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Óvják a helyi védettség 
alatt álló öreg tölgyfát

Csodálatos dolgot vitt 
végbe Kecskés Kálmán és 
Nagy Imre a közelmúltban. 
Érzékelték, hogy megsérült 
a Szigetfő utcában lévő öreg 
– több száz éves – tölgyfát 
körülvevő kerítés. Egy ne-
hézgépjármű – információ-
ink szerint egy traktor – ne-
kiment ennek a kerítésnek, 
így keletkezett a kár benne, 
és évekig úgy, szétszakadva 
volt ott a fa körül. Még sze-
rencse, hogy a helyi véde-

lem alatt álló tölgy – amely 
egyébként Rácalmás legöre-
gebb tölgyfája – nem sérült 
meg az ütközés során. 

Kecskés Kálmán és Nagy 
Imre tehát ézékelte, hogy 
természeti örökségünknek e 
csodálatos példányához épí-
tett korlát megsérült, és  saját 
kezűleg készítettek helyet-
te újat. Nekik köszönhetjük, 
hogy már tölgylevelekkel dí-
szített, gyönyörű kovácsolt-
vas korlát védi a tölgyfát.

Augusztustól fogad vendégeket  
a rácalmási vízitúra megállóhely

A Duna-parton  lévő csó-
nakház fejlesztése révén im-
pozáns a vízitúra megállóhely 
létesült Rácalmáson. A mű-
szaki átadás tavasszal megtör-
tént, ám a járvány megakadá-
lyozta a birtokba vételét, azt, 
hogy élettel teljen meg a lé-
tesítmény. Erre augusztustól 
lesz lehetőség, ugyanis próba-
üzemmel kezdődik a megál-
lóhely aktív élete... (Bőveb-
ben a 2. oldalon.) 

Száz év után is 
összetartozunk

Az erdélyi Kincses Elemér drámaíró Trójában hull a hó 
című darabját tervezte bemutatni a trianoni békediktátum 
100. évfordulójára emlékezve a Rájátszik – Rác almási Játék-
szín Kör társulata, ám a koronavírus-járvány közbeszólt, így 
egy közel 30 perces, Baksa László pedagógus történeti átte-
kintésével kiegészített, online irodalmi összeállítással emlé-
kezhettünk a Nemzeti Összetartozás Napján. (Az évfordu-
lóhoz kapcsolódó írásaink lapunk 4-5-6. oldalán találhatók.) 

A békediktátummal elcsatolt országrészek magyarságának sorsáról 
is beszélt Baksa László történelemtanár
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A Duna-parti vízitúra megállóhely 
augusztus elején nyitja meg kapuit

A Rácalmás Sportegye-
sület Vízisport szakosztá-
lya, az elmúlt években mind 
a kajak-kenu sportágat vá-
lasztó gyermekek létszámá-
val, mind pedig az általuk 
elért sporteredményekkel 
bizonyították, hogy kivá-
ló szakmai munka zajlik a 
rácalmási csónaktároló kör-
nyékén. Ahogy azt már több 
fórumon hallhattuk, komoly 
igény mutatkozott a fejlő-
désre, fejlesztésre. Ekkor ke-
rült a látótérbe a „Felső-és 
Alsó-Duna vízi turizmu-
sának komplex fejlesztése” 
című Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Prog-
ram „Aktív turisztikai há-
lózatok infrastruktúrájának 
fejlesztése” című felhívása. 
(GINOP-7.1.2-15)

A Magyar Kajak-Ke-
nu Szövetség (MKKSZ) – 
A Bejárható Magyarország 
Programhoz kapcsolódva, 
európai uniós támogatásban 
részesült. A GINOP 7.1.2.-
15-ös felhívásnak megfele-
lően a Magyar Kajak Kenu 
Szövetség konzorciumban 
nyújtotta be a kérelmet, mely 
konzorciumnak Rácalmás 
Város Önkormányzata is 
tagja lett, és a korábbi ered-
ményes munkának köszön-
hetően, sikeresen pályázott. 

„Csónakház és Sportköz-
pont bővítés I. ütem” címen 
megvalósult az új öltöző és 
közösségi épület beruházása.

Rácalmáson a város tu-
lajdonában lévő megálló-
hely bővítésének tervezését 
a konzorciumi partner, azaz 
az önkormányzat finanszí-
rozta saját forrásból, és mint 
a kivitelezés megrendelője a 
beruházást elvégezette. Az 
új építmény tulajdonosa Rá-
calmás Város Önkormány-
zata, az üzemeltetési és kar-
bantartási feladatok ellátása 
az önkormányzat feladata. 

A fent említett GINOP pá-
lyázati támogatás, bruttó 
73.749.074 Ft volt, ezt egé-
szítette ki az önkormányzat, 
bruttó 18.771.900 Ft önré-
sze.

A megállóhely működte-
tése egy naptári évben két 
részre bontható. A „szezon-
ban” március 1-től október 
1-ig a pályázat előírásai-
nak megfelelően, a vízituris-
ta vendégek, vendégcsopor-
tok igényeinek kiszolgálása, 
edzőtáborozás és tematikus 
kirándulások, foglalkozá-
sok megtartásának otthona, 

a Rácalmás Sportegyesület 
Vízisport Szakosztályának 
munkájával összehangoltan. 
A téli időszakban, ahogy 
már az elmúlt években be-
bizonyosodott, a szárazföl-
di felkészülés, alapozó edzé-
sek időszakában a Vízisport 
szakosztály hiányt szenve-
dett. A pályázat lehetővé 
teszi, hogy „evezős szezo-
non kívüli” szolgáltatások is 
megvalósuljanak a közösségi 
épületben, így a szakosztály 
megfelelő körülményeket 
tud teremteni az edzőtermi 
foglalkozásoknak, és az ala-
pozó edzéseknek.

Összeségében, Rácal-
más és ezáltal a Rácalmás 
Sportegyesület Vízisport 
Szakosztályának sportolói, a 
rácalmási gyerekek és Rácal-
más turisztikához köthető 
vállalkozásai, étel és szállás-
helyszolgáltatók, kulturális 
programok, fesztiválok lá-
togatói és aktív turizmusnak 
hódoló vendégek is mind, 
egy újabb csodás lehetőség-
gel gazdagodtak, hiszen a 
mesés Duna-partunkon egy, 
a mai kornak megfelelő ví-
zitúra megállóhely komp-
lexum nyithatja meg kapuit 
augusztus elején.

Rácalmás Város 
Önkormányzat

Fotók: duol.hu/még tavasszal, a műszaki átadáskor készültek
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Újraindulhatott az 
egészségügyi ellátás 

Június 15-étől, hétfőtől valamennyi egészségügyi ellátás 
korlátozás nélkül elvégezhető a járványellenes készültség 
fenntartása mellett - jelentette be az emberi erőforrások mi-
nisztere június 12-én tartott budapesti sajtótájékoztatóján.

Kásler Miklós elmondta, ez a kórházak esetében azt je-
lenti, hogy a koronavírus-fertőzöttek ellátására korábban el-
különített ágyak 80 százalékát újra az egyéb gyógyítás szol-
gálatába lehet állítani, 20 százalékot azonban továbbra is a 
covid-betegek ellátására kell fenntartani.

A járóbeteg- és az alapellátás esetében is időkorlátozás 
nélkül újraindulhattak az ellátások, tehát megszűnt az órán-
ként négy beteg ellátását előíró rendelet - ismertette a mi-
niszter.

Továbbra is telefonon kell időpontot kérni, az egészség-
ügyi ellátó intézményekben el kell végezni a pre-triázst, a 
gyanús betegeket pedig pcr-teszttel kell kontrollálni, és segí-
teni kell a diagnózishoz jutást - hívta fel a figyelmet.

Ügyfélfogadás a városházán
A veszélyhelyzet feloldá-

sa óta Rácalmási Polgármes-
teri Hivatal újra a korábban 
megszokott módon tarthat 
ügyfélfogadást.  De ne fe-
ledjék: a vírus még jelen van 

Magyarországon. Kérjük vi-
seljenek szájmaszkot (vagy 
szájat eltakaró kendőt) a hi-
vatalban, és használják a be-
járati ajtóval szemben kihe-
lyezett kézfertőtlenítőt is.

Pedagógusnapra
Rácalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nevében tisztelettel  köszöntöm a rácalmási pedagógusokat, 
az általános iskola és az óvoda valamennyi dolgozóját:

 Schrick István polgármester 

„Távolból elnézzük a „kékellő” erdőt,
Enyhe szélfuvallat hajt egy bárányfelhőt,
Napot nem takarja, aranyló sugara,
Szórja szerte fényét: PEDAGÓGUS NAPRA”.

Háziorvosok elérhetősége  
az Egészségházban

dr. Mercz Gabriella                             25/235-614
dr. Árgyelán Sára                                   25/507-120
dr. Jáky Ágota fogorvos                          25/235-608
                           30/ 648-5481
dr.Földi Ágnes  gyermekorvos              25/235-613

A veszélyhelyzetnek vége
Július 18-án megszűnt a veszélyhelyzet, ugyanakkor jár-

ványügyi készültség bevezetését a kormány szükségesnek 
tartja, mert a koronavírus-járványnak nincs vége, a fertőzés 
még felütheti a fejét. A járványügy készültséget a kormány 
most hat hónapra hirdette ki, fenntartásának szükségességét 
3 havonta felülvizsgálja.  Megszűnt az idősek vásárlási idő-
sávja, de életben marad még több védelmi intézkedés. To-
vábbra is köteles mindenki maszkot viselni ( avagy a szájat 
és az orrot eltakaró sálat, kendőt használni)  a tömegköz-
lekedési eszközökön, valamint az üzletben történő vásárlás 
során. Ez alól kivételt a 6 év alatti gyerekek jelentenek. To-
vábbra sem lehet 500 főnél nagyobb zenés, táncos rendez-
vényt tartani.

Köszönöm a rácalmásiak eddigi együttműködését, a véde-
kezésben résztvevők közreműködését. Vigyázzanak maguk-
ra! Vigyázzunk egymásra!

Schrick István
Rácalmás polgármestere

Helyben a következőket tudtuk 
meg az orvosi ellátásról

Dr. Árgyelán Sára felnőtt 
háziorvos azt javasolja a be-
tegeinek, hogy továbbra se 
menjenek bejelentkezés nél-
kül a rendelésére:

-Arra kérem a betegeket, 
hogy hívják fel a rendelő te-
lefonszámát rendelési idő-
ben,  ha sürgős, vagy rosszul 
vannak, akkor is hívjanak 
fel. A háziorvosi rendelőben 
a jövőben előjegyzés alap-
ján fogadjuk a betegeket. Ha 
foglalt a telefonszám, vagy 
nem azonnal veszem fel, le-
gyenek türelemmel, mert 
közben lehet, hogy másik 
beteget látok el, azért nem 
tudom felvenni a telefont. A 
rendelésen szájkendő, kesz-
tyű használata kötelező, és 
kérem, tartsanak kellő távol-
ságot is egymástól. A szoká-
sos gyógyszereket továbbra 

is telefonon egyeztetést kö-
vetően feltesszük a „felhőbe”, 
és utána  nem sokkal   már ki 
is tudják váltani. Gyógyszert 
csak rendelési időben tu-
dunk felírni, mert  a rende-
lőben vagyunk a számítógép 
közelében, ahol ezt meg tud-
juk tenni. Azért nem hatal-
masodott el eddig is rajtunk 
a koronavírus, mert így vé-
dekeztünk, kérem, továbbra 
is legyenek nagyon körülte-
kintőek – mondta Árgyelán 
Sára.
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Trianont nem lehet szenvtelenül szemlélni
Trianont nem lehet tár-

gyilagosan, szenvtelenül 
szemlélni. Nem lehet, mert 
velünk történt meg a mi 
nemzetünkkel. Sokunknak 
őseit, rokonait érintette, tehát 
számtalan szubjektív mozza-
nat nehezíti meg az elfogu-
latlan megítélését.

Ráadásul azért is ne-
héz távoli, lezárt történelmi 
múltként tekinteni rá, mert 
a döntés legszerencsétlenebb 
következménye (magyarok 
millióinak határon túlra ke-
rülése, a kisebbségi lét hát-
rányos helyzete) eleven napi 
probléma maradt. És ezt a 
megoldatlan helyzetet a ma-
gyar közösségek számottevő 
része nem múltként, hanem 
folyamatos jelen idejű, rende-
zetlen problémaként éli meg. 
Joggal. Amíg a határon túli 
magyar közösségek helyzete 
nem normalizálódik minden 
utódállamban megnyugtató-
an, addig Trianon napi poli-
tika marad, nem lezárt múlt. 

Az idő viszont nagyon 
sürget. Az elmúlt évtized-
ben lezajlott népszámlálások 
azt mutatják, hogy a határon 
túli magyar közösségek min-
denütt drasztikusan megfo-
gyatkoztak. A kényszer-asz-
szimiláció, az áttelepülés, és 
az alacsony születési ráta mi-
att. Trianon tehát sajnos úgy 
is megoldódhat, ha a határon 
túli magyar közösségek vég-
leg felmorzsolódnak.

Mindez nem a távoli jövő. 
A felvidéki magyarság, az el-
múlt 20 évben, 60 ezer fő-
vel apad. A kárpátaljai ma-
gyarság is már 150 ezer fő alá 
csökkent…A horvátországi, 
szlovéniai, burgenlandi ma-
gyarság esetében pedig már 
csak néhány ezer fős fogyó, 
erősen asszimilálódó közös-
ségekről beszélhetünk.

Miért baj ez? Kérdezik 
sokszor. Eltűntek más né-
pek is a történelemben…
Mert kár minden egyes el-
veszett nemzet-közösségért, 

amely egykor a Kárpát-me-
dence kultúráját, történelmét 
gazdagította. Mert szegé-
nyebbek lettünk mindany-
nyian a Nyugat-Németor-
szágba kivándorolt erdélyi 
szászok nélkül. Hiányoznak 
Dunaszerdahelyről, Ungvár-
ról, Nagyváradról, a magu-
kat magyarnak tartó  egykori 
zsidó honfitársaink. Árváb-
bak Békés megye szlovákjai 
is, azáltal, hogy a rossz em-
lékű lakosságcsere által meg-
fogyatkoztak. És Baranya, 
Tolna megye szorgalmas, de 
elüldözött svábjai nélkül  sem 
ugyanolyanok már a Dunán-
túl itteni kicsinyke falvai, 
mint egykor..

A még meglévő külho-
ni magyar közösségek sehol 
sem veszélyeztetik az adott 
állam területi integritását. 
Kellően nagyvonalú, toleráns 
kisebbségi-politika mellett 
ők egyszerre tudnak jó ma-
gyarok lenni és az adott állam 
lojális állampolgárai. Bennük 
már kifejlődött egy kettős 
kötődés, identitás.

Meg kéne érteni a nem-
zetállami görcsbe befeszü-
lő döntéshozó vezetőknek, 
hogy itt a Duna-völgyében 
mindig kevert lakosság élt.

Domináns magyar több-
séggel, de sok-sok néptöre-
dékkel együtt.

Trianoni szerződéssel az 
a legnagyobb baj, hogy nem 
teljesítette azt, amit egy bé-
kétől joggal várnak. Nem 
tudta konszolidálni, stabi-
lizálni ezt a nemzetek által 
erősen kevert közép és kelet-
európai régiót. Nem hozott 
békét. A versailles-i döntéssel 
a sok nemzetiségű -  de több 
száz évig működő - Monar-
chiát felváltotta sok-sok ki-
csi, szintén soknemzetiségű 
állam. A köztes európai te-
rületeket, népeket összefogó 
monarchia helyén új államok 
születtek, de ezek sem lettek 
tisztán homogén nemzetál-
lamok. Mindegyik jelentős 
nemzeti kisebbséggel ren-
delkezett. És az új egymással 
folyton torzsalkodó államok 
nem tudták betölteni azt a 
kiegyenlítő szerepet, amit a 
Habsburg Monarchia többé 
kevésbé garantált.

Ahhoz, hogy megértsük 
Trianont érdemes elgon-
dolkodnunk néhány tényen, 
hogy tisztá(bba)n lássunk, 
különben örökké egy világ-
méretű összeesküvést fogunk 
látni a versailles-i békediktá-
tumban.

1. A megmásíthatatlan 
döntést valóban 100 éve hoz-
ták meg, de országunk szét-
esését nemcsak a világháború 
elvesztése okozta.

Magyarország határai az I. 
világháború elvesztése nélkül 
is módosultak volna. A szerb, 
román szeparatizmus min-
denképpen felbomlasztotta 
volna a történelmi Magyar-
országot. Persze háborús ve-
reség nélkül bizonyára kisebb 
területi veszteséget szenved-
tünk volna el. (A tömb-ma-
gyar területeket pedig nem 
veszítettünk volna.)  De a 
legtöbb mértékadó történész 
egyetért abban, hogy az év-
százados(!) ellentétek miatt 
leváltak volna azok a perem-
területek ahol a nemzetisé-
gek domináns számbeli fö-
lénybe kerültek.

Erre a meglévő elszaka-
dási törekvésre az Antant - 
rövid távú, napi politikai ér-
dekből - csak az áldását adta. 
Románia, Szerbia az Antant 
oldalán lép be a háborúba. 
Belépésükért magyarorszá-
gi területeket kérnek, és ezt 
a nyugati hatalmaktól bősé-
gesen meg is kapják. Az An-
tant hatalmak úgy gondol-
ták, hogy az új utódállamok 
jóval életképesebbek lesznek 
a Monarchiánál. Tévedtek…

2. Magyarország lakos-
ságának még 1918-ban is 
csak a lakosság 54 %- a volt 
magyar. Tehát szinte min-
den második állampolgárunk 
nyelvében, identitásában va-
lamelyik szláv (illetve ro-
mán) nyelvű nemzetiséghez 
tartozott.

S bár bizonyos politikai 
körök 30 milliós Magyar-
országról ábrándoztak ez a 
gyakorlatban megvalósítha-
tatlan volt. Az asszimilációs 
hajlam a polgárosultabb zsi-
dóságban, németségben és a 
szlovákokban volt meg erő-
sebben. A románoknál és 
szerbeknél az eltérő, kultu-
rális vallási okok miatt jóval 
kisebb volt az asszimilációs 
igény (Főleg ahol többséget 
alkottak) Ráadásul a zárt, fa-
lusias környezet, amelyben 
éltek még inkább lassította 

A Teleki-féle „vörös –térkép”
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az amúgy is alacsonyabb asz-
szimilációs hajlamot.

3. Hajlamosak vagyunk az 
is vélelmezni az elszakított 
területekről, hogy ezek az el-
vett területek szinte színtisz-
ta magyar vidékek voltak és 
csak a későbbi  erőszakos be-
telepítések változatták meg 
az  etnikai arányokat. Nos, a 
számok mást mutatnak.

1910-es népszámlálási 
adatok alapján:

Ausztriához került lakos-
ság: 290 ezer lakos, ebből: 26 
000 magyar (A lakosság 9%-a)

Csehszlovákiához került: 
3, 4 millió elcsatolt, ebből 
magyar: 1 millió 72 ezer (A 
lakosság 3o%-a)

Romániának ítéltek : 5, 1 
millió lakost, ebből magyar: 
1 millió 664 ezer (A lakos-
ság 31%)

Jugoszlávia: 1,5 milliós 
népesség: ebből magyar:461 
ezer (A lakosság 30%)

Természetesen ezeknek a 
területeknek az elvesztése - 
érzelmi, kulturális, gazdasági 
okokból - akkor is fájóak, ha 
nem csak magyarok lakják.

A mi tragédiánk abból fa-
kad, hogy bár a nemzetisé-
gek javára nagyvonalúan ér-
vényesítik az etnikai elveket, 
a mi esetünkben ezt nem 
vették figyelembe. A mi ká-
runkra stratégiai, gazdasági, 
közlekedési szempontokra 
hivatkozva ettől sokszor el-
tértek. Például az összes, az 
új határral párhuzamos út és 
vasút a határ túloldalára ke-
rült (főleg katonai okokból). 
Így kerültek egybefüggő ma-
gyar lakosságú tömbök is a 
határ túloldalára (például a 
Csallóköz, Székelyföld, az 
egykori Partium és Bácska 
egyes részei), noha legtöbb-
ször ki lehetett volna jelölni 
megfelelő határt.

Véleményem szerint ha, 
akkor Párizsban olyan bé-
két konstruálnak, amely a ha-
tár-menti magyar vidékeket 
(Bácskai területek, Észak Er-
dély stb.) meghagyja hazánk-
nak, akkor jóval kisebb lenne 
a „Trianon-sokk.” Ha a ma-

gyarság nagy 
többsége egy 
hazában ma-
radhatott volna, 
akkor mind a 
kortársak mind 
a mai magyar 
lakosság jobban 
elfogadná a ki-
alakult helyze-
tet. (Egyébként 
a Horthy-kor 
ha tá r re v í z i -
ói is ezt a cél-
kitűzést való-
sították meg. 
Bár a hivata-
los propaganda 
a „mindent vissza!” jelszavát 
kommunikálta a józan poli-
tikusok tisztában voltak vele, 
hogy a cél legfeljebb a magyar 
többségű területek vissza-
szerzése lehet csak.) A győz-
tesek a II. világháború után 
újra visszaállították a triano-
ni határokat. Elszalasztva azt 
a történelmi lehetőséget, hogy 
döntéshozóként valamiképp 
békét teremtsenek itt: Buda-
pesttől Bukarestig, Pozsony-
tól, Szabadkáig.

4. A kommunizmus idő-
szaka alatt a határok zártsá-
ga miatt, a kapcsolattartás is 
nehezebb lett. Mind az anya-
országiakban mind a határon 
túliakban egy idealizált kép 
alakult ki a másik nemzet-
részről.

Kölcsönösen jobbnak, kü-
lönbnek hittük a határ másik 
oldalán élőket.

A határon túli magyarok 
úgy gondoltak sokszor az 
anyaországra, mint ahol az ég 
is kékebb és a fű is zöldebb. 
Ehhez képest a rendszervál-
tás utáni áttelepüléskor vagy 
látogatáskor gyakran meg-
tapasztalhatták az anyaor-
szágiak fájóan, bántóan hi-
ányos történelmi ismereteit. 
Így lettek ők nálunk leromá-
nozott, jugózott külföldiek, 
akik ahhoz képest, hogy nem 
Magyarországon élnek elég 
jól beszélnek magyarul. Az 
utódállamban lesajnált ma-
gyarok, nálunk cseszkók, ro-
mánok, jugók lettek. Ilyenkor 

élték át a hontalanság érzését. 
Hogy sehol sincsenek igazán 
otthon…

5. Abba is ritkán gondo-
lunk bele, hogy 1920 óta már 
a 4.-5. olyan generáció nő fel, 
akik már nem a történelmi 
Magyarországon születtek. 
Az utódállamokban élőknek 
meg kellett tanulniuk kiala-
kítaniuk egy kettős identitást. 
Kapcsolódnak egy ország-
hoz, melynek adófizető ál-
lampolgárai, mely egészség-
ügyi, oktatási ellátást biztosít 
számukra, stb. és emellett 
megélik a magyarsághoz való 
kötődésüket nyelvükkel, kul-
turális hagyományaikkal. 
Ők ott akarnak otthon len-
ni, ahol sok évszázadig éltek 
az őseik. Abban a kisváros-
ban, falucskában, ami a ha-
zát jelenti. Számukra az len-
ne elégtétel, megnyugvás, ha 
a többségi nemzet őket is el-
ismerné államalkotó, egyen-
rangú nemzetként. (Mind a 
közgondolkodásban. a min-
dennapokban, mint a dekla-
rált alaptörvényekben.)

100 év óta szegényebbek 
vagyunk egy illúzióval. Azt 
hittük, hogy az 1867-ben ki-
vívott magyar közjogi sza-
badságot nemzeti kisebbsé-
geink is magukénak érzik. 
Nagy örömünkben, büszke-
ségünkben megfeledkeztünk 
róluk. El akartuk hinni, hogy 
a mi szabadságunk az ő sza-
badságuk is. 1920 júniusában 
tudomásul kellett vennünk, 

hogy nem maradhat egyben 
a sok nemzetiségű Magyar 
királyság. Románok, szerbek 
és szlovákok nem a történel-
mi Magyarország államkere-
tei között képzelték el a jö-
vőjüket. Nagy hiba, hogy a 
boldog győztesek nem tanul-
tak, a mi hibáinkból. A bű-
nök ismétlődnek, csak most 
már a mi kárunkra…

Trianon ma a beolvasztást 
erőltető nemzetállami politi-
ka miatt maradt létező meg-
oldatlan probléma.

Ha a határon túli ma-
gyar közösségek kisebbségi 
helyzete,fennmaradási esélye 
megnyugtatóan  rendeződ-
ne az utódállamokban, ak-
kor az segítene abban, hogy 
Trianonra csak mint rosz-
sz emlékű,de múltbeli ese-
ményként tekintsünk. 

Baksa László

… Én dolgozni akarok. 
Elegendő

harc, hogy a múltat be kell 
vallani.

A Dunának, mely múlt, je-
len s jövendő,

egymást ölelik lágy hullá-
mai.

A harcot, amelyet őseink 
vívtak,

békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dol-

gainkat,
ez a mi munkánk; és nem is 

kevés.
( József Attila: A Dunánál
1936)

Magyarország revíziós sikerei. Az 1938 és 1941 között visszatért magyar területek
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Száz év után is összetartozunk
Az erdélyi Kincses Ele-

mér drámaíró Trójában hull 
a hó című darabját tervez-
te bemutatni a trianoni bé-
kediktátum 100. évforduló-
jára emlékezve a Rájátszik 
– Rác almási Játékszín Kör 
társulata, ám a koronaví-
rus-járvány közbeszólt, így 
egy közel 30 perces, Baksa 
László pedagógus történe-
ti áttekintésével kiegészített 
irodalmi összeállítást láthat-
tunk a Nemzeti Összetarto-
zás Napján.

A 100 év után is ösz-
szetartozunk című műsor, 
amely a Rácalmási Művelő-
dési Ház és Könyvtár, vala-
mint a Rácalmási Napfény 
Nyugdíjas Klub tagjainak 
segítségével készült, június 
4-én reggel debütált a mű-
velődési ház honlapján és 
közösségi oldalán. (Aki nem 
látta az évforduló napján és 
azóta sem, érdemes megke-
resnie a videót a művelődési 
ház Facebook oldalán, vagy 
a duol.hu-n.) Az eredeti ter-
vek szerint új darabbal lépett 
volna közönsége elé a tria-
noni békediktátum aláírá-

sának 100. évfordulójára az 
amatőr színtársulatunk, ám 
a járványhelyzet mindezt 
meghiúsította. A színház-
kedvelőknek azonban nem 
kell lemondani végleg Kin-
cses Elemér erdélyi dráma-
író 1981-ben Szatmárnéme-
tiben debütáló Trójában hull 
a hó című darabjáról, a tár-
sulat tehát hamarosan egy új, 
nívós előadással jelentkezik. 

A jól szerkesztett mű-
sorban Baksa László, a 
Jankovich iskola történe-
lemtanára mutatja be a 
Nagy-Trianon kastélyban 
történt békekötés körülmé-
nyeit és következményeit. 
Részletesen elemzi, hogy az 

elcsatolt országrészek mi-
lyen gazdasági és kulturális 
szerepet töltöttek be az I. vi-
lágháború végével gyakorla-
tilag széthulló Monarchiá-
ban, és milyen sors várt az e 
területeken élő magyarság-
ra. E történeti áttekintésben 
nem csupán a trianoni dön-
tésről és az azt követő évek-
ről, évtizedekről hallhatunk, 
hanem arról is, hogy mi tör-
tént a kisebbségi létbe szo-
rult magyarokkal e térségben 
a szocializmus évtizedeiben, 
majd a rendszerváltást kö-
vető időszakban. Így olyan, 
a mai napig is heves politi-
kai témák is szóba kerülnek, 
mint a máig érvényben lévő 

Benes-dekrétumok, a kár-
pátaljai magyarokkal szem-
ben is kisstílű ukrán nyelv-
törvények ügye.

A műsor egyes kisebb fe-
jezeteihez tematikusan kap-
csolódik a Rájátszik tagja-
inak irodalmi válogatása, 
amelyben többek között he-
lyet kap Kosztolányi Dezső, 
Reményik Sándor, Hajnal 
Anna és Kassák Lajos egy-
egy műve is.

A trianoni békediktátum-
tól napjainkig tartó 100 év 
fájdalmas eseményeit és ösz-
szefüggéseit bemutató ösz-
szeállítás pozitív üzenettel 
zárul. Baksa László, Ma-
gyarország Alaptörvényé-
nek egyik alapvetését idézi: 
„Magyarország az egységes 
magyar nemzet összetarto-
zását szem előtt tartva fele-
lősséget visel a határain kívül 
élő magyarok sorsáért, előse-
gíti közösségeik fennmara-
dását és fejlődését, támogat-
ja magyarságuk megőrzésére 
irányuló törekvéseiket…”

(Forrás: duol.hu, fotók: 
Rácalmási Művelődési Ház és 
Könyvtár)



Rácalmás 7

A Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület hírei

Nekik is jár a taps, 
sokat segítettek!

Rácalmás intézményeinek dolgozói – a korona vírus miatti 
korlátozások bevezetése után – átvállalták, hogy a Rácalmási 
Városvédő és Szépítő Egyesület 65 év feletti tagjai által gon-
dozott ágyásokat ideiglenesen karbantartják. Kapáltak, virá-
got ültettek, gyomláltak, locsoltak….stb.

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN 
A MUNKÁJUKAT!

A fiatalabb generáció továbbra is ápolta/ápolja a vállalt 
virágágyást, mint ahogy ezen eseményekről folyamatosan be 
is számoltunk Facebook oldalunkon. (www.facebook.com/
varosvedok)

Az intézmények újra megnyitották kapuikat, ezért a köz-
területeken lassan visszatérünk a régi felálláshoz, csak arra 
kérünk mindenkit, hogy ne csoportosan gondozzák a terü-
leteket.

Jó egészséget, kellemes kertészkedést kívánunk!

Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület 

elnöksége

Szociális gondozók 
a járvány alatt

Rácalmás Város Önkor-
mányzata, Schrick István 
polgármester azzal a feladat-
tal bízta meg a Rácalmási 
Gondozóhálózat és a Csa-
lád- és Gyermekjóléti szol-
gálat szakembereit, hogy 
a járványügyi vészhelyzet 
idején gondoskodjon a tele-
pülésen élő idősekről, rászo-
rulókról, azokról, akik saját 
egészségük védelmében ott-
honuk biztonságát válasz-
tották. A települési önkor-
mányzat felhívással fordult a 
70 éven felüliekhez, a króni-
kus betegségben szenvedők-
höz, kérte őket „Maradjanak 
otthon!”. Ugyanakkor fel-
ajánlotta a rácalmási szociá-
lis ellátórendszer segítségét, 
ahol szociális étkeztetést, 
bevásárlást, csekk befizetést, 
gyógyszer kiváltást, hiva-
talos ügyek intézésében le-
het segítséget kérni. A jár-
ványügyi vészhelyzet ideje 
alatt 64 személy kérte segít-
ségünket. Velük napi szin-
ten tartottuk a kapcsolatot. 
Legtöbben, 51 fő, szociális 
étkezést igényelt. Számukra 

minden hétköznap, az ön-
kormányzat autójával, ház-
hoz szállítottuk az ebédet, 
betartva minden egészség-
ügyi előírást. Jelen felmé-
résünk szerint többen any-
nyira meg vannak elégedve 
szociális étkeztetéssel, hogy 
a továbbiakban is fenn tart-
ják igényüket az ellátásra. A 
COVID-19 pandemia mi-
att, a rácalmási önkormány-
zat kiszélesítette az ellátási 
területünket, így a külterü-
leten élők is hozzájutottak 
minden szükséges szolgál-
tatáshoz, segítséghez, ami 
megkönnyítette mindennapi 
életvitelüket, még akkor is, 
ha csak ideiglenesen tartóz-
kodtak Rácalmáson. Több 
alkalommal tartós élelmiszer 
csomaggal, segítettük azo-
kat a rászorulókat, akiknek 
a mindennapi megélhetés is 
problémát jelentett. A jár-
ványügyi vészhelyzet ideje 
alatt igyekeztünk feladatun-
kat hatékonyan, lelkiisme-
retesen végezni, így segítet-
tünk a hozzánk fordulóknak 
otthon maradni. Vass Erika

Szociális szolgáltatások 
igénybevétele: 2020. 3. 27- 6. 16.

Igénybe vett szolgáltatás Alkalom száma
Szociális étkeztetés 2576 
Bevásárlás, csekk feladás  110
Gyógyszerek kiváltása   49
Járványügyi megfigyelés alá he-
lyezett személyek felkeresése   16 fő

Járványügyi megfigyelés alá he-
lyezett személy teljes körű el-
látása 

   1 fő

Tartós élelmiszercsomag rászo-
rulóknak (5000 Ft értékben)   47

Digitális oktatáshoz helyszín és 
számítógép biztosítása. 
Tanulás segítése, felügyelete

   1 fő 



Művelődési Ház 
 és Könyvtár Rácalmás

Kedves látogatók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzetről szóló 2020. évi 

LVII. törvény értelmében a Kormány 282/2020. (VI. 17.) Kormány 
rendeletével 2020. június 18. napjával hatályon kívül helyezte a vész-
helyzet kihirdetéséről szóló 46/2020. (III.16.) Kormányrendeletet. 

Ennek értelmében a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 
2020. június 19., péntektől újra megnyitja kapuit

Szolgáltatásink – a járványügyi szabályok betartása mellett – foko-
zatosan elérhetőek. 

       Művelődési Ház nyitva tartása: Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: -
Kedd:  10-20  10-18
Szerda:  10-20  10-20
Csütörtök:  10-20  10-18
Péntek:  10-20  10-18
Szombat:  10-16  10-16
Vasárnap:  - 
Várjuk a klubokat, terembérlőinket! Mielőtt a megszokott időben 

lévő foglalkozásra érkezne, tájékozódjuk a klub/közösség vezetőjétől a 
kezdési dátumról és az esetleges egyéb eltérésekről! 

A Kormány 283/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet értelmében 
2020. június 18. nappal Magyarország egész területére egészségügyi 
válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be. 

Kérjük, figyeljenek a járványügyi készültség miatt bevezetett kor-
látozó szabályokra, melyekről „újranyitási útmutatót” helyeztünk ki az 
intézmény ajtajaira,valamint elérhető a weboldalunkon (www.racmuv-
haz.hu) és közösségi oldalunkon (www.facebook.com/racmuvhaz). 
Ezek betartása az intézmény dolgozóira és valamennyi látogatóra vo-
natkozóan kötelező jellegű! Szeretettel várjuk Önöket! 

Kundra Anikó, igazgató 
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
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Kézilabda tábor augusztusban
A Rácalmás SE Kézilabda szakosztályában augusztus 

3-án kezdődnek meg az edzések a 2020-2021-es szezonra.
Az első héten tábort rendezünk a leendő első osztályosok 

és az alsó tagozatos gyermekek részére majd a következő 
héttől napi két edzéssel minden korosztály megkezdi az ala-
pozást a szeptemberben kezdődő bajnoki idényre .

A kézilabda táborba jelentkezni a következő elérhetőségeken 
lehet telefonon és írásban:

Nógrádi Sándorné: 06-20-5836479          
nogradine56@gmail.com

Nógrádi Sándor:  06-20-5836445          
nogradi.sandor54@gmail.com

A tábor időpontja :  2020. augusztus 03-07-ig   8-17 óráig
Korosztály :   leendő első osztályosok és az alsó tagoza-

tos gyermekek
A tábor költsége : 20 000 Ft/ fő/hét
A költség tartalmazza: napi háromszori étkezést a gyü-

mölcsöt és innivalót a technikai kellékeket és az edzések 
mellett szervezett programok költségeit.

Jelentkezési és befizetési határidő : 2020. július 12.
Befizetés készpénzzel és átutalással lehetséges. 

Kérjük, hogy az utalás közlemény rovatába a sportoló ne-
vét legyenek kedvesek beírni!

Rácalmás SE
10400463-50526687-69511119

 Az edzőtáborozás során Ferling Bernadett szakmai ve-
zető irányításával a szakosztály minden edzője részt vesz a 
játékosok felkészítésében.

Edzők: Kiss Józsefné, Boromisszáné Gelencsér Erika, Fa-
zekas Krisztina, Sánta Dóra, Somogyi Szabolcs, Tóth Tamás

Az edzők munkáját Miss István szakosztályvezető és a 
csapatok mellett dolgozó technikai vezetők segítik.

Az alapozás végén 2020. augusztus  29-én rendezzük meg a ha-
gyományos Ongai Gábor Kupát a 2010. január 1. után született 
gyermekek részére. 

Az utánpótlás korosztályok mellett augusztusban a szak-
osztály felnőtt csapatai is megkezdik a felkészülést az őszi 
szezonra. A felnőtt csapatok munkáját továbbra is Princes 
Attila és Pók Ferenc irányítják Farkas Dániel, Nógrádi Sán-
dorné és Nógrádi Sándor technikai vezetők segítésével.

Nógrádi Sándor

Gyönyörű városunk képekben
A fotókat Rácalmásról Rácz-Lambada József készítette
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A VADEX kérésére közöljük 
A VADEX Mezőföldi 

Zrt. ügyvédje levélben keres-
te meg önkormányzatunkat, 
a társaság kérésére közöljük 
az alábbiakat.

„A 2020. május havi szá-
munkban a „Varázslatos 
környezetünk, a Duna és 
a rácalmási szigetvilág V.,, 
cikkben az újság 17. oldal 4. 
bekezdésében az alábbi va-
lótlan szövegű állítás jelent 
meg, amely miatt a VADEX 
Mezőföldi Zrt.-től elnézést 
kérünk. 

„Sajnos a védetté nyilvá-
nítás nem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket, az erdő-
gazdaság üzleti érdeke felül-
írja természetvédelmi szem-
pontokat.” 

A fenti állítással szemben 
a valós tényeket a következő-
ek a VADEX állítása szerint: 

A VADEX Mezőföldi 
Zrt. egy olyan erdőterv alap-
ján ténykedik, melyet a ter-
mészetvédelmi szakhatóság 

is jóváhagyott, illetve amely-
nek teljesülését folyamatosan 
ellenőrzi is. Az pedig a he-
lyi lakosok előtt is köztudott, 
hogy a VADEX Mezőföldi 
Zrt. a szigeten jelentős költ-
séggel erdőszerkezet átala-
kítást végez, melynek során 
például a nemesnyarasokat 
őshonos állományokra cse-
réli. A fakitermelést kizáró-
lag vegetációs időn kívül vég-
zi, melyet követően az utakat 
is helyreállítja, hogy terü-
let sportrendezvényekre (pl. 
futó- és terepkerékpár ver-
seny) is alkalmas legyen. 

Az említett cikk má-
sodik része félreérthetően 
azt sugallja, hogy VADEX 
Mezőföldi Zrt. feladata 
lenne karbantartani a tan-
ösvényt, holott a kivitele-
ző a Rácalmási Városvédő 
és Szépítő Egyesület volt, 
ennek karbantartása nem a 
VADEX Mezőföldi Zrt. fel-
adata.”

Hankook támogatás
A koronavírus okozta megbetegedésnek azok a bentla-

kásos szociális intézmények vannak legjobban kiszolgáltat-
va, ahol idős, gyenge immunrendszerű vagy halmozottan sé-
rült, akár több krónikus betegséggel is küzdő emberek élnek. 
Ezért a Hankook úgy döntött, ezúttal dunaújvárosi szociá-
lis intézmények számára adományoz összesen mintegy 500 
ezer forint értékű, különféle fertőtlenítő- és takarítószereket, 
higiénés termékeket tartalmazó csomagokat.

Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri hivatal: 25/517-850 
  Jegyző  25/517-866
  Polgármester 25/517-855 
  Adóügyi iroda: 25/517-863, 517-864
  Pénzügyi iroda: 25/517-861 
  Településfejlesztési iroda: 25/517-856
  Településüzemeltetési iroda 25/517-857
  Szociális iroda, és aljegyző: 25/517-852
  Jankovich-kúria 25/440-020
Iskola:  25/440-023
Óvoda és Bölcsőde: 25/517-840
Családsegítő Szolgálat 25/440-440
Gyermekjóléti Szolgálat: 25/440-018
Szociális Gondozói Hálózat: 25/440-038
Művelődési ház és könyvtár: 25/440-456
Körzeti megbízott: 30/621-0959 
Polgárőrség:  30/621-0962
Háziorvosok: dr. Mercz Gabriella 25/235-614
 dr. Árgyelán Sára 25/507-120
Gyermekorvos:dr. Földi Ágnes 25/235-613
Fogorvos: dr. Jáky Ágota 25/235-608
A védőnők telefonszáma:  25/441-037
Házi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet 
Adony, Bajcsy Zs. u.  25/504-522
Posta: 25/441-261
E-ON: 80/205-020

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

Rácalmási képújság hirdetésfelvétel: 25/789-053
Bozai Márton katolikus plébános: 20-354-8122
Stermeczki András evangélikus lelkész  25/285-426, 20/824-3547
Fodor István református lelkész 30/223-3753
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Rendezvényközpont és Sportcsarnok

ONLINE 
RAJZPÁLYÁZATOT 
HIRDETTÜNK

A sportcsarnok ez évi rajzpályázata a rendkívüli 
helyzet miatt online került megrendezésre. A tava-
lyinál kevesebb pályamű érkezett be, de nagyon ötle-
tes és színvonalas rajzok készültek. A pályázók meg-
mutatták, hogy szorgalmasan sportoltak, mozogtak 
otthon is.

Az arany minősítésű alkotások 2020-ban az új tan-
év kezdetére kikerülnek a sportcsarnok folyosójára.

Köszönjük Németh Miklósnénak és Pál Péterné-
nek a rajzpályázat lebonyolításában nyújtott támoga-
tást! A munkák értékelése során hangsúlyozták, hogy 
az esztétikai minőségen túl figyelembe vették az öt-
letességet és azt is, hogy mennyire sugárzik a képről 
a mozgás öröme.

A pályázaton részt vevő alkotások a sportcsarnok 
Facebook oldalán, valamint június 17-26-ig a sport-
csarnok bejáratánál megtekinthetőek. 

Arany minősítésű alkotások

NYITÁS
Az országos veszélyhelyzet enyhítésére hozott 

rendeletek alapján május 25-én szigorú megszorítá-
sokkal részlegesen megnyitottak a sportcsarnok sza-
badtéri pályái, melyet több sportkör és a RSE néhány 
kézilabda csapata is igénybe vett.  

 

A RSE U8-as és U10-es csapatainak közös edzése
A belső terek használata június 22-től lehetséges. 

Az aktuális rendeleteket és ajánlásokat folyamatosan 
figyelemmel kísérjük és tájékoztatjuk ezekről a spor-
tolókat, érdeklődőket is. 

Mivel a táborok megtartását központilag engedé-
lyezték, az elmúlt évhez hasonlóan a sportcsarnok 
több tábornak is helyet biztosít, valamint saját szer-
vezésű tábort is tart 6-12 éves korú gyermekek szá-
mára július 20-25 között. 

A nyári időszakra már több egyesülettől is érkezett 
előzetes megkeresés, edzőtáborozás céljából.

A születésnapi zsúrok megtartása iránt is többen 
érdeklődtek. A sportcsarnokban már lehet tartani az 
edzőteremben és a klubhelyiségben sportos születés-
napot – természetesen a járványügyi előírások betar-
tásával. Szívesen fogadjuk az előjegyzéseket a terve-
zett dátumokkal.
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A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok facebook oldalán 
folyamatosan tájékoztatást nyújtunk az aktualitásokról.

MÁJUSI SPORTOS 
KIHÍVÁS 

4 héten keresztül, heti 3 különböző sportos aktivitást fo-
tóztak vagy videóztak le a résztvevők, melyekből egy kihívást 
a sportcsarnok adott meg. Sokan kitartóan végig csinálták a 4 
hetet. Közöttük két 5000 Ft-os sportszer vásárlási utalványt 
sorsoltunk ki. Rövid filmes összefoglaló készült néhány 
résztvevőről, mely facebook oldalunkon megtekinthető.

KARBANTARTÁS
A zárva tartás idején megtörtént a sportcsarnok 

alapos fertőtlenítése, valamint éves felülvizsgálatai és 
karbantartása, melyek normál körülmények között 
nyáron zajlanak. 

#BEACTIVE 
EURÓPAI SPORTHÉT

A napokban kaptuk a jó hírt, hogy az idén is lesz 
#BEACTIVE Európai Sporthét szeptember 23-30-
ig!

A sportcsarnokban és környékén ebben az évben is 
készülünk programokkal! Az óvintézkedések és aján-
lások miatt kicsit más formában, de reményeink sze-
rint személyes részvétellel valósíthatjuk meg a terve-
zett rendezvényeket! 
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Exler Ferenc a gazdálkodó és gyárigazgató
Exler Ferenc (1900-

1980) Budapesten született 
ügyvédi családban. Any-
ja Dotzauer Irma (1871-
1930), a híres Dotzauer ven-
déglős lánya, apja dr. Exler 
Sándor (1867-1923), nővére 
Erzsébet (1898-1982). Ex-
ler Sándoréknak a Pest me-
gyei Csobánkán volt üdülő-
házuk ahol nyaranta sok időt 
töltöttek.

Ferenc 10 éves korától a 
Kegyes Tanítórendiek Fő-
gimnáziumában tanult. A 
nyolcadik gimnáziumi osz-
tályt azonban nem kezdte 
meg: Jelentkezett a Hadi-
tengerészeti Akadémiára és 
itt kívánt tovább tanulni, eh-
hez azonban szülői engedély 
kellett. Közjegyzői okirat-
ban foglalták a szülői hoz-
zájárulást. 1917. szeptember 
1-től a Magyar Királyi Ál-
lami Tengerészeti Akadémia 
diákja volt, mint hadapród-
jelölt. 1917 őszén levizsgá-
zott a nyolcadik osztályból 
és érettségi vizsgát tett ki-
tűnő eredménnyel, írásbe-
li vizsgát nem is kellett ten-
nie. Ez a világháború alatt 
történt, ez időben a magyar 
katonaságnak nagy szüksége 
volt képzett szakemberek-
re- tengeren is. A tantárgyak 
között ilyenek voltak: folya-
mi aknásítás - mentesítés, 
torpedóromboló, vízi repü-
lés, stb. 

1918-ban a hadapródokat 
is kivitték a frontra és beve-
tették. Exler Ferenc a Nova-
ra hajóra került, ahol Horthy 
Miklós volt a parancsnok. Er-
ről a hajóról a Rácalmási Tör-
ténetek című könyvben már 
részletesen írtam. Exler Fe-
renc 18 éves korában, közel 

egy éven keresztül részt vett 
a hadihajó munkájában, így 
a kisebb- nagyobb csatákban 
is. 1919-ben írásban foglalt 
elismerést kapott és tengerész 
hadnaggyá nevezték ki.

1921-ben befejezte az 
akadémiát, ekkora már a há-
ború is befejeződött, de sem 
tengeri, sem folyami hajó-
ja nem volt a magyar állam-
nak, mivel minden hajót át 
kellett adni a győztes hatal-
maknak: Horvátországnak, 
Szerbiának, stb. 

1921-ben Exler Ferenc 
korvethadnagy-(tengerész 
hadnagy) a tabáni plébá-
nia templomban házasságot 
kötött Salkovszky Máriával 
(1901-1927)

Exler Ferenc képzettsé-
ge és tehetsége alkalmas volt 
arra, hogy új kihívást ta-
láljon, így 1922-től az Or-
szágos Magyar Háziipa-
ri Szövetség Szövetkezete 
igazgatói tisztségét vállalta 
el és 1932-ig igazgatója volt 
a szövetkezetnek.

1927-ben megszüle-
tett gyermekük, Iván. Saj-
nos Mária gyermekágyi 
lázban, a szülés után öt nap-
pal meghalt. Ezzel a család 

igen nehéz helyzetbe került. 
1930-ban Ferenc újra nő-
sült és Salkovszky Erzsébe-
tet (1902-1992) vette felesé-
gül, aki az elhunyt Máriának 
testvére volt. Erzsébet 1918-
ban a Veres Pálné leánygim-
náziumban jeles eredmény-
nyel érettségizett.

Exler Ferenc szövetke-
zeti munkájára felfigyeltek 
és párhuzamosan egy má-
sik munkával is megbízták. 
1928-ban a Hangya Szö-
vetkezet vezetését bízták rá. 
A Hangya a magyar gazdák 
termelői, értékesítői és fo-
gyasztási szövetkezete volt. 
Az egész országot behálóz-
ta és igen fontos szerepet ját-
szott a magyar falvak életé-
ben. Exler Ferenc a nyugati 
országokba több tanulmány-
utat is tett a szövetkezeti 
mozgalom tanulmányozásá-
ra. A tanulmányutakon nagy 
segítségére volt, hogy három 
idegen nyelven beszélt.

1930-ban Rácalmásra 
költözött az Exler család. 
Megvették a Wetzel fivé-
rek kúriáját. Ez időben vo-
nult vissza és költözött Bu-
dapestre Paizs Gyula, így 
eladó volt a Nagyszigeten 

lévő gyümölcsöse. Valószínű, 
hogy ez vonzotta Rácalmás-
ra Exlert. A szigeten körtét, 
almát és diót termeltek. 

Természetesen fenntar-
totta a budapesti lakását is, 
de a hétvégeket itthon töl-
tötte. Hamarosan a szem-
közti Meszleny kúria kertjé-
ből is vásárolt, ahová körtést 
telepített. A nagy gyümöl-
csös sok munkást és szak-
embert igényelt. Ekkor ke-
rült Exlerék alkalmazásába 
Paizs Gyulától Bodor István 
kertész. Később a Meszleny 
kúriát is megvásárolta a ma-
radék kerttel együtt.

A gazdaságot Exlerék 
néhány év alatt komplett 
üzemmé fejlesztették. Eb-
ben nagy segítségére volt 
Exler Ferencnek felesé-
ge Erzsébet asszony, akinek 
mezőgazdasági végzettsé-
ge volt és Exler Ferenc tá-
vollétében a gazdaságot ő 
vezette. Erzsébet asszony a 
munkásokkal együtt kezdte 
a gyümölcsösben a munkát 
és délután együtt fejezték 
be. A gazdaságban lovakat és 
szarvasmarhákat is tenyész-
tettek. A gazdasági épületek 
a kúriához tartozó területen 
voltak.

Exler részére a gyümölcs-
piac rendelkezésre állt, mivel 
svéd kapcsolatai révén a meg-
termelt gyümölcsöt vasúton 
Svédországba és több nyuga-
ti országba is szállították. 

Iván fiút főleg Erzsébet 
asszony nevelte. Itt Rácal-
máson a lakosság többsége 
nem is tudta, hogy Iván Er-
zsébet mostoha fia, hiszen 
egyrészt a tragikus eset még 
Pesten történt, másrészt ide 
Rácalmásra, már mint Iván 

TÖRTÉNETEK ÉS SZTORIKTÖRTÉNETEK ÉS SZTORIK
Rácalmás múltjából

Exler Ferenc kadét Salkovszky Exler Ferenc 1948-ban
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édesanyja jött. Iván 10 éves 
koráig itt járt iskolába, utá-
na a Tatai Piarista Gimnázi-
umban tanult. A gimnázium 
után Pesten kezdett egyete-
met.

1931-ben avatták fel Bu-
dapesten, a Váczi úton a ci-
garettapapír gyárat. Exler Fe-
renc tekintélyét jelzi, hogy az 
újságok az avató ünnepségen 
megjelent előkelőségek sorá-
ban megemlítik Exler Ferenc 
nevét is. 

A nagy gazdasági válság 
a házi ipari szövetkezete-
ket sem kerülte el. Sőt az át-
lagosnál is jobban érintette 
őket, mivel fogyasztásra ter-
meltek. 1932-ben felbomlott 
az Exler Ferenc által irányí-
tott szövetség. Ekkor nyílt új 
lehetőség Exler Ferenc részé-
re: 1933-tól az Alfa Separá-
tor Rt igazgatójának nevez-
ték ki, mely gyár tejgazdasági 
és egyéb mezőgazdasági gé-
peket gyártott. A Hangya-
szövetkezet igazgatói tiszt-
ségéről lemondott, így teljes 
erővel az új gyár feladataival 
foglalkozott.

Kinevezése után egyik 
fontos feladatának tartot-
ta, hogy az Alfa Separátor 
Rt termékeit megismertesse 
az országgal és piaca legyen 
termékeinek. Ennek egyik 
eszköze az Országos Me-
zőgazdasági Kiállításon való 
részvétel volt. Minden évben 
olyan kiállításokat szervezett, 
hogy az újságírók szerint az 
Alfa Separátor Rt.-é volt a 
legszebb és leg impozánsabb 
bemutatkozás. 1935-ben 
Horhy kormányzó is tüzete-
sen megnézte a kiállított hí-
res tejgazdasági gépeket és a 
takarmányozási célokat szol-
gáló újdonságokat, amelyet 
az Exler Ferenc igazgató mu-
tatott be. Horthy elismerését 
fejezte ki a Seperátor gyár 
termékei iránt és ezt írásban 
is lefektette.

Társadalmi szerepválla-
lása igen sokrétű volt. Ezek 
közül csak kettőt említek: 
Az 1930-as évektől tagja 
volt az Árelemező Bizott-

ságnak. Ezt a kereskedelem-
ügyi miniszter nevezte ki, 
célja az volt, hogy az export-
import mérleget egyensúly-
ba tartsa. A Magyar Vasmű-
vek és Gépgyárak Országos 
Egyesületének vezetőségi 
tagja lett, ahogy az Alfa Se-
parátor Gyár élére került.

Exler Ferenc 1944-ben a 
belügyminiszterhez fordult, 
hogy a nevét megváltoz-
tathassa. A Salkovszky csa-
lád iránti tiszteletből kérte, 
hogy neve Salkovszky Exler 
legyen. A salkovszkyak len-
gyel grófi család leszárma-
zottjai.

Dósa Attila, aki 1946-ban 
jött haza a nyugati fogság-
ból, a Rezutsek házban la-
kott. Baráti kapcsolatba ke-
rült Exler Ivánnal és annak 
urokaöccsével Radisay Ti-
tusszal, akik Budapesten ta-
nultak és egy kollégiumban 
laktak. Járták a budai he-
gyeket, ahol fegyvert, lőszert 
gyűjtöttek. Szennyes ruhá-
ba csomagolva, Exler Ferec-
cel hazahozatták és átadták 
Dósa Attilának. Egy razzia 
során a csomagot megtalál-
ták és jöttek a letartóztatá-
sok. A két fiút az egyetemről 
kizárták, de Exler Ferencet 
és Dósa Attilát hamarosan 
kiengedték.

Igazi lokálpatrióta volt, 
annak ellenére, hogy 30 éves 
korában került Rácalmás-
ra. Aki hozzá fordult se-
gítségért, azon segített le-
hetőségei szerint. Van, akit 
Rácalmáson a gazdaságában 
foglalkoztatott, de nagyon 

sokat elhelyezett Pesten a 
vállalatánál. Mosonyi Mi-
hály könyvében leírja, hogy 
az Exler családot az 50-es 
években ki akarták telepíteni 
Rácalmásról, de Domanek 
György, az akkori tanács-
elnök, ezt megakadályozta, 
mivel ő is részese volt Exler 
Ferenc jótékonyságának. 

Az 1930-40-es években 
az újságok évente közölték 
a közoktatási Minisztéri-
um közleményét, amelyben 
köszönetet mondanak hol 
Exler Ferencnek, hol Ex-
ler Ferencnének azért, hogy 
1000-3500pengős) adomá-
nyokkal a ráczalmási iskola 
szegény diákjait támogatta. 
(1938-ban: 1 pengő = 859 
mai Ft; 1943-ban: 1 pengő= 
123 mai Ft).

Exler Ferenc 1950-ig volt 
igazgatója az Alpa Separá-
tor Rt.-nek. Ekkor azonban 
a külföldi tulajdonú gyárakat 
is államosították. Exler Fe-
rencet kitették az állásából. 
Rácalmáson az Exler kúriát 
is el kellett hagyniuk. A ki-
szolgáló épületek egyikébe 
költöztek át. A rácalmásiak 
igen nagy tisztelettel és sze-
retettel emlékeznek Exler 
Ferencre és Erzsébet asz-
szonyra. 

Exler Ferenc 1980-ban 
halt meg és a Salkovszky 
család sírboltjában nyug-
szik. Salkovszky Erzsébet, 
aki 1982-ben halt meg, nem 
a férje mellett nyugszik, ha-
nem külön sírban.

Fiuk Iván nem tanulha-
tott tovább, származása mi-

att egyik egyetemre sem 
vették fel. Itt helyezkedett 
el Rácalmáson a barom-
fitelepen, ahol kocsis volt. 
Tóth Rozáliát (1933-2012) 
vette feleségül. Az ifjúko-
ri összetűzése a hatósággal 
egész életére kihatott. In-
telligens, gondolkodó, ér-
telmes embernek tartották a 
rácalmásiak, aki főleg köny-
volvasással töltötte szabad-
idejét.

Ivánnak és feleségé-
nek Tóth Rozáliának egy 
leányuk született: Mária 
(1952.-) Mária férje, György 
Gyula (1948-  ), mindketten 
rácalmásiak. A régi kúria 
melletti kertben melléképü-
letek romjain építettek házat 
és ott laknak. 

Exler Iván és felesége, 
Tóth Rozália közös sírban 
nyugszanak a Salkovszky 
család sírboltjában. 

György Gyuláné Sal-
kovszky Exler Mária, Exler 
Iván lánya, nagyapjának sok 
értékes tárgyi emlékét őrzi, 
különösen a Novara hadiha-
jóról.

Az Exler kúriát gyermek-
nevelő intézetté alakítot-
ták, később az önkormány-
zat megvásárolta a megyei 
önkormányzattól és polgár-
mesteri hivatalt alakított ki 
a kúriából. 

Szalai Árpád

Forrásmunkák: 
György Gyuláné képei
Rendeleti Közlöny - 

1920-08-28 / 69. szám
Központi Értesítő, 

1932 (57. évfolyam, 1. fél-
év)1932-06-30 / 26. szám

Közgazdasági Értesí-
tő,)1933-02-18 / 7. szám

Honvédségi Közlöny 
1942-04-03 / 14. szám

Honi Ipar, 1942-07-15 / 
13. szám

Magyarság 1943-03-24
Hivatalos Közlöny 1943-

02-15
Központi Értesítő, 1944-

08-17 / 33. szám

 Novara hajón A Szigetfő utcai körteültetvény  
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A gyógyítás története Rácalmáson 1.
Léteznek gyönyörű ter-

mészeti környezetben talál-
ható források, amelyekhez az 
emberek csodatévő erőt kap-
csolnak. Ilyen volt az ibolyá-
tól illatozó árnyas völgyben 
megbúvó rácalmási Szentkút 
is, melynek első írásos emlí-
tése 1730-ból származik. Ez 
a tanúvallomás a török előtti 
időkre utal, „a völgyben volt 
egy hüves forráskút, hideg-
lelős és nyavalyás emberek 
igen jártak oda”. A kegyhely 
valószínűleg a veszprém-
völgyi apácák Szent István 
korabeli megtelepedésével 
egykorú. A búcsújáróhely-
hez a környékről, Dunaföld-
várról, Mezőfalváról, Pen-
teléről is zarándokoltak az 
emberek. Szép kis kápolná-
ja az 1970-es években vált 
a földdel egyenlővé. A gyó-
gyításhoz kapcsolódhat az a 
legenda, hogy a szájhagyo-
mány szerint a Tallián kas-
tély helyén egykor a „vörös 
barátok”, templomosok ko-
lostora állt. Az orvoslással 
is foglakozó szerzetesrend 
előszeretettel telepedett meg 
gyógyító források mellett. 

Gyógyítással kapcsola-
tos következő dokumentu-
munkra a Székesfehérvári 
Püspöki és Székeskáptala-
ni Levéltárban őrzött anya-
könyvekben találtam, me-
lyek szerint 1817-ben halt 
meg 65 éves korában Carolus 
Herczeg, chyrurgus (sebor-
vos, sebész) Rácz Almáson, 
amiből arra következtethe-
tünk, hogy 1777-ben már 
praktizálhatott. Őt Ladislai 
Fiala válthatta, aki az 1820-
as anyakönyvben szerepel, 
más források említenek egy 
helybéli sebészt 1839-ben.

Az orvosok és sebé-
szek közt jelentős társadal-
mi különbség volt, a sebé-
szek ugyanis tudományos 
készültség nélkül, tapaszta-
lati úton szerezték tudásu-
kat. Bár tudnunk kell azt is, 

hogy míg az orvos-
képzés kezdeteit a 
13. században gúzs-
ba kötötte a konzer-
vatív hagyomány-
tisztelet. Az orvosok 
anatómiai ismeretei 
a boncolások tiltása 
miatt nem érték el 
a seborvosok tudá-
sát, akik a harctere-
ken bőséges tapasz-
talatot szereztek az 
emberi test felépíté-
séről. A kevés egye-
temi végzettségű 
orvos a királyi ud-
varokban, nagyobb 
apátságokban mű-
ködött, és még a 18. 
században is csak 
egy-egy volt a vár-
megyékben. A jóval 
nagyobb számú seborvosra 
hárult a gyógyító munka, sőt 
a járványok elleni küzdelem. 
1770-ben a megyében 13 ki-
rurgus volt. 

Mária Terézia parancsára 
vették számba az ország te-
rületén működő orvosokat, 
sebészeket, tevékenységü-
ket engedélyhez kötötték, és 
okleveleiket a bécsi egyetem 
orvosi karával vizsgáltat-
ták meg. A királynő 1752-
ben rendeletet adott ki, mely 
szerint a vármegyéknek és 
városoknak egyetemet vég-
zett orvost kell alkalmazni-
uk, akinek feladata volt az 
adott terület közegészség-
ügyi állapotának rendszere-
sen ellenőrzése, és a sebé-
szek, gyógyszertárak, bábák. 
felügyelete. A rendkívül 
nagy orvoshiány pótlására 
1769-ben a nagyszombati 
egyetemet orvosi karral egé-
szítették ki, amelyen ötéves 
orvos- és hároméves sebész-
képzést szerveztek. Elkülö-
nült az általános képzéstől 
a gyógyszerészek és a bábák 
tanfolyama.

Hogy milyen betegsé-
gekben hunytak el az Rátz 

Almáson az emberek? Tü-
dőgyulladás, tuberkuló-
zis, szamárköhögés, aggkór 
(végelgyengülés), gyermek-
ágyi láz, vérbaj, üszkösödés, 
hörghurut, cisztás fibrozis 
szerepel az 1818-as anya-
könyvekben. A „megholtak” 
70 %-a 12 év alatti gyermek. 
A csecsemők 50%-át elve-
szítették egy éves kora előtt. 
Azok halandósági aránya vi-
szont, akik megérték a fel-
nőttkort, hasonló volt, mint 
napjainkban. Nem volt rit-
ka az egészen magas életkor 
sem, A vizsgált esztendő-
ben két 98 esztendős, és két 
80 év feletti ember hunyt el 
aggkórban.

Mivel gyógyszertár 
még nem volt, 1839-ben 
Jankovich József, a házi 
gyógyszertárából, me-
lyet „a tudomány napon-
kénti haladására való fi-
gyelemmel”, „a helybéli 
sebész hozzájárultával” ál-
lított össze, „nagylelkiileg” 
osztotta az orvosságokat a 
„hozzá zarándokló szegé-
nyeknek”. Dr. Farkas Já-
nos helybéli orvos nevét is 
őméltósága említette meg 

1860-ban keltezett végren-
deletében. 1871-ben Rácz 
Almás egészségügyi kör 
székhelye volt, körorvos és 
szülésznő tartására köte-
lezett. Az alispáni jelenté-
sekben dr. Schmidt Oszkár 
(1881) dr. Schvartz Izsák és 
dr. Mészáros Lajos 1886-
1890 nevét olvashatjuk. 
1888-tól 1928-ig dr. Vajda 
Kálmán volt a körzeti or-
vos, aki alispáni engedéllyel 
kézi gyógyszertárt is mű-
ködtetett. A szülésznő Jan-
kovichné volt. 1888-ban 46 
orvos 21 gyógyszerész 143 
szülésznő volt Fejér várme-
gyében.

Az első önálló gyógyszer-
tárt 1899-ben „Megváltó” 
néven adták át a forgalom-
nak. A Szücs Miklós gyógy-
szerész tulajdonában lévő 
intézmény „csinos beren-
dezése és a beszerzett nagy 
mennyiségű gyógyszerek fe-
lett legnagyobb megelége-
dését és elismerését fejez-
te ki” a megyei főorvos. „A 
vizsgálat befejezte után ebéd 
volt a központi vendéglő ka-
szinói termében.” 

Németh Miklósné
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Fejlesztések a Jankovich Hotelben

Megszületett 
Rácalmás tökéletes, 
igazi olasz pizzája

A régió képzeletbe-
li szállodai és gasztronómi-
ai térképén egyaránt meg-
határozó pont a rácalmási 
Jankovich Kúria Hotel és 
Étterem. Szolgáltatásaikban 
elismerten magas minőséget 
képviselnek, nem véletlen, 
hogy a 2007-es megnyitása 
óta az üzleti vendégek és a 
konferenciaturizmus kedvelt 
célpontja a hotel. Emellett 
privát vendégek, családok is 
szívesen töltenek el itt egy-
egy wellnesshétvégét, akik 
a magas színvonalú szolgál-
tatások mellett a rácalmási 
Duna-part varázslatos ter-
mészeti környezetét is élvez-
hetik. A hotel éttermének 
koreai és magyar ételkülön-
legességeket egyaránt fel-
vonultató kínálata pedig jó 
ideje már nemcsak a szálló-
vendégek körében ismert és 
kedvelt, hanem a környék-
beli ínyencek is szívesen fo-
gyasztanak el egy finom ebé-
det vagy vacsorát náluk.

A koronavírus-veszély-
helyzet miatt március vé-
gétől ugyan üzemszünetre 
kényszerültek, ám a koro-
navírus által okozott „kény-
szerpihenő” heteit haté-
konyan használták fel: 
befejeződött a házban egy 
nagyszabású rekonstrukciós 

folyamat, meséli Szabó At-
tila szállodaigazgató. Épü-
letgépészeti felújításokat vé-
geztek a wellnessrészlegen, 
bizonyos tereik belsőépíté-
szeti szempontból is meg-
újultak, de a fő változások 
a konyhafronton zajlottak. 
Tudatos szakmai tervezést 
követően a legkorszerűbb 
konyhatechnológiát építet-
ték be a minél magasabb 
színvonalú vendéglátás ér-
dekében. Praktikusabb lett 
a helykihasználás, bővült a 
hűtési és tárolókapacitás, va-
lamint új pék- és cukrász-
műhely is létesült.

A fejlesztésekkel pár-
huzamosan újrastrukturál-
ták az éttermi kínálatot is, 
a hotel étterme a csúcsga-
sztronómia mellett populá-
risabb irányba is nyitott. A 
Varga Dániel séf vezetésé-
vel készülő ételeiket illetően 
azonban továbbra is alapelv 
maradt, hogy csak a legma-
gasabb minőségű alapanya-
gokból dolgoznak és idő-
ről-időre megjelennek az 
étlapon a szezonális zöldsé-
gek és gyümölcsök is.

A koreai ételkülönleges-
ségek és a gourmet degusz-
tációs menük mellett a jö-
vőben egy jó rántott hús, 
vagy egy ütős burger ked-

véért is érdemes lesz betér-
ni a hotel éttermébe. Céljuk, 
hogy a környéken élő, vala-
mint az ország távolabbi ré-
szeiből, illetve külföldről 
érkező vendégek igényeit 
egyaránt ki tudják elégíte-
ni, legyenek akár a hagyo-
mányos magyaros ízek ked-
velői, az autentikus koreai 
konyha rajongói vagy kísér-
letező kedvű gasztronómiai 
„világjárók”.

Június elején elindult az 
étterem ételeinek házhoz-
szállítása is, Rácalmás, Kulcs 
és Dunaújváros területén. A 
kiszállított ételekhez illő ita-
lokat is rendelhetnek a ven-

dégek, akik így egy komplett 
éttermi étkezés hangulatát 
teremthetik meg otthonuk-
ban. Június közepén pedig 
debütáltak az étterem több 
hónapos munkával tökéletes 
minőségűre fejlesztett pizzái 
is, amelyeket tradicionális 
olasz alapanyagokból készí-
tett, hosszú pihentetési idejű 
tésztából sütnek különlege-
sen finomra. 

A július elsejei újranyitást 
követően tehát megújult ét-
lappal, minőségi programkí-
nálattal és sok-sok élmény-
nyel várja régi és új vendégeit 
Rácalmáson a Jankovich 
Kúria Hotel és Étterem.
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Kiskakas Vendéglő 
06-25-440-185       06-30-263-6445 

 Leves 
(Csak leves 350 Ft) 

A menü 1250.- 
(Csak második: 1050 Ft) 

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

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

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

06.29. hétfő Karfiol leves Rántott sajt, hasáb Mákos nudli  Mátrai borzaska, hasáb Sült csirke comb filé, párolt 
zöldség 

06.30. kedd Tojás leves Roston csirke mell, pirított 
dara gyümölcs mártás Rántott csirke comb rizs Sült oldalas, tört burgonya  Majorannás rántott csirke 

mell, kukoricás rizs 

07.01. szerda Zöldborsó leves Rántott halrudacska, burg 
püré Káposztás tészta Mexikói sertés ragu, tészta Cézár saláta 

07.02. csütörtök Grízgaluska leves Rántott sertés szelet,rizs Kelkáposzta főzelék, sertés 
pörkölt Sertés pörkölt, tarhonya Rántott hal, hasáb ,tartár 

07.03. péntek Lencse leves Túró gombóc Tavaszi sertés ragu, rizs Brassói aprópecsenye Sajtkrémmel töltött csirke 
mell, francia rakott burgonya 

07.04. szombat Gulyás leves Rántott sertés szelet, rizs 

07.06. hétfő Sárgaborsókrém leves Rántott csirke mell ,hasáb Burgonyás kocka, csemi ubi Baconnal, sajttal töltött 
rántott szelet, steak b. 

Fűszeres, fokhagymás harcsa 
citromos mártás, rizs 

07.07. kedd Tárkonyos csirke ragu 
leves Lecsós virsli, tarhonya Csirkepaprikás tészta Bakonyi sertés szelet, hasáb Hawaii,csirke mell, rizs 

07.08. szerda Paradicsom leves Mákos tészta Vadas sült hús tészta Majorannás tejfölös sertés 
ragu, rizs 

Olaszos csirke mell, spenótos 
gnocchi 

07.09. csütörtök Hús leves, csigatészta Milánói makaróni Zöldbab főzelék, sült virsli Milánói sertés borda Csőben sült csirkés brokkoli 

07.10. péntek Frankfurti leves Nutellás mini gombóc Rizses hús Sertés paprikás, tarhonya Natúr csirke mell, görög 
saláta 

07.11. szombat Sertésragú leves Töltött csirke comb, petrezselymes burgonya 

07.13. hétfő Zöldség leves Carbonara spagetti Paradicsomos káposzta, 
sült hús 

Kolbásszal, baconnal, sajttal 
töltött rántott szelet, rizs 

Rántott csirke mell, párolt 
zöldség 

07.14. kedd Tarhonya leves Zöldborsó főzelék, pipi 
fasírt 

Rántott csirke comb, rizi-
bizi 

Cigány pecsenye, vegyes 
köret 

Sokmagvas csirke mell, 
metélő hagymás burgonya 
püré 

07.15. szerda Zöldborsó leves Meggymártás pirított dara, 
sült husi Párizsi csirke mell, rizi-bizi Magyaróvári sertés szelet, 

vegyes köret 
Fűszeres sült csirke mell, 
párolt brokkoli 

07.16. csütörtök Dara galuska leves Zöldborsós sertés tokány, 
tészta Rántott tök, rizs Mustáros tejfölös csirke 

comb, rizs 
Sült kacsa falatkák, párolt 
káposzta, rizs 

07.17. péntek Fejtett bableves kakaós palacsinta Rakott karfiol Székely káposzta grill sajt, grill zöldség 

07.18. szombat Zöldborsó leves, csirke aprólékkal Sült tarja, fűszeres burgonya 

07.20. hétfő Brokkoli krémleves Rántott sajt, rizi-bizi Gomba pörkölt, tészta Borsos tokány, tarhonya Mexikói csirkés penne 

07.21. kedd Májgombóc leves Bolognai spagetti Lencse főzelék ,vagdalt Tarhonyás hús, kovászos 
uborka Három sajtos, csirkés farfalle 

07.22. szerda Lebbencs leves Grízes tészta, lekvár Lecsós csirke máj, tarhonya Köröm pörkölt, főtt burgonya Yoghurtban pácolt csirke 
mell, rizs 

07.23. csütörtök Tejfölös burgonya leves, 
kolbásszal 

Paradicsomos húsgombóc, 
főtt burgonya Rakott burgonya Hentes tokány, rizs Natúr csirke mell, coleslaw 

saláta 

07.24. péntek Palócleves Szilvalekváros nudli Babfőzelék, sült debreceni BBQ oldalas, steak burgonya Csirke gyros tál 

07. 25. szombat Bableves Rántott csirke mell, petrezselymes burgonya 

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. 

 Július hónapban az „A menü” diák adagban is kérhető, ebben az esetben 800 Ft/adag levessel. 
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Lapunk következő száma
A Rácalmás újság legközelebbi száma 2020. július 24-én, pénte-

ken jelenik meg. 
Lapzárta: 2020. július 13-án, hétfőn. Kérjük, hirdetéseiket, meg-

jelentetésre szánt írásaikat, információikat, meghívóikat legkésőbb 
június 13-ig juttassák el a szerkesztőbizottságnak.

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

E-mail cím: racujsag@gmail.com
szerkesztőbizottság

Rácalmásra költözött a redőny doktor.
Új redőnyök, szúnyoghálók készítése, 

valamint régiek javítása.
Kiszállási díj nincs!

Minden típusú 
asztalos munkát 

vállalok!
Továbbá szúnyoghálókeret 

és kerítésléc készítését, valamint 
fa lépcsők felújítását. 

Telefonszám: 06-70/234-5228

Rácalmás 
Rácalmás Önkormányzatának kiadványa

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Szántó Béla (elnök), Bíró Béla. 
Szerkesztőség levélcíme: 2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19. Telefon: (25) 440-001
Nyomdai munkák: Hibridlevél Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 107-113. 

Felelős vezető: Lénárt Balázs ügyvezető

Megújuló energiaforrás 
a helyi erdőkből

A VADEX Mezőföldi Zrt. a Közép-Dunántúli régi-
óban, mintegy 19 ezer hektáron folytat erdő- és 29 500 
hektáron vadgazdálkodási tevékenységet. A székesfehérvári közpon-
tú vállalat tevékenysége az erdő- és vadgazdálkodás teljes vertikumát 
felöleli.

Az erdőgazdaság minden erdészkerületében lehetőséget biztosít a 
lakosság számára tűzifa vásárlására, illetve gyűjtésre. Fontos kiemelni, 
hogy a tűzifa fenntartható gazdálkodásból származik, azaz a kivágott 
fák helyére csemeték kerülnek. 

A fa mindig jó választás, mert a legrégebb óta használt energiahor-
dozó, megújuló energiaforrás, fenntartható gazdálkodás mellett végte-
lenül rendelkezésre áll, környezetbarát tüzelőanyag, regionális szinten 
elérhető, ezáltal csökkenti a szállításból származó környezetterhelést.

A téli tűzifát most érdemes beszerezni, mert az időben megvásá-
rolt, és így kellően kiszáradt fa fűtőértéke sokkal magasabb, mint a 
frissen vágott, vizes fáé. Akár 30 százalékot is spórolhat a fa mennyisé-
gén, és így a vételáron, aki száraz fával fűt. Akinek lehetősége van fedett 
helyen tárolni a tűzifáját, annak érdemes akár két évre előre is vásárolni, 
mert így valóban a maximum fűtőértéket tudja kihozni téli tüzelőjéből.

Az erdőgazdaságoktól származó tűzifa egyben garancia arra is, 
hogy a vásárló valóban a kifizetett mennyiséget kapja kézhez, hiszen 
köbméterben történik az elszámolás, nem pedig súly alapján, ami ned-
ves fa esetében sokkal nagyobb értéket mutat. Az állami erdőgazda-
ságok minden esetben számlával és szállítójeggyel igazolják, hogy le-
gálisan kitermelt fát vásárol a vevő. Ez azt is jelenti, hogy a faanyag 
fenntartható erdőgazdálkodásból származik, ahol minden fa utánpót-
lása biztosított.

Válassza a megújuló energiaforrást, válassza a helyi Erdőgazdaságot!

Ez az Ön

hirdetésének 
a helye!
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JANKOVICH-KÚRIA RENDEZVÉNY- 
ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT

A koronavírus miatt idén egy időre betiltották a lakodal-
mak megtartását, emiatt a házasulandó párok álmai is átala-
kultak vagy épp meghiúsultak. A Jankovich-kúria is érintett 
lett az esküvői szolgáltatók korlátozása miatt. A dolgozók 
azonban nem tétlenkedtek, hanem neki láttak a nagyobb 
horderejű munkálatoknak. Kerítésünk lefestésre került és az 
esedékes épület-karbantartási munkálatok is megtörténtek. 
A kastély parkja teljes virágpompában úszik, gyönyörű zöl-
dellő szőnyeg fogadja a sétáló vendégeket. Soha nem látott 
mennyiségű rózsa ontja az illatát és színeivel örvendeztet 
mindenkit. Kedvet kaptak a fotósok is, akiknek köszönjük a 
csodálatos képeket, amiket megosztanak velünk. 

A kastély parkján kívül, az önkormányzati intézmények 
dolgozóival együtt „karbantartottuk” a kerékpárút melletti 
ágyásokat, ültettünk egynyári virágokat és rendületlenül lo-
csoljuk ezeket, amint az időjárás úgy kívánja. A sportcsarnok 
dolgozói segítségével megújult a levendulás kert, nekik kö-
szönhető a buszmegállók kulturált megjelenése is. Az óvodai 
dolgozók a temetői kerítés festésében és a tó hínármenetesí-
tésében is részt vettek. A művelődési ház dolgozói átvállal-
ták a klubjaik által örökbefogadott kertek gondozását, meg-
tisztították a hirdetőtáblákat város szerte.  A szociális ágazat 
dolgozói beültették a régi városháza előtti területet, valamint 

a temetői dolgozók széppé varázsolták környezetüket. Raj-
tuk kívül még nagyon sokan igyekeztek, hogy Rácalmáson 
a megszokott tisztaságban és környezetben sétálhasson akár 
egy helyi lakos, akár a hozzánk ellátogató vendégek is. 

A vírus elmúltával lassan minden visszatér a megszokott 
mederbe, újra nyitnak az intézmények, az átvállalt feladatok 
ismét a „jogos” gazdájukhoz kerülnek vissza. 

Június végétől ismét lakodalmi sokaság népesíti be a kú-
ria udvarát és termeit. Terveinkhez képest kicsit átalakult az 
idei év, de a legjobbakat remélve újból beindítjuk az esküvői 
szezont. 

Köszönjük a kitartás és a támogatást!

Bodnár Edina
Jankovich-kúria


