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Negyven évvel ezelõtt: 1969. május 15-én
Ráckevén Szakorvosi Rendelõintézet nyílt.
A Járási Szakrendelõ Szigetszentmiklós-

Gyártelepen mûködött, addig minden szak-
vizsgálatért oda kellett utazni a déli végek-
rõl is.
Az akkori járási fõorvos: Dr. Meleghegyi

László, a Járási Tanács részérõl: Szabó József
tanácselnök és a Párt részérõl: Dr.
Dobrai Lajos elsõ titkár támogatásá-
val létesült Ráckevén a Szakrendelõ
II., mint a Szigetszentmiklósi Járási
Szakorvosi Rendelõintézet fiók in-
tézménye. Dr. Szabó Raffael igaz-
gató-fõorvos jó gazdája volt ezen in-
tézménynek is.Május 17-én az aláb-
bi dolgozókkal nyitott a rendelõ:
Belgyógyászat: Dr. Meleghegyi

László fõorvos, asszisztense: Kul-
csár Eszter.
Fogászat: Dr. Bayer Éva orvosnõ,

asszisztense: Varga Ilona.

Nõgyógyászat: Dr. Szekeres Sándor szakor-
vos, asszisztense: FodorMiklósné.
Gyermekgyógyászat: Dr. Galsi Mária szak-

orvos, asszisztense: Bóna Józsefné.
Röntgen: Dr. Müller Sándor szakorvos,

asszisztense: Ványi Jenõné.
Még a nyár folyamán indult a sebészeti

szakrendelés Dr. Hoffmann László szakorvos

vezetésével, segítõ asszisztense Rákóczi Er-
zsébet lett, aki emellett a fõnõvéri teendõket is
ellátta.
Majd szeptembertõl bõvült az intézet, a

labor lehetõség részben megoldódott egy egy-
személyes asszisztenssel, Tóth Györgyné
asszisztens végezte.
A bõvítés során második fogászati szakren-

delés is nyíltDr.Novák Jenõ szakorvos vezeté-
sével, asszisztense Asztalos Anna volt.
A 80-as években már nagyon zsúfolttá vál-

tak a közben bõvülõ szakrendelések, az épü-
letet kinõttük, ekkorra már a bõvítés szüksé-

gessé vált. Közben a járások ismeg-
szûntek.
1984-tõl indult a bõvítésre irá-

nyuló munka, majd az új épület ter-
vezése. RaffayBéla tanácselnök ve-
zetésével, a Megyei Tanács anyagi
támogatásával építette meg Rácke-
ve az új épületet, ami 1991 nyarán
került átadásra és ekkor vált önálló
intézménnyé a Ráckevei Szakor-
vosi Rendelõintézet.

Emlékezik: Dr. GalsiMária
gyermekorvos

Április 23-án megérkezett Gyergyócsomafalváról a kamion, amely a
testvérváros által adományozott fát szállította. Az erdélyi útról részletes
beszámolót a következõ számban olvashatnak.
A gyegyócsomafalvi vállalkozók és az erdõbirtokosság faadományát a

vízimalomhoz Asztalos Ferenc fuvarozó vállalkozó szállította Ráckevére
Gyergyócsomafalváról. Ez a felajánlás köszönhetõ az alábbi közremûkö-
dõknek: Márton László � Gyergyócsomafalva polgármestere, Ambrus
Árpád � Gyergyócsomafalva, Csiki Márton � Gyergyócsomafalva, Solti
János � Ráckeve, Deák Tibor � Ráckeve.
Adakozó: Babarczi Jánosné � Ráckeve.
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Még egy kerek évforduló�
(adalék Ráckeve jelenlegi történelméhez)

Hírek a vízimalomról

Rakodás Gyergyócsomafalván Lepakolás Ráckevén

Amunkában közösen résztvevõ gyergyócsomafalviak és ráckeveiek


