
Ácsi Hírek
Ács város közéleti havilapja                     XXIX. évfolyam 8. szám | 2019. augusztus 

AZ új kenyér ünnepe

kItüntetések

nyÁrI tÁborok

tALÁLkoZÓ
erDéLyI testVérteLepüLésünk DeLeGÁCIÓjÁt FoGADtUk

ÁCs-kApoCs
FesZtIVÁL

Fo
tó

: N
ag

y 
Ta

m
ás



2 www.acsvaros.hu

Az államalapítás ünnepe alkalmából az 
Agrárminisztérium által szervezett díjáta-
dón dr. Nagy István agrárminiszter Tolnay 
Sándor-díjjal ismerte el dr. Szentirmai Ist-
ván  több mint négy évtizedes állatorvosi 
tevékenységét, közösségért és a társadalo-
mért végzett alázatos munkáját.  A Tolnay 
Sándor-díjat minden évben három állat-
orvosnak ítélik oda, szigorúan szakmai 
ajánlások alapján.
A díjazottnak a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal nevében Dr. Ka-
rácsonyi Ottó megyei főállatorvos is gra-
tulált a helyszínen.
Az ünnepségen dr. Nagy István hangsú-

lyozta, Szent István királyunk életpéldája 
bizonyítja, hogy a nemzetbe vetett hit nél-
kül nem adhatunk lehetőséget a jövőnek. 
„Hit nélkül nincs erkölcsi tartás, erkölcsi 
tartás nélkül pedig nincs a munkánknak 
kijáró tisztelet” – hívta fel a figyelmet a 
miniszter. Nagy István arról is beszélt, 
hogy kötelességünk megőrizni szellemi 
és épített örökségünket a legkisebb ma-
gyar faluban éppúgy, mint a legnagyobb 
városban. 
A tárcavezető kiemelte, a nemzeti ünnep 
alkalmából köszöntenünk kell mindazo-
kat, akik kiváló és példaértékű szolgála-
tukkal járultak hozzá az Agrárminiszté-

rium feladatainak ellátásához és a magyar 
mezőgazdaság gyarapodásához. 
Dr. Szentirmai István elmondta: kimon-
dottan nagy megtiszteltetés számára, hogy 
az állatorvosi szakma érdemesnek találta 
erre a díjra. Hozzátette: az ilyen és ehhez 
hasonló elismerések mindig új lendületet 
adnak a mindennapi feladatokhoz. 

Gratulálunk dr. Szentirmai Istvánnak az 
elismeréshez és munkájához további erőt, 
egészséget kívánunk! 

Balogh A.
Forrás: AM | Fotó: Kormany.hu/AM

Dr. Szentirmai István polgár-
mester és Soós Piroska anya-
könyvvezető köszöntötte ottho-
nában Farkas Imréné Aranka 
nénit kilencvenedik születés-
napja alkalmából.

Mint megtudtuk, Aranka néni 
mindennap reggeli kávéval kez-
di a napot, utána rendezgeti a vi-
rágait és az udvart, mert szereti, 
ha rendben van körülötte min-
den. Mindenkinek azt kívánja, 
hogy érje meg ezt a kort. A Jóis-
ten sok mindenen átsegítette az 

évtizedek során, és számára is 
hihetetlen ez a 90 esztendő.  Egy 
lánya született hét év házasság 
után,  mára már két unoka és 
négy dédunoka boldog nagyija. 
Fiatalon nagyon szeretett tán-
colni a férjével, ha tehette, nem 
hagyott ki egyetlen báli alkal-
mat sem. Már kisgyermekként 
szorgoskodott a földeken, majd 
később a vasúton dolgozott a 
pénztári irodában.
Aranka néninek jó egészséget és 
még hosszú boldog éveket kívá-
nunk családja körében!       B.A. 

Tolnay Sándor-díjat
kapott érdemeiért 
dr. Szentirmai István 
Az államalapítás ünnepe alkalmából Tolnay Sándor-díjat 
vehetett át dr. Szentirmai István, kerületi főállatorvos, Ács 
város polgármestere a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és 
Könyvtárban.  

Aranka néni 90 évesFŐZŐVERSENY
Ács Város Önkormányzata és a Bartók Béla 
Művelődési Ház FŐZŐVERSENYt hirdet a 
Városi Vigasságok keretein belül. 
A versenyre minimum 4 fős csapatok, baráti  
társaságok, családok, civil szervezetek, intézmények, 
céges csapatok jelentkezését várjuk. 

Helyszín: Kastélypark – Ács
Kezdési időpont: 2019. szeptember 21., szombat 9.00 óra
Nevezési díj: nincs
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 20.
Feladat: tetszőleges étel készítése
Főzési módja: bográcsban, gázégővel 

A főzőversenyen való részvétel előzetes 
nevezéshez kötött. Helyszínen való nevezésre 
NINCS LEHETŐSÉG! Jelentkezni írásban lehet az  
acsvaros@gmail.com e-mail címre elküldött 
nevezési lappal vagy annak személyes leadásával, 
a művelődési házban. 

A nevezési lap letöltése és további információk:
www.acskonyvtar.hu/fozoverseny
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Mozgalmas, eredményes idő-
szak áll mögöttünk. Komárom-
Esztergom megye dinamikusan 
fejlődik, sok tekintetben az élen 
járunk. A gazdasági mutatóink 
az elsők közé emelnek, amihez 
nem csak a nagy beruházások 
szükségesek, de az itt élők szor-
galma, tenniakarása is hozzájá-
rul. Nagy lépéseket tettünk afelé 
is, hogy a településeink lakossá-
gának életszínvonala javuljon, a 
szűkebb környezetünk szebb és 
otthonosabb legyen, jó legyen 
itt élni. Ehhez a megyei önkor-
mányzat által koordinált Terü-
let- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program (TOP) forrásai is 
hozzájárultak. Az ácsi nyertes 
projektekről a keretes írásunk-
ban olvashatnak (szerk.). 
A megyei önkormányzatnak 

ugyanakkor nem csak a fej-
lesztési igények felmérése és 
véleményezése, a TOP-os pro-
jektek koordinálása a feladata. 
Azon dolgozunk, hogy további 
programokon keresztül is hoz-
zájáruljunk megyénk kiemel-
kedő eredményeihez, amelyek 
tartósan az élvonalban tarta-
nak minket. Támogatjuk a tu-
rizmusfejlesztést és előkészít-
jük a kerékpárutak kiépítését. 
Célunk, hogy kiemelt témává 
tegyük a klímaváltozás kérdé-
sét. Részt veszünk az Interreg 
Határon Átnyúló Szlovákia-
Magyarország Együttműkö-
dési Program nyertes pro-
jektjeinek döntéshozatalában 
is. Ács a program keretében 
elnyert forrásból szakembe-
rei szakmai tudását bővítheti, 

illetve épületkorszerűsítést és 
eszközfejlesztéseket valósíthat 
meg. A megyei önkormányzat 
társalapításában működik a 
Rába–Duna–Vág ETT, ame-
lyen keresztül további források 
érkeznek megyénkbe. Siker-
történetünk a Megyei Foglal-
koztatási Paktum, amelyben 
sok hátrányos helyzetű mun-
kanélküli juthatott képzési 
támogatáshoz és kapott esélyt 
az elhelyezkedésre. Részt ve-
szünk a Sacra Velo határon át-
nyúló kerékpáros zarándokút 
kialakításában, de a megyénk-
ben működő nemzetiségi ön-
kormányzatokra is különös 
figyelmet fordítunk. Kiemelt 
feladatunknak tekintjük, hogy 
a megyei közösségeket köze-
lebb hozzuk egymáshoz. Ne 

csak arra a településre legyünk 
büszkék, ahol élünk, de az is 
jusson eszünkbe: Komárom-
Esztergom megye is az ottho-
nunk! Ebben a nyertes „Me-
gyénk körül megyünk körül” 
című identitásprojektünk segít 
minket. A program keretében 
Ács–Nyergesújfalu páros ta-
lálkozóra került sor, melyen 
izgalmas programok mellett 
ismerkedhetett a két közösség. 
Csak remélni tudom, hogy Ács 
a megye segítségével tovább 
növekszik, és a két önkor-
mányzat a következő években 
is együtt munkálkodik a város 
és megyénk fejlődéséért! Meg-
erősödtünk, ezt az erőt meg 
kell tartani és a jövőben arra 
használni, hogy az itt élők ja-
vát szolgálja!                KEMÖH

Támogató döntésünkkel a TOP kere-
tében négy projekt nyert támogatást 
a településen, összesen 889 millió fo-
rint érkezett a város fejlesztésére:  
• megoldódott a Zúgó utca, a Fő út és 
a Gyár utca környékének csapadék-
víz elvezetése
• megújult a Szociális Alapszolgálta-
tási Központ épülete
• befejezték a kerékpárút építését, 

a Zúgó utca és a Perger köz közötti 
szakasz útburkolatát kiszélesítették 
és új kopóréteget kapott
• a városközponti funkciók és a zöld-
terület megújítására is nyertes pro-
jekttel rendelkezik a település
Mi a megyei önkormányzatnál azt 
kívánjuk az ácsiaknak, hogy hasz-
nálják egészséggel, a megvalósult be-
ruházásokat! 

Ács fejlődéséhez 
a megyei önkormányzat 
is hozzájárult
Popovics György, a Komárom-Esztergom megyei köz-
gyűlés elnöke büszke a térségben elért kimagasló ered-
ményekre. Arra kértük az elnök urat, hogy osszon meg az 
ácsi olvasókkal néhány gondolatot az elvégzett munkáról, 
kitérve a városunkat érintő intézkedésekre. 

Tudta?  Ebben segített a megyei önkormányzat Ácsnak 
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Az ácsi születésű dr. Korinek László, a 
Magyarok  Kenyere program  megálmo-
dójának kezdeményezésére indult el há-
rom éve az Ács-Kapocs Fesztivál hagyo-
mányteremtő céllal. Ennek szellemében 
rendezte meg az önkormányzat a Bartók 
Béla Művelődési Ház és a Természetjá-
ró Bakancsos Klub közreműködésével 
az eseményt a kastélyparkban. A meg-
jelenteket Németh Gyula, a művelődési 
ház igazgatója köszöntötte, majd a búzá-
val töltött zsákok lovas kocsin érkeztek 
a Zichy-kastély parkjába, a Kinizsi SC 
lovasszakosztályának jóvoltából. Ezután 
dr. Szentirmai István mondta el ünnepi 
beszédét. A polgármester úgy fogalmazott: 
„ez az esemény válasz arra, hogy egy népet 
meg lehet területében, lakosságszámában 
nyomorítani, de, ha az ország vezetésé-
ben és a lakosság nagy részében megvan 
a szándék, hogy a Kárpát-medencében élő 
magyarság ismét egymásra találjon, akkor 
nem csak lelkünkben, hanem együtt, gaz-
daságilag is erősek lehetünk.”

A rendezvényen részt vett Dr. Kancz 
Csaba kormánymegbízott is, aki köszön-
tőjében kiemelte, hogy a történelem sok 
mindenre megtanít minket, elsősorban 
emlékezni, és arra is, hogy ne felejtsük el 
azt, ami a magyarsággal történt. 
Czunyiné dr. Bertalan Judit beszédében 
elmondta, hogy ez az esemény jó alka-
lom arra, hogy összefogjon és összetart-
son a magyarság. – Bízom abban, hogy 
öt, tíz vagy huszonöt év múlva is állhat 
itt valaki, aki büszkén fogja azt mondani, 
hogy volt itt egy közösség, aki elkezdett 
egy hagyományt, amely a késői utódok 
nemcsak ápolnak, hanem megélnek és 
évről évre összegyűlnek, hogy a magyar 
nemzet egységét az Ács-Kapoccsal is 
szimbolizálni tudják – mondta a térség 
országgyűlési képviselője. A beszédek 
után a jelenlévő gyerekek összekeverték 
a tíz település búzáját, amelyet dr. Szalai 
Gábor plébános és Gerecsei Zsolt tiszte-
letes megszentelt és megáldott. Majd a 
közös búzát zsákokba visszamerve osz-
tották szét a tíz település vezetői között, 
amelyből augusztus 20-án készülhetett az 
új kenyér. A tíz település képviseletében 
érkező polgármesterek és vezetők jelké-
pesen egy ácskapocs beütésével erősítet-
ték meg az önkormányzatok között fenn-
álló barátságot és jó kapcsolatot. 
Az ünnepségen közreműködtek a Ritmus 
Művészeti Iskola táncosai, az Ácsi Bóbita 
Óvoda Lepke csoportjának apróságai, az 
Ácsi Református Egyházközség kórusa és 

Gál László Latinovits-díjas előadóművész 
is, valamint az erdélyi Olasztelek település-
ről érkezett vendégek énekeiben és táncelő-
adásában is gyönyörködhetett a közönség. 
A rendezvény a Syncron együttes utcabál-
jával zárult.  
Az Ács-Kapocs Fesztivált az önkormány-
zat mellett a Bethlen Gábor Alapítvány tá-
mogatta.                                     N.T./24 Óra

Harmadik alkalommal öntöt-
ték össze a búzát a települések ve-
zetői Ácson. Az idei Ács-Kapocs 
Fesztiválra tíz településről - Ács, 
Bana, Bábolna, Nagyigmánd, Ko-
márom, Csallóközaranyos, Gúta, 
Komáromszentpéter, Madar és 
Olasztelek - érkezett a frissen aratott 
gabona.

Ács-Kapocs Fesztivált tartottunk
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Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést 
vett át augusztus 16-án Szűcs Béla Albert 
író, újságíró a Stefánia Palotában. A ran-
gos elismerést Áder János köztársasági 
elnök adományozta és dr. Benkő Tibor 
honvédelmi miniszter adta át ünnepélyes 
keretek között. A kitüntető címet az 1956-
os forradalom és szabadságharc idején ta-
núsított helytállásáért, valamint az esemé-
nyek hiteles bemutatását szolgáló kutatói, 
illetve történetíró munkája elismeréseként 
kapta. Szűcs Béla Albert elmondta, hogy 
az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetségének elnöksége terjesztette 
fel az állami kitüntetésre, amely megtisz-
teltetés számára. – A felterjesztés után te-
lefonon értesítettek, hogy Orbán Viktor 
miniszterelnök javaslatára történt ennek a 
felterjesztésnek a hitelesítése, amely nagy 
jelentőséggel bír számomra – tette hozzá. 
Szűcs Béla Albert elmesélte, hogy az 1956-
os események az életében döntő fontossá-
gú szerepet játszottak. Rétságon közvetlen 
parancsnoka volt Pálinkás-Pallavicini An-
tal őrnagy,  akit a forradalom után 1957. 
december 10-én kivégeztek. – Ugyan-
is a rétsági ezredünk volt az, amelyik a 
Mindszenty bíborost kiszabadította és 
felvitte Budapestre – emelte ki a kitünte-
tett. Az ’56-os eseményeket Marcaliban és 
Nagykanizsán élte át, mivel rendfenntar-
tás címen oda vezényelték őket. – A pán-
célos marcali harckocsi zászlóalj háborús 
események kapcsán elsőként volt bevet-
hető. Két harckocsit, köztük az enyémet, a 
pártház védelmére vezényelték ki. Nagyon 

bizonytalan volt a helyzet, hiszen egyik 
napon a forradalom katonái voltunk, a 
másik napon pedig a kommunista rend-
szer harcosai – mesélte az író. Hozzátet-
te: október 30-án boldog volt mindenki, 
talán az egész ország, mert a gyenge for-
radalmi sajtótermékek és a rádió is be-
harangozta a forradalom győzelmét. – A 
bizonytalanság azonban tovább tartott, 
ugyanis a magyar katonai küldöttséget, 
Maléter Pállal az élen, Tökölön a szovjet 
hadvezetés elfogta. 1956. november 4-én 
reggel 5 órakor kaptuk meg a tűzparan-
csot, mivel a hadvezetés tudomására jutott 
a szovjet másodszori katonai erőteljes be-
avatkozása országunkban. Szerencsénkre 
Váradi Mihály vezérőrnagy, a páncélos 
és gépesített csapatok főparancsnoka a 
tűzparancsot lefújta, így végül is életben 
maradtunk, hiszen egy magyar harcko-
csira tíz szovjet modern típusú harckocsi 
jutott. Az itt elmondottakat, több mint 
300 oldalon „Magyar szívvel, szovjet 
uniformisban” című könyvemben le is 
írtam. Benne korrektül, tárgyilagosan, a 
nézeteim kifejtésével megneveztem a volt 
parancsnokaim és más országos vezetők 
neveit is. Ezért akár még bírósági eljárást 
is indíthattak volna velem szemben, de 
ez nem történt meg – fogalmazott a ki-
tüntetett. Kitért arra is, hogy 1956 szinte 
beleivódott a génjeibe, már csak azért is, 
mert azt az ácsi lányt, Walóczky Erzsébe-
tet vette el feleségül – akivel 60 éve boldog 
házasok –, aki 1956. november 4-e után 
sokat szenvedett a kihallgatások által ka-

pott pofonok és magaláztatások kapcsán. 
Részt vett a komáromi Horváth László 
tíz fős „ellenforradalmi” csoportjában. 
Röplapokat írt, majd azt a nagyközönség 
elé vitte úgy Komáromban, mint Ácson. 
– Elítélték, majd börtön- és pénzbünte-
tést kapott, valamint az évek folyamán 
munkahelyét megszüntették, őt pedig 
megalázták – emelte ki az író. Kitért arra 
is, hogy az évek során jómaga hat kötetet 
jelentetett meg az 1956-os eseményekről. 
Az írói munkássága mellett az újságírás 
is mindig jelen volt az életében. – Írtam 
jobboldali magyar napilapokba, megyei 
újságba. Szerkesztettem a helyi Ácsi Fó-
rumot és később főszerkesztője lettem az 
Ácsi Híreknek – mesélte a 85 éves író, aki 
jelenleg nyugdíjas éveit éli, azonban most 
is aktívan dolgozik, ír és kutatómunkát is 
végez, valamint évi 5-6 előadást tart az 
ország számos pontján. Elmondta azt is, 
hogy sokat jelentett számára a kitüntetés, 
mert ezt Áder János köztársasági elnök 
adományozta neki. – Ebben úgy érzem, 
benne van az az elismerés, amely újságírói, 
írói évtizedeimet is elismeri – emelte ki. 
Hozzátette: a kitüntetettek sorában neves, 
magyar közéleti személyiségek is voltak. – 
Mint egy vidéki, egyszerű ember, akinek a 
magyar történelem iskolás korától kezdve 
nagyon sokat jelentett, abban éltem az éle-
tem hosszú évei során és úgy gondolom, 
ez végigkíséri az életemet a sírig – emelte 
ki Szűcs Béla Albert.

Nagy Tamás
24 Óra

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományo-
zott Áder János köztársasági elnök Szűcs Béla Albert 
író-újságírónak az 1956-os forradalom és szabadság-
harc idején tanúsított helytállása, valamint az esemé-
nyek hiteles bemutatását szolgáló kutatói, illetve tör-
ténetíró munkája elismeréseként.

Arany érdemkereszt 
elismerést kapott
Szűcs Béla Albert író

Eddig 27 könyve jelent meg
Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934. december 9-én szü-
letett Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben meg-
alapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, 
melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar 
Újságíró Közösség (MÚK) megyei tagozatának elnöke. Számottevő 
a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több 
portré- és interjúkötete is. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
vidéki eseményeit bemutató könyveiben személyes élményeit írta 

meg. Eddig összesen 27 könyve jelent meg, közülük hatot az 1956-
os eseményekről adott ki.

Elismerései
Az elmúlt évek során számos rangos elismerést kapott: 2007 – Ma-
gyar Köztársaság Érdemrendje, 2009 – Petőfi Sándor Sajtószabad-
ság Díj, 2012 – Iharosberényért Emlékplakett, 2014 – 56-os Hűség 
a Hazához Érdemkeresztje, 2014 – Iharosberény díszpolgára, 2017 
– Ácsért díj, 2019 – Magyar Arany Érdemkeresztje.

Az Ácsi Hírek szerkesztősége ezúton is gratulál Szűcs Béla Albert-
nek és sok erőt, egészséget kívánunk további munkásságához!
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A témagyűjtésnél, az egyes munkada-
rabok, technikák tervezésénél a gyerekek 
fejével-szívével érdemes gondolkodni, 
úgy, hogy az adott tárgy minél többüknek 
tetsszen, legyen kedvük elkészíteni. E té-
ren a dekorgumi unikornis, az üvegfestés, 
zsugorfólia ékszerek, a kutyás-cicás bar-
kácsolás, csipeszfigurák, cserépfigurák, és 
egyéb gyerekszoba-dekoráció volt nyerő 
választás.
A felkészülés, az egyes munkák előzetes 
elkészítése nagyon fontos részmunka. 
Segíti a takarékos anyaghasználatot, meg-
rövidíti, lendületesebbé teszi a konkrét 
munkálkodást a gyerekekkel. Tehát én is, 
és az önkéntes segítőink is szabtak, nyír-
tak, vágtak, lyukasztottak már a tábort 
megelőző napokban is.
Eddigi táboraink alkalmával tapasztal-
tuk, hogy a gyerekeknek – akik ugyan 
kézműveskedni jönnek – szükségük van a 
délelőtti szakasz végén, ebéd után egy kis 

szabad mozgásos játékra. Ezt most is végig 
szem előtt tartottuk, így kevésbé fáradtak 
el a nap és a hét végére. Persze, akik akar-
tak, egészen a napi táboridő végéig mun-
kálkodhattak.
Ahhoz, hogy naponta ilyen nagy létszámú 
gyermekkel jó minőségű, sokrétű munkát 
végezzünk, sok segítség kell. Évek óta van 
egy állandó csapat, akik már értik az én 
gondolkodásomat, ismerik az alkalmazott 
kézműves technikákat, a használt eszkö-
zöket, szeretik a gyerekeket. Szlukovényi 
Anna, Tóth Alexandra, Földes Cintia, Tőke 
Bianka, a művelődési ház részéről pedig 
Gregovicsné Évi és Varga Zsuzska állan-
dó jobb kezeim, de idén Baranya Katalin 
és Szlukovényi Krisztina segítők és Péczi 
Sándorné Icu is hozzájárult a gördülékeny 
és jó munkához. Köszönöm nekik! Volt 
festészet tanszakos tanítványaim közül is 
többen szívesen segítettek a kisebbeknek.
Az idei nyári tábor az érdeklődő családok, 
gyerekek számát tekintve is különleges volt. 
Naponta 35-45, esetenként 50 feletti létszá-
mú, alkotni vágyó 5-15 éves lány és fiú ér-
kezett Ácsról és a környező településekről. 
Angliából, Németországból is voltak tábo-
rozóink, akik nagyszüleiknél nyaraltak ép-
pen. Bár egy-egy nap végére mi is alaposan 
lemerültünk, boldogan készültünk a másna-
pi feladatokra. A tábor végén örömmel hall-

gattuk a sok szülő és a gyerekek véleményét: 
Milyen jó volt! Jöhetünk-e jövő héten?
Az utóbbi években a gyerekek jó közér-
zetéhez az élelmiszerboltok, a pékségek, a 
vendéglátóhelyek is hozzájárulnak inni- és 
ennivalóval. A közös ebéd pedig szintén 
összekovácsolta a tábor résztvevőit. Úgy 
gondolom, ezek a kis lélegzetű összefo-
gások erősítik a helyi közösségeket, amire 
nagy szükség van.
A pénteki zárás és rendrakás után Németh 
Gyula, a művelődési ház vezetője méltatta 
munkánkat, segítőim meglepetéstortá-
ját és egy üveg kölyökpezsgőt fogyasztva 
kaptuk a felkérést: Készüljünk hasonló 
színvonalon az idei őszi és a következő évi 
táborokra is. Remélem, menni fog!

Bazsóné Nagy Marianna

Nyüzsgés...
A tábor minden évben népszerű, de 
őszintén bevalljuk, mi sem számítottunk 
ekkora létszámra, hiszen előfordult, hogy 
több napon keresztül 50 feletti gyereklét-
számmal dolgoztunk, plusz 10-13 fő se-
gítővel kiegészülve. Nagy volt a nyüzsgés, 
ahhoz, hogy minden alkotás elkészüljön, 
időnként mindenki részéről türelemre volt 
szükség, de a gyerekek igazán jól vizs-
gáztak. Az idei nyári táborban is nagy 

hangsúlyt fektettünk arra, hogy változa-
tos témákkal és technikákkal ismertessük 
meg a gyerekeket. A kézműveskedés mel-
lett már a korábbi években is igyekeztünk 
odafigyelni a környezettudatosságra, 
szelektíven dobtuk ki a műanyagpalacko-
kat, a kupakokat pedig összegyűjtöttük 
jótékony célra. Idén sikerült kiiktatnuk 
a műanyag poharak használatát, mi-
vel a gyerekek a pólójuk mellé táboros 
logóval ellátott ajándék kulacsot is kap-
tak. Bazsóné Nagy Marianna és Bazsó 
István kitartó munkájáért is elismerés jár, 

hiszen a tábor hetét rengeteg ötletelés és 
előkészítő munka előzi meg. Csatlakozva 
Marianna szavaihoz, hálásak vagyunk 
annak, az általa már említett fiatalok-
ból álló, összeszokott csapatnak, amiért 
minden alkalommal helytállnak. Ezúton 
is köszönet a szülőknek, nagyszülőknek, 
akik fontosnak érezték, hogy a család-
jukban nevelkedő gyerekek részt vegye-
nek kézműves táborunk foglalkozásain.  
Külön köszönet három édesanyának: 
Péczi Sándornénak, Csánóné Horváth 
Renátának és Romosné Tóth Csillának, 

hogy saját gyerkőceik segítése mellett 
a többiekre is odafigyeltek, megköny-
nyítve és segítve a mi munkánkat is. Ács 
Város Önkormányzata, a Bartók Béla 
Művelődési Ház és a táborban résztvevő 
gyerekek nevében köszönjük a plusz fel-
ajánlásokat. 
Támogatóink voltak: Brotnetti 
Pékség, Lipóti Pékség, Niki Pékség, 
Vida Pékség, CBA-Príma, Napsugár 
Pizzéria, Tarcsainé Süveg Mária, Abai 
Zoltán, Valiczkó család-Reál üzlet.

Varga Zsuzska

10. Bors Judit Kézműves Tábor
Augusztus elején került megrendezés-
re az idei Bors Judit Kézműves Tábor. 
Minden jubileumi eseményre lélekben 
kiemeltebben, nagyobb figyelemmel 
tekint az ember. Ennek azután meg 
kell mutatkoznia az egész folyamat-
ban, ahogyan egy ilyen tábor felépül. 
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Sokat beszéltünk már arról, 
hogy közös feladatunk nem 
csak az értékőrzés, de az érték-
teremtés is, ahogy tesszük ezt a 
maihoz hasonló programokkal 
és teszik ezt a kultúra számos 
területén alkotó amatőr és profi 
alkotóink. Ők jó hírünket vi-
szik a megyében, de eközben itt 
helyben is fontos tudatosítani, 
hogy mennyi kincsünk, mennyi 
tehetségünk van ebben a város-

ban, akikre büszkék lehetünk. 
Különböző életkorú ácsiak, az 
egészen ifjaktól az idősebb ge-
nerációkig sokan érezték úgy, 
hogy szeretnének munkáikkal 
bemutatkozni a testvértelepü-
lésről és a környékbeli telepü-
lésekről hozzánk látogató ven-
dégeknek. Néhányuknak már 
voltak önálló kiállításai, de so-
kan közülük most először mu-
tatják meg alkotásaikat a helyi 

közönségnek is. Vannak köztük 
helyi alkotók, akiknek nevei 
ismerősen csengenek már, de 
vannak, akik eddig csak hobbi-
ként tekintettek az általuk űzött 
elfoglaltságra. Mindegyikük 
munkája egyedi, szívhez szóló, 
a közösség számára inspiráló. 
A kiállításon láthatnak külön-
böző technikával készült mun-
kákat: számos kézi hímzést, 
horgolással és gyöngyfűzéssel 

készült munkákat, grafikákat, 
festményeket, gobelinképeket, 
virágkompozíciókat. A kör-
nyezettudatosságra felhívó új-
ragondolt alkotások mellett a 
fotó és a vers műfaja sem ma-
radt ki. Köszönjük nekik, hogy 
egy közös kiállítás keretében 
bemutathatjuk munkáikat! A 
kiállítás szeptember közepéig 
tekinthető meg.

BBMH

Adományért cserébe használ-
hatták a gyerekek a Termé-
szetjáró Bakancsos Klub játé-
kait és az ugrálóvárakat.

Az egyesület ugyanis adomá-
nyokat – főként tartós élelmi-
szert és ruhákat – gyűjtött a 
Böjte Csaba ferences szerzetes 
által fenntartott gyereknevelő 

otthonok számára. Tóth János, 
az egyesület vezetője elmond-
ta, hogy egy felhívásban ko-
rábban arra kérték a szülőket, 
hogy adománnyal támogassák 
kezdeményezésüket. Hozzá-
tette: a szünidejüket töltő gye-
rekekre gondolva szervezték 
ezt a programot, hogy a nyári 
melegben is legyen lehető-

ségük helyben kikapcsolód-
niuk. Az adománygyűjtő ak-
ciót egyébként még 2015-ben 
indította el az ácsi egyesület. 
– Tavaly több, mint egy, de 
volt olyan év, hogy két tonna 
adománnyal indultunk útnak 
az erdélyi Dózsa György tele-
pülésre, az Isteni Irgalmasság 
Gyermekvédelmi Központba 

– mondta el Tóth János. Az 
akciójukhoz a magánszemé-
lyek mellett több cég is csatla-
kozott. 
Lapzárta után kaptuk a hírt, 
hogy a Bakancsosok már meg-
érkeztek Erdélybe. Élménye-
ikről következő számunkban 
számolunk be részletesen. 

Nagy T.

Ünnepi szentmisével kez-
dődött a megemlékezés 
államalapító Szent István 
királyunk ünnepén a kato-
likus templomban. A litur-
gia után az egybegyűltek 
átvonultak a Zichy parkba, 
ahol dr. Szentirmai István 
polgármester köszöntötte a 
megjelenteket. 

Az ünnepi beszédet Czunyiné 
dr. Bertalan Judit mondta, 
aki úgy fogalmazott, hogy 
augusztus 20-án tulajdonkép-
pen születésnap van. Hazánk 
születésnapja. Államalapítás. 
– Az ünnep maga, különösen 
a születésnap is egyfajta rend-
hagyó számvetés. Összegzés 
múlt és ma relációjában, érté-

kelés és jövőtervezés – emelte 
ki a térség országgyűlési kép-
viselője. 
Ezt követően dr. Szalai Gábor 
plébános és Gerecsei Zsolt 
tiszteletes közösen megszen-
telték és megáldották az új ke-
nyeret, amelyet dr. Szentirmai 
István polgármester szegett 
meg. Az eseményen közre-

működött Gál László elő-
adóművész is egy különleges 
vers- és dalösszeállítással. A 
délután folyamán a reformá-
tus egyházközösség szervezé-
sében hagyományőrző napot 
tartottak a templomdombon 
HAGYA-TÉK-A címmel. 

N.T.
Forrás: 24 Óra

Kreatív ácsiak 
mutatkoztak be
a Sméja Galériában
Az idei Ács-Kapocs Fesztivál kísérőprogramjaként  
„Kreatív Ácsiak” címmel kiállítás nyílt a művelődési ház 
emeletén található Sméja Galériában. 

Hazánk születésnapját ünnepeltük augusztus 20-án

Adománygyűjtő napot tartottak a Bakancsosok
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Testvértelepülési 
találkozó 
augusztusban

Hosszú időre nyúlik vissza már 
a két település lakói, családjai 
közötti jó kapcsolat, így nem 
volt kérdés, hogy idén is szíve-
sen látják vendégül az ácsiak a 
távol élő barátokat. A találko-
zásra a Bethlen Gábor Alap 
támogatásának köszönhetően 
nyílt lehetőség, így pályázati 
keretből sikerült finanszírozni 
a vendégek teljes útiköltségét, 
emellett számos programhoz is 
forrásként szolgált az alap. Ezt 
azért fontos megemlíteni, mert 
a két település közötti távolság 
áthidalása korántsem egyszerű 
feladat, és hasonló lehetőségek 
nélkül nem biztos, hogy meg-
valósulhatna a találkozás. 
Vendégeinket csütörtök dél-
után a művelődési ház dísz-
termében köszöntötte dr. 
Szentirmai István polgármes-
ter, majd rövig beszélgetést 
követően mindenki a fogadó 
családnál pihenhette ki az uta-
zás fáradalmait. 
Másnap Budapestre utazott 
a csapat, ahol elsőként meg-
tekintettük a Parlament im-

pozáns épületét és a Szent 
Koronát. Ezután egy emléke-
zetes városnézés következett, 
amely során megismerhettük 
a főváros fontosabb történeti 
korszakait és nevezetességeit. 
A kirándulás a Budai Várban 
ért véget, majd hazafelé közös 
estebéddel pótoltuk a sok séta 
során elvesztett energiát. 
Szombaton az Ács-Kapocs 
Fesztiválon találkozhattunk az 
erdélyi barátainkkal, akik nem 
csak az olasztelki búzát hozták 
el nekünk, hanem a színpa-
di programokból is kivették 
a részüket. Először a Cygnini 
régizene- és táncegyüttes pro-
dukcióját tekinthettük meg, 
majd olasztelki dalokat énekelt 
a teljes delegációból összeállí-
tott „alkalmi énekkar”. 
Vasárnap a református temp-
lomban kezdődött a program 
közös istentisztelettel, majd 
a Piskóta Kávéház nagyter-
mében egy búcsúebéd kere-
tében köszöntünk el erdélyi 
barátainktól. Az ünnepi asztal 
mellett dr. Szentirmai István 
polgármester köszönte meg a 
résztvevőknek, hogy idén is el-
fogadták a meghívásunkat, és 
egy erre az alkalomra készült 
különleges ajándékot adott 
át Olaszteleknek. A faragott 
szürkemarha tülök motívu-
mai a két település összeölel-

kezését és barátságát szim-
bolizálja – mondta el Nagy 
Lajos, az ajándék készítője, 
aki természetesen a vendégek 
tiszteletére meg is szólaltatta 
a tülköt. Az erdélyi vendégek 
nevében Máté Anikó, a Mesz-
szelátó Egyesület elnöke  kö-
szönte meg a polgármesternek 
a találkozás lehetőségét, illetve 
az ácsiak  vendégszeretetét. 
Reméljük, hamarosan újra ta-
lálkozunk! 
Ács Város Önkormányzata ne-
vében szeretnénk köszönetünket 
kifejezni a vendéglátó családok-
nak, illetve mindenkinek, aki 

segítségünkre volt ez alatt a né-
hány nap alatt. Külön köszön-
jük a Természetjáró Bakancsos 
Klubnak és az Ácsi Református 
Egyházközségnek a segítő köz-
reműködését.

Balogh Attila

Erdélyi testvértelepülésünk 
küldöttségét fogadtuk au-
gusztus közepén. Az Olasz-
telekről érkező vendégeink 
több napot töltöttek el ná-
lunk, ezalatt a helyi bará-
ti szálak erősítése mellett 
részt vettek az Ács-Kapocs 
Fesztiválon is. 

Fotók: Tarr Gergő, Nyéki János, Nagy Tamás
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Jó időnk volt, ami azért is fon-
tosnak bizonyult, mert első 
állomásunk az esztergomi 
Aquasziget volt, egy jó kis dél-
utáni fürdőzés erejéig. Minden-
ki kipróbálhatta a csúszdákat, 
kinti-benti medencéket, ter-
mészetesen a büfét is. Egy fel-
ajánlásból rengeteg palacsinta 
is előkerült a csomagok közül, 
ami hamarosan el is fogyott.
Megérkezve, a vacsora várt 
minket a közeli hangulatos 
étteremben, és igazán csak 
ez után ismerkedtünk meg 
a táborral. Gyönyörű kilátás 
nyílt a Dunára, a tábor előtt 
hatalmas füves mező, alatta a 
Makovecz Imre tervezte kö-
zösségi épület. Az árnyas fák 
között megbúvó faházak ro-
mantikus táborozást ígértek.
Este elkezdődött a tábor „lelki” 
programja is. A berendezett 
közösségi ház megtelt velünk, 
közös éneklés után megérkezett 
„tanítónk” is: dr. Kisvak Ond 
Kond „mákvirág- és gyökérsze-
lídítő ”, aki minden este megta-

nított arra, miként gondozzuk 
azokat a „virágokat”, amelyek-
ben példák lehetünk mások 
számára. A virágok ugyanis a 
napi áhítatok témáihoz kapcso-
lódtak. A tábor vezérigéje Pál 
apostol Timóteushoz írt   leve-
lének egyik mondata volt: „légy 
példa a hívőknek...” Mindennap 
más „virág” nyílt ki: a szájvirág, 
ami a beszédet, a kézvirág, ami 
a tetteinket, a szívvirág, ami a 
hitet, a szőlővirág, ami a sze-
retetet, a szivacsvirág, ami a 
tisztaságot jelentette. Ezek az 
esti történetek megerősítették 
a délelőtti áhítatok üzenetét. 
Ezek kezdetén Pál apostol és 
Timóteus, az ifjú tanítvány be-
vezető jelenetei vezettek el a 
történethez. Hallottuk a 12 éves 
Jézus, a szőlőtő és szőlővesszők, 
az okos és bolond házépítés, a 
kapernaumi százados, valamint 
Jézusnak a tisztaságról mondott 
történetét. Az áhítatok tartásá-
ban nagy segítségünkre volt Jó-
zsi bácsi, Erzsó néni, Heni néni, 
Piroska néni, Judit néni, akik a 

gyermekek mellett a felnőttek-
nek is tartottak egy kis délelőtti 
foglalkozást. Délutánonként 
kézműveskedtünk Eszter néni 
vezetésével, a témához kap-
csolódó tárgyak vagy csak kis 
díszek, alkotások készültek. 
Emellett sétahajóztunk a Du-
nán, boboztunk, a Salamon- 
toronynál élő történelemórán 
voltunk középkori fegyverek 
társaságában vagy meglátogat-

tuk a kilátót. Esténként Ildi néni 
vezetésével sétával vezettük le a 
nap fáradalmait. Nagyon szép 
volt estefelé  az erdőn keresztül 
bemenni a fellegvár udvarára és 
onnan körülnézni a csodálatos 
Dunakanyarban, majd szinte 
teljes sötétben hazaérni a tábor-

ba. Nagy élmény volt kifeküdni 
az esti mezőre és várni az ép-
pen aktuális holdfogyatkozást. 
Szombaton, ebéd után indul-
tunk haza. Volt, aki várta, hogy 
találkozhasson szüleivel, volt 
aki maradt volna még. Hisszük, 
Isten áldása volt ezen a tábo-
ron is és megszólított olyano-
kat is, akik most voltak velünk 
először. Vasárnap, a gyüleke-
zet közösségében, táborzáró 

istentiszteleten adtunk hálát 
Istennek a táborért. A tábor 
az EFOP-1.3.7-17-2017-00283 
számú „Hittel Ácsért” pályáza-
ti programsorozat keretében és 
támogatásával valósult meg. 

Gerecsei Zsolt

Az ácsi gyülekezet nagy 
örömére MVH-s pályá-
zatból és egyházkerüle-
ti támogatással újul meg 
a templomdombi iskola, 
mely gyülekezeti házként 
működik majd reményeink 
szerint. Az épület külső fel-
újítása szinte teljesen kész: 

tetőcsere, szigetelés, nyílás-
záró-csere, színezés. A bel-
sőben vár még több munka 
ránk, ahol az új vizesblokk, 
konyha, fűtés kialakítása, 
illetve a nagyterem kikép-
zése, villanyszerelés van 
részint folyamatban, részint 
ezután következik. 

Szeretettel várjuk minden 
segítő szándékú testvérünk 
támogatását a felújításhoz. 

Adományaikat a lelkészi 
hivatalban vagy az OTP-nél 
vezetett folyószámlánkra 

fizethetik be:

(11740078-20000909)
Gerecsei Zsolt

„Gyere utánam!” 
-  Családos hittantábor a református gyülekezetben

2019. július 15–20. között rendezte meg gyülekezetünk a 
szokásos nyári családos táborát. Ezúttal Visegrádon, a Mo-
gyoró-hegyi erdei iskolában táboroztunk. Nagy örömünkre 
117 gyerek és felnőtt jelentkezett erre az alkalomra. 

Épül-szépül a volt iskola
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A Szelidi-tó a Duna-Tisza közén talál-
ható, egykor a Duna árterén holtágként 
funkcionált. Most kedvelt fürdőzőtó. Sok 
ácsi ember ismeri, hiszen most indultunk 
oda a 11. alkalommal. 

Borvendég Mátyásné mint főszervező és 
Paczánt Erzsébet tanárnő a 11 tábor mind-
egyikében részt vett, így nagy tapasztalat-
tal rendelkezik a tábori élet szervezésében. 
Ebben nagy segítséget nyújtanak a tábor-
ban felcseperedő és azóta pedagógussá 
vált Benkó Luca és Csenge, valamint én is 
örömmel segítettem 5. éve.
Július 27-én, szombaton nagy izgalommal 
szállt fel mindenki a buszra. A 27 gyermek 
több, mint fele már 3-4-5. alkalommal, a 
többi első táborozóként indult útnak. Kí-
vánság szerint népesültek be a négyágyas 
szobák. Az elején néhányan honvággyal 
küzdöttek, de a sok program ezt gyorsan 
feledtette.
A régi tábori emlékek (felnőtteké) hatásá-
ra reggeli tornával kezdtük a napot, amit 
dalos, játékos feladatokkal színesítettünk. 
Ezután szívesen  választottak a változatos, 
sokféle reggeliből. Majd buzgón készültek, 
hogy a szobaszemlén minél több pontot 
gyűjthessenek.
A kis ajtónk közvetlenül a strandra nyílt, 
így a parton sétálva jutottunk el az éttere-
mig, amit általában dalolva, menetelve tet-
tünk meg. Mindenki jóízűen fogyasztotta 
el az ízletes ebédet, illetve vacsorát.
Az első nap kivételével kedvezett az idő-
járás, két éjszaka is esett, villogott, de reg-

gelre kiderült az ég. Így mindennap meg-
mártózhattunk a tóban. Együtt játszott a 
kicsi és a nagy, a fiúk és a lányok. Imádták 
a vízi versenyeket: úszás, lebegés, futás, 
kézenállás. A szárítkozás közben minden 
nap kukoricáztunk, fagyiztunk.
Minden napra jutott program. Az első 
este utcabálban táncoltunk. Egyik délelőtt 
kézműveskedtünk. Készültek képeslapok, 
karkötők nyitófülből és színes szalagokból, 
levegőn száradó gyurmából érmék. Elsé-
táltunk a Tanösvényre, ahol megismerked-
tünk a tó történetével és élővilágával. Jót 
játszottunk a sor- és váltóversenyen. Egy 
napot Kalocsán töltöttünk. Megnéztük a 
Látogatóközpontot, a Paprika Múzeumot, 
a Várostörténeti-Borászati Kiállítást, ahol 
Csupor Mónika, iskolánk volt tanárnője 
érdekes tudnivalókat mesélt el. Az ízletes 
pizza elfogyasztását követően a közkedvelt 
Érsekkert körbejárása után jót játszottunk 
a játszótéren.
Minden este összeültünk, hogy közösen 
értékeljük a napot. Szombat este hirdet-
tük meg a Ki mit tud?-ot, így kedd estig 
készülhettünk rá. Örömmel láttuk, hogy 
mindenki kitalált valamilyen produkci-
ót. Találékony bűvészek, mókás bohócok, 
„éneklő” fiúcsapat, több szavaló vagy ének-
lő gyermek produkciójának tapsolhattunk. 
Mi, felnőttek a Veresegyházi asszonykó-
rus imitációjával viszonoztuk a táborozók 
lelkes szereplését. Másnap meglepi volt, 
hogy a vacsora után nem a szállásunk felé 
kanyarodtunk, hanem a szemközti cirkusz-
ba mentünk. Lenyűgöztek mindnyájunkat 

a különleges produkciók. A végén közös 
fotót is készíthettünk. Az utolsó délután 
egy csodás homokvár épült többek közre-
működésével. A táborzárón emléklapot, 
hűtőmágnest, könyvjelzőt, édességeket 
kaptak a gyerekek.  A táborlakók saját ké-
szítésű oklevéllel köszönték meg Hajni néni 
áldozatos munkáját. Ezután mécsesekkel 
vonultunk le a vízpartra és a homokvárunk 
erős falaira helyeztük el. 

Szomorúan csomagoltunk az utolsó reg-
gelen. Kalocsán a városnéző kisvonattal 
végignéztük a város nevezetességeit. Szé-
kesfehérváron a Mc Donald’s-ban elfo-
gyasztott ebéd után vegyes érzelmekkel 
érkeztünk haza. Egyrészt mert sajnáltuk, 
hogy ilyen gyorsan letelt az egy hét, más-
részt mindenki örömmel ölelte át a család-
tagjait.

A tábort támogatták :
Ács Város Önkormányzata,  Ács Város Roma  
Nemzetiségi  Önkormányzata, Büki és Tár-
sai  Kft., Csuka László,  dr.Szentirmai István, 
Janibex BT., Pék Balázs, Balogh Attila,  
Piskóta Kávéház, Természetjáró Bakancsos 
Klub. Köszönjük!

Kovácsné Tóth Gabriella 

A Szelidi-tónál táboroztak az iskolások

KALANDRA FEL!
Játékos családi kalandversenyt szervezünk a Városi Vigasságok keretében szeptember 21-én, szomba-
ton. Várjuk családi csapatok jelentkezését!  Egy csapatban minimum 3 fő, maximum 6 fő lehet, szülő,  
nagyszülő, gyerekek, unokatestvérek stb. Információ, szabályok és jelentkezés: 

www.acskonyvtar.hu/kalandvaros
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Iskolánkban már hagyomány, hogy a 
tanév befejeztével tanulóinknak két-
hetes úszótanfolyamot szervezünk. 

Fontosnak tartjuk az egészséges életmó-
dot, a sportolást a szünidőben is, s fontos 
célunk, hogy minél több tanuló sajátítsa el 
az úszás alapjait. Bár erre 3–6. évfolyamo-
saink lehetőséget kapnak a tanév végén, a 
kötelező úszásoktatás keretében 9 órában. 
Úgy gondoljuk, hogy a tanévben elsajátí-
tott ismeretek gyakorlására, az úszásne-
mek helyes megtanulására kiváló lehető-
ség a kéthetes úszótanfolyam, ami évek 
óta nagyon népszerű a diákok körében. 
Az idén több mint 50 tanulónk töltötte a 

vakáció első két hetét úszótáborban. Min-
den reggel 8 órakor indultak a gyerekek 
Komáromba, a Brigetio Gyógyfürdőbe, 
ahol szakképzett, lelkes testnevelőktől sa-
játíthatták el az alapvető úszásnemeket. 
Mindenki az úszástudásának megfelelő 
csoportban, bátortalanul vagy már gya-
korlott úszóként szelte a medence vizét. 
A fárasztó, ám nagyon hasznos úszásóra 
után mindenkinek jólesett a rövid pihenő, 
majd következett a várva várt strandolás 
és a szabad játék vízben, vízparton egy-
aránt. Az időjárás végig kegyes volt hoz-
zánk, jó időben, sok mozgással, játékkal 
teltek a délutánok a strandon. A tizedik 
nap végén a tanulók munkájuk elismeré-

seként oklevelet kaptak. Az úszásórákat 
Both András, Kokas Gábor, Szadeczki 
Tünde és Bíróné Tóth Ágnes tartotta, a 
gyerekeket Borvendég Mátyásné, Török 
Bernadett, Dargainé Hegedűs Andrea, 
Csánó-Horváth Renáta, Büki-Kardos 
Anita és Ódorné Gede Tímea kísérte.   
Ezúton is köszönjük a testnevelők és a kí-
sérő kollégák munkáját!

G.

A Ritmus Alapfokú Művésze-
ti Iskola elmúlt 2018/2019-
es tanéve  eseménydús volt. 
Rendszeresen szerepeltünk 
hangversenyeken, festésze-
ti kiállításokon, táncos elő-
adásokon. Művésztanáraink 
közreműködésével különleges 
hangszeres énekórákat, nyil-
vános festészeti és társastánc-
órákat,  és nagysikerű mese-
koncertet adtunk az óvodás és 
kisiskolás gyermekeknek. 

A 25 éve alakult művészeti is-
kola olyan szellemi műhelyt 
alakított ki, amely helybe, a 
családok számára elérhető kö-
zelségbe hozta a művészetek 
különböző ágainak megtanulá-
sát. Színes képzési kínálatának 
köszönhetően minden művé-
szeti ágban megyei-, országos 
versenyeken is kiváló eredmé-
nyeket értek el a nálunk  tanu-
ló gyerekek.

A nagyrészt helyi zenészekből 
álló, közkedvelt Ritmus Kon-
cert Fúvószenekar szintén a 
zeneiskola működésének ered-
ménye. Az együttes előadásait 
nagy érdeklődés, teltházas elő-
adások  kísérték egész évben.  
A Piskóta Kávéházban megtar-
tott Márton-napi koncert, a re-
formátus templomi jótékony-
sági Adventi hangverseny,  a 
„Népek zenéje” fergeteges elő-
adásuk, vagy a tűzesetet szen-
vedett ácsi család megsegíté-
sére szervezett   jótékonysági 
retrokoncertjük emlékezetes 
élmény marad mindenki szá-
mára. 
A zenekar nyáron a Balaton- 
parton, Ábrahámhegyen tábo-
rozott és szerepelt.
Festészeten tanuló diákjaink 
is évek óta helyezettjei a zsű-
ri által díjazott kiállításoknak, 
festészeti versenyeknek. Ez év-
ben Tokióba neveztek a helyi 

gyerekek festészeti alkotásaival. 
A foglalkozásokon részt vevők 
közül többen is képzőművésze-
ti iskolákba nyertek felvételt.
Az elmúlt tanévben újjászer-
vezett tánccsoportunknak a 
rövid idő ellenére már 11 fel-
lépése volt, ahol nagy lelkese-
déssel és szeretettel vettek részt 
a gyerekek. Erkel híres Palo-
tása mellett megismerkedtek 
a latin és standard táncokkal, 
nyílt óráikon megtáncoltatva a 
lelkes közönséget is. 
Az intézményben nincs két 
egyforma foglalkozás, hiszen 
tanáraink figyelembe veszik   a 
tanulók egyéniségét, aktuális tu-
dásszintjét, érzelmi állapotát.
A Ritmus Alapfokú Művészeti 
Iskola szeptembertől 25. évad-
ját kezdi. Ez alatt az idő alatt 
sok száz gyermeket oktattunk, 
akik közül többen szakmájuk-
nak választották a zenélést, 
képzőművészetet. Szeptem-

bertől ismét szeretettel várjuk 
a gyerekeket művészeti foglal-
kozásainkra. 
Jó hírünk van  a művészeti 
foglalkozásokon részt vevő 
gyerekeknek. Hiszen a válasz-
tott művészeti ág megismerése 
mellett kifejlődik bennük  a fe-
gyelmezettség, a koncentrálás,  
a színpadi kiállás képessége és 
a kreativitás.  A kreativitás pe-
dig nagy kincs. 

 
Jelentkezni lehet telefonon: 

0630/566-4089
e-mail: ritmus.zeneiskola@
gmail.com; vagy szeptember-
ben hétfő-csütörtök délután a 
művészeti iskola tanárainál a 
Gárdonyi iskola épületében. 

„Aki zenével indul az életbe, az 
minden tevékenységét beara-
nyozza.” (Kodály Zoltán)

Bánfiné Varga Ágnes
igazgató

Új tanév indul a művészeti iskolában is

Nyári úszótábor Komáromban




