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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.

Szeretettel  
köszöntjük 
Rácalmás idős, 
nyugdíjas 
lakóit az idősek 
világnapja 
alkalmából! 
Kívánunk 
nekik jó 
egészséget és 
boldog életet!

(Az ünnepségre meghí-
vót lapunk 24. oldalán ol-
vashatják!)

Schrick István 
polgármester

Felhőtlen szórakozás, remek hangulat, önfeledt együttlét jellemezte a fesztivált

Nagyon tökös program volt

Jelentős várokozás és még jelentősebb előkészületi munka jellemezte a Rácalmási Városvédő és 
Szépítő Egyesület országos hírű őszi nagyrendezvényét, a Tökfesztivált, amelynek megtartását idén 
végre semmi sem akadályozta. Az elővételi jegyeladások alapján úgy tűnt, hatalmas a fesztiválozó 
kedv városunkban és a térségében is. Mindezt a hangulat és a résztvevők bizonyították is a helyszí-
nen, a múlt hétvégén. (Összefoglalónk a 6, 7. oldalon.) (Tökfesztiváli fotók: Rácz-Lambada József)

Fantasztikus kompozíciókat alkottak  
Nagyon jó érzés volt vé-

gig menni Rácalmás utcá-
in a Tökfesztivált megelőző 
napokban – leginkább szer-
dán és csütörtökön –, hi-
szen  szorgoskodó embe-
reket láttunk nagyon sok 
helyen. A Millenniumi Park-
ban kimondottan nagy volt a 
nyüzsgés, készültek a kom-
pozíciók, az utcai, közterü-
leti dekorációk. A helybéliek 
ezúttal is bizonyították krea-
tivitásukat. (A dekorációkról 
összeállítás a 4-5. oldalon ta-
lálható.) 
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Kommunális eszközök beszerzése 
2021

2 451 100 Ft
Rácalmáson zöldfelületek, 

közterületek karbantartásához 
szükséges eszközök beszerzése
Rácalmás Város Önkormányzat sikeresen pályázott a 

Magyar Falu Program keretében meghirdetett Kommunális 
eszközök beszerzése - 2021 című, MFP-KOEB/2021 kód-
számú pályázati kiírásra. 

A projekt keretében Rácalmás Város Önkormányzat ke-
zelésében lévő zöldterületek és közterületek karbantartásá-
hoz szükséges eszközök beszerzése valósul meg, mint pél-
dául fűnyírók, fűkaszák beszerzése, és motoros láncfűrészek 
beszerzése. 

Az önkormányzat 2.451.100 Ft támogatásban része-
sült, ami 100 %-os támogatási intenzitású. 

A projekt várható befejezési határideje 2021. október 31. 

Közterületi játszótér fejlesztés 
2021

4 995 321 Ft
Rácalmáson a Millenniumi 

parkban játszótér kialakítása
Rácalmás Város Önkormányzat sikeresen pályázott a 

Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvodai ját-
szóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2021 című, 
MFP-OJKJF/2021 kódszámú pályázati kiírásra. 

A városközponti területén a Millenniumi parkban kis 
gyermekek számára játszótér kialakítása valósulhat meg a 
projekt keretében. 

A pályázat keretében összesen 4 db játszótéri eszköz ke-
rül letelepítésre. 

Az önkormányzat 4.995.321 Ft támogatásban része-
sült, melyhez az önkormányzatnak saját önerőt is szüksé-
ges biztosítani. 

A projekt várható befejezési határideje 2021. október 31. 
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Út, híd, kerékpárforgalmi 
létesítmény építése/felújítása 

2021
36 251 159 Ft

Rácalmás Viola utca felújítása és 
csapadékvíz elvezetésének 

a kialakítása
Rácalmás Város Önkormányzat sikeresen pályázott a 

Magyar Falu Program keretében meghirdetett Út, híd, ke-
rékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 című, 
MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati kiírásra. 

A projekt keretében Rácalmás város déli részén található 
Viola utca meglévő szórt burkolatú utca felújítása és a hozzá 
kapcsolódó csapadékvíz elvezetés megoldása valósulhat meg. 

Az önkormányzat 36.251.159 Ft támogatásban része-
sült, melyhez az önkormányzat saját önerőként 534.410 
Ft-ot biztosít. 

A projekt várható befejezési határideje 2021. november 
30.

A Viola utcában már el is kezdte a kivitelező a munkálatokat. A csapa-
dékvízelvezető már készül, ahogyan arról a helyszínen készült felvé-
telünk is tanúskodik 

A Venyimi út fejlesztéséhez szük-
séges döntések, parkolóépítés

A képviselő-testület vál-
tozatlanul tervezi a Venyimi 
út helyreállítását, felújítását, 
amelyhez szükséges a Ko-
rányi téri (gyógyszertár, or-
vosi rendelő) előtti parkolók 
párhuzamossá tétele. Az át-
alakításhoz szükséges tervek 
megrendelésre kerültek. 

A Nyárfa sor sarkán ta-
lálható játszóteret is elbon-
tatja az önkormányzat, ott 
is parkolók kerülnek majd 

kialakításra. De nam marad 
játszótér nélkül a környék, 
hiszen közel van a Marti-
nász lakótelepi játszótér, va-
lamint a hamarosan elbon-
tásra kerülő játékoktól pár 
száz méterre, a Millenniumi 
parkban  új játszótér épül 
majd hamarosan. (Ez utób-
biról lapunk második oldalán 
adunk hírt, a játszótér építé-
sére elnyert támogatás közzé-
tételekor.)

Készülhet a kút terve
A képviselő-testület el-

fogadta a Duna-parton lévő 
artézi kút látványtervét és ez 
alapján megrendelte a terve-
ket is. A felszín alatti mun-
kálatokkal, fúrással már el-
készült a kivitelező, tehát a 

víz már folyhatna... Viszont 
szükség van még a felszín fe-
letti kút elemre ahhoz, hogy 
valóban használható, szép ivó-
kút várja ott a megszomjazott 
túrázókat, kerékpározókat, a 
parton sétálókat. 

Bursa Hungarica
Rácalmás ismét csatlakozott a Bursa Hungarica ösztön-

díjpályázathoz. Részleteket lapunk következő számában ol-
vashatnak az érintett diákok.

Aszfaltozza a kivitelező  
a Pacsirta utcát
Nagy erőkkel dolgozik a kivitelező a Pacsirta uta Sárközi és Mikszáth 
Kálmán utca közötti szakaszának aszfaltozásán. Az útépítés talán el 
is készül teljesen, mire lapunk megjelenik 
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Pazar tökös kompozíciók 
születtek a fesztiválra

Öröm volt sétálni Rácal-
más utcáin a Tökfesztivál 
előtti héten, hiszen nagyon 
sok kertkapu előtt láthat-
tunk az utcára kihelyezett 
színpompás, hangulatos, 
vagy éppen humoros tökös 
kompozíciókat. Különdíjra 
(amelyért öt darab három-
napos karszalagot kaphatott 
a jelentkező) azok nevez-
hettek, akik a főutcán vagy 
a Millenniumi parkban ál-
lították ki alkotásukat. Ezt 
azért emelte ki a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egye-
sület ilyen formán, mert a 
városunkba látogatóknak így 
nem kellett utcát végig jár-
niuk, hogy értékes dekorá-
ciókban gyönyörködhesse-
nek, elég volt a főutcán és a 
Millenniumi parkban sétál-
ni egy nagyot.  A főutcán is 
voltak olyanok, akik nem re-
gisztráltak a különdíjért, ők 
két darab háromnapos kar-
szalagot kaptak az alkotásért 
cserébe. Kirinovits Tamástól 
megtudtuk, hogy Rácalmás 
más pontjain is előszeretet-
tel dekoráltak a helybeliek 
a Töfesztiválra készülve. A 
Barinától a Duzlokig, a Jég-
madár utcától a Pacsirtáig 
mindenütt találkoztak alko-
tásokkal. Több mint 250 la-
kóháznál osztottak ki belépő 
értesítőt. Ezekért az alkotá-
sokért kettő darab három 
napos karszalagot kaphattak 
a készítők. Kirinovits Tamás 
elmondta azt is, hogy már a 
fesztivál előtti napokban so-
kan átvették a jól megérde-
melt belépőjüket, ám a nagy 
rohamra szombaton, a fő 
napon számítottak. A sze-
mélyes találkozásokkor el-
mondták a helybéliek, hogy 
jó szemmel nézték a válto-
zást, nem zavarta őket, hogy 

el kellett menniük a belépő-
jegyekért, azt nem dobták 
be a postaládába. A korábbi 
években ugyanis előfordult, 
hogy kilopták a postalából a 
karszalagot, vagy megrongá-
lódott, mire használni akar-
ták.  Kaptak jelzést, hogy 
nem mindenki kapta meg 
időben a szalagját, de aki 
szólt, telefonált, hogy gond-
ja van, annak mindenkinek 
megoldották.

Nagyné Berzai Márta 
szerint a szokottnál keve-
sebb kompozíció volt idén 
a Millenniumi parkban és 
a főutcán, de ezúttal is vol-
tak nagyon ízlésesek, szépek, 
különlegesek. Neki nagyon 
tetszett például a gyógy-
szertár melletti Csipkerózsi-
ka kompozíció. A parkban 
felfigyelt egy kislányra, aki 
odaült a tök ember mellé és 
tök kancsóból töltötte a teát, 
azzal kínálta. Nos, az ilyen 
lélekemelő pillanatokért ér-
demes, megéri önkéntesként 
dolgozni, mondta Márti. 

Egy biztos, mi járókelők 
voltunk a legnagyobb nyer-
tesei ennek a dekorációs ver-
sengésnek, hiszen jó érzéssel 
töltött el bennünket minden 
egyes kompozíció látványa. 
Köszönjük az alkotóknak!   

Fotók: 
Rácz-Lambada József
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Az időjárás is kegyeibe fogadott bennünket, elűzte az esőfelhőket, meghozta a jókedvet

Remek hétvége volt, látszott az  
embereken, hogy jól érzik magukat

Múlt héten pénteken nyitotta meg kapuit a XVII. Rác-
almási Tökfesztivál, amelyre rengeteg neves előadó érkezett 
városunkba, hogy szórakoztassa a közönséget. A látogatók  
védettségi igazolvánnyal léphetnek be a rendezvény terüle-
tére, ami a városvédők elnöke, Steiner Lajos vasárnap esti 
gyors értékelése alapján jelentősen visszavetette a résztve-
vők számát, nagyon sokan kényszerültek emiatt távol ma-
radni. Pedig az elővételes jegyeladások alapján hatalmas volt 
a fesztiválozó kedv. 

A fesztivál péntek délutáni megnyitó beszédében Rác-
almás polgármestere, Schrick István is megemlítette a Covid 
miatti intézkedéseket, majd megköszönte az önkéntesek, a 
szervezők, a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület tag-
jainak munkáját. Majd köszöntötte a rendezvény díszvendé-
gét, a Hankook Tire Magyarország Kft. ügyvezető igazgató-
ját, Kim Hyoung Yunt. Az ügyvezető és a főszervező Steiner 
Lajos köszöntő szavai után hivatalosan is kezdetét vette a 
XVII. Tökfesztivál.

A pénteki nyitónapon, napközben és kora délután, első-
sorban a csoportoké és a gyerekeké volt a fesztivál.  Steiner 
Lajos örömmel mondta el, hogy a korábbiaknál sokkal több, 
hét-nyolc diákcsoport is ellátogatott a kúriába. Ezek sze-
rint a Tökfesztivál egyre népszerűbb a gyerekek körében is. 
Töklámpást faragtak, sokan fényképezkedtek a tökös deko-
rációk és az óriás tökök előtt, kézműveskedtek, játszottak a 
vidámparkban, vagy az Ízek utcájában tökös finomságokat 
fogyasztottak. A szökőkút körül rengeteg kézműves kínálta 
a portékáját, és sok nagyszerű kiállítás hívogatta az érdeklő-
dőket. Tetszetős újdonság, hogy a fesztiválnak volt egy ked-
ves kabalafigurája, Tökmag.

Ami pedig a színpadi produkciókat illeti: nos, pazar volt 
a felhozatal. Pénteken este Irigy Hónaljmirigy nagykoncert-
tel és utcabállal alapozhattuk meg a hétvégét. A szombat 
délelőtti bábszínház, kutya bemutató és kígyó show után a 

Dupla Kávé és Köteles Cindy szórakoztatta a közönséget, 
majd kora délután a helyi csoportokat láthattuk-hallhattuk. 
Féllépett még Szekér Gergő, a nagy dobás pedig a Halott 
Pénz koncertje volt. Vasárnap Mészáros János Elek nótázott 
a jó ebéd mellé, majd operett és musical slágerek következ-
tek, végül Dallos Bogi és a Bagossy Brothers koncertje zárta 
a sort. A kísérő programok, a gasztroélmények, az oldtimer 
autók bemutatója, kiállítások, a városi séta, a bringatúra (és 
még sorolhatnánk)  is sokakat vonzott. 

Ahogyan Steiner Lajos fogalmazott, megérte a rengeteg 
idegességet, több száz ember erőfeszítését és fárasztó mun-
káját, amivel egy ilyen monumentális, országos hírű feszti-
válnak az előkészületei járnak. Mert a kúriában kialakított 
minden helyszínen folyamatosan voltak látogatók, nem is 
kevesen, és minden érdekelte őket. Látszott az embereken, 
hogy jól érzik magukat, és ezt nagyon jó volt látni – mondta 
rövid összegzésként a városvédő egyesület elnöke. 

Köszönjük a fantasztikus fotókat 
Rácz-Lambada Józsefnek!

Tökkirályt választottak
Az idei évben a következő eredmények születtek az 

óriás tökök versenyében. 

Tökkirály:  Kókai Tibor  (527 kg)

2. helyzett: Tökös csajok (491 kg)
3. helyzett:  Kovanecz Attila (306 kg)

Különdíjas: a rácalmási Horváth Balázs (167 kg)

Emléklapot kapott: Kiss Attila (120 kg)
(A Tökfesztivál többi versenyének az eredményét la-

punk következő, októberi lapszámában közöljük.)
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Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Harmadszor is teltház
Szeptember 10-én harmadszor láthatták a helyi nézők 

Agatha Christie Egérfogó című darabját a rácalmási szín-
játszók előadásában. Szeretnénk köszönetet mondani azért, 
hogy minden alkalommal teltház előtt játszhattunk, nagy-
szerű közönséggel, remek hangulatban. A lebilincselő kri-
mihez egy egyszerű kis játékot is kapcsoltunk, melyben a 
nézők nyomozókká válhattak, és megpróbálták kideríteni, 
vajon melyik szereplő a gyilkos. Az igazságra persze csu-
pán az utolsó percekben derült fény. Reméljük, sikerült egy 
izgalmas és szórakoztató estét szereznünk minden kedves 
nézőnknek, és a jövőben is nagyon nagy szeretettel várunk 
mindenkit előadásainkon!

Ördögné Ruszthi Anna és  
a rácalmási színjátszók csapata 

Egy kávé Micivel
Sokan voltak kíváncsiak a 

kulturális talk-show augusz-
tusi és szeptemberi előadá-
sára.

A nyáron elején kezdő-
dő rendezvénysorozat ré-
szeként, augusztus 24-én 
Badár Sándor színésszel be-
szélgetetett Szabó Gabriella, 
„Mici”. A népszerű humo-
rista sok nevetést okozott a 
rácalmási közönségnek is. 

Az olvasás világnap-
ján, szeptember 8-án peidg  
Szegő András a népszerű 
író, újságíró volt Szabó Gabi 
„Mici” vendége a Rácalmási 
Művelődési Házban. Sztá-
rok, sztorik, műhelytit-
kok. Megtudhattuk például, 
hogy bár komoly sikerként 
élte meg a 2008-ban kapott 
Prima Primissima-díjat, ám 
elismerte a családi kasszá-
nak is jól jött az elismeréssel 
járó összeg. Különleges kap-
csolat fűzte Hofi Gézához. 
Minden bizonnyal sorssze-
rű, hogy mindketten egy té-
ves telefonkapcsolásnak kö-
szönhetően ismerték meg 
feleségüket.

Kiderült egyebek mellett 
az is,  hogy Szegő András 

komolyzene-rajongó, ott-
honában tekintélyes gyűjte-
ményből válogathat. Szegő 
András szenvedélyes focira-
jongásáról, valamint az in-
terjúiról, interjúalanyairól 
is beszélt a közönségnek. A 
duol.hu-n megjelent tudó-
sítás pedig (amelyből most 
idéztünk) arról is tanúskodik 
egyebek mellett, hogy Sze-
gő Andrást a közel két órás 
beszélgetés követően vas-
taps búcsúztatta a művelő-
dési házban.  (forrás: duol.hu 
és facebook.com/racmuvhaz, 
a fotókat Rácz József készítet-
te)

Utolsó randevú a tónál

Népszerűnek bizonyult a nyári koncertsorozat a Millenniumi-Park-
ban. Bár az idő inkább őszbe csapott át, Palya Bea hangja augusztus 
28-án szívét melengető volt.  (Forrás: Forrás: facebook.com/racmuvhaz , 
a fotókat Rácz József készítette)
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Gerendai Gábor szeptember havi zenei 
válogatásában régi filmslágerekből 

hallhatunk válogatást. 

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

a képújság alatt hallható.
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Könyvajánló
Bauer Barbara: A fekete rózsa

„Kinek múltja legenda, annak jelene az élet maga. Ki 
büszke rá, az jó úton halad. Korábbi századok keresztjei őr-
zik halottjaink nyugalmát, ahol az ősök története hőseink 
emléke megpihen, ahol a jövő nemzedék ígérete mindig új 
útra talál.”

Ha egy szóval kellene leírni a regényt, akkor a lebilincselő 
lenne rá a legmegfelelőbb kifejezés. Megfog az első mondat-
tal és az utolsó gondolatig nem enged el.

Annus és Andris történetén keresztül nemcsak egy ro-
mantikus történelmi regény olvasói lehetünk, hanem egy 
falu, sokezer ember életének részeseivé válik minden olvasó. 
Ott állnak a háborúba induló vonat mellett, integetve, köny-
nyeket hullajtva, várnak, miközben az élet olyan változáso-
kon megy keresztül, amit talán soha nem lehet megérteni. 
Ülnek rémülten pincék mélyén, állnak dermedtem az isme-
rős mégis ismeretlenné vált házak között, elengednek, bú-
csúznak, gyászolnak, de a reményt soha nem adják fel, egy-
más kezét soha nem engedik el, mert összetartoznak „…akik 
mentek, akik maradtak, és akik itt találtak otthonra. Mind 
itt vagyunk.”

Etyek csodás vidékeit barangoljuk be, a mesés szőlővel 
futtatott hegyoldalt, a takaros udvarokat, a főteret, boltokat. 
Rengeteg embert ismerünk meg, olyanokat, akiket talán már 
ismertünk is. A meleg, aranyló szőlőszemek és a kalácsok ízét 
szinte érezzük a szánkban.

Mert az első oldalaktól a regény részesei vagyunk, és amíg 
olvassuk ott élünk Etyeken a háború előtt, alatt és után.

A túlélés, az újrakezdés regénye. Minden sorában érző-
dik a személyes kötődés, az otthon semmivel össze nem té-
veszthető érzése. Rengeteg olyan gondolattal, érzéssel, ami-
ket viszünk magunkkal. Bauer Barbara egyik legfontosabb 
üzenete, amiért érdemes és szükséges, hogy ehhez hasonló 
regényeket olvassunk: „Ismerjük meg a múltat, hogy élhes-
sük a jelent, és álmodhassuk a jövőt.”

Szeretettel várunk minden érdeklődőt október 4-8 között az Or-
szágos Könyvtári Napok rendezvénysorozat programjaira. Online és 
személyesen is rengeteg élménnyel, sok-sok új könyvvel, játékokkal vá-
runk mindenkit! A programokon való részétel ingyenes, az író-olvasó 
találkozók előzetes regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni személyesen a 
könyvtárban, vagy a 25/440-456-os telefonszámon van lehetőség.

(A könyvtár oldalait összeállította: Schmidt-Czetli Ágnes könyvtár-
vezető-művelődésszervező)

Könyvtári percek
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2459 Rácalmás, Sport utca 1.  
email: sportcsarnok@racalmas.hu Rácalmási

Rendezvényközpont és Sportcsarnok

 

VIZI GÁBOR VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY 
9:00-14:00-ig 
9:00-14:00 EVEZZETEK EGY CSÓNAKBAN! Próbáljátok 
ki az indiánkenuzást, vagy a sárkányhajózást! 
(időjárás- és vízállásfüggő!) 
9:00 BEMELEGÍTŐ FUTÁS a Szigetfutás szervezőivel  
9:30 NYÍLT KAJAK-KENU EDZÉS 
9:30-12:00 GPS-ES/TÉRKÉPES PONTVADÁSZAT 
 

SPORTCSARNOK 15:30-20:00 
15:30 helyszíni regisztráció a családi sportvetélkedőre 
16:00 BE ACTIVE FAMILY - Családi sportvetélkedő (4 
fős csapatok jelentkezését várjuk: 2 fő 14 éven aluli, 2 
fő 14 éven felüli részvételével 
18:00 Felnőtt férfi kézilabda mérkőzés: RSE-WAX KE   

A mérkőzés félidejében fellép a Művelődési 
Ház JAZZBALETT csoportja és BE ACTIVE 
FAMILY vetélkedő eredményhirdetés 

 
INFORMÁCIÓ ÉS REGISZTRÁCIÓ: 30/845 07 59 

sportreferens@racalmas.hu 

 

„KULTÚRA ÉS SPORT”  
Szeptember 23-25-ig a „KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL” 
és az „EURÓPAI SPORTHÉT” keretében közös „SPORT 
ÉS KULTÚRA” programot szervez a Rácalmási 
Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Rácalmási 
Rendezvényközpont és Sportcsarnok. 

A programok 3 helyszínen, a Rácalmási Művelődési 
Házban, a sportcsarnokban és a Vizi Gábor Vízitúra 
Megállóhelyen valósulnak meg. A programokon való 
részvétel ingyenes!  

„KULTÚRA ÉS SPORT” 
PECSÉTGYŰJTŐ AKCIÓ  

A fent említett helyszíneken a programokon való 
részvételért pecsétet gyűjthettek! 

A lepecsételt menetlevelet 09.25. 20:00-ig adhatjátok 
le a szervezőknél a Művelődési Házban vagy a 

sportcsarnokban! 
A legtöbb pecsétet gyűjtők között nyereményeket 

sorsolunk ki! 
Sorsolás: 2021. 09. 28. 
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RÖVID HÍREINK  

Augusztus 27-én, az elmúlt évekhez hasonlóan, 
megrendezésre került intézményünkben az Ongai 
Gábor utánpótlás kézilabda emléktorna. Idén már a IV. 
ilyen megmérettetést szervezte meg a Rácalmás 
Sportegyesület Kézilabda Szakosztálya. A rácalmási 
utánpótlás gyerekek, ismét kiválóan teljesítettek 
mérkőzéseiken. 
 
A Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely szezonális nyitva 
tartása lassan a végéhez közeledik, azonban az ősz 
beköszöntével nem állt meg az élet, és még mindig szép 
számmal érkeznek hozzánk vízitúrázók, vagy adunk 
otthont, különleges rendezvényeknek. Ilyen különleges 
esemény volt, a szeptember első hétvégéjén 
megrendezett 3D íjászverseny. Az esemény bázisául, a 
szervező Rácalmás Sportegyesület VAJK Íjász 
Szakosztálya a megállóhelyet választotta.  
 
A különleges események sora, szeptember 11-12-ei 
hétvégén folytatódott sportcsarnokunkban. A 
Dunaújvárosi Központi Sportegyesület, 70 éves 
fennállása kapcsán, országos birkózóversenyt 
szervezett. Szombaton a veterán korosztály közel 90 
versenyzője, míg vasárnap a diákolimpia 144 nevezője 
küzdött hősiesen. A három birkózószőnyegen egész 
nap zajlottak a küzdelmek. 
 

 

 
 

 
EURÓPAI SPORTHÉT 2021 - MOCCANJ RÁCALMÁS!  

Idén is Európai Sporthét érdekes, aktív programokkal! A plakáton olvasható programokon felül még egy játék vár 

Benneteket: a SPORTOS TOTÓ: 
09.23-25-ig vehettek részt az Európai Sporthét alkalmából meghirdetett SPORTOS TOTÓ játékban. A sportcsarnok 
nyitvatartási idejében keressetek sportos információkkal teli plakátokat, melyek segítségetekre lesznek a totó 
kitöltésében! A portán található gyűjtődobozba kell bedobni a névvel és elérhetőséggel ellátott totószelvényt 
legkésőbb 09.25-én 20:00-ig. A díjakat a legjobb eredményt elérő játékosok között sorsoljuk ki!  
Sorsolás: 2021.09.28-án! 
 

A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok, valamint a Vizi Gábor Vízitúra 
Megállóhely aktuális programjairól és az intézkedésekről a sportcsarnok honlapján és 

facebook oldalán is tájékozódhatnak: 
 

www.racalmasisportcsarnok.hu 
www.facebook.com/racalmasisportcsarnok 
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Szentkúti történetek és legendák
Mint ismeretes és sokan 

tudjuk is, Rácalmás négy te-
lepülés egyesüléséből alakult 
ki: Almás, Csetény, Tyukos 
és Szigetfő. Szigetfő Rá-
calmás déli területén fek-
szik. Nagyon régi település. 
Itt működött a Szigetfői rév. 
István király ezt a települést 
1026-ban a Veszprémvölgyi 
Görögkeleti apácáknak ado-
mányozta. A XIV. század-
ban már temploma volt, ami 
300-400 évig működött. Ré-
gészeti kutatások ezen a te-
rületen is folytak. 1850-es 
években Rézmán Pál a Ká-
polnadombon szőlőt tele-
pített, földmunkát végeztek 
és ott különböző csontma-
radványok és urnák kerültek 
elő. Az egyik urnában ezüst 
magyar pénzt találtak e fel-
irattal: Béla rex. A területen 
újabb feltárások nem történ-
tek. 

Ha Szigetfőn a mai utca 
nevek alapján megyünk vé-
gig és a Szentkúthoz aka-
runk eljutni, akkor az alábbi 
utcákat érintjük. Elindulunk 
az Arany János utcán és a 
Szélescsapás úton folytatjuk 
utunkat, hamarosan megpil-
lantjuk a Szentkúti dűlőt. Je-
lenleg ez a terület szántóföld. 
A Szélescsapás útról nyí-
lik baloldalon az Áfonya - , 
Páfrány - ,Pálma és Kócsag 
köz, jobb oldalon a Bokros 
utca. Ezekben az utcákban 
családi házak és üdülők van-
nak. A Szélescsapás út a Jég-
madár utcával folytatódik. A 
Kócsag utcai terület kutatási 
területként van nyilvántart-
va. Ha a Bokros utcán vé-
gig megyünk, a Szentkúti 
árokhoz jutunk. Ott a mély 
árokban csordogál a Szent-
kúti patak.

A patak most néhány 
100 m-el feljebb ered. A pa-
tak vizét, mielőtt a Dunába 
folyt volna egy Puskás nevű 
rácalmási ember két helyen 
egy-egy zsilippel elzárta. Két 

kisebb tó keletkezett. A vize 
hideg volt, a halak nem tud-
tak benne megélni. 

A patak mindkét partján 
egy-egy forrás volt. A forrá-
sokat szépen kifaragott kö-
vezet vette körül.

Ezeknek a forrásoknak 
már a korai középkorban is 
nagy szerepük volt. Valami-
kor hideglelősöket, nyava-
lyatörőseket (epilepsziások) 
gyógyítottak a feltörő for-
rás hideg vizével. A köveze-
tet idővel elbontották és el-
hordták.

Korábban a patak jobb 
oldalán lévő forrást a ró-
mai katolikusok, a bal olda-
lit pedig görögkeletiek jelöl-
ték meg saját forrásként. A 

forrásfoglalást mindkét he-
lyen kb. 60x60x100 cm be-
ton építménnyel alakítot-
ták ki. Mindegyikben volt 
egy kis szobor és egy szent-
kép. A két forrást az egyhá-
zak papjai megszentelték. A 
forrásokat a patakon lévő fa-
híd kötötte össze. Az elmúlt 
100-150 évben a patak part-
jára sok szemetet és földet 
hordtak, ezért a források el-
apadtak. A katolikus forrás 
jelölése megsemmisült. A 
görögkeleti beton forrásjelö-
lés máig megvan, a homlok-
zaton lévő szerb felirat ma-
gyarul így hangzik: „Szent 
Forrás, Épült 1865 márciu-
sában. A költségeket Szubo-
tity Timot fizette”.

Szájhagyomány szerint a 
XII. és a XIII. században a 
tatárjárásig a Szentkút kör-
nyékén állt egy apácakolos-
tor. A kutatásaim során en-
nek nyomát nem találtam. 
A kolostorhoz kapcsolódik 
egy legenda is, vagyis hogy 
ebben a kolostorban nevel-
kedett IV. Béla leánya Mar-
git, aki 1226-ban született. 
Ezekről az évszázadokról 
újságok és egyéb dokumen-
tumok kevésbé állnak ren-
delkezésre, ezért nem cáfol-
hatjuk teljes bizonyossággal 
a legendákat. IV Béla (1206-
1270) II. András és Merániai 
Gertrúd gyermeke. Felesé-
ge Laszkarisz Mária (1220-
1270) III. Alexiosz bizánci 
császár unokája. Margit kb. 
14 éves koráig nevelkedhe-
tett a kolostorban.

1240-ben a tatárok öt-
százezer fegyveressel betör-
tek Magyarországra. Béla 
király Muhinál, a Sajó folyó 
mellett, 1241-tavaszán ütkö-
zött meg a tatár hadsereggel. 
A tatárok éjszaka váratlanul 
a magyar csapatokra törtek, 
óriási pusztítást végezve. IV. 
Bélának kíséretével, család-
jával együtt menekülni kel-
lett észak Magyarországon 
és a mai Ausztrián keresz-
tül a Dalmát tengerpartra. 
A tatárok végig pusztították 
az országot, nem kímélve a 
templomokat, kolostorokat 
sem. 

IV. Béla feleségével és 
nyolc gyermekével Klisz-
sza várában húzta meg ma-
gát. A tél folyamán a 16 
éves Margit és húga a 6 éves 
Katalin kolera járványban 
meghaltak. A járványban 
elhunyt két gyermek iránt 
érzett fájdalmat talán eny-
hítette, hogy a királyné ha-
marosan újabb gyermeknek 
adott életet. Klisszában szü-
letett kilencedik gyermekük, 
aki szintén a Margit nevet 
kapta. 

A katolikus és a görögkeleti forrásfoglalás híddal és kereszttel

Szent Anna kápolna egy  korabeli képeslapon
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tettek, hogy ha az ország 
megszabadul a tatár vesze-
delemtől, gyermeküket Is-
tennek ajánlják fel. Így is 
tettek, s három éves korá-
ban a veszprémi domonkos 
apácákhoz adták Árpádházi 
Szent Margitot. A mai Mar-
git szigetet (Nyulak szigetét) 
Szent Margitról nevezték el.

Megjegyzem, hogy a ta-
tárok 1242 kora tavaszán, 
váratlanul – belső vezetői vi-
ták miatt - csendben kivo-
nultak az országból. 

A Szigetfői kolostor em-
léke erősen élt a hagyomá-
nyokban és ezért Matkó 
Borbála 1780 körül egy szép 
kőszobrot, a Piétát állítat-
ta fel a Szentkútnál. A Pi-
éta azt a fájdalmas jelenetet 
örökíti meg, amikor Má-
ria a keresztről levett Krisz-
tust az ölében tarja. (Sz. Á: 
Rácalmási örökségünk) A 
Piéta hamarosan fontos sze-
repet játszott a Szentkút 
történetében. Ezt példázza 
az alábbi történet is. Ebben 
az időben a falu iskoláját a 
Jankovich család tartotta 
fenn. Ők fizették a tanítót, 
ők írták le a tanítók kötele-
zettségeit is. Így 1897-ben 
az új szabályzatban előírták, 
hogy a tanító tavasztól őszig 
minden szombaton köteles a 
gyerekeket a Piétához kivin-
ni és ott imádkozni. 

1903-ban egy kápolnát 
építettek a patak túloldalán, 
a dombon. A Szent Anna 
kápolna építésével kapcso-
latban az alábbi két történe-
tet említem.

Csurgó István, aki gyer-
mek és ifjú korában sok éven 
keresztül ministrált a kápol-
nában, két rácalmási asz-
szonyra -  Szántó Mariskára 
és Csepecz Annára – hivat-
kozva, mesélte el az alábbi 
történetet: 

A pentelei Schneider csa-
lád egyik nőtagja nem tudott 
gyermeket szülni, pedig na-
gyon szeretett volna. Álmá-
ban Szűz Máriához fordult, 
akinek azt mondta, hogy ha 

gyermeke születik, kápolnát 
épít. Szűz Mária azt mond-
ta, hogy menjen a mezőre és 
keresse meg a forrást. Ezt 
másnap megtette, de a kö-
vetkező éjjelen újra megje-
lent álmában Szűz Mária és 
azt mondta, hogy ez nem az 
forrás. Keresd meg az iga-
zit. A következő nap újra el-
ment a mezőre és megtalál-
ta az igazi forrást. Ezek után 
megépítette a kápolnát. 

A másik változat sze-
rint, mely Mosonyi Mihály 
könyvében és újabban Né-
meth Miklósné kutatásában 
is szerepel, egy mezőfalvi 
asszony, Prieszterné építette 
a kápolnát 1903-ban.

A kápolna búcsújá-
ra Anna napján a környező 
településekről is sokan jöt-
tek, így Dunapenteléről és 
Herczegfalváról (ma Me-
zőfalva). A rácalmásiak na-
gyon vallásosak voltak, ezért 
szinte mindenki megfordult 
a kápolnában. Tóth Mária, 
ma Fekete Józsefné és Iga-
ri Anna mesélik, hogy nagy-
anyjuk rendszeresen járt ta-
karítani. Ők is vele mentek 
és segítettek neki. 

A búcsújárással kapcso-
latos az alábbi történet. A 
herczegfalviak két csapatban 
vonultak a búcsúra. Hazafe-
lé versenyzés támadt a ma-
gyar és sváb búcsúsok kö-
zött, amely csapat elébb ért 
a templomba, az az oltárhoz 
rohant, a másik csoport a 
templom hátulján volt kény-
telen meghúzódni. A plébá-
nos az oltárnál várta a híveit, 
aki, mikor észrevette, hogy a 
svábok megelőzték a magya-
rokat, elkiáltotta magát: elő-
re magyarok, kifelé néme-
tek! Szavai nagy zene-bonát 
keltettek, a plébános pedig 
hamarosan kénytelen volt a 
plébániát átadni és büntetés-
ből Zircre helyezték. 

A Szentkúthoz a szerb 
görögkeleti vallásúak is men-
tek ünnepelni. A vízkereszt a 
szerbeknél három napos ün-
nep volt és ebbe illeszkedett 
bele a Szentkút felkeresése 
is. Lovas kocsikon papjukkal 
az élen vonultak a forráshoz. 
A pap megáldotta a vizet, a 
hívek vittek haza a megszen-
telt vízből.

1945-50 között a Szent-
kúti patak partján egy 8 mé-

ter magas keresztet állítottak 
fel, korpusszal. Ennek a je-
lentősége az volt, hogy na-
gyon sokan ehhez a kereszt-
hez jöttek imádkozni és a 
hozott virágot a kereszthez 
helyezték. 

Az 1960-as évek elején 
a kápolna oltárképe nagyon 
tönkrement, bár egyes felte-
vések szerint ellopták, Ko-
vács György festőművész 
megfestette Szent Anna ké-
pét és azt helyezték az oltár 
fölé. 

1970-80 körüli időben 
a Szentkút körüli építmé-
nyek annyira lerombolódtak 
félő volt, hogy a Piéta szo-
bor is elpusztul, ezért Soós 
Atya a szobrot az új katoli-
kus templom elé állította fel. 

A lepusztult Szent Anna 
kápolna építési anyagát a 
nyaralók építéséhez elhord-
ták. A Szentkúttal kapcsola-
tos hagyomány kezdett fe-
ledésbe menni. A kápolna 
alapjainak vonalai 30-40 év-
vel ezelőtt a vetésben kiraj-
zolódtak, de ma már teljesen 
eltűntek. 

2019-ben az Ágasfa Ha-
gyományélesztő Baráti Kör 
Bányi Zoltán vezetésével, a 
Szentkúttal kapcsolatos ha-
gyományt felélesztette. A 
környék rendbetételét el-
kezdték. A forráshoz közel 
felállítottak egy tájékoztató 
táblát. Megpróbálnak friss 
életet vinni az elfelejtett ha-
gyományba. Nem lesz köny-
nyű feladat, a helyszínen 
nincs már szinte semmi. 

Milyen jó is lenne, ha 
rácalmási múltunk egy érde-
kes és szép részét – új ele-
mekkel gazdagítva – életre 
keltenénk. 

Szalai Árpád

Forrásmunkák:
Mosonyi Mihály, Egy 

rácalmási a régi Rácalmásról
Hetényi István Rácalmás 

története
Németh Miklósné kutatási 

jegyzetei
Bárdos József jegyzetei

Információs tábla: hasznos információk a Rácalmási Szentkútról
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A Rácalmásiak is 
dobogósok lettek a DKSE 
kajak-kenu kupáján

Összesítésben a legtöbb érmet szerezte a DKSE kajak-
kenu szakosztálya az általuk rendezett hagyományos kupán 
szombaton, amelyen tizenkilenc klub háromszáz versenyző-
je indult. 

Az eseményen rajthoz álltak a Rácalmás SE képviselői is, 
akik szintén kitettek magukért és több döntős szerepléssel és 
érmekkel térhettek haza.

A rácalmásiak eredményei. C-1 U15-16 500 m.: 4. Dom-
bovári Balázs. U15-16 C-1 U15-16 2000 m: 2. Dombovári 
Balázs. K-1 U15 500 m: 9. Kuczka Málna. K-1 U15 2000 
m: 9 Kuczka Málna. C-1 U14 2000 m: 2. Poszpischil Lő-
rinc, 3. Nagy Roland, 8. Libor Ádám, 13. Lampert Olivér. 
C-1 U13 2000 m: 3. Nagy Henrik. U10-12 vegyes gyermek 
2000 m: 2. Poszpischil Luca, 3. Braun Ádám, 6. Suta Kop-
pány, 8. Jankovics András, 12. Lampert Adrián, 13. Partizer 
Maja, 16. Zsobrák Gedeon. PC-2 U10-11 2000 m: 2. Kasos 
Áron, Borsos Buda.

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!

Pálmai Gréta Léna, 2021.08.21., Csillag utca
Nyári Dominik, 2021.09.15., Sirály utca
Több gyermek születéséről nincs információnk.

Dr. Simonovits Csaba
ügyvéd

Rácalmás, Vasvirág utca 16
06 30 3968160

drscsaba@invitel.hu
§ Jogi tanácsadás
§ Ingatlanokkal kapcsolatos ügyek
§ Bankok, hivatalok, bíróságok, végrehajtók, 

munkáltatók előtti képviselet
§ Cégekkel összefüggő ügyintézés
§ Családjogi ügyek intézése
§ Követelésbehajtási ügyek

Időpontok 10 és 16 óra között 
munkanapokon, előzetes egyeztetéssel

Igény esetén ügyintézés, jogi tanácsadás  
az ügyfél otthonában!

PILATES ÉS JÓGA
Rácalmáson és Dunaújvárosban

- Ha szeretnél javítani helytelen testtartásodon
- Ha hát- vagy derékfájással küzdesz,
- Ha fontos neked hasizmaid, far- és hátizmaid megerősítése,
- Ha túlterhelt a nyakad, vagy a gerinced,
- Vagy csak szeretnél erősödni, formálódni,
- Javítani az erőnléteden, fejleszteni testtudatod,
- Mindezt fokozatosan, sérülés veszélye nélkül elsajátítani
Várom hívásodat szeretettel:

Vida Orsolya
+36205593134

Ez az Ön
hirdetésének 

a helye!
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Tisztelt rácalmási lakók! 
ELEKTROMOS-, ELEKTRONIKAI-, ÉS 

FÉM HULLADÉKGYŰJTŐ AKCIÓT 
szervez közösen  

Rácalmás Város Önkormányzata és 
az E-ELEKTRA Zrt. 

2021. október 2-án szombaton,  
8 - 14 óra között. 

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

monitort. 
- Hűtőt/fagyasztót csak bontatlan állapotban lehet a konténerbe helyezni. 
MIKOR TEHETÜNK HULLADÉKOT A GYŰJTŐKONTÉNEREKBE: 
Csak az akció meghirdetett időtartamában!  
A konténerek szombaton 14 órakor elszállításra kerülnek. 
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Telefon: 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)

09. 27. hétfő Francia hagymaleves Bolognai spagetti Rántott csirkemell, rizs Sült oldalas, petrezselymes 
burgonya Rántott hal, rizs, tartár

09. 28. kedd Palócleves Rántott sajt, rizs Csirkepörkölt, tészta Baconnel-lila hagymával töl-
tött rántott szelet, rizi-bizi

Baconbe tekert sült 
csirkemell, zöld saláta

09. 29. szerda Húsleves Rakott burgonya Tavaszi rizses hús Sertéspörkölt, galuska Orly csirkemell, 
kukoricás rizs

09. 30. csütörtök Sárgaborsó krémleves Túrógombóc Bakonyi sertésragu, tészta Sült tarja, vele sült burgonya Rántott zöldségek, rizs

10. 01. péntek Májgaluska leves Zöldbabfőzelék, fasírt Rántott csirke szárny, rizi-bizi Csülök pörkölt, főtt bur-
gonya Édes-savanyú csirkemell, rizs

10. 02. szombat Gulyásleves Túrós csusza

10. 04. hétfő Paradicsomleves Rakott karfiol Rántott hal rudacska, rizs Pincepörkölt Rántott gomba, friss saláta

10. 05. kedd Grízgaluska leves Káposztás tészta Stefánia vagdalt, 
petrezselymes burgonya Olaszos rántott szelet, hasáb Szezámmagos rántott 

csirkemell, rizs

10. 06. szerda Bableves Lekváros palacsinta Sült csirkecomb, rizi-bizi Sertés cordon bleu, vegyes 
köret

Rántott camembert, rizs, 
áfonya lekvár

10. 07. csütörtök Karfiol leves Kelkáposzta főzelék, sült 
virsli Sertéstokány, rizs Csülök Pékné módra Füstölt sajttal töltött rántott 

gomba, rizs

10. 08. péntek Hamis gulyásleves Rántott csirkecomb, 
rizi-bizi Csokis derelye Betyár batyu, steak burgonya Csirkemell steak, rizs

10. 09. szombat Káposztás bableves füstölt 
csülökkel Rántott sertés szelet, vegyes köret

10. 11. hétfő Tojásleves Carbonara spagetti Zöldborsós sertésragu, tészta Baconnel-sajttal töltött rán-
tott szelet, fűszeres burgonya Cézár saláta

10. 12. kedd Fahéjas szilvaleves Rizses hús Rántott csirkemáj, hasáb Csülök pörkölt, főtt bur-
gonya Sajtkérges csirkemell, saláta

10. 13. szerda Magyaros burgonyaleves Rakott zöldbab Milánói makaróni Chilis bab Grill camembert, rizs, 
áfonyalekvár

10. 14. csütörtök Frankfurti leves Szilvás gombóc Bakonyi sertésragu, tészta Cigánypecsenye, steak 
burgonya Görög saláta jércemellel

10. 15. péntek Sertésragu leves Tökfőzelék, vagdalt Rántott csirkecomb, petre-
zselymes burgonya

Sertéssült, párolt káposzta, 
sós burgonya

Fokhagymás natúr halfilé, 
petrezselymes burgonya

10. 16. szombat Húsleves, csigatészta Sertéspörkölt, tészta

10. 18. hétfő Tarhonyaleves Rántott csirkemell, rizs Rántott sajt, rizs, tartár Borsos tokány, tarhonya Rántott tengeri halfilé, rizs, 
tartár

10. 19. kedd Zöldborsó leves Tarhonyás hús Paradicsomos káposzta, sült 
virsli

BBQ oldalas, petrezselymes 
burgonya

Cornflakes csirkemell, friss 
saláta

10. 20. szerda Kertészleves Burgonyafőzelék, 
sertéspörkölt Sertéspaprikás, tészta Sült csirkecomb, vele sült 

burgonya Kijevi csirkemell, hasáb

10. 21. csütörtök Tárkonyos csirkeragu leves Ízes derelye Zöldborsós tokány, rizs Fokhagymás rántott tarja, 
steak burgonya Lacházi csirkemell, krokett

10. 22. péntek Lencseleves Sajtos-tejfölös tészta Rakott zöldbab Magyaróvári sertésszelet, 
hasáb

Rántott pontypatkó, 
majonézes burgonyasaláta

10. 23. szombat Csirkeragu leves Rántott csirkemell, hasáb

10. 25. hétfő Zöldség leves Rántott hal rudacska, 
burgonyapüré

Vagdalt, petrezselymes 
burgonya

Sertéskaraj csípős raguval 
töltve, steak burgonya Rántott gomba, rizs, tartár

10. 26. kedd Fokhagyma krémleves Bakonyi sertésragu, tészta Lencsefőzelék, sült debreceni Főtt füstölt csülök, hagymás 
burgonyasaláta Csirke gyros

10. 27. szerda Lebbencsleves Mákos tészta Rántott sertésszelet, rizi-bizi Székelykáposzta Sült kacsafalatkák, párolt 
káposzta, rizs

10. 28. csütörtök Meggyleves Rakott kel Rizses hús Olaszos sertésborda, steak 
burgonya Rántott cukkini, rizs

10. 29. péntek Tejfölös zöldbab leves Nutellás mini gombóc Csirkemell paprikás, tészta Magyaros hústekercs, 
petrezselymes burgonya Görög saláta csirkemellel

10. 30. szombat Csülkös bableves Rántott karaj, 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.



Rácalmás22

Ismét megrendezésre kerül a Rácalmási Szigetfutás- 
Terepkerékpár-Gyalogtúra családi sportnap 

2021. 10. 17-én vasárnap délelőtt
A rendezvény 8.00 órától nyitja kapuit, a futamok 09.00 – 13.00 
óra között zajlanak.

Rendezvényközpontunk a szokásos helyen a Jankovich 
Kúriában lesz, a rajt-cél kapu a kúria hátsó bejáratánál lesz 
felállítva.

Az útvonal részei a Dúzlok dűlő, a híd környéke, a Nagy-
sziget turista útvonala, a Duna-parti kerékpárút teljes hosz-
szában valamint a Kiss Ernő utca.

Célunk, hogy a résztvevők kellemes élményekkel térjenek 
haza és szép emlékeket szerezzenek Rácalmáson.

Ennek érdekében szeretnénk megkérni a tisztelt lakos-
ságot, hogy az említett időpontban, az érintett szakaszo-
kon gépjárművel fokozott figyelemmel, vagy ha lehetséges, 

ne közlekedjenek. 
A nagyobb keresz-
teződésekben a 
Rácalmási Polgár-
őrök irányítják a 
forgalmat.

A balesetek és a 
kellemetlenségek 
elkerülése érdeké-
ben a futás útvona-
lán és az erdőben a kutyákat kizárólag pórázzal sétáltassák.

Megértésüket és segítségüket köszönjük! 
Részletes információk: www.racalmasiszigetfutas.hu
Várunk mindenkit sok szeretettel egy sportos, családi-

as, jó hangulatú vasárnap délelőtt eltöltésére!
Nagy Gábor

06 70 / 323 7220

Nem tudja, hol van a Radnóti tér? A Fő útról 
a Martinász utca felöli oldalon található az üzletünk!

Várjuk szeretettel!
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ApróhirdetésApróhirdetés
1x használt Hauser gyümölcsaszalógép 10.000 forintért 

eladó. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 25/444-
345.

Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2021. október 22-én, pén-

teken jelenik meg. 
Lapzárta: 2021. október 11-én, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, 

megjelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legké-
sőbb október 11-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Bieganski Attila
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!

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.

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

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.
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