast.) 
Tematikus napunkat a kú-
ria halászati termében foly-
tattuk, hisz ott hallgathat-
tuk meg Dualszky - Kovács 
István lebilincselő előadását 
a dunai halászatról. A III. 
napon az építészeti örökség 
mélyebb megismerésére ke-
rült sor. Felfedező utunkat a 
Jankovich - kápolnánál kezd-
tük. Halász Miklós gondnok 
úr jóvoltából a gyerekek be-
tekinthettek a magántemp-
lom ritkán látott falai közé s 
tőle is sok érdekességet tud-
hattunk meg a hányattatott 
sorsú Jankovich családról. 
Innen a református temp-
lomba igyekeztünk. Itt és a 
templomhoz tartozó közös-
ségi házban Fodor István 
lelkész kalauzolt körbe ben-

nünket. Jó hangulatú kötet-
len beszélgetés kerekedett itt, 
de belefért még az ott tar-
tózkodásunkba egy kis csa-
patépítő játék is. Ezután Rá-
calmás egyik emblematikus 
épületéhez siettünk: a Rác-
templomhoz.(A görög-keleti 
szerb templomhoz.) Itt már 
várt ránk Csupity Simon, aki 
nagyon készségesen mesélt 
nekünk a rácalmási szerbek 
történetéről, s azok legfonto-
sabb vallási ünnepeiről. Dél-
után bicikli túrára indultunk 
Kulcsra, ahol Szabóné Gra-
becz Andrea és kedves csa-
ládja látott minket vendégül.

A IV. napon elkarikáz-
tunk Pálinkás Tiborékhoz, 
hogy a táborozók láthassa-
nak egy működő gazdaságot 
és házi állatokat. Kata is Ti-
bor is nagy szeretettel mesélt 
az általuk tartott állatokról. 
Az Ebéd után városunk mé-
hészénél, Csurgó Istvánnál 

tettünk látogatást. Kaptárkö-
zelségből ismerhettük meg 
a méhek mindennapi mun-
káját és finom lépes mézet is 
kóstolhattunk. Innen a kúri-
ába siettünk, mert már várt 
ránk Ördög István barátom. 
Ő hivatásos fényképészként 
nagyon szép kosztümös ké-
peket készített rólunk a kas-
tély történelmi bútorokkal 
berendezett termében.

Az V. nap délelőttjén ke-
rékpárra pattanva „kincsvadá-
szatra” indultak táborlakóink. 
QR kódok és rásegítő, rébu-
szos versikék alapján szobro-
kat kellett megtalálniuk vá-
rosszerte. Délután pedig Tóth 
Gábor és Papp Anita vendé-
gei voltunk. Itt jókat füröd-
tünk illetve apró kis beton-
szobrokat festhettünk meg. 

Hálás köszönettel tarto-
zunk minden segítő támo-
gatónknak az önzetlen se-
gítségükért. Nagyon jó volt 
mindenütt megtapasztalni 
és átélni, hogy lelkesen, sze-
retettel beszéltek arról a té-
máról, amire felkértük őket.

Köszönjük a hölgyeknek, 
hogy mindenhol finom süte-
ménnyel és hideg itallal vár-
tak bennünket a tikkasztó 
nyári napokban.

Baksa László
Fotók: facebook.com/

racmuvhaz)
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Gerendai Gábor havi zenei 
válogatásában augusztusban 

a ’20 –as évek slágereiből hallgatunk 
válogatást, 

például Sebő Miklóst és Néder Jenőt 
hallhatják  kortárs a Rácalmás TV-n.

A műsor a Rácalmás TV-n 
(Tarr Kft előfizétesnél: 285-ös csatorna) 

a képújság alatt hallható.
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Kapcsolat az eljövendővel
avagy üzenet a jövő Rácalmásának

Amikor egy időkapszulára gondolok, akkor felrémlik bennem a múlt, felvillan a je-
len és a képzeletem játékaként fantáziálok a jövőről.  Önökben vajon milyen gondola-
tokat indít el…

Kíváncsiak vagyunk! Megtudhatjuk, hiszen elmondhatják.
Rögtön azt is elmesélem, miért és hogyan.

A Vállalkozók Rácalmásért Egyesület tagjai jónéhányan úgy vélik - annak apropóján - 
hogy a tavalyi évben ünnepelték alakulásuk 10. évfordulóját, egy időkapszulával üzennek a 
jövő generációjának.  
Pontosabban kérnek minden rácalmási lakost, hogy velük együtt tegyék ezt meg! 

Szabó András az egyesület elnöke elmondta, hogy a kapszulában bárki gondolatai 
helyet kaphatnak arról, hogy mit tart értéknek a múltból, milyen értékeket hordoz szá-
mára a jelen és talán legfőképpen, mi az üzenete a jövő Rácalmása számára. A Millen-
nium Park ad majd otthont az időkapszulának, amit jövő tavasszal ünnepélyes keretek 
között helyeznek el a földben.

Az egyesület nevében most arra kér minden Rácalmásit, hogy amennyiben szeret-
né gondolatait elhelyezni a kapszulában, 
jelezze ezt e-mailben a 2010vre@gmail.
com  címre küldött levélben. A további te-
endőkről a lap hasábjain folyamatosan be-
számolunk majd.
Teremtsünk együtt kapcsolatot a jövővel, 
hogy a múlt és a jelen értékei tovább éljenek!

Beszter
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Négy rácalmási első hely Sukoróról
Jól szerepeltek a rácalmási 

kenusok az országos baj-
nokságon. A Rácalmás SE 
az éremtáblázaton a hetedik 
helyezést érte el és ez egy 
olyan kis egyesülettől, mint 
a rácalmásiaké, nagy bravúr.

A gyermek, kölyök orszá-
gos bajnokságot, amely egy-
ben Kolonics György-em-
lékverseny is volt, Sukorón 
rendezték meg július 31-én 
és augusztus elsején.

A Rácalmás SE 
eredményei
Aranyérmesek:

C2 fiú kölyök U13–U14, 
1000 méter: Poszpischil Lő-
rinc László, Nagy Roland 
László. C2 fiú kölyök U13–
U14, 2000 méter: Nagy Ro-
land László, Poszpischil Lő-
rinc László. PC4 vegyes 
gyermek U10–U12, 2000 
méter: Jankovics András, 
Suta Róbert Koppány, Lam-
pert Adrián, Braunn Ádám. 
PC4 vegyes gyermek U12, 
500 méter: Jankovics And-
rás, Braunn Ádám, Suta Ró-
bert Koppány, Lampert Ad-
rián.

Ezüstérmesek: 
TC4 vegyes gyermek 

U10–U11, 2000 méter: An-
tal Gergő, Zsobrák Gedeon, 
Kasos Áron, Borsos Buda 
Efraim. Bronzérmes: MC1 
leány gyermek U10–U12, 
2000 méter: Poszpischil 
Luca Panna.

q
Az Országos Serdü-

lő Bajnokságon három ver-
senyzőnk indult.

A 2000-m távon a kor-
csoportjukban.

Varga Hanna 6. Dom-
bóvári Balázs 14. és Kucka 
Málna 24. lett.

Gratulálunk!

Bölcskei Ferenc
szakosztályvezető

Kamerer Zoltán többszörös Olimpiai és Világbajnok adta át a bajnokoknak járó érmeket

A rácalmásiak küldöttsége a sukorói országos bajnokságon

A serdülő bajnokságon három versenyzőnk indult
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

A SPORTCSARNOK HÍREI
FERENCVÁROSI TORNA CLUB

Ahogy az elmúlt nyáron, idén is nálunk edzőtáborozott 
a Ferencvárosi Torna Club Kézilabda Akadémiájának több 
utánpótlás csapata. Nagyon örültünk, mikor ismét megkere-
sett minket az Akadémia vezetése, hogy a nyári kéthetes fel-
készülésük helyszíne megint a mi sportcsarnokunk lenne. A 

csapatok igazán hősiesen, július utolsó hetében és augusztus 
első hetében, a nagy melegben is elhivatottan készültek a kö-
vetkező bajnoki szezonra! A visszajelzésük alapján, ismét jól 
érezték magukat nálunk a játékosok és a szakvezetés is, remél-
jük jövőre is találkozunk. Várjuk a csapatokat sok szeretettel!

RÁCALMÁSI SPORT EGYESÜLET 
NAPKÖZIS TÁBOR 

Július végén, a Rácalmás Sportegyesület, napközis tábort 
tartott a Sportcsarnokba, ahova várt minden olyan lelkes 
gyermeket, akik szeretnek mozogni és érdeklődnek a lab-

dasportok, elsősorban a kézilabda iránt. 30 aktív tanonc is-
merkedett, az egyesület edzőinek vezetésével a kézilabdázás 
kezdő mozzanataival egy héten keresztül. 

RÁCALMÁSI 
SPORTEGYESÜLET

A Rácalmás Sportegyesület Kézilabda Szakosztálya is 
megkezdte alapozó felkészülését, és augusztus elején min-
den korosztály hozzálátott az edzésmunkához. A csapatok 
naponta, illetve naponta több alkalommal is edzenek, hogy 
a bajnokik szezonra igazán felkészültek legyenek és a követ-
kező bajnokságban is jól szerepelhessenek

MAGYAR RÖPLABDA 
VÁLOGATOTT

A Magyar Röplabda Válogatott U-16-os csapata edző-
mérkőzést játszott a Debrecen ellen augusztus 13-án dél-
után. Az edzőmérkőzés látványos és kiélezett volt, kitettek 
magukért a fiúk!
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MINDENT BELE! NYÁRI TÁBOR 
„KÉT KERÉKEN, FÖLDÖN, VÍZEN”

Már egy éve átadásra került a Vízi Gábor Vízitúra Megál-
lóhely a csodálatos Duna-parton. Azóta sokféle programnak 
adtunk otthont és sok látogató megfordult. Naponta 8-10 
km-t bicikliztünk, kincset kerestünk, csillag túráztunk, kéz-
műveskedtünk, és eveztünk. Sajnos a Duna magas vízállása 
miatt, ami ilyenkor augusztusban nem szokásos, nem tud-
tunk minden nap vízre szállni, de programban és élményben 
így sem volt hiány.  

Ahhoz, hogy ez a táborunk is ilyen jól sikerüljön, so-
kan segítettek nekünk, amiért külön szeretnénk köszöne-
tet mondani: Bölcskei Ferencnek, a Rácalmás Sportegyesü-
let Szabadidő-és Vízisport Szakosztálya vezetőjének, hogy 
minden nap mesélt nekünk, tanított minket és engedett szá-
munkra betekintést a Duna világába. Glocz Adriennek és 
Roxánának a különleges kutyás élményért! Illetve köszön-
jük diákjainknak, és segítőinknek, hogy egész héten kitartó-
an velünk voltak!
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Jelentős károkat 
okozott a vihar

Augusztus elsején, vasárnap délután Rácalmást is elérte 
az országon áthaladó zivatarzóna, amely jégesőt is hozott 
magával. A településen több fát is kicsavart az erős széllel 
érkező vihar, több utcában órákon keresztül nem volt áram-
szolgáltatás. A dunaújvárosi tűzoltóság emberi, valamint az 
E.ON szakemberei nagy erőkkel dolgoztak a viharkárok fel-
számolásán, a keletkezett hibák elhárításán. Az önkormány-
zat vezetői is intézkedtek azokban az esetekben, ahol erre 
szükség volt.

Kis anyakönyv

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!

Nagy Anna Alina, 2021.07.23., Martinász utca
Boros Bence László, 2021.07.29., Matróz köz
Illés Zalán Tasnád, 2021.08.02., Madách I. utca
Több újszülött gyermek születéséről nincs információnk.

Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 25/517-850 
  Jegyző  25/517-866
  Polgármester 25/517-855 
  Adóügyi iroda: 25/517-863
  Pénzügyi iroda: 25/517-861 
  Településüzemeltetési iroda 25/517-857
  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852
  Jankovich-kúria 25/440-020
Iskola:  25/440-023
Óvoda és Bölcsőde: 25/517-840
Családsegítő Szolgálat 25/440-440
Gyermekjóléti Szolgálat: 25/440-018
Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038
Művelődési ház és könyvtár: 25/440-456
Körzeti megbízott: 30/621-0959 
Polgárőrség:  30/621-0962
Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/235-614
 dr. Árgyelán Sára 25/507-120
Gyermekorvos:dr. Földi Ágnes 25/235-613
Fogorvos: dr. Jáky Ágota 25/235-608
A védőnők telefonszáma:  25/441-037
 Sándor Rita:  30-011-6972
 Bányai Éva:  30-011-6975
Házi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet 
Adony, Bajcsy Zs. u.  25/504-522
Posta: 25/441-261
E-ON: 80/205-020

Dunanett, szemétszállítás: 25/436-535
Mezőföldvíz:  80/442-442
 Technikai probléma (csőtörés, dugulás) esetén 
 helyben Ragacs György 20/509-7790
Hazai Kommunális Kft. Szennyvízszállítás: 20/805-9009 
Állatorvosi rendelő: 
    Dr. Szlávik Ferenc 30/951-0062

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053
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
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Tel.: 06-25-440-185, 06-30-263-6445 
 Leves (Csak leves 

450 Ft) 
A menü 1450 Ft 

(Csak második: 1250 Ft) 
B menü: 1450 Ft 

(Csak második: 1250 Ft) 
Húsimádó menü: 1690 Ft 
Csak második: 1450 Ft) 

Fitnesz menü: 1690 Ft 
(Csak második: 1450 Ft) 

08. 30. hétfő Karfiol leves Carbonara spagetti Rántott szelet, zöldséges 
rizs 

Hentes tokány, rizs Natúr halfilé, párolt 
zöldség 

08. 31. kedd Gyümölcsleves Rántott sajt, hasáb 
burgonya 

Zöldborsófőzelék, fasírt Lecsós tarja, rizs Csirkemell steak, friss 
saláta 

09. 01. szerda Frankfurti leves Nutellás mini gombóc Sertéspaprikás, tészta Sertéspörkölt, tarhonya Rántott camembert, rizs, 
áfonyalekvár 

09. 02. csütörtök Zöldség leves Rántott csirkemell, 
hasáb 

Stefánia vagdalt, rizs Csülökpörkölt, főtt 
burgonya 

Rántott csirkemell, görög 
saláta 

09. 03. péntek Lebbencsleves Zöldbabfőzelék, sült 
virsli 

Milánói makaróni Baconnel-lila hagymával, 
sajttal töltött rántott 

szelet, steak burgonya 

Margaréta csirkemell, rizs 

09. 04. szombat Gulyásleves Rántott sertés szelet, vegyes köret 

09. 06. hétfő Tarhonya leves Tavaszi sertésragu, 
tészta 

Szilvás gombóc Csípős raguval töltött 
rántott szelet, steak 

burgonya 

Natúr csirkemell, sajtszósz, 
rizs 

09. 07. kedd Zöldbab leves Bolognai spagetti Rántott sertés szelet, 
rizi-bizi 

Bolognai sertésborda Orly csirkemell, rizi-bizi 

09. 08. szerda Tárkonyos 
csirkeragu leves 

Rántott csirkemáj, 
gombás rizs 

Vadas sertésragu, tészta Sertés sült, petrezselymes 
burgonya 

Baconbe tekert csirkemell, 
majonézes kukorica saláta 

09. 09. csütörtök Fokhagyma 
krémleves 

Burgonyafőzelék, fasírt Rántott sajt, 
hasábburgonya 

Pincepörkölt Rántott pontypatkó, hasáb, 
tartár 

09. 10. péntek Paradicsomleves Rizses hús Tökfőzelék, 
sertéspörkölt 

Betyár batyu, vajas tört 
burgonya 

Cézár saláta 

09. 11. szombat Babgulyás Túrós csusza 

09. 13. hétfő Tojás leves Grízes tészta lekvárral Bakonyi sertéstokány, 
rizs 

Magyaróvári sertés szelet, 
hasábburgonya 

Roston sült csirkemell, 
kevert saláta 

09. 14. kedd Tejfölös 
gombaleves 

Rántott csirkecomb, 
rizi-bizi 

Sertéspaprikás, tészta Csülök Pékné módra Grillezett camembert, rizs, 
áfonyalekvár 

09. 15. szerda Burgonyaleves Rakott kelkáposzta Lecsós csirkemáj, sós 
burgonya 

Kolbásszal-sajttal töltött 
sertés szelet, steak 

burgonya 

Tejszínes kukoricás 
csirkemell, rizs 

09. 16. csütörtök Fahéjas 
szilvaleves 

Tarhonyás hús Paprikás krumpli 
kolbásszal, virslivel 

Cigánypecsenye, hasáb Rántott hal, majonézes 
burgonyasaláta 

09. 17. péntek Májgombóc leves Rántott hal rudacska, 
burgonya püré 

Fejtett babfőzelék, 
debreceni karika 

Sült csirkecomb, vele sült 
burgonya 

Rántott zöldségek, rizs 

09. 18. szombat Orja leves Rántott csirkemell, rizi-bizi 

09. 20. hétfő Meggyleves Vagdalt, petrezselymes 
burgonya 

Csirkepaprikás, tészta Olaszos sertés szelet, rizs Grillezett halszelet, párolt 
zöldség 

09. 21. kedd Sertésragu leves Mákos tészta Lencsefőzelék, sült 
debreceni 

Sült oldalas, petrezselymes 
burgonya 

Csirke gyros 

09. 22. szerda Grízgaluska leves Paradicsomos 
húsgombóc, főtt 

burgonya 

Rántott csirkecomb, 
kukoricás rizs 

Lecsós tarja, sült karika 
burgonya 

Szezámmagos rántott 
csirkemell, krokett 

09. 23. csütörtök Fejtett bableves Sajtos-tejfölös tészta Csikós tokány, rizs Csabai karaj, majonézes 
burgonyasaláta 

Rántott gomba, rizi-bizi 

09. 24 péntek Lencseleves Lekváros palacsinta Rakott burgonya Brassói aprópecsenye Roston sült csirkemell, 
görög saláta 

09. 25. szombat Jókai bableves Sült csirkecomb, hasáb 

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. 
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Helyettesítés a fogászaton
Dr. Jáky Ágota doktornő szabadságon van augusztus 23-

tól szeptember 14-ig. 
Ez idő alatt a helyettesítést dr. Szappanos Mária fogorvos 

látja el a kulcsi rendelőben.

ApróhirdetésApróhirdetés

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2021. szeptember 24-én, 

pénteken jelenik meg. 
Lapzárta: 2021. szeptember 13-án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legké-
sőbb szeptember 13-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

06 30 631 5769
dustbustersmagyarorszag
www.dbszonyegtisztitas.hu

KÁRPITTISZTÍTÁS
SZŐNYEG- ÉS

Szőnyegeit elszállítjuk, majd tisztán,
szárazon visszavisszük. Bútorkárpitot a helyszínen tisztítunk.
Önnek ki sem kell mozdulnia!

Szőnyegek, padlószőnyegek, kanapék, fotelek, matracok
és egyéb bútorkárpitok tisztítása.

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

Bieganski Attila
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!

Rácalmás 
Rácalmás Város Önkormányzatának kiadványa

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

440-001.  Nyomdai munkák: Rolling Nyomda Bt., 2400 Dunaújváros, 
Budai Nagy Antal út 5. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán.

Reflexológiás frissítő 
talpmasszázs

Ami jót tesz a lábnak,
 jót tesz a léleknek

Időpontfoglalás:
Balláné V. Csilla

Tel.: +36 30/530-3514




