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HIREK

Népi motívumokkal ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját
PAUER GERGELY PÉTER

A művelődési ház hímző szakkörének kiállításával ünne-
peltük meg városunkban a Magyar Kultúra Napját. A megnyi-
tón Balogh Attila, a művelődési ház vezetője köszöntötte a 
megjelenteket, aki elmondta, hogy a 2023-as év különleges 
mérföldkő lesz a magyar kulturális életben, hiszen a több 
irodalmi és művészeti bicentenárium mellett az idei évben 
Veszprém és a Balaton régió tölti be Európa Kulturális 
Fővárosa címet, így számtalan magas színvonalú esemény 
irányítja majd Magyaroszágra a világ figyelmét.

Himnuszunk születése napját, január 22-ét, legújabb kori 
történelmünk avatta a Magyar Kultúra Napjává. Ez az a nap, 
amikor főhajtással emlékezhetünk meg legfontosabb közös 
kincsünkről, arról, amely jelzőjét és minősítését adhatja lé-
tünknek, amely megkülönböztet bennünket más népektől. Ez 
a magyar kultúra. Nem különb és nem több, mint más nem-
zetek kultúrája, de földrajzi és történelmi helyzete által külö-
nös státusú: a velünk együtt élő népek felelősséggel gondo-
zott kultúrájának megőrzésében betöltött szerepe által.

A magyar kultúra életünk érdekében kifejtett cselekvés és 
nemzeti azonosságtudat egyszerre. A kulturális hagyomány és 
érték – amelyet történelmünk során létrehoztunk – ad igazo-
lást fennmaradásunkhoz. Ebben a folyamatban nemesedett 

kultúránk őrizte meg a falvak hagyományát, a nép ajkán szüle-
tő dalokat, keze által formált eszközöket, motívumokat, a kas-
télyok és kúriák szervező erejét és műveltségét. És mindenek-
előtt talán a legfontosabbat az anyanyelvet, amely egyformán 
szól mindenkihez, s amelynek megkülönböztetett szerep 
jutott és jut az életünkben.

A magyar kultúra nemzeti kincs, olyan értékek, ereklyék, 
ideák alkotják, amik sokszor ott vannak az otthonunk minden 
szegletében, a gardrób szobában, a fás kamrában, az élés kam-
rában, a szekrény mélyén, – mindenesetre velünk élnek.

A néphagyományok, a népi motívumok, a tájegységek 
gazdagsága pont ilyen kulturális kincs nekünk és nagyon 
örülök annak, hogy a művelődési ház keretein belül működő 
hímző szakkör megőrzi számunkra ezeket a kincseket és időn-
ként be is tudjuk mutatni. - fogalmazott az intézményvezető.

A hímzésekből, kézimunkákból összeállított tárlatot 
Horváth Lászlóné, a hímző szakkör vezetője nyitotta meg. Az 
esemény nívóját Janovszki Csenge népdalénekes emelte, aki 
zoboralji és kalotaszegi népdalcsokrot adott elő. A kiállítás 
március közepéig látogatható a művelődési házban, előzetes 
egyeztetéssel.

  Isten, álddmeg a 
magyart !
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Városházi Hírek
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 

december 07-én tartotta a soron következő testületi ülését. A 
Képviselő-testületi ülést megelőzően az anyagok kiküldésre 
kerültek a képviselők részére. 

2022. december 07-i testületi ülésen meghozott fonto-
sabb döntések:

· Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, 
hogy az I. számú fogorvosi praxis 2023. február 1-vel az 
önkormányzat működtetésébe kerül át és a feladatellátást 
heti 30 órában Dr. Juhász Orsolya Virág fogorvos látja el.

· Elfogadásra került Ács Város Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

· A Képviselő-testület az előterjesztés szerint jóváhagyta a 
2023. évi belső ellenőrzési tervet, valamint elfogadta a 2022 – 
2027. időszakra szóló Ács Város Önkormányzat Helyi Esély-
egyenlőségi Programját.

· Elfogadásra került Ács Város Képviselő-testületének 
2023. évi munkaterve.

· A Képviselő-testület elfogadta, hogy a megemelkedett 
energiaárak és egyéb költségek miatt a Komárom és Környéke 
Önkormányzati Társulás keretében ellátandó központi orvosi 
ügyelet 2022. évre tervezett hozzájárulása Ács város vonatko-
zásában lakosságarányosan 149.061 Ft-tal emelkedjen.

· Elfogadásra került az Ácsi Kinizsi S.C. által használt Ács, 

Gyár u. 81. sz. alatti ingatlan ingyenes használatba adásáról 
szóló megállapodás. 

· A Képviselő-testület elhatározta, hogy a Bakonyalja-
Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület által meghirdetett 
LEADER Közösségi célú fejlesztések támogatása pályázat 
keretében az Agrotec Kft - től 1 darab FERRIS ISX 2200 Z 52" 
zero fordulókörös fűnyíró gépet szerez be bruttó 6,999,002,- 
Ft összegben. A projekt 100 %-os támogatási intenzítású.

· A Városi Sportcsarnokban történt szakértői vizsgálat tar-
talmazza az épület napelemei által termelt energia fűtési célú 
felhasználásának lehetőségét, ezért a Képviselő-testület elha-
tározta, hogy a Sportcsarnokban a fűtés gazdaságossá tételé-
hez, hőszivattyú és termoventillátorok beszereléséhez áraján-
latokat kér be. A későbbiekben pályázati lehetőség megnyí-
lása esetén pedig a Sportcsarnok külső falának és tetőszer-
kezetének szigetelésére is sor kerülne.

Amennyiben az önkormányzat anyagi lehetőségei engedik, 
akkor a napelemmel rendelkező Szociális Alapszolgáltatási 
Központban klímaberendezések beszerzését határozta el a 
Képviselő-testület.

· A Képviselő-testület hozzájárult, hogy az Ácsi Adventi An-
gyalok egyesület az Ács helységnév megnevezést elnevezésé-
ben használja, és azt az illetékes törvényszék számára beje-
lentse. 

Életkezdési támogatás, és első lakáshoz jutók
megállapodásainak aláírása, és ünnepélyes átadása

2022 december. 14-én a Polgármesteri Hivatal dísztermé-
ben került sor idén immár 3. alkalommal az életkezdési támo-
gatások és első lakáshoz jutók támogatásának ünnepélyes át-
adására. 

Ahogyan már az elmúlt számos alkalommal is a jelenlévők a 
Bóbita Óvoda kisóvodásainak színvonalas műsorát tekint-
hették meg, majd településünk polgármestere Dr. Szentirmai 
István köszöntötte a jelenlévő családokat, és gyermekeket.  A 
már hagyománnyá vált emléklap, és virág átadása után melyet 
az újszülött gyermekek részére a város vezetése személyesen 

adott át a jelenlévő szülők és gyermekeik részére. a támogatá-
sok kifizetésére került sor.

Ünnepségünkön az egyszeri 50.000.-Ft-os pénzbeli jutta-
tásban 11 család részesült összesen 550.000.- Ft. támogatás-
ban.

A rendezvényen a Polgármester Úr gratulációját fejezte ki 
az első lakáshoz jutott családok részére is. A támogatási szer-
ződések aláírása után a támogatás összege is az ünnepség ke-
retein belül a került átadásra. Az eseményen 5 család részesült 
összesen 2.100.000.-Ft. juttatásban.

Segített a kormány az energia kiadások kompenzálásában
A kormánytól az energia és élelmiszerárak nagymértékű 

emelkedésének kompenzálására Ács Város Önkormányzata 
102 millió forintot kapott normatív alapon a következőkre:

· óvoda és bölcsőde üzemeltetésére
· intézményi gyermek étkeztetésre 
· közvilágításra.
A támogatás mellett is szükség van a gázzal és elektromos 

árammal való takarékoskodásra. Ezért az intézményeinkben 

és a hivatalban is az eseményeket, munkaidőket bizonyos 
napokra koncentráljuk. A téli igazgatási szünet is ezt a célt 
szolgálta, mert az óvoda is csak az pénzásási telephelyen 
működött és pár bölcsődés gyerek felügyeletét is itt oldottuk 
meg.

Dr. Szentirmai István
polgármester
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Tisztelt Ácsiak!
Az Önök együttműködését kérjük egy tiszta, tisztább 

településkép érdekében!
Minden felelősen gondolkodó és a környezetére igényes Ácsi 

Polgártársunk segítségére szükség van ahhoz, hogy a 
közterületeink rendezettek és tiszták legyenek!

Első sorban Önökhöz szól ez a felhívás!

Kérünk mindenkit, akinek fontos a közterületeink, utcák, parkok tisztasága, hogy 
jelezzék, ha szemetes területet látnak, sőt fotóval, videóval is dokumentálják, ha 

szemetelőt látnak, hogy felléphessünk velük szemben!
Az önkormányzat kapacitása nem elegendő ahhoz, hogy ezt megelőzze, és ahhoz 
sem, hogy naponta járja végig a település egészét, és összeszedje a mások által 

igénytelen és teljesen szabálytalan módon eldobált hulladékot.

KÉRÜNK MINDENKIT, HOGY JELEZZE A SZEMTES TERÜLETEKET ÉS SEGÍTSE 
NÉVVEL, BIZONYÍTHATÓ MÓDON FOTÓVAL, VIDEÓVAL A SZEMETELŐK 

BEAZONOSÍTÁSÁT, HOGY A HATÁLYOS SZABÁLYOKNAK, RENDELETEKNEK 
MEGFELELŐEN FELLÉPHESSÜNK ELLENÜK!

Jelzéseiket a 06-34-340-011 telefonszámon, vagy személyesen várjuk!

Legyen ez a küldetés, a 
TISZTA ÁCS 

közös ügyünk!

Közlemény
Ács Város Önkormányzata által tervezett intézkedések az energiafelhasználás csökkentésére, illetve az 

energiaköltségek mérséklése érdekében: 

A kialakult többszörös gázáremelkedés miatt ahhoz, hogy 
az önkormányzat gazdálkodása működőképes maradjon, 
szükséges a gázzal és villamosenergiával való takarékoskodás. 

-Az Ácsi Pitypang Bölcsődében a gázfűtést akkor lehet elin-
dítani, ha a csoportszobákban a hőmérséklet 22 C fok alá esik. 
A 22 C fokot folyamatosan tartani kell a csoportszobákban..

- Az Ácsi Bóbita Óvodában, az Ácsi Bartók Béla Művelődési 
Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnokban, az Ácsi Polgármes-
teri Hivatalban, az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központban 
a gázfűtést akkor lehet elindítani, ha az intézményi dolgozók 
által használt helyiségekben a hőmérséklet 21 C fok alá esik.  A 
21 C fokot folyamatosan tartani kell ezekben a helyiségekben, 
ez fölé nem mehet a hőmérséklet. A bölcsödében és az óvo-
dában a nyári beruházásoknak köszönhetően, amely fűtéskor-
szerűsítést és nyílászáró cserét foglalt magában, valamint 
most megtörtént a kazánházi szerelvények és a folyosón hala-
dó csövek szigetelése is ezért egy 15 %-os megtakarítást vá-
runk.

- A Kormány által kihirdetett, a téli szünet meghosszabbí-
tására irányuló intézkedésekhez, valamint a központi közigaz-
gatási szervek kötelező igazgatási szünetre vonatkozó előírá-
sához csatlakozva 2022. december 22. – 2023. január 8.-ig az 
alábbi intézmények zárva tartanak: Ácsi Szociális Alapszol-
gáltatási Központ ennek részeként az Ácsi Pitypang Bölcsőde, 
az Ácsi Bóbita Óvoda Óvoda utcai épülete, az Ácsi Polgármes-
teri Hivatal, az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár, 
Városi Sportcsarnok és ennek részeként a Pénzásási Sportcsar-
nok. A művelődési ház nagytermét nem használjuk, az itteni 

foglalkozásokat a könyvtárba és a díszterembe átcsoporto-
sítjuk.

- A zárva tartás idejére az intézmények hőfokát 8 C fokra 
kell beállítani.

- A Kinizsi SC által használt sportház épülete 2022. decem-
ber 1.- 2023. január 31. között zárva tart, csak temperáló fű-
tést alkalmazunk.

- A Gárdonyi Géza általános Iskola pénzásási telephelyén az 
iskola által nem használt helyiségekben csak temperáló fűtést 
végzünk.

- Az orvosi rendelők azon helyiségeiben, ahol klímabe-
rendezés van ott 0 fok celsiusz külső hőmérsékletig avval fű-
tünk, ez alatt pedig gázzal.

- A karácsonyi ünnepeken hagyománnyá vált díszkivilágí-
tást advent egész idején csak a kastélyparkban üzemeltetjük 
16-21 óra között. A Fő úton csak a városi karácsonyfa kivilágí-
tására fog sor kerülni.

- A helytörténeti kiállításnak helyet adó Bagolyvár épületét 
a fűtési időszakban bezárjuk, nem üzemeltetjük. 

- Az önkormányzat valamennyi intézménye tekintetében 
visszafogtuk kiadásainkat. 

- Az önkormányzat bevételeinek növelése érdekében 
2022. október 1. napjától a térítési díjakat és a lakbéreket 15 
%-kal emelte meg.

A város tisztaságához szükség van mindenkire, aki ezt nem nézi jó 
szemmel, és akit zavar az utcai szemét látványa.

Köszönettel:
Ács Város Önkormányzata

Dr. Szentirmai István
polgármester
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2023. január 22-én a vasárnapi istentiszteleten, Ácson,
a Himnusz születésének 200. évfordulóján a

magyar kultúra napján elhangzott megemlékezés
GERECSEI ZSOLT ref. lelkész

Ha az országot-világot járjuk, sokszor 
egy-egy nevezetes helyen úgy érezzük, 
hogy a hely szelleme „benne van a leve-
gőben”. Minden lélegzetvétellel kikerül-
hetetlenül beszívjuk, magunkba építjük, 
ami ott történt, s így részévé leszünk a 
helynek, s részünkké lesz a hely üzenete. 

Talán legismertebb helyeinkről szól-
va értjük meg igazán: Eger, ahol minden-
ki szinte büszke honvédő hőssé válik. 
Visegrád, ahol mindenkiből előbújik a lo-
vag vagy a királykisasszony. Mohács, ahol 
minden lélek megcsendesedi és elme-
rül.

Így vagyok én Csekével, valahányszor 
a faluban megfordulok, a temetőben 
megállok. Még ha ki sem szállok az autó-
ból, csak keresztülmegyek a falun, azt ér-
zem, hogy itt van a levegőben: „magyar-
nak kell lennünk”! Magamban Kölcsey 
neve és alakja, a Himnusz szavai pereg-
nek. Szatmárcsekén a levegővel azt szív-
juk magunkba, hogy itt minden magyar-
nak magyarnak kell lennie! Meg azt, 
hogy Isten oltalma alá kell futnunk, ha 
nemzetünket szeretjük és annak meg-
maradását, boldogulását kívánjuk.

1823. január 22-én Kölcsey Ferenc 
Csekén papírra veti a Himnuszt, a ma-
gyar nép zivataros századaiból. Azt a 
himnuszt, amiből nemzetünk himnusza 
lett.

De mit is csinált Kölcsey Ferenc, ami-
kor papírra vetette sorait?

Nem nehéz megválaszolni: imádko-
zott! Odafordult isten felé, leborult, és 
közbenjáró imádságot mondott a ma-
gyarságért. Mégpedig úgy, hogy ízig-
vérig része a népnek és az imádságnak. 
Egyikből sem vonja ki magát. A magyar 
nép dicsősége, de bűneinek terhe is az 
övé; - s az övé is része as népének. Élete 
ugyanúgy, mint népéé, Isten szánalmá-
ra, áldására szorul. És Isten áldása, szá-
nalma, bűnbocsánata ha kiárad népére, 
azzal együtt árad az ő személyes sorsára 
is, és fordítva is igaz.

S mit tett még? Talán nem véletlen, 
hogy a Himnusz azon a dallamon túl, 
amelyen megtanultuk énekelni, eléne-
kelhető a 130. zsoltár dallamára is. Miről 
szól ez a zsoltár? A mélységből kiáltok, 
Uram – ha a bűnöket számon tartod, ki 
állhat meg? De te irgalmas vagy! Bízzál, 
Izráel az Úrban, az Úr megszabadítja 
Izráelt bűnéből! Az ószövetségi Izráel 
bűnei miatt a mélységbe került, Isten 
irgalmára szorul. Alapvetően ott csenge-
nek Himnuszunkban ezek a gondolatok, 
csak a „magyar Izráellel” kapcsolatban, 
ahogyan a reformátorok nevezték né-
pünket. A korban szokás volt ismert zsol-
tárdallamokra új énekeket, dicséreteket 
írni. Éppen a 19. század elején született 
így az „új” magyar református énekes-
könyv, benne számtalan ma is énekelt 
dicséret. Talán a – a református Kölcsey, 
el is dúdolta (ha tudatosan e versmér-
tékre, dallamra írta) költeményét. Ha 

nem válik Erkel Ferenc méltóságot su-
gárzó zenéjével nemzeti himnusszá, 
zsoltáros reformátusságunk hagyomá-
nyába illeszkedve, sok zsoltárparafrázis-
sal, dicsérettel együtt kegyességünk 
szent énekeként is helye lenne – mint 
van is – református életünkben.

Mondanivalójában benne gyökered-
zik Isten gondviselése, az ember bűne, 
Isten irgalma, áldásosztó lénye. Újra fel-
emeli az ősi magyar keresztyén történe-
lemszemlélet zászlaját. Legújabb néze-
tek szerint már a honfoglalás előtt, a Ka-
zár birodalomban megismerte népünk 
az ott élő – és a fejedelmi udvart is átjáró 
– ószövetségi zsidó valláson át Izráel 
küldetéses tudatát, Isten Izráel életében 
megmutatkozó büntető és felemelő ha-
talmát. Ettől fogva hordozhatja magá-
ban a maga küldetéstudatát, már így 
érkezett a Kárpátok szent bércei közé; -  
s a keresztyén világban példátlanul, így 
viselték a magyar szent királyok dinaszti-
ájának tagjai az ószövetségi Saul, Dávid, 
Salamon neveket, együtt a magyar 
Árpád, Álmos nevekkel. Már a tatárjárás 
után megszületett siralmas énekek is 
képviselik Izráel és a magyar nép sorkö-
zösségének jeleit, felfedezve és kimond-
va a párhuzamokat. Ezt csak újra felerő-
sítette a reformáció, annak is lutheri tör-
ténelemszemlélete (pl. a török Góg és 
Magóg népe), amit a hitvallási tekintet-
ben Kálvin mellé köteleződő magyar 
reformátusság továbbra is megtartott. 

Befejezésül még egy gondolat: Isten 
gondviselése az „időzítésben”. 1541-
ben elesik Buda, az ország három részre 
szakadásának évében Sárvárott megje-
lenik Sylvester János újszövetség-for-
dítása. Amikor „minden szétesik”, Isten 
gondoskodik az ige megjelenéséről és 
mindent átjáró és összefogó szolgálatá-
ról. 1823. A reformkor hajnala. Az ország 
nagy lélegzettel nekibuzdul: magára ta-
lálni, talpra állni, fejlődni. Csekén valaki 
lehajol a papír fölé, belenéz a Szentírás 
és a protestáns hagyomány tükrébe, és 
imádkozni kezd: „Isten, áldd meg a ma-
gyart…!” Talán a reformkor lelki alapve-
tése, muníciója!

Mit tegyünk? Imádkozzunk! Énekel-
jünk! Vegyük komolyan magyar reformá-
tus küldetésünket! Ne adjuk ki kezünk-
ből a bibliai szemléletet! Isten a történe-
lem ura, embernek, népnek gondviselő-
je. Övé a hatalom, igazság, szánalom, 
szeretet, bűnbocsánat, megváltás – az 
áldás!
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Az ácsi óvoda örülhetett a járási bál bevételének

Az esemény az óvodások betlehemes 
műsorával vette kezdetét. Ezt követően 
az átadón Molnárné dr. Taár Izabella, a 
járási hivatal vezetője arról beszélt, meg-
hatotta a bálon tapasztalt összefogás. 
Hozzátette, ehhez az eseményhez mind 
a kilenc járási és a megyei önkormányzat 
is csatlakozik. Hangsúlyozta, a járás vál-
lalkozóitól, gazdasági szereplőitől is 
jelentős összegeket kaptak. Felidézte, 
az összefogást erősítette az is, hogy dr. 
György István államtitkár vállalta a véd-
nökséget a gála fölött.

Czunyiné dr. Bertalan Judit ország-
gyűlési képviselő hangoztatta, a járási 
bálon amellett, hogy segítenek, a tele-

KÖRTVÉLYFÁY DINA / Kemma.hu Fotók: NAGY TAMÁS

pülések is bemutathatták büszkeségei-
ket, dalkörök, néptánccsoportok, továb-
bi tehetségek léphettek fel a vacsora e-
lőtt. Így az adományozók nem csupán 
adnak, élményeket kapnak cserébe.

– Csupa jó ember gyűlt össze, és elin-
dult az adakozásnak egy önzetlen és 
rendszeres formája a járási bálok elkez-
dődésével – fogalmazott az országgyű-
lési képviselő. – Mint ahogy minden év-
ben, most is jó helyre érkezett az összeg, 
hiszen az ácsi intézményben egy újabb 
fejlesztés kezdődik, amelyet ez a pénz 
jól kiegészít majd.

Popovics György, a megyei közgyűlés 
elnöke arra mutatott rá, a karácsonykor 

kapott rengeteg ajándék nem szabad, 
hogy elfelejtesse az igazi értékeket. 
Magával hozta a megyei önkormányzat 
naptárát és kiadványait is, amelyekkel a 
megyei értéktárat és a Komárom-Eszter-
gom megyeiséget igyekeznek népszerű-
síteni.

Dr. Kancz Csaba főispán köszönetet 
mondott Molnárné dr. Taár Izabellának a 
járási bál szervezéséért, majd az óvodás 
gyermekek betlehemes műsorát dicsér-
te, és azokat méltatta, akik hozzájárultak 
az összegyűlt összeghez.

Héreginé Major Ilona óvodavezetőtől 
megtudtuk, hogy az adományból egy ré-
gi álmot szeretnének megvalósítani az 
óvoda udvarán. A pénzből a TOP plusz 
pályázatos felújítás után egy szabadtéri 
színpadot szeretnénk létrehozni az ud-
varon, ami közvetlen kapcsolatban lesz 
az óvoda épületével. Már beépítésre ke-
rült egy terasz ajtó ahonnan a gyerekek 
évzáró, vagy anyák napi rendezvény 
alkalmával a színpadra léphetnek. Emel-
lett koncertek és mese előadások szín-
tere is lehet ez a színpad. - mondta el az 
óvodaveztő. Tényleg egy régóta megva-
lósításra váró ötletről beszélünk, hiszen 
már egy ostorfát is elültettek a terüle-
ten, hogy amikor megvalósul majd a szín-
pad, legyen ami árnyékot tart a gyere-
keknek.  

A járási jótékonysági bált tavaly hetedik alkalommal szervezték meg. Az eseménynek októberben a komáromi 
Csillagerőd adott otthont. A bevételt ezúttal az ácsi Bóbita Óvoda nyerte, amelyet az év végén ünnepélyes keretek 
között vehetett át az ácsi intézmény vezetője, Héreginé Major Ilona. Az óvoda  mintegy 2 millió forinttal gazdagodott.

VISSZAPILLANTÓ
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Karácsonyi ünnepség az idősek klubjában

Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ decemberi programjai

Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ a 2022 december 20-án tartot-
ta az Idősek klubjának karácsonyi ünnep-
ségét. A klubtagok aktív résztvevői vol-
tak az eseménynek, hiszen novembertől 
versekkel és közös énekkel is készültek a 
jeles alkalomra. A közös készülődést és 
az ünnepség perceit a meghittség és 
bensőséges hangulat jellemezte. Az 
együtt töltött idő és a közös szereplés 
tette igazán örömtelivé az alkalmat. A 
műsort követően Gerencsérné Járóka 
Erzsébet köszöntötte a kis közösséget, 
és régi idők karácsonyát idézte fel egy 
kedves történettel. A város vezetésének 
képviseletében dr Szentirmai István 
polgármester úr mondott pohárköszön-

tőt. A Delirest jóvoltából az ünnepségen 
finom falatok is várták a klubtagokat a 
műsor után. A közös beszélgetések régi 
idők emlékeinek felidézése tette teljes-
sé a karácsonyi délutánt. A megjelentek 
egy karácsonyi varázslatnak és a szavak-
kal nehezen kifejezhető szeretetnek le-
hettek részesei ezen a napon. Az ünnep-
ség végén ajándékcsomagot is kaptak a 
klub tagjai.

A Szolgálat munkatársai az ellátottak 
nevében is szeretnénk köszönetüket 
kifejezni Ács Város Önkormányzatának, 
a Delirest Kft-nek valamint Nagy Sándor-
né képviselő asszonynak a támogatá-
sért, amellyel szebbé válhatott ez az 
ünnep.  

Karácsony közeledtével az Ácsi Szo-
ciális Alapszolgáltatási Központ Család 
és Gyermekjóléti Szolgálatának munka-
társai is ünnepi készülődésbe kezdtek. 
Az első program, amely december 24-ig 
mindennap újabb meglepetéssel társult 
az Adventi Kalendárium volt. 

December 5-én a Szolgálat munka-
társai mikulásváró kézműves foglalko-
zást tartottak, melyen maga a Télapó is 
tiszteletét tette. Délután a gyermekek 
lelkesen és kreatívan készítették el a kü-
lönféle mikulásfigurákat, a folytatásban 
pedig kitörő örömmel, hangosan zengő 
dalokkal fogadták a Nagyszakállút. Ter-
mészetesen az ajándék sem maradt el. 
Télapó jóvoltából a délután végén min-
denki egy-egy kedves meglepetéssel tá-
vozhatott. 

A decemberi programok sora folyta-
tódott. Az ünnep közeledtével a gyer-
mekek körében is lázas készülődés vette 
kezdetét. A próbák során szorgalmasan 
gyakorolták a karácsonyi ünnepségen 
előadott betlehemi játékot és dalokat. 
2022.12.19-én került sor a meghitt han-
gulatú ünnepélyre, melyre az általános 

iskoláskorú, a Szolgálattal kapcsolatban 
álló gyermekeket friss péksüteménnyel 
és szaloncukorral teli asztallal várták. 
Akik nem tudtak részt venni az ünnepsé-
gen, őket a Szolgálatnál a feldíszített 
karácsonyfa várta, mely alatt szintén sok 
meglepetés lapult. 

 Az Ácsi Adventi Angyalok nagylelkű 
felajánlásának köszönhetően 57 kisgyer-
meket tudtak, az előző évektől eltérően 
magasabb összegben – gyermekenként 
mintegy 5000 forintért –, új, személyre 
szabott játékokkal megajándékozni. Az 
Ácsi Adventi Angyalok támogatása kivé-

teles és példaértékű, amelynek hagyo-
mánya korábbi évekre tekint vissza. A 
gyermekek hatalmas örömmel bonto-
gatták a névre szóló csomagokat, me-
lyekkel sikerült boldogabb, mosollyal 
teli ünnepet varázsolni számukra. Az 
Angyalok adományának köszönhetően a 
játékok mellett a megajándékozott 28 
család számára egy-egy kilogramm sza-
loncukor is átadásra került, melyeket 
mindenki nagyon hálásan fogadott. 

A hét hátralévő részében a győri Du-
na House Ingatlaniroda manói által ké-
szített ajándékokat juttatták el a csillogó 

Szépkorú köszöntése
2023. január 19-én Ács Város Polgármestere és Anyakönyv-

vezetője köszöntötte 90. születésnapján Sörtély Ferencnét 
otthonában. 

A szépkorú kérte a jubileumi köszöntését, melyet a 
255/2008(X.21.) Kormányrendeletben foglaltak alapján 
örömmel teljesített az önkormányzat.

A köszöntés során Polgármester Úr átnyújtotta számára az 
Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot is.

Városunk nevében ajándékkosarat kapott az ünnepelt, 
akinek további jó egészséget kívánunk!

VISSZAPILLANTÓ

VISSZAPILLANTÓ
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szemű apróságoknak, Molnár József 
lelkész pedig cipősdoboz ajándékokkal 
készült a Jegespusztán és Vaspusztán 
élő gyermekeknek. 

Tartós élelmiszerrel segítették a 
legelesettebbeket

 Az elmúlt év váratlan eseményei, az 
élelmiszer- és energiaárak gyors ütemű 
növekedése ismét nagy terhet róttak a 
városunkban élő családokra. Az Ácsi Szo-
ciális Alapszolgáltatási Központ intéz-
ménye egész évben nagy figyelemmel 
kíséri a településen élők helyzetét, az 
ünnepek előtt pedig kiemelt figyelmet 
fordítottak a nehéz helyzetben lévő em-
bertársainkra. 

 A Szolgálat forrásteremtő munkájá-
nak köszönhetően december hónapban 
több, városunkban élő kisgyermekes 
családnak, nagycsaládosoknak, idősnek 
és nehéz helyzetbe került egyedül élő 

személynek is lehetőség nyílt élelmiszer-
csomagot biztosítani. A Magyar Vörös-
kereszt Szervezete által felajánlott 40 
csomag mellett a Hartmann Hungary 
Kft., az Ács Város Fejlődéséért Alapít-
vány, Nagy Sándorné Képviselő Asszony, 
és a segíteni vágyó ácsi magánszemé-
lyek pénzadományai és hozzájárultak ah-
hoz, hogy ismét létrejöhetett a karácso-
nyi csoda. Összesen 65 csomag került 
kiosztásra azon kisgyermekes családok, 
nagycsaládosok, valamint idős szemé-
lyek között, akiknél a legnagyobb szük-
ség mutatkozott rá.

Az adományhullám a felsorolt támo-
gatásokkal nem ért véget, nagylelkű kez-
deményezésnek köszönhetően, amely 
Rácz-Burdi Melinda nevéhez fűződik.  A 
Napsugár Étel & Gyros Bár vezetője jó-
tékonysági akciót kezdeményezett és az 
étteremhez 2022 november és decem-
ber hónapban beérkezett rendelések 

utáni bevételének egy részét felaján-
lotta, az idősek támogatására. A nagy-
lelkű kezdeményezésnek köszönhetően 
januárban 3 nehéz helyzetbe élő idős 
támogatására van lehetőség. 

Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ hálás köszönetét szeretné ki-
fejezni az Ácsi Adventi Angyaloknak, Ács 
Város Önkormányzatának, Ács Város 
Fejlődéséért Alapítványnak, a Hartmann 
Hungary Kft.-nek, a Magyar Vöröske-
reszt Szervezetének, Nagy Sándorné 
Képviselő Asszonynak, a Duna House 
Győr Ingatlaniroda munkatársainak, 
Napsugár Étel & Gyros Bár vezetőjének 
Rácz-Burdi Melindának, Molnár József 
lelkésznek, valamint Ács valamennyi la-
kosának, akik nagylelkű adományaikkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy a nehéz hely-
zetben élő gyermekek, családok és idő-
sek karácsonyát szebbé, meghittebbé, 
különlegessé tegyék. 

Hősök voltak vagy áldozatok? A Doni katasztrófára emlékeztünk
BALOGH ATTILA

A 2. magyar hadsereg a Magyar Kirá-
lyi Honvédségnek az 1941/1942-ben ér-
vényes hadrendben nem szereplő alaku-
lata volt, amelyet 1942-ben állítottak 
fel, és a keleti hadszíntérre küldték har-
colni. A hadsereg 1943 januárjában a Vo-
ronyezs körzetében vívott harcok során 
rendkívül súlyos, megsemmisítő veszte-
ségeket szenvedett. A Don-kanyarban 
vívott harcok a magyar hadtörténelem 
legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: 
a megfelelő fegyverzet és felszerelés 
nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal 
megbízott honvédek ezrei szenvedtek, 
és vesztek oda a -40 fokos orosz télben.

A Don-kanyarban harcoló hősökre 
emlékezünk minden évben január 12-én, 

így most is összegyűltünk a második 
világháborús emlékműnél a Kossuth 
Lajos Asztaltársaság invitálására.

A megemlékezésen Dr. Szentirmai 
István polgásmester köszöntötte a 
résztvevőket, majd Rohonczi József, az 
asztaltársaság elnöke idézte fel az ese-
ményeket  megemlékező beszédében. 
Az egyházi vezetők gondolatai és a ko-
szorúzás után a könyvtárban folytató-
dott a megemlékezés, ahol harctéri 
naplórészletek hangoztak el Tóth Ilona 
és Poncsák Ferenc elnökségi tagok 
tolmácsolásában.

„Aludjatok, ti áldott hőseink, pihenj 
te néma hadsereg!

Ringasson békén a távoli rög, s ne 
bántson könny, mely értetek pereg.

Aludjatok csak Don menti holtak, 
folyó mentén szunnyadó bakák,

Aludjatok csak, néma szent hadak, 
pihenni édes, pihenni jó,

S nyugtasson a Donnak zúgása, 
mint a Tisza folyó.”

  (dr. Zempléni Miklós)

Az alábbiakban Rohonczi József, a megemlékezésen elhangzott beszédét tesszük közzé

Tisztelt Vendégeink! Kedves Tagtársak!
Január 12-e  van. Nyolcvan év telt el 1943 óta, s mi a Város 

Önkormányzata és a Kossuth Lajos Asztaltársaság megszólítá-
sára ma itt, ezen a településünk által emelt emlékhelyen 
hajtunk fejet a II. világháború első áldozatainak emléke előtt.

Meghívott vendégeinket tisztelettel köszöntöm és egyben 
köszönöm, hogy megjelenésükkel emelik az emlékezés 
méltóságát.

Tisztelt egybegyűltek, kedves emlékezők!
Hazánk 1940 november 20 -án, a Trianonban elvett terüle-

teink visszaszerzésének reményében lépett szövetségre a 
náci Németországgal, majd ugyanezen okból lépett a második 
világháborúba is 1941 június 27-én. A döntést követően Ma-
gyarország a Wehrmacht csapatait segítve támadta meg a 
Szovjetuniót. A harcok elhúzódtak és a német hadvezetés ha-
tékonyabb részvételre kérte hazánkat. Így szövetségesünk fel-
kérésére 1942 április 17-én a második magyar hadsereg, mint-
egy 207 500 magyar katonával megindult a Szovjetunió béli 
Don folyóhoz, hogy ott a németeket támogassa.

A magyar haderő 1942 nyarán foglalta el állásait a számára 
kijelölt folyószakaszokon és fél éven keresztül teljesítette kö-
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telességét a folyó ellenőrzésével és a frontvonal megtartásá-
val. Ám közben Sztálingrádnál átszakadt a német-román arc-
vonal és a vörös hadsereg 1943 januárjában óriási ellentáma-
dást indított a németek ellen. Az orosz túlerő 1943 január 12-
én elérte a gyengén felszerelt magyar állásokat is, és harcko-
csijaival szabályosan „legázolta” a nagyrészt kézifegyverekkel 
felszerelt magyar katonákat. A harcokban 120 ezer magyar 
honvéd esett el, vagy került fogságba. Országunk nagy áldo-
zatot hozott a háborúban, ami azonban a Donnál elesett ma-
gyar katonákkal vette kezdetét. A doni összeomlás 80. év-
fordulóján a megemlékezés és a hőseink felé tett főhajtás, 
illetve tiszteletadás mellett érdemes felidéznünk az akkori 
események következményeit is.

Évtizedeknek kellett eltelnie  ahhoz, hogy megértsük, vagy 
legalább közelebb kerüljünk az igazsághoz, hiszen Magyaror-
szágon az első nyilvános megemlékezés a Doni-katasztrófá-
ban elesettekre csak 1991 januárjában történhetett meg.

Mindaddig nem volt lehetőség szembenézni a múlttal, fel-
idézni a fájó és tragikus emlékeket, felkeresni a sírokat, meg-
gyászolni az elesetteket. Nem örömünnep a mai nap. Egy 
olyan időszakra emlékezünk, amely sokáig a magyar történe-
lem árnyékos oldalain nyilvántartott események sorában volt, 
pedig ma is sok ezer magyar család személyes tragédiája. Szin-
te mindenkinek van olyan felmenője – apja, nagyapja, dédapja, 
aki a Don kanyarban vesztette életét, vagy sebesülten, illetve 
hosszú orosz fogság után tért csak haza, jóval a háború befe-
jezése után.

Gyermekként magam is sokszor hallottam a történetet 
édesapámtól és apai nagyanyámtól, amikor nagybátyámról 
meséltek, akit elvittek a nagy háborúba a Donhoz, s aki soha 
nem tért vissza onnan. Én még gyermekként nem értettem mi 
az, hogy elvitték, mi az, hogy nem jött vissza, pedig felesége és 
egy pici leánya  várta itthon.

Apai nagyszüleim négy fia harcolt a II. világháborúban és 
hárman visszajöttek. Közülük, 6 év orosz hadifogság után utol-
sóként édesapám 1950. december 6-án.

Emlékezni hívtuk ma ide Önöket, emlékezni a 2. magyar 
hadsereg tragédiájára, amelynek katonái a volt Szovjetunió 
területén, a Don folyó mellett embertelen körülmények kö-
zött vívott harcok során vesztették életüket. Tisztelegjünk az 
elesettek, a hadifogságba kerültek és a tengernyi szenvedés, 
viszontagság után hazatérők előtt. A második magyar hadse-
reg 1942/43 -as hősies küzdelme a Szovjetunió béli Don folyó 
partján, mindörökre történelmünk része marad. Az esemény 
körülményeinek és részleteinek felelevenítése – különösen a 
katasztrófa nyolcvanadik évfordulóján – főhajtás azon katoná-
ink előtt, akik kötelességük teljesítése közben estek el a Voro-
nyezs környékén fekvő, távoli, jéghideg, havas tájakon. A nem-
zeti tragédia jelentőségét azonban mind az akkori, mind a ké-
sőbbi politikai vezetés igyekezett kisebbíteni. Nem volt elég az 
értelmetlen pusztulás, még a meggyalázás is az áldozatok osz-
tályrészévé vált.

Ma a magyar bakákra, a munkaszolgálatosokra, a védeke-
zés jogától megfosztottakra, a végelgyengülésben összeeset-
tekre, a pergőtűzben odaveszettekre, az elcsigázott, kiéhe-
zett emberi roncsokra, a félelemtől megőrültekre, a nyomta-

lanul eltűntekre, a soha nem azonosítottakra, a jeltelen sírba 
elhantoltokra gondoljunk hálával, emlékezzünk rájuk tiszte-
lettel és kegyelettel.

Ők nem készültek hősnek, szívesebben élték volna minden-
napi életüket családjuk, barátaik körében. De az átgondolat-
lan parancs háborúba szólította őket. S ők katonai esküjük sze-
rint álltak helyt. Valódi emberi nagyságuk ebben rejlik.

Elmélkedhetünk azon, hogy Ők hősök voltak vagy áldoza-
tok? Megítélés dolga, lehet ezen filozofálni, de talán már nem 
ez a legfontosabb kérdés. Inkább az, hogy tudunk-e méltókép-
pen emléket állítani nekik. Illyés Gyula mondja nagyon böl-
csen: „Nemcsak a jövőt, a múltat is teremteni kell. Folyton 
helyre kell tenni, ki kell igazítani. A történelmi múlt ismerete 
nélkül talaját és gyökerét vesztett nemzet nehezen építkez-
het tovább.” Talán könnyebb lenne a mindenkori továbblépés, 
ha mernénk felvállalni a – legalább nagy veszteségekkel járó – 
rossz döntések felelőseinek megnevezését.  

A Don-kanyar poklát megszenvedő 2. magyar hadsereg, az 
elesett és életben maradt hősök példát mutatnak az utókor-
nak kötelességteljesítésből. Nekünk nem kell ekkora áldoza-
tokat hoznunk. Nem kell az életünket kockáztatnunk. És velük 
ellentétben nem a harcmezőn, hanem a mindennapokban kell 
helytállnunk.

Nekünk is a magunk helyén és a magunk tehetsége szerint 
felelősséget kell vállalnunk és tennünk kell a közösségért: a 
magyar hazáért, a nemzetért, és a kisebb közösségért: Ácsért.

 Ez a kötelességünk.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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Szeretetteljes üzenetet küldött szerkesztőségünkbe december 29-én az Ácsi Gárdonyi Gáza Általános 
Iskola igazgatója Héreginé Nagy Márta. Ünnepi számunkat ekkor már kezükbe tarthatták az olvasók, de 

kérésének eleget téve idei első számunkban most leközöljük köszöntő gondolatait.

Tisztelt Ünneplő Közönség,
Kedves Gyerekek!

Ismét eljött az év utolsó hónapja, 
december. Ezt a téli hónapot még azok is 
meseszépnek tartják, akik amúgy nem 
szeretik a hideget, a sötétet, és a legjob-
ban nyár derekán érzik magukat, lehető-
leg a vízparton napozva, a júliusi, augusz-
tusi hőséget élvezve. Nem csoda, hogy 
még ők is ellágyuló arckifejezéssel gon-
dolnak az év utolsó hónapjára, hiszen de-
cember rengeteg csodálatos dolgot tar-
togat mindannyiunk számára.

Már csak néhány nap, és ismét bekö-
szönt karácsony szent ünnepe. Az elmúlt 
hetek sokunknak a lázas készülődés, a 
várakozás jegyében teltek el, mely idő-
szak lassan véget ér.

Advent a karácsonyi várakozás ideje. 
Az a négy hetes időszak, amely felvezeti 
számunkra az ünnepet, ráhangol és fel-
készít minket a karácsonyra. Vasárna-
ponként hétről hétre meggyulladt egy-
egy gyertya az adventi koszorún, ezzel 
egyre nagyobb fényt sugározva az ott-
honokba, szobákba. Az iskolában a közös 
készülődés tette lehetővé tanulóink 
számára, hogy az ünnepvárásnak ne csak 
nézői, hanem részesei is legyenek. Négy 
héten keresztül szorgosan készültek a 
gyermekek az adventi gyertyagyújtás 
meghitt, örömteli pillanataira, s lobban-
tották lángra a hit, remény, öröm és sze-
retet szimbólumát jelentő gyertyákat az 
udvaron található nagy adventi koszo-
rún.

Lassan eljön karácsony, ami nemcsak 
Jézus születésének, a kereszténység-
nek, hanem a családnak, a békességnek, 
az örömnek és a szeretetnek az ünnepe 
is egyben. A karácsony az az ünnepünk, 
mely a család, a békesség, a szeretet me-
legét hozza közelebb hozzánk. Kará-
csonykor sokan a Megváltó születéséről 
emlékeznek meg, mások pedig annak 

örülnek, hogy újra találkozhatnak rég lá-
tott szeretteikkel. A karácsony egymás-
hoz vezet bennünket. Nemcsak egy ün-
nep, hanem egy érzés. Szépségét nem az 
ajándékok nagyságával kell mérnünk, 
hanem egy olyan ajándékkal, amiből 
mindenki részesülhet, amit mindenki ad-
hat, ez pedig a szeretet. Karácsony ere-
deti üzenete valamiért az évek során ki-
csit talán elveszett, a szeretet időnként 
elhalványulni látszik az emberek szívé-
ben. Fényét azzal tudjuk erősíteni, ha a 
karácsonyfa alá az ajándékokkal együtt 
szívünk szeretetét is elhelyezzük. Ezt az 
ünnepet az emlékezés, az együttlét él-
ménye, a boldogság érzése különbözteti 
meg a hétköznapoktól. Egymásra mo-
solygunk, mert együtt lehetünk. Meg-
gyújtjuk a gyertyákat, és emlékezünk 
azokra is, akik már nem ünnepelhetnek 
velünk. Őrizzünk meg a karácsony ünnep 
pillanataiból morzsákat az elkövetke-
zendő év hétköznapjaira azért, hogy 
azokból kicsit ünnepit, kicsit méltóság-
teljeset, a hétköznapitól eltérőt vará-
zsoljunk!

Mit is kívánhatnék Nektek, gyerekek a 
következő évre? Kívánok Nektek egész-
séget, boldogságot, szeretetet, sikeres 
új esztendőt! Kívánom, hogy álmaitok, 
vágyaitok váljanak valóra!

Mit kívánhatok magunknak, felnőt-
teknek? Békességet, boldogságot, anya-
gi biztonságot, sok örömöt. Emellett kí-
vánom mindannyiunknak, hogy ne feled-
kezzünk a hitet és a reményt sugárzó 
gyertyákról a jövő évben sem! Napjaink-
ban ugyanis a szeretet mellett az advent 
első és második vasárnapján meggyulla-
dó gyertyák, a hit és reménység még 
hangsúlyosabb jelentéssel bírnak, mint 
eddig bármikor. A hit és a remény Isten 
ajándékai, amely a hívő, de még a nem hí-
vő emberek számára is utat tud mutatni 
a nehéz időkben. Ha van hit és remény, 
akkor feladni sem könnyű, amikor nehéz 
megoldást találni egy-egy problémára. 
Isten a hit és a remény által is mutatja az 
utat nekünk. Kívánom, soha ne hagyjuk 
el hitünket és ne adjuk fel a reményt, 
hogy a következő év szerencsésebb, bol-
dogabb legyen a mostaninál!

Kívánom, töltse el melegség minden-
ki szívét karácsony közeledtével, álljunk 
meg legalább egy pillanatra a rohanó vi-
lágban, és készítsünk számvetést az el-
múlt évről! Idézzük fel a legszebb pilla-
natokat, hogy ebből meríthessünk erőt 
az ünnepre és az újév napjaira!

Kívánom mindenkinek, hogy
„Legyen az ünnep csendes, mint szíved 

dobbanása,
Legyen békés, mint a hó hullása.
Legyen szép, mint gyertya ragyogása,
És vidám, mint gyermek kacagása.”

Áldott karácsonyt, szeretetteljes, 
meghitt ünnepeket és békés, boldo-
gabb, reményeinket valóra váltó új esz-
tendőt kívánok minden kedves vendé-
günknek.
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Ácsi Pitypang Bölcsőde téli varázslat
Rövidebb nappalok, hosszabb, söté-

tebb éjszakák, megannyi titok és varázs-
lat jellemzi e csodás hónapot. Az első ad-
venti gyertya meggyújtásával megtelt 
szívünk a várakozás, készülődés örömé-
vel. Ünnepi díszbe öltöztettük a bölcső-
dénket kívül és belül egyaránt. Decem-
ber 6-án kivételes vendég látogatott el 
hozzánk. A gyermekek izgatottan várták 
a Mikulást, s örömmel vették szemügyre 
a csomagjaikat. Lelkesen énekeltek és 
mondókáztak. A bátrabbak meg is ölel-
ték a Mikulást, így fejezve ki örömüket. 
Decemberi programjaink tovább folyta-
tódtak, 2022.12.08-án adventi kézmű-
ves délutánra hívtuk a családokat. Ké-
szült csillogó hóember, díszes fenyő, ka-
rácsonyi képeslap is. Délutánt szép dalla-
mok, sült alma, mézes keksz, narancs, 
mandarin és tea közös elfogyasztása tet-
te igazán hangulatossá. Az ünnepvárás 
időszakának az Adventi vásár is szerves 
része, saját készítésű karácsonyi díszeke-
inkkel járultunk hozzá a délután forgata-
gához, bevételeinkkel gyarapítva a kará-
csonyi erőforrásainkat. A Hartmann 
Hungary Kft jóvoltából a gyermekek já-

téktára sok szép fejlesztő játékkal bő-
vülhetett. December 20-án szívünket is 
ünneplőbe öltöztettük, közös éneklés-
sel, szeretettel telve töltöttük el ezt a 
délelőttöt. A gyermekek örömmel bon-
togatták a fa alatt talált ajándékokat, 
amelyet kipróbálhattak és a nevelési év 
folyamán sokszor lelhetik örömüket 
benne.

A Hartmann Hungary Kft jóvoltából a 

gyermekek játéktára sok szép fejlesztő 
játékkal bővülhetett.

Ezúton is szeretnék köszönetünket 
kifejezni támogatóinknak, akik hozzájá-
rultak az ünnep varázsához. 

„Az új év már toporog,
minden ajtón bekopog.
Megérkeztem itt vagyok,
meglátod majd jót hozok!”
                                 /Balla Piroska/

Táncos karácsonyi ünnepség

„A karácsony legmeghatóbb ajándékai 
azok, amelyeket gyermekektől kapunk.  
Ők az igazi szívbeli ajándékozók.”

December 15-én tartottuk karácso-
nyi műsorunkat a Bartók Béla Művelő-
dési Házban. Olyan ajándékot szeret-
tünk volna átadni a kedves megjelen-
teknek, ami nem kézzel fogható, nem 
becsomagolható, mégis nagyon sokat 
ér. Öt csoportnyi, összesen 60 óvodás és 

iskolás gyermek lelkes készülődése előz-
te meg, hiszen izgatottan várták, hogy 
megmutathassák, milyen táncokkal ké-
szültek. Szerencsére bőven akadnak 
olyan karácsonyi dalok, amelyekre tán-
colni lehet, és igyekeztem egyszerű, 
könnyen megtanulható, de szép koreo-
gráfiát összeállítani minden csoport ese-
tében. Hiszen az órák nemcsak a műsor-
ra való felkészüléssel teltek, hanem sok 

mást is tanulunk, a kicsikkel sokat ját-
szunk, a nagyobb csoportok pedig a tan-
év kezdete óta már több fellépésen is 
bizonyítottak. 

Szeretném megköszönni a kedves 
szülőknek a támogatást, segítséget! A 
gyerekeknek köszönöm, hogy mindig 
ügyesen helytállnak, hihetetlenül büsz-
ke vagyok rájuk! Hálás vagyok, hogy egy 
felemelő, meghitt és teltházas műsorral 
sikerült ráhangolódnunk az ünnepekre. 

Kívánok mindenkinek boldog, 
sikeres, és főleg egészségben gazdag új 
évet!

SZŰCS ERIKA
VISSZAPILLANTÓ

VISSZAPILLANTÓ
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A Művészeti Iskolából érkezett postaládánkba…
PRISKI TÍMEA igazgató

és Nyári Csenge kiemelt arany, Bodnár 
Lara, Kiss Bence, Nagy Kitti, Rigó Rézi, 
Rigó Szofi, Urbán Bianka, Veszprémi 
Hanna és Vulcan Vivienn arany minősí-
tést kaptak munkáikra.

Gondolkodtató - kreatív - sokrétű volt 
a téma megjelölése – Fürkészd az eget! 
Ebbe belefértek a nagyobbak égitestek-
re vonatkozó gondolatai, a kisebbek va-
lósághű és dekoratív madár ábrázolásai, 
vagy a színes hőlégballonok repülése. 
Technikában is sokrétű választások vol-

tak: fekete és színes kartonon zselés tol-
lal-ceruzával, a jól ismert és szeretett ak-
varell festékkel és akvarellceruzával, de 
fedőfestékekkel – akrillal és temperával 
is dolgoztak tanítványaim. 

Számomra az egyik legfelemelőbb 
adventi ajándék volt látni a gyerekek 
arcán az örömöt – érdemes volt az el-
múlt 1-1,5 évben keményen dolgozni – a 
nyíregyházi Freedance Művészeti Iskola 
angyalai elhozták megérdemelt jutal-
mukat !

Első alkalommal volt lehetőségünk 
egy olyan képzőművészeti versenyen 
megmérettetni magunkat, ahol nem he-
lyezéseket, hanem minősítéseket lehet 
megszerezni. Ennek előnye a helyezéses 
pályázatokkal szemben, hogy ha sok jó 
felkészültségű tanítványom van, ők 
mindannyian kaphatnak nagyszerű mi-
nősítéseket /nemcsak pl. 1 db. 1. helye-
zést /. Ez a gondolatom – érzésem ta-
nulóim jó felkészültségével kapcsolat-
ban megerősítést kapott: Palkó Noémi 

Karácsonyi kézműves foglalkozás
Karácsony közeledtélvel ismét kéz-

műveskedni vártuk a gyerekeket a műve-
lődési házba. A foglalkozást ezúttal is 
Bazsóné Nagy Marianna vezette, aki – 
csakúgy mint segítői – önkéntes alapon 
vállalta a felkérést.

A már állandóvá vált programra több 
tucat gyermek jelentkezett. A foglalko-
zás minden résztvevő számára ingyenes 
volt. Ezúttal is különféle karácsonyi 
díszek készítésére nyílt lehetőseg, a fő 
alapanyag pedig a fenyőtoboz volt. 

Különböző technikák alkalmazásával, 
tűnemezeléssel vagy éppen dekorfilc 
használatával formálódtak a díszek az 
ügyes kezek között.

Az délután folyamán persze más tár-
gyak elkészítésére is volt lehetőség. 
Sokan hóembert készítettek, fenyőfás 
képeket hajtogattak, illetve üveget is 
festettek. Az alkotásokat a program vé-
gén természetesen mindenki hazavihet-
te magával.

Az Ácsi Hírek hasábjain keresztül is 

szeretnénk hálánkat kifejezni a művelő-
dési ház nevében Bazsóné Nagy Marian-
nának egész éves, önzetlen és magas 
szakmai színvonalú munkájáért. Továb-
bá köszönjük szépen minden segítőjé-
nek, akikből az évek során külön kis kö-
zösség szerveződöt, valamint természe-
tesen külön köszönjük férjének Bazsó 
Istvánnak is, akik szintén rendszeres köz-
reműködő az egyes programok, táborok 
lebonyolításában.

PAUER GERGELY PÉTER

VISSZAPILLANTÓ

VISSZAPILLANTÓ
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Vajda Klaudiát sokan ismerik már 
Ácson. 2015-ben vásárolták meg jelen-
legi otthonukat és azóta is a településen 
élnek párjával és kisfiukkal. Dia már gyer-
mekkora óta rajong az állatokért, renge-
teg sebesült, bajba került állaton segí-
tett már. Beteg, sérült cicák, kutyák, ma-
darak gyakori vendégek voltak a gyerek-
szobájában. Az állatok iránti szeretete 
felnőtt korára is megmaradt, jelenleg 
önkéntes macskamentő hírében áll. A 
cicákról, tevékenységéről, nehézségei-
ről és az állatok gondoskodásáról be-
szélgettünk vele.

Miért a cicák? Honnan jön ez a 
vonzalom?

Ha valaki megkérdezte régen, hogy 
mi az álmom, akkor mindig azt mond-
tam, hogy legyen egy saját cica menhe-
lyem, ahol a bajba jutott, árva, beteg 
cicákat tudom ellátni. Semmiképp nem 
megtartani szerettem volna őket, ha-
nem meggyógyítani, felnevelni és sze-
rető gazdik gondoskodására bízni.

Ez az álom most úgy néz ki 
megvalósult...

Úgy alakult nemrég, hogy a házunk-
ban egy hátsó szoba megüresedett, így 
itt alakítottunk ki egy olyan helyiséget, 
ahol méltó körülmények között tudom 
gondozni a nehéz sorsú cicákat. Szeren-
csére a párom maximálisan támogat eb-
ben a tevékenységben, olyannyira, hogy 
még egy kifutót is épített, ezáltal nin-
csenek egész nap bezárva, szabadon jö-
hetnek-mehetnek friss levegőre, játsz-
hatnak, napozhatnak biztonságos kere-
tek között.  

Amikor beszélgetünk tizennégy cica 
lakik nálad, de volt, hogy harmincan 

Minden élet számít, avagy a macskák megmentőjeMinden élet számít, avagy a macskák megmentője

találtak itt menedéket. Hogy kerülnek 
hozzád a macskák?

Általában bejelentés alapján érkez-
nek a cicák. Sokan tudják, hogy hozzám 
lehet fordulni ilyen ügyekben és megke-
resnek, hogy találtak egy kiscicát, vagy 
tudnak egy macskáról, akit már nem 
tudnak megfelelően gondozni, esetleg 
megbetegedett vagy elhunyt a gazdája. 
Ilyen esetekben igyekszem segíteni. 
Arra is volt már példa, hogy a ház előtt 
tettek ki egy cicát, ez persze nem túl 
szép történet.

Nem csak Ácsról érkeznek a cicák, 
ha jól sejtem.

Nagyon vegyes. Ácsról is természe-
tesen, de sokan Győrből, Komáromból, 
Tatabányáról, Oroszlányból, tehát elég 
széles körben megtalálnak az emberek, 
az internetnek és a Facebooknak hála.

Mekkora teher ez neked, egyáltalán 
okoz bármilyen lelki vagy fizikai 
problémát a mindennapokban?

Sokan kérdezik, hogy egy két éves 
gyerek mellett hogy bírom én ezt. Azt 
szoktam válaszolni, hogy megoldom. 
Persze nem egyszerű. Néha a kisfiam is 
be szokott jönni velem a macskákhoz és 
imád ott lenni, együtt játszanak, nagyon 
okosan bánik velük. Főleg akkor nehe-
zebb a helyzet, ha pici cicák kerülnek 
hozzám, akiket ápolni kell, cumisüvegből 
kell etetni például. Ez több időt és na-
gyobb odafigyelést igényel és lelkileg is 
nagyobb kihívás.

Hogy zajlik nálatok egy nap?
Reggel egy nagytakarítással indítunk 

és természetesen enni is kapnak. Na-
ponta kétszer kell az almot kitakarítani 
alóluk, ez reggel és este esedékes. Ilyen-

kor általában a kisfiam még alszik, vagy 
már lefeküdt. Az esti etetés előtt van 
egy kis játék is, ekkor igyekszem több 
időt bent tölteni náluk.

Megfér ennyi cica egymás mellett? 
Nincsenek összezörrenések, harcok?

Nem jellemző. Időnként egy-két 
cicapofon elcsattan, hogy tudják ki a fő-
nök, de szerencsére még sohasem volt 
komolyabb affér. Amikor idekerül egy új 
jövevény, akkor szobakennelben tölt 
néhány napot, így biztonságosan meg 
tudják szokni egymást.

Ahogy beszélgetünk egyre inkább 
úgy érzem magam, hogy ehhez a 
tevékenységhez nem elég egy erős 
elhivatottság, hanem nagyon sokat 
kell tudnod az állatgondozásról, a 
macskák viselkedési szokásairól, 
állategészségügyi protokollokról. 
Nyilván nincs olyan, hogy macska-
mentő képzés, meg persze rengeteg 
tapasztalat gyűlt már össze nálad, de 
mégis van olyan, akitől tudsz tanácsot 
kérni vagy tanulni?

Győrben van egy idősebb hölgy, aki 
nagyon régóta foglalkozik cicamentés-
sel. Vele nagyon jó a kapcsolatom és 
gyakran fordulok hozzá tanácsért. Sokat 
segítenek a REX Komáromi Állatvédő 
Egyesület tagjai is. Ez egy kölcsönös 
együttműködés közöttünk. Emellett 
szerencsére a Csabinak is sokat köszön-
hetek és mindig számíthatok is rá mint a 
helyi állatorvos /Dr. Szentirmai Csaba – a 
szerk./.  Mindenki nagyon segítőkész és 
persze sok már a tapasztalatom is.

Ennyi macskáról gondoskodni nem 
kis kihívást és anyagi áldozatot jelent. 
Hogyan tudnak neked segíteni az 
emberek, ha szeretnének? Mire van 
szükséged leginkább?

Nagyon nehéz volt magamat rávenni, 
hogy segítséget kérjek az emberektől, 
de tavaly ősszel már komoly terhet jelen-
tett a családunknak a cicák megfelelő 
ellátása, így be kellett látnom, hogy min-
den segítség jól jön. Nagyon hálásak va-
gyunk bármilyen adományért. Legin-
kább macskaalomra és konzerv eledelre 
van szükségünk, mert ezek fogynak leg-
inkább. Bármilyen macskakonzerv meg-
felel, igazából nem válogatósak a cicák. 
Általában a Facebook profilomon 
keresztül vagyok elérhető, így könnyen 
tudunk egyeztetni, ha valaki szeretne 
segíteni, vagy adományt hozni.

Biztos rengeteg szép történeted 
van már, de mégis mi volt a legemlé-
kezetesebb mentésed, vagy melyik áll 
hozzád a legközelebb?  

Egyértelműen a legutóbbi történet 

BALOGH ATTILA



ÁCSI HÍREK

13

SEGÍTSEN ÖN IS! Minden információ a cicákról és a lehetséges adományozásról Vajda Klaudia 
Facebook oldalán keresztül érhető el! #diussklaudia.vajda

jut eszembe Lioról. Őt az iskolánál talál-
ták itt Ácson. Elmentem érte, de nagyon 
rossz állapotban találtam. Csontsovány 
volt, közben fel volt puffadva a hasa, 
látszott rajta, hogy nagyon beteg. Itthon 
ápolgattam, többször voltunk vele 
állatorvosnál, kapott gyógyszereket is, 
de nem evett, nem ivott, le volt gyen-
gülve, és mindenki azt mondta, hogy 
nem fogja túlélni. Én nem adtam fel 
akkor sem, amikor már alig vett levegőt. 
Hittem benne, ápolgattam és egyre erő-
sebb lett. Most pedig, mire ez a cikk 
megjelenik remélhetőleg már új ottho-
nában élvezi az életet.

Mennyire hálálják meg a gondosko-
dást, a szeretetet? Tudsz azokról a 
cicákról, akiket örökbe adsz?

Megérzik, ha az ember szereti őket. 
Nagyon hálásak tudnak lenni. Minden ci-
ca sorsát igyekszem nyomon követni. 
szoktam kérni az örökbefogadó gazdi-
kat, hogy küldjenek időnként képeket az 
új családtagról. Azt mindig elmondom, 
hogy én csak bentre adok cicát. Ez egy 
nagyon komoly elvárás és feltétel a ré-
szemről. Sokat dolgozom azért, hogy 
meggyógyuljanak, felnőjenek, egészsé-
gesek legyenek és ezt a rengeteg ener-
giát nem azért teszem bele, hogy a 
szomszéd kutyája elkapja, vagy elüsse az 
autó egy hét múlva, hanem azért csiná-
lom, hogy legyen egy szerető családjuk, 
bent legyenek a lakásban, biztonságos 
körülmények között. Legyenek egészsé-
gesek, kapjanak és adjanak szeretetet, 

ezáltal boldog lehessenek ők is és gazdik 
is. Mindig örömmel tölt el, ha láthatom, 
hogy egy általam felnevelt, cumisüveg-
ből etetett kis cica milyen nagy és milyen 
boldogan lustálkodik a kanapén elnyúl-
va, szerető családja körében.

Simán odaadod őket, úgy értem, 
hogy nem alakul ki kötődés, nem fáj a 
szíved, ha elvisznek egy cicát?

Dehogyisnem. Nagyon szokott fájni a 
szívem, főleg ha kialakul egyfajta kötő-
dés. Törekszem arra, hogy a legjobb 
helyre kerüljenek, igyekszem megszűrni 
a leendő gazdikat. Ezáltal én is nyugod-
tab vagyok és könnyebb szívvel enge-
dem őket tovább egy boldog élet remé-
nyében. Arra is van példa sajnos, hogy 
visszakerülnek, ilyen olyan indokok men-
tén, például kiderül, hogy a családban 
allergiás a gyerek a macskaszőrre, vagy 
nem tudnak összeszokni másik állattal. 
Tehát vannak ilyen történetek is.

Mit gondolsz a felelős 
állattartásról?

Az egyik legfontosabb dolog az 
ivartalanítás. Rengeteg kóbor kutya és 
macska van Magyarországon. A felelős 
állattartás ott kezdődik szerintem, hogy 
megakadályozzuk a túlzott szaporodást, 
ezért ivartalanítsuk az állatot, ha beteg 
állatorvoshoz visszük, megpróbáljuk 
megvédeni mindenféle bántódástól és 
egy boldog életet biztosítani számukra 
sok-sok szeretettel, amit aztán vissza is 
kapunk tőlük.

Mit tanácsolnál az olvasóknak, mit 
tegyenek, ha találnak egy sérült cicát?

A legfontosabb, hogy ha találunk egy 
sérült, vagy magára hagyott cicát, akkor 
ne menjünk el mellette, hanem kérjünk 
segítséget és ne hagyjuk magára! Sajnos 
az emberi közöny ölni tud. Rengeteg 
olyan történettel találkozom, hogy he-
tek, hónapok óta tudnak már egy beteg 
vagy sérült, vagy rossz körülmények kö-
zött tartott macskáról és nem érkezik 
időben a segítség. Nem szégyen segítsé-
get kérni az állatvédőktől. A téli időszak-
ban ülönösen fontos, ha csak egy pár 
órára meleg helyre tudjuk vinni az álla-
tot, az is az életét mentheti meg.

Van olyan, amit szeretnél 
elmondani, de nem kérdeztem meg?

Mindenképpen szeretném elmon-
dani, hogy nagyon hálás vagyok az ácsi-
aknak, mert rengeteget segítettek ed-
dig is. Sok adomány érkezett és meg is 
lepődtem kicsit, hogy Ácson mennyi jó 
ember él. Sokszor a  egy-egy bíztató szó, 
elismerés is kísérte az adakozást, ami 
külön jól eső érzéssel töltött el. Ezekből 
is lehet erőt meríteni. Egyébként is sze-
retünk itt élni, szinte minden megtalál-
ható, amire szükségünk van, persze né-
ha-néha mi is bemegyünk Komáromba, 
ha mondjuk valami speciális dologra van 
szükségünk, ami itt nem elérhető. A 
párom itt nőtt fel, itt van az otthonunk, 
itt vannak a barátaink, nem is költöznék 
el, jól érzem magam itt.

A tél vége, kora tavasz mindig kritikus 
egy kert életében, kint még lehetséges, 
hogy a tél megmutatja erejét, de a ta-
vasz első jelei már megérkeztek, a nap-
palok egyre hosszabbak, a hőmérséklet 
szép lassan emelkedik, bár jellemzően az 
elmúlt években a hőmérsékleti minimu-
mok nem érték el e kívánt szintet.

Környezeti változásokra az élőlények, 
talajban pihenő magok, a talajszint alatt 
áttelelő lágyszárú évelők, egyéb létfor-
mák már ébredeznek. Rövidesen meg-
telnek a szállító szövetek éltető, szén-
hidrátokban gazdag nedűvel, hajtani 
kezdenek a lágyszárúak és megjelennek 
az első rügyek a fákon, bátrabbak akár 
virágot is hoznak. 

A téli, kora tavaszi időszak alkalmas 
arra, hogy felkészüljünk a következő sze-
zonra, felmérjük a veszteségeinket és 
terveket szövögessünk.

· Vessünk egy pillantást tavalyiról ma-
radt vetőmagkészletre, szaporító anya-
gok állapotára, szükség esetén szaba-

Kora tavaszi munkák
JUHÁSZ MÁRTON – Kertészmérnök

duljunk meg a penészes, vagy látható-an 
leromlott állapotú növényi részektől.

· Érdemes a szaporítóanyagokat, ma-
gokat, gumókat, rizómákat , hagymákat 
száraz, hűvös helyen letárolni télire, pi-
hentetni ott ahol kevés fény éri őket.  

·Kialakíthatunk különböző tárolóre-
keszeket, szanálhatjuk, osztályozhatjuk 
őket fajtájuk (pl. hüvelyesek, kalászosak, 
virágmagok, gumók, hagymák, palántá-
nak való magok stb.) vagy akár a növé-
nyek ajánlott vetési időszaka alapján. 

·Tervezzünk, mikor mit fogunk elvet-
ni, vagy tervezzük meg milyen fát, vagy 
fákat fogunk elültetni, illetve milyen 

céllal (esztétikai vagy gazdasági).
·Készítsük elő terepet az ültetéshez.
·Ellenőrizzük a kerti szerszámok, esz-

közök állapotát, bár, ha lelkiismeretes 
gazdák vagyunk, akkor a szerszámokat 
megtisztítva tettük el télire egy száraz, 
védett helyre. Nézzük át őket, melyik 
szorul élesítésre, ápolásra, esetleg cse-
rélésre vagy javításra.

· A kerti gépjeink számára is fontos a 
megfelelő tárolás, időszakos karbantar-
tás, a benzines gépjeink jobb esetben 
üres tankkal mentek telelni, azonban 
érdemes ilyenkor is az olaj és az üzem-
anyag szűrő állapotát megvizsgálni, 
szükség esetén cserélni. 

· Egyre gyakrabban használunk akku-
mulátoros gépeket, ezek rendeltetés-
szerű használatához hozzá tartozik, az 
időszakos töltés, állapotfelmérés.

· Készüljünk elő a metszésekre, bár az 
nagyobb ültetvények esetében, sokszor 
már az enyhe tél hatására februárban 
már zajlanak a metszések. Ha az idei feb-
ruár is tartósan fagymentes akkor, ami-
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kor átlagosan -1 °C fölé emelkedik a hő-
mérséklet, már elkezdhetjük a bizonyos 
cserjék metszését, természetesen fi-
gyelve azok virágzási időszakára. 

· Az egyes műanyag eszközökre jel-
lemző, hogy állásban elöregednek, szét-
repedeznek, ezért, ha szükség van cseré-
re, most még időben beszerezhetjük.

· Általában elmondhatjuk, hogy a sö-
vényeket megfelelő kihajtáshoz február 
végéig, fagymentes időben már meg-
metszhetjük, de virágzás után metsszük 
a fagyal, a gyertyán és a galagonyasö-
vényeket is például, illetve tél végén, 
tavasszal, még rügyfakadás előtt metsz-
hetjük meg a nyáron és ősszel virágzó 
lombhullató díszfákat, díszbokrokat, 
lombhullató sövényeket (természete-
sen bizonyos szakmai döntések alapján, 
az előnyöket és hátrányokat mérlegelve 
eltérhetünk ezektől a szabályoktól, de 
kérjük ki szakember segítségét). 

· Minden növényre igaz, hogy először 
a beteg, száraz részeket távolítjuk el, 
majd a túlzottan sűrűn, vagy rendszerte-
lenül nővő vesszőkből válogatunk a nö-
vény kellő formájának kialakítása, meg-
tartása érdekében. A vízhajtások, száraz 
ágak és a sérülések is lombtalan állapot-
ban vehetők jobban észre. A lombhulla-
tó sövények ifjításakor mélyen metsszük 
vissza a bokrokat.

· A díszfüvek remélhetőleg összekö-
tözve, teljes pompájukban vészelték át 
egészen március dekádját, ezek után, 
tavasz közeledtével vágjuk vissza őket, 
utat engedve az új hajtásoknak.

· Az elburjánzott díszcserjék vissza-
metszését február folyamán fejezzük 
be. Az olyan virágos cserjéket, amelyek 
az egyéves vesszőn fejlődő rövid hajtá-
sokon hozzák virágaikat, enyhén metsz-
szük vissza (pl. gyöngyvessző, gyöngy-
virágcserje, rózsalonc). Szokták mondani 
a népi megfigyelések alapján, hogy a 
jellemzően tavasszal, vagy nyár elején 
virágzó növényeket János napja után 
kezdjük komolyabban metszeni.

· Tél végén erőteljesen vághatjuk 
vissza a virágaikat az aktuális évi, azonos 
évi (tehát nem tavalyi) hajtásokból virá-
got nevelő bokrokat, ilyen például bugás 
hortenzia, mely bokrát minden évben a 
talajszinttől 20-25 cm magasságban 
vágjuk vissza, illetve az idős és felesleges 
vesszőket tőből távolítsuk el, de hasonló 
nyári orgonával is a helyzet. 

· Előző év nyarán fejlesztik virág-
rügyeit az orgona, aranyfa, lila akác, 
aranyeső, aranyvessző, díszcseresznyék 
stb., ezért csak és kizárólag virágzás után 
metsszük vissza ezeket, viszont ritkít-
hatunk, és levághatjuk az elöregedett, 
beteg hajtásokat már korábban.

· Vannak bizonyos növények, kiemel-
ten fás szárú növények melyek már kora 
tavasszal intenzív nedváramlással rea-
gálnak az időjárás változásaira, ezért sza-
bályosan képesek „elvérezni”, jobb eset-
ben csak könnyezni a nem megfelelően 
kiválasztott metszési időszak alatt, ter-

mészetesen a tápanyagpótlás és locso-
lás mellett ez az állapot is menthető. 
Talán minden kert szerető számára is-
mert, hogy például a király diót vagy ju-
hart lombhullás után, mélynyugalmi 
állapotban javasolt metszeni. 

· A lombhullató madárbirsek, vadró-
zsák, a borbolyák és a hóbogyók metszé-
sére kihajtásuk előtt sor kerülhet, de 
nem szükséges állandóan metszeni eze-
ket a cserjéket, csak ha állapotuk, elvár-
ható habitusuk megváltozott. 

· Amikor ún. ifjítunk a felkopaszodott, 
felnyurgult, ha úgy tetszik elrúgott há-
rom évnél idősebb részeket tő közelben 
vágjuk le ágvágó ollóval és fűrésszel, fi-
gyelve arra, hogy a metszés felület lehe-
tőség szerint a szükségesnél jobban ne 
roncsolódjon. Ha tehetjük használjuk fa-
védő gélt, vagy úgynevezett fagélt, 
mellyel lezárhatjuk és fertőtleníthetjük 
a sebet, ám ezt a folyamatot akár évente 
többször is meg kell ismételnünk attól 
függően, mennyire löki le a nedváram és 
mennyire nagy sebet hagytunk. Ha seb-
felület szélét kacorkéssel kiigazítjuk a 
metszési szöget megfelelően határoz-
tuk meg, akkor a növények védekezési 
rendszere teszi a dolgát, a kallusz kép-
ződés, seblezárás megindult. 

· Fontos momentum, főleg gyümölcs-
termő növények esetében, hogy a met-
szések után végezzük el a lemosó per-
metezéseket, jellemzően ilyenkor réz 
tartalmú szerek kijuttatásával indul a 
szezon.

· A csonthéjasok (cseresznye, meggy, 
őszibarack, nektarin, kajszibarackszilva, 
ringló, mangó, datolya stb.). metszését 
ne siessük el, várjuk meg a tél elmúltát, 
előnyben részesítve a nyári zöld met-
szést.

· A téli, kora tavaszi metszés számunk-
ra végzetes lehet, mivel teret enged a 
gutaütés kórokozóinak, mely akkor tá-
mad, ha az enyhe időben elvégzett met-
szés után ismét fagypont alá süllyed a 
hőmérséklet, a friss sebzéseken hatol-
nak be a növénybe, ahol zavart okoznak 
a növény víz- és tápanyag-forgalmában a 
szállító szöveteket eltömítve.

· A gutaütés összetett, több kórokozó 
(gomba, baktérium és levélbolha vektor) 
által kiváltott, akár teljes pusztulással 
járó betegség. Akkor támad, ha az enyhe 
időben elvégzett metszés után ismét 
fagypont alá süllyed a hőmérséklet, a 
friss sebzéseken hatolnak be a növény-

be, ahol zavart okoznak a növény víz- és 
tápanyag-forgalmában. Kezdetben 
mézgásodás jelzi a bajt, később vesszők, 
ágak, sőt a teljes fa elpusztulhat.

· Téli réz tartalmú lemosó perme-
tezés csökkenti a fakérgen áttelelő bak-
tériumok számát is.

· Ne feledkezzünk meg a metszőesz-
közök, faápoló eszközök kötelező fertőt-
lenítéséről, erre a kovid időszak alatt szá-
mos jól használható felületfertőtlenítő 
szert megismertünk, de egy erősebb pá-
linka is megteszi (persze ha nem veszik 
ezért az ember fejét, illetve nem jár rá a 
segédmunkaerő).

· A metszési munka az egyik legtöbb 
szakértelmet kívánó kerti teendő, így, ha 
nem vagyunk biztosak magunkban, bíz-
zuk inkább szakemberre.

· Örökzöld cserjéinket, bokrainkat ér-
demes meglocsolni, ha elmúltak a fa-
gyok, de nincs számottevő csapadék, 
ugyanis kevesen tudják, de ezek télen is 
fenntartják nedvkeringésüket, életfo-
lyamataikat és az utóbbi időben megta-
pasztalt szárazabb, enyhébb telek bi-
zony legyengítik ezeket a növényeket, 
nem véletlen, hogy ennyi problémával 
küszködnek.

· Fordítsunk időt a tápanyagutánpót-
lásra, szórjuk ki például az áltaunk is elő-
állítható komposztot, de ma már renge-
teg növényeinknek megfelelő műtrá-
gyát, vagy mikrobiológia terméket kap-
hatunk különböző gazdaboltokban.

· Ha már nagyon várjuk a tavaszt, ak-
kor megkezdhetjük a veteményezést is, 
az időszakosan fagytűrő korai zöldsé-
geket, mint a zöldborsó, sárgarépa, sós-
ka, spenót, vöröshagyma, petrezselyem 
és fejessaláta elvethetjük (a tasakon 
feltüntetett vetési időszakokat figye-
lembe véve) amint kiengedett a fagyott 
talaj. Ügyeljünk rá, hogy a nagy szemű 
magokat az előkészített magágyban 
mélyebbre, akár 5-6 cm-re vessük, az 
apróbbakat elég 2-3 cm-re.

· Megkezdődik a palántanevelés is.  
Az innen eredő szaporító anyaggal gaz-
dagíthatjuk a kertünket tavasszal; salá-
tát, karalábét, fejeskáposztát, kelká-
posztát, retket, padlizsánt, karfiolt vagy 
brokkolit palántázhatunk, de már szá-
mos termelőtől vásárolhatunk is palán-
tát, időt spórolva.

· Ne feledkezzünk meg kertünk lakó-
iról sem, egy egészséges kert látványá-
hoz hozzá tartoznak a madarak, békák, 
emlősök stb. Ebben az időszakban a ko-
rán fészkelő madaraknak a legnehezebb 
a dolguk, és van a legnagyobb szükségük 
a táplálékforrásokra, ezért figyelve a 
madarász szakemberek intelmeit, érde-
mes továbbra is magokkal, faggyúval, 
almával feltölteni az etetőket még ápri-
lis dekádjáig.

· Vigyázzunk a sünökre, melyek gyak-
ran egy levélhalom alatt mélyálomban 
vészelték át a telet. Ha így teszünk akár 
hosszútávon számíthatunk kertünkben 
élő bio rovarírtók segítségére.

Kikeleti hóvirág (természetes élőhelyén védett) 
bizony már korán jelzi itt a tavasz

Kép: Juhász Márton
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Az ország minden szegletéből érkeztek sportlövők az ácsi döntőre
 

Az Ácson tartott döntőre az ország 
11 területén 900 fő versenyzett a rész-
vétel lehetőségéért. Csak a legjobbak 
jöhettek a döntőre. 190 fő nevezett és 
167 fő vett részt a döntőn. Sajnos a nyír-
egyházi busz meghibásodása miatt a na-
gyon készülő és hajnalban felkelő gyere-
kek lemaradtak a döntőn való részvétel-
ről. A beérkezett versenyzők kísérői jól 
felkészültek és hozták a szükséges doku-
mentumokat, így Szűcs Vali és segítője 
fél 10- re elkészítették a regisztrációt.

A megnyitót időben meg tudtuk kez-
deni. Németh József az MTTOSZ alel-
nöke Görgey Artúr életútját ismertette, 
majd Sinka László az MSSZ főtitkára 
megnyitotta a döntőt. A biztonsági elő-
írásokat Andrássy Árpád indító bíró és 
Kisvárdai István főbíró ismertette. Ezt 
követően 10 órakor az első sorozat ver-
senyzői elfoglalták a lőállásokat és meg-
kezdődött a döntő. A résztvevőket 6 so-
rozatba osztottuk, akik 30 lőálláson SIUS 
rendszerre lőttek. A SIUS TEAM kiváló 

munkájának köszönhetően Kelkó Balázs 
hibátlanul folyamatosan képes volt mó-
dosítani a résztvevők adatait, hiszen sok 
beteg, hiányzó valamint távol maradó 
gyerek helyett új versenyzőket hoztak a 
csapatvezetők.

A döntő résztvevőit 8 csoportban ér-
tékeltük. Így általános és középiskolá-
sok, fiúk, lányok rugós gázos fegyverrel. 
Szigorúan nyíltirányzékú légpuskával 
lehe-tett indulni, amit ellenőriztünk. A 
résztvevők nem lehetnek igazolt, minő-
sített versenyzők. Diákolimpia helye-
zettjeit az OPEN kategóriában indul-
hattak. Iskolai és területi csapatokat is 
értékeltünk.

A verseny jó hangulatban baráti lég-
körben zajlott. A 6. sorozatot negyed 
háromkor fejeztük be. Köszönhetően a 
SIUS TEAM munkájának, pár perc múlva 
mind a nyolc kategóriában rendelkezés-
re állt a végleges eredményjegyzék. A 
regisztrációt végzők azonnal megkezd-
ték az oklevelek kitöltést így 15 órakor a 

terv szerint elkezdtük az eredményhir-
detést és a díjak, oklevelek kiosztását. Az 
emléktárgyakat Antal László az MTTOSZ 
elnökségi tagja adta át. A legfiatalabb 
versenyző Kisvárdai István külön díját 
vehette át. A legtöbb köregységet elért 
versenyző a 178 kört lövő Mácsai Anna a 
BKV különdíját nyerte. Az OPEN kategó-
ria első helyezettje is a BKV jóvoltából 
kupát kapott. A csapatok első helyezett-
jei kupát és oklevelet kaptak.

A döntő résztvevőitől Andrássy 
Árpád indítóbíró búcsúzott és a csapa-
tok 16 órakor rendben elhagyták a sport-
csarnokot. Reklamáció nem volt. Köszö-
netet kell mondanom a területi döntők 
valamennyi szervezőjének. A 25 testne-
velő tanár, lövészetvezető, klubvezető 
kiváló és áldozatos munkájának köszön-
hető a nagyszámú jól felkészített fiatal, 
akik igen jól érezték magukat és mara-
dandó élményt szereztek.

1849. május 21-én, a magyar honvéd-sereg hősies csata után visszafoglalta a Budai várat. Ennek emlékére 
1992. május 21-e óta ez a nap a Honvédelem Napja hazánkban. A hős esemény tiszteletére a Magyar Technikai 
és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége minden évben meghirdeti a Görgey Artúr 
országos lövész emlékversenyt, amelynek döntője ezúttal is az ácsi sportcsarnokban zajlott tavaly év végén. 
Az eseményről Szabó Péter szakcsoportvezető az alábbiakban számolt be.
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ÁCSI HÍREK

Aranyvasárnap a Zichy parkban
Ezúttal is nagy várakozás előzte meg 

az év egyik legnépszerűbb eseményét, 
az Ácsi Adventet. A naptár kicsit meg-
tréfált bennünket, így a negyedik adven-
ti vasárnap került sor a rendezvényre. 
Ennek ellenére rengetegen látogattak ki 
a Zichy parkba és a vásározók létszáma is 
a negyvenhez közelített.

Néhány civil szervezet már reggel 
megkezdte a készülődést és a helyek ki-
alakítását. Elsőként az Adventi Angyalok 
csapata érkezett, akik száz kiló kolbászt 
ajánlottak fel és sütöttek meg a rendez-
vényre kilátogatók számára. Sátorállítás, 
kolbászsütő felállítása, forraltbor alapa-
nyag bekészítése, pakolás – ilyen tevé-
kenységek zajlanak leginkább a vásárnyi-
tást megelőző időszakban. Aztán csatla-
koztak a Természetjáró Bakancsos Klub 
tagjai, valamint a Szilaj Motoros Egyesü-
let csapata is. Hasonló előkészületek 
folytak ezeken a standokon is, hiszen a 
Bakancsosoknál a forralt bor és meleg 
tea volt a fő attrakció, a motorosok pe-
dig a meleg italok mellett tócsnisütéssel 
járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. 

Annyit megtudtunk még, hogy a moto-
rosok forralt borát eredeti ácsi cukorral 
ízesítették, ami külön kuriózumnak szá-
mított.

A vásárban is jeleskedtek a helyi civi-
lek. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
mellett a Városi Nyugdíjas Klub, a műve-
lődési ház hímző szakköre mellett helyi 
termelők, kisebb közösségek, kézműve-
sek, munkaközösségek, sőt általános 
iskolás osztályok is kihozták portékáju-
kat. A vásár technikai hátterét a művelő-
dési ház önkéntes csapata biztosította.

A negyedik adventi gyertyát a Bóbita 
óvoda lelkes gyermekeinek segítségével 
gyújtottuk meg, majd Dr. Szentirmai 
István polgármester mondta el ünnepi 
gondolatait, aki kiemelte, hogy a kará-
csony a család és a szeretet ünnepe, így 
ebben az időszakban mindenki igyekszik 
minél több időt tölteni szerettei köré-
ben. Az ünnep közel hozza egymáshoz az 
embereket, családtagokat, a valóságban 
hoz létre közösségeket, nem pedig a vir-
tuális térben. Sajnos ebben a valóságos 
közösségi létben mostanában hiánya 
van a társadalmunknak, ezért is fontos, 

hogy megéljük az ünnepet – fogalma-
zott a polgármester. A programokat a 
Kifordítva együttes adventi koncertje 
zárta a művelődési ház dísztermében.

A rezsiáremelkedés miatt hozott 
takarékoskodási intézkedések nagyban 
befolyásolták a karácsonyi díszkivilágí-
tást a városban. Ennek ellenére mégis 
sikerült egy kis fényt csempészni a park-
ba, amivel meghittebbé tudtuk tenni az 
ilyenkor megszokott családi sétákat. 
Köszönet jár ezért Markó Renátának és a 
városüzemeltetés csapatának, akik a 
rengeteg év végi tennivaló mellett ilyen-
kor mindig megfeszített tempóban dol-
goznak, hogy minden apró részlet a he-
lyére kerüljön.

Mindenkinek hálásak vagyunk, akik 
valamilyen módon hozzájárulnak ehhez 
a meghitt hangulatú rendezvényhez. 
Sokak szíve megtelik ilyenkor melegség-
gel, és nem kivétel ez alól a szervezők 
csapata sem, hiszen öröm látni a sok ké-
szülődést, összefogást és önzetlen aka-
ratot, amit ilyenkor tapasztalunk.

Köszönjük!

BALOGH ATTILA

VISSZAPILLANTÓ
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