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Címlapsztori

Varga Éva kezdeményezésé-
re hangulatos őszi dekorációk 
lepték el Ács utcáit. A település 
lakói minden kreativitásukat 
bevetették, hogy ötletesebbnél 
ötletesebb kompozíciókat al-
kossanak. Végül több mint het-
ven helyszínen találkozhattunk 
valamilyen díszítéssel. 
Tasi Fruzsina fotója a Zöldfa 
utcában készült. 



2 www.acsvaros.hu

Ácsi Hírek - Ács város közéleti havilapja
Megjelenik: havonta 2500 példányban | Felelős kiadó: Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok | 2941 Ács, Zichy park 1. | Németh Gyula, igazgató 

Korrektúra: Cserháti Andrea, Somogyiné Lentulai Eszter  Grafika, tördelés: Balogh Attila 
Fotók: Nyéki János, Nagy Tamás, archívum  Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: acsihirek@gmail.com | Nyomda: Print-Kom 2000 Kft. | Koppán István ügyvezető

Az Ácsi Hírek online elérhető a WWW.ACSVAROS.HU oldalon. | Az írásokat szerkesztett formában közöljük! Képeket, cikkeket nem őrzünk meg!  OM 163/307/2009

Mindenekelőtt szeretnék kö-
szönetet mondani azoknak, 
akik elmentek szavazni, és kü-
lön köszönöm azoknak, akik 
rám szavaztak. Mivel frakciók 
a 10.000 fő alatti településeken 
nincsenek, így a választási aka-
rat abban nyilvánul meg, hogy 
kit juttatnak be a képviselő-
testületbe. Én a paritás elvén 
alakítottam ki a bizottságokat. 
Mindenki bekerült valamilyen 

bizottságba, mindkét fél ré-
széről egy-egy ember van két 
bizottságban is. Egy bizottsági 
elnök van az egyik részről, és 
kettő a másik részről.
A választások megvoltak és a 
többség akaratából kialakult 
a város vezetése, a polgármes-
terrel és a képviselő-testülettel 
együtt. Kérek mindenkit, hogy 
ezt az akaratot tartsa tiszte-
letben.

Ezután a város jövőjével kell 
foglalkozni, amin a békétlen-
ség, háborúskodás nem segít, 
csak lehetetlenné teszi azt.  
Idáig is minden ember és te-
lepülésrész egyforma volt a 
számomra és ezután is az 
lesz. Előre a közös munkával 
Ácsért!

Dr. Szentirmai István
polgármester

A Magyar Köztársaság Elnöke 
2019. október 13. napjára tűz-
te ki a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 
választását. 

Szavazni polgármesterre, egyé-
ni listás képviselőjelöltekre és 
a megyei közgyűlés tagjaira 
lehetett. A jelöltállítás beje-
lentésének határideje 2019. 
szeptember 9-e volt. Eddig 
az időpontig településünkön 
2 polgármesterjelöltet és 30 
egyéni listás képviselőjelöltet 
vett nyilvántartásba a Helyi 
Választási Bizottság. 
A választópolgárok települé-
sünkön 8 képviselőt választ-
hattak meg. Megválasztott 
képviselő az a 8 jelölt lett, akik 
a legtöbb szavazatot kapták. 
Szavazategyenlőség nem for-
dult elő. A jelöltállítás idősza-
kában sem, és azt követően a 
választás napjáig a Helyi Vá-

lasztási Bizottsághoz kifogás 
nem érkezett be. A választás 
lebonyolítását, a választás tisz-
taságának, törvényességének 
biztosítását a Helyi Választási 
Bizottság mellett működő He-
lyi Választási Iroda végezte.  
Ácson, a 2019. október 13-
án megtartott választáson, a 
névjegyzékben lévő választó-
polgárok közül 44,23 % jelent 
meg, és adta le szavazatát a 
szavazófülkékben.

Ács városban a polgármes-
ter-választás eredménye: 

5765 névjegyzékben szereplő 
választópolgárból 2550-en je-
lentek meg a szavazás alkalmá-
val, ebből összesen 37 érvény-
telen szavazat született. Tóth 
Károly Péterre 1042-en, míg 
dr. Szentirmai Istvánra 1471-
en szavaztak. A polgármester-
választás eredményes volt, a 
megválasztott polgármester 
dr. Szentirmai István lett. 

Az egyéni listás képviselő- 
választás az alábbiak 

szerint alakult: 
5765 névjegyzékben szereplő 
választópolgárból 2550-en je-
lentek meg a szavazás alkalmá-
val, ebből összesen 57 érvény-
telen szavazat született. 

Az egyéni listás képviselő- 
választás eredményes volt, 
a 8 megválasztott képviselő 

névsora a következő: 
Nagy Tamás (FIDESZ-KDNP), 
Szűcs Erika (független), Nagy 
Sándorné  (független), Tóth 
Károly Péter (független), 
Háromházi György (függet-
len), Heroldné Hájos Júlia 
(független), Csuka László 
(független), Nagy Miklós (füg-
getlen). 

•••
A megyei közgyűlés tagjaira 
leadott szavazatok összesítése 
a Területi Választási Bizott-
ságnál történt. A választópol-

gárok településünkön leadott 
szavazatainak eredménye a 
következő:
FIDESZ-KDNP 1561 érvé-
nyes szavazat, DK-JOBBIK-
MOMENTUM-PÁRBESZÉD 
879 érvényes szavazat. 
A választás jogorvoslati ideje 
alatt nem érkezett fellebbezés. 
A választási eredmények jog-
erőssé váltak. 

•••
A települési roma nemzetisé-
gi önkormányzati képviselők 
választására is sor került 2019. 
október 13-án. 
A megválasztott kép-
viselők: Markó Renáta 
(LUNGO DROM), Fajkusz 
Melinda (LUNGO DROM), 
Micsunekné Németh Irén 
(LUNGO DROM)
A választás jogorvoslati ideje 
alatt nem érkezett fellebbezés. 
A választási eredmények jog-
erőssé váltak.

Tisztelt 
Ácsi 
Polgárok!

A megválasztott polgármesternek és a képviselőknek gratulálunk, munkájukhoz kitartást és jó egészséget kívánunk! 
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Dr. Szentirmai István polgár-
mester köszöntőjével vette 
kezdetét a hármas projektáta-
dó esemény a Vigasságok első 
napján. A TOP-os pályázatok-
ból elkészült csapadékvíz-elve-
zetés és a kerékpárút, valamint 
az Interreg projekt keretében 
létrejött beruházás átadásán je-
len volt Czunyiné dr. Bertalan 
Judit országgyűlési képviselő, 
valamint Popovics György, a 
megyei közgyűlés elnöke is. 
Mindketten elismerően és jö-
vőbe tekintően méltatták vá-
rosunk fejlődését. 
A program az ünnepi testületi 
üléssel folytatódott, ahol sor 
került az Ácsért díjak átadásá-
ra is. Idén a képviselő-testület 
döntése alapján a településen 
végzett áldozatos és példamu-
tató munkásságáért Ácsért 
díjat kapott: Vargáné Vasvári 
Klára, Dr. Szakolczay István, 
Dr. Zilahy Bertalan és Koszto-
lányi István. A díjazottaknak 
ezúton is gratulálunk. Szintén 

a testületi ülés részeként adták 
át a korábban meghirdetett 
természetfotó pályázat díjait 
is, és egyben a parkba kihelye-
zett fotókat meg is tekinthet-
ték az érdeklődők. Felemelő 
pillanat volt, amikor Horváth 
Lászlóné, a művelődési ház 
hímzőkörének vezetője át-
nyújtotta a polgármesternek a 
város számára hímzett áldást. 
A pénteki események Dr. Ká-
dár Sándor hobbifestő kiállí-
tásával zárultak a művelődési 
házban (az eseményről külön 
írásban tudósítunk), míg a 
rendezvénysátorban is felcsen-
dültek a klasszikus dallamok 
a Sweet Hell Rock Band és a 
Wellbrass tolmácsolásában. Az 
esti buli Dj. Dominique ven-
dégszereplésével és Dj. Bóli 
szuperbulijával ért véget. 
Szombaton már délelőtt nagy 
volt a nyüzsgés, hiszen több 
mint húsz csapat nevezett a 
főzőversenyre, találkoztak a 
helyi termelők is, és elindult 

egy új kezdeményezés, a Ka-
landváros játék is. Hihetetlen 
közösségi élményben lehetett 
része annak, aki kilátogatott 
a parkba ezen a napon. Az 
egész napos pezsgő forgatag 
mindig új és új arcát mutatta. 
Ahogy véget ért egy program, 
kezdődött egy másik, vagy 
éppen egymásba értek az ese-
mények. A motoros felvonu-
lás benzingőzös hangorkán-
ját idén csaknem elnyomta a 
gyerekek önfeledt kacagása, 
ugyanis aprótalpú „motoros 
palántákból” verbuvált kis 
motorosok vezették fel a na-
gyok felvonulását. 
Amíg a Kinizsi pályán a 
hazai öregfiúk csapata a 
csallóközaranyosi öregfiúkkal 
mérte össze tudását, addig a 
sátorba sorra érkeztek a helyi 
előadók és a sztárvendégek. 
Két produkció között pedig 
egy különleges esemény is tör-
tént, ugyanis Popovics György 
elhozta Komárom-Esztergom 
megye zászlaját, amit ünnepé-
lyes keretek között, a színpa-
don nyújtott át dr. Szentirmai 
István polgármesternek, aki 
megköszönte  összetartozá-

sunk és közösségünk jelképét.  
Vasárnap délelőtt a lőtérre vár-
ták a lövészet iránt érdeklődő-
ket egy ünnepi lövészverseny-
re, aki pedig a puska helyett a 
horgászbotot választotta, az 
a Malom-tónál bizonyíthatta 
rátermettségét és ügyességét a 
horgászversenyen. 
Hagyományteremtő céllal kö-
zös istentiszteletre és szabad-
téri szentmisére invitálták a 
híveket a rendezvénysátorba, 
így  a kastélypark is benépe-
sült már a délelőtti órákban. 
Amíg a hátsó park a búcsútól 
és a fellépők produkciótól volt 
hangos, addig a kastély előtti 
ligetben gokart versenypálya 
épült a Bakancsosok vezeté-
sével, hiszen az autómentes 
napot is vasárnap rendeztük. 
Gokartozás, rekorddöntések, 
kreatív feladatok és kerékpá-
ros felvonulás színesítette a 
programot. 
A szervezők nevében min-
denkinek köszönjük a sok se-
gítséget, önzetlen támogatást, 
önkéntes munkát, amivel hoz-
zájárultak a rendezvény sike-
réhez! 

Balogh Attila

Projektek átadásával és ünnepi testületi üléssel kezdődött az 
idei Városi Vigasságok, majd számtalan program és közösségi 
élmény fűzte egy csokorba az eseményeket. Mindenről nem tu-
dunk részletesen beszámolni, ezért egy kis összefoglalóval idéz-
zük fel az eseményeket. 
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Ismét nagy sikernek örven-
dett a Tökfesztivál. A Pénz-
ásási Nyugdíjas Klub által 
elindított kezdeményezésnek 
köszönhetően ötödik alkalom-
mal kóstolhattunk különböző 
tökös ételeket, édességeket. 

A kastélyparkban tökös ver-
senyeken indulhattak a lelkes 
jelentkezők, akik tökből ké-
szült kompozíciókat, faragott 
töklámpásokat hoztak maguk-
kal. A Városi Nyugdíjas Klub, 
Voda Hanga, Csánó Levente és 

Csánó József - a tavalyi évhez 
hasonlóan - újabb oklevéllel 
térhetett haza. A város legna-
gyobb töktermésének tulajdo-
nosa idén is Dobsa Mihály lett. 
Az ételkóstolás mellett kéz-
műves termékek vására is szí-
nesítette a napot. A program 
részeként szabadtéri kézműves 
foglalkozás és íjászat várta a 
gyerekeket, majd fellépett az 
ácsi dance fitness csapat. A 
délutánt a KicsiÓriás zenekar 
koncertje zárta. Szervezők és 
támogatók voltak: Pénzásási 

Nyugdíjas Klub, Imhof Orsi, 
Bartók Béla Művelődési Ház, 
Ács Város Önkormányzata, 
Bazsóné Nagy Marianna és 
Bazsó István, Brotnetti Pék-

ség, Gazdabolt, Montázs Bt., 
Józsáné Horváth Rózsika, Li-
póti Pékség, Nyami Büfé. 

BBMH
Fotó: Nyéki János

Nyéki Lászlóné Heszeg Rozália 
tanítónő 2019. október 5-én vette 
át arany díszoklevelét a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Bölcsé-
szet- és Társadalomtudományi 
Karának esztergomi tanárképző 
központjában rendezett díszdip-
loma-átadó ünnepségen. 
Az intézmény azoknak a pedagó-
gusoknak, akik a pedagóguspá-
lyán legalább 30 évet eltöltöttek, 
díszoklevelet adományoz. 
Nyéki Lászlóné 1969-ben kapta 

meg tanítói oklevelét az Esztergo-
mi Tanítóképző Intézetben. Ettől 
kezdve nyugdíjba vonulásáig az 
ácsi 2. Sz. Általános Iskola, majd 
a Gárdonyi Géza Általános Isko-
la alsó tagozatos pedagógusaként 
dolgozott.

Ugyancsak aranydiplomát vehe-
tett át a közelmúltban Dr. Kádár 
Sándor is. Mindkettőjüknek gra-
tulálunk és további jó egészséget 
kívánunk! 

Az emlékezés koszorúinak 
elhelyezésével kezdődött az 
1956-os forradalom és sza-
badságharc hőseinek tisztele-
tére rendezett programsoro-
zat az emlékparkban, majd 
a Gárdonyi iskola aulájában 
folytatódott, ahol Németh 
Gyula, a Bartók Béla Művelő-
dési Ház igazgatója mondott 
ünnepi beszédet. 

„Sokan életüket áldozták ’56-
ban értünk, a jövő magyarjai-
ért, mert hittek Magyarország 

szabadságában. Ezért nekünk a 
jelenben az a feladatunk, hogy 
megpróbáljuk tovább építeni 
azt a jövőt, amit kívántak, ki-
harcoltak nekünk” - emelte ki 
Németh Gyula. A megemléke-
zésen a Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola diákjainak színvo-
nalas műsora segített felidézni 
a forradalom és szabadságharc 
eseményeit, képeit. 
Az egész napos programok a 
művelődési házban zárultak, 
ahol Szűcs Béla Albert gyűj-
teményéből nyílt kiállítás. Az 

’56-os események történetét, 
előzményeit és hatását bemu-
tató tablók részletes betekintést 
nyújtottak a cselekményekbe. 
A megnyitó előtt Szűcs Béla 
Albert emlékezett vissza az át-
élt pillanatokra. 
Végül Gál László és Kreft-
Horváth Márk „Megint ke-

letről fújt a szél...” című ze-
nés-verses ünnepi előadását 
tekinthette meg a közönség 
a művelődési ház színpadán. 
Az olykor drámai hangulatú 
verssorok, megható visszaem-
lékezések könnyeket csaltak a 
nézőtéren ülők szemébe. 

Balogh A.
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Művészetek találkozása cím-
mel nyílt kiállítás a Bartók 
Béla Művelődési Ház díszter-
mében október 5-én. 

Makár Írisz és Pintér Csa-
ba különleges festményeit és 
képkereteit tekinthették meg 
az érdeklődők. A soproni al-
kotópáros elgondolkodtató, 
kreatív, figyelemfelkeltő al-
kotásai sokakból váltottak 
ki csodálkozást. Makár Írisz 
festő, amatőrként, hobbi szin-
ten alkot: grafittal, akvarellel, 
porpasztellel, színes ceruzával, 
akrillal, olajfestékkel. Munká-
ihoz többnyire referenciafotó-

kat használ, amit saját ízlésére, 
színvilágára formál. Témái vál-
tozóak, a tájképtől a portréig, 
mesefigurától a filmkarakterig. 
Pintér Csaba asztalos-kon-
zervátor Nagycenken nőtt fel. 
Már gyermekkorában is ké-
szített különböző fatárgyakat. 
Sopronban szerzett asztalos 
képesítést, itt ismerkedett meg 
a konzerválással, majd külön-
böző felületkezelő eljárásokat 
sajátított el. Később Nagycen-
ken, a Széchenyi István Em-
lékmúzeumban gyűjtemény-
kezelőként dolgozott. Alkotói 
tevékenységük során ihletet 
merítenek egymás munkáiból. 

A faragott keretek motívumai 
folytatódnak a festményeken, 
illetve sok esetben a képi motí-
vumok lépnek át a keretre. Így 
elmondható, hogy valódi alko-
tói együttműködés, együttgon-
dolkodás eredménye minden 
kiállításuk. Egy-egy képkeret 
fontosságát nem szokás alábe-
csülni, ám valljuk be, általában 
alárendelt szerepet játszik a 

festészetben.  A legutóbbi kiál-
lítás megmutatta, miként lehet 
keret és festmény egyenrangú. 
Örömünkre szolgált, hogy im-
már itt Ácson, nálunk is bemu-
tatkoztak, és köszönjük nekik 
a művelődési ház számára ké-
szített közös alkotást, amelyen 
megörökítették a Zichy-kas-
télyt és a Mesefát.

BBMH

Ahogy minden évben, úgy idén 
is egy helyi alkotó mutatkozott 
be az Ácsi Városi Vigasságok 
keretein belül nyíló tárlaton. 
Nagy örömünkre szolgált, 
hogy a Bartók Béla Művelő-
dési Házban látta először a 
nagyközönség ezeket a festmé-
nyeket, melyeken keresztül dr. 
Kádár Sándor egy egészen új, 
előttünk eddig rejtett oldalát 
ismerhettük meg. 

Színek és fények – Egy hobbifes-
tő képei című kiállítása iránt óri-
ási volt érdeklődés. Egy ember, 
egy orvos, egy festő engedett be-
tekintést művészetébe. Szokták 
mondani, aki valamiben tehet-
séges, az az élet több területén 
tehetséges. Aki kiválóan táncol, 
énekel, szaval, ír, rajzol, fest, az 
sokszor más területeken is alkot. 
Persze ez nem törvényszerű. Az 
orvostudomány és a festészet 
látszólag igencsak távol állnak 
egymástól. Vagy mégsem. Az 
orvos a testet, a művészet a lel-
ket gyógyítja.  Dr. Kádár Sán-
dor az általános iskola elvégzése 
után gimnáziumban folytatta 
tanulmányait, ezután jelentke-

zett a Pécsi Orvostudományi 
Egyetemre, ahová felvételt nyert. 
Egyetemi tanulmányait 1969-
ben fejezte be.  Kórházban, 
majd alapellátó orvosként dol-
gozott. Egészségügyi orvostan-
ból, infektológiából, családor-
vostanból szerzett szakvizsgát. 
1986 januárjában került Ácsra, 
üzemi-, ill. körzeti beosztásba, 
majd családorvosként dolgozott 
tovább. Az itteni emberek be-
fogadták, elnyerte bizalmukat, 
meg voltak elégedve gyógyító 
tevékenységével. Ácson 2000. 
december 31-ig dolgozott házi-
orvosként. 2001-től Budapesten, 
egy nemzetközi oltóközpont-
ban dolgozott, egészen 2014-ig. 
Már gyermekkorában sokat 
rajzolt, az édesapjától ajándék-
ba kapott színes ceruzákkal. 
Azonnal megragadták a színek. 
Később tusrajzokat készített és 
másolt. Az ezt követő években 
időhiány miatt háttérbe szorult 
életében a rajzolás és a festés. 
Nyugdíjazása után próbálkozott 
meg újra a festéssel, és ismerke-
dett a különböző technikákkal.  
A színek, a formák és az alakok 
pontos és összetett ábrázolását 

maga igyekezett elsajátítani né-
hány szakkönyv alapján. Köny-
vespolcán számos ismert, nagy 
festő életútjáról szóló könyv 
sorakozik. Művészetének ihletői 
közé sorolható Renoir, Monet, 
Van Gogh.
A kiállított képek akrilfestékkel, 
olajpasztellel farostlemezre ké-
szültek. A bemutatott alkotá-
sok zsúfoltságából jól kivehe-
tő volt, hogy több kiállításnyi 
anyagra való született már be-
lőlük. Örömmel és büszkeség-
gel töltött el bennünket, hogy 
szerénysége ellenére bemutat-
hattuk munkáit, és a nagykö-
zönség is megismerhette alko-
tói tevékenységét.

BBMH

Tárlat után…
Köszönöm mindazoknak, 
akik eljöttek és megnéz-
ték kiállított képeimet. 
Köszönet az elismerő sza-
vakért, valamint a szer-
vezőknek, hogy lehetővé 
tették képeim bemutatás-
ra kerülését. Van Gogh, 
a híres festő mondta:  
„Festményeimet megálmo-
dom, majd álmaimat meg-
festem.”

Én is így próbálok tenni.

Dr. Kádár Sándor
„egy hobbifestő”
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Szeptember 30-án Mezei Johanna, írói 
nevén Fábián Janka volt a könyvtárunk 
vendége. Munkásságát, regényeit sokan is-
merik, olyan nagyszerű könyvek köthetők 
az ő nevéhez, mint az Emma évszázada, 
Sárosdi Felícia történetei és az idén Arany-
könyv díjat nyert, A rózsalugas című köte-
te. Az író-olvasó találkozón sok mindenre 
fény derült. Kiderült, az is, hogy írói nevét 
nagymamája iránt érzett tiszteletből vette 
fel. A miskolci egyetemen végzett angol-
történelem szakon, később francia szakos 
tanári diplomáját is megszerezte, az írás 
mellett nyelvtanárként dolgozik. A tör-
ténelem mindig közel állt a szívéhez, így 
nem csoda, hogy a Történelmiregény-írók 
Társaságának is tagja. Írói pályája lassan 
bontakozott ki, már egyetemi tanulmá-
nyai alatt gyűjtötte a történeteit. A gazda-
sági válság hozott fordulatot az életében, 
egyre kevesebb nyelvtanári munkája lett, 
megnőtt a szabadideje, így a régóta terve-
zett regényíráshoz hozzáfogott. Az Emma-
trilógiát magánkiadásban jelentette meg, 
mivel a kiadók nem kapkodtak utána. A 
szerzőt az olvasók fedezték fel, s arra ösz-
tönözték, hogy egyre több és több regényt 
írjon. Mindig szerette a romantikus-törté-
nelmi regényeket, ebben a műfajban érzi 
otthon magát. Regényeiben hiteles törté-
nelmi hátteret ábrázol, olvashatunk tőle 
a XVIII. századi bécsi udvarról, a boldog 

békeidőkről, a boszorkányperekről és az 
1848-49-es szabadságharcról is. A közel-
jövőt tekintve 2020 februárjára várható 
az új regénye, A könyvárus lány. Ebben a 
kötetben az ’56-os forradalmi események 
és Amerika Kennedy-korszaka elevenedik 
fel előttünk. Izgatottan várjuk az új köny-
vet, mivel a szerző művei könyvtárunk 
kölcsönzési listájának az élén állnak. Sze-
retik, szeretjük a könyveit!

Október elsején délelőtt gyermekzsi-
vajtól volt hangos a könyvtár. Pappné 
Rohonczi Fruzsina tartott zenés baba-
mama foglalkozást a legkisebbeknek. A 
30 perces éneklés, játék közös élményt 
kínál 3 hónapostól 3 éves korú gyerekek-
nek és szüleiknek, s bizony nagyon sokan 
eljöttek erre az alkalomra. A zenedarab-
ok, dalok és szöveges játékok egyaránt a 
babák életkori sajátosságaihoz igazod-
nak. Mindenki arcára mosolyt csaltak a 
dalok és a mondókák, a gyerekek ottho-
nos környezetben, oldott hangulatban, 
közvetlen közelről tapasztalták meg a 
zenehallgatás, a zenélés életreszóló él-
ményét. A foglalkozás a felnőtteket is 
ösztönözni szeretné, hogy önállóan és 
felszabadultan tegyék mindennapjaik ré-
szévé az otthoni közös éneklést, mondó-
kázást. Hiszen az „énekhanggal, az ölbéli 
játékokkal nem pusztán a zenét közve-

títjük, hanem a kicsi gyermek számára 
egy magasabb szintű odafigyelést, tu-
dást, az érzelmek intenzívebb átadását.” 

Október 2-án dr. Lanczendorfer Zsuzsan-
na néprajzkutató, főiskolai docens volt a 
vendégünk, akit visszatérő előadónkként 
üdvözölhettünk. Aki hallotta előadásait, 
csodálatos énekhangját, mindig nagy ér-
deklődéssel várta néprajzi bemutatóját. 
Egyik fő kutatási területe a gyermekfolk-
lór. Számos általa gyűjtött gyermekdal, 
gyermekjáték jelent már meg könyv for-
májában. Ezen az estén a gyermekjátékok 
szépségére hívta fel a figyelmünket, meg-
ismertetve velünk annak gazdag néprajzi 
hátterét. „Hálásak vagyunk Zsuzsának, 
hogy felidézte a gyerekkorunkat, idevará-
zsolta elfeledett gyermekkori játékainkat” 
- mondták köszönetképpen az előadás lá-
togatói, miután együtt énekelték a győri 
néprajzkutatóval a népdalokat. 
Kedves látogatóinknak, olvasóinknak 
szeretnénk megköszönni, hogy velünk 
tartottak ezeken az alkalmakon. Remél-
jük, hogy sok örömteli pillanatban volt 
részük és tartalmas kikapcsolódást tud-
tunk az önök számára biztosítani. Tart-
sanak legközelebb is velünk!

Meszlényi-Mali Beáta

2019. szeptember 30. és októ-
ber 6. között került megrende-
zésre az Országos Könyvtári 
Napok, melyhez idén könyvtá-
runk is csatlakozott, így ezen 
a héten több programmal is 
vártuk kedves olvasóinkat.

Nagy volt
a nyüzsgés
a könyvtárban
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Október 15-én Lauráért táncolt a helyi 
dance fitness mozgalom lelkes csapata. 

A jótékonysági céllal megszervezett órára 
mindenkit vártak, aki úgy érezte, egy kis 
közös mozgással, pozitív energiával, illetve 
adományával hozzájárulna Laura felépülé-
séhez. Reméljük, eljutott hozzá az üzenet, 
hogy a lányok tiszteletbeli csapattagként 
mihamarabb szeretettel várják táncolni!

BBMH

Színültig telt az ácsi római ka-
tolikus templom, ahol Laura 
gyógyulásáért szerveztek jó-
tékonysági koncertet október 
22-én. A Ritmus Művészeti 
Iskola hangszeres növendékei 
és művésztanárai változatos 
programmal készültek az al-
kalomra. Előadásukban Bee-
thoven Német tánca éppúgy 

helyet kapott, mint Mozart, 
Bach, Czerny szerzeménye pél-
dául, de Morricone és Leonard 
Cohen egy-egy örökbecsű ze-
néje is felcsendült a templom 
falai között.
Nagy Tamás, a jótékonysági 
rendezvény szervezője köszön-
tő beszédében így fogalmazott: 
ha tudunk segíteni, akkor az 

nemcsak lehetőség, hanem kö-
telességünk is.
– Ma Laura hozta ide a szívün-
ket. Az a mérhetetlen, szere-
tettel teli figyelem vezetett ide 
bennünket, amely az elmúlt 
napokban, hetekben egy fiatal 
édesanyára, szeretett feleség-
re, szeretett testvérre, drága 
gyermekre, lakóközösségünk 
egy bájos, mosolygós, kedves 
tagjára, Laurára összpontosul. 
Ma este itt mi mind egy szív-
ként dobbanunk. Laurára gon-
dolunk. Lauráért mondunk el 
egy-egy fohászt. A gyógyulá-
sáért. És hisszük, hogy imá-
ink meghallgatásra találnak – 
mondta, majd Pázmány Péter 
szavait idézve hozzátette: „Ál-
dott Jézus, ki legyőzted a halált, 
légy segítségére beteg testvé-
rünknek. Aki élsz és uralkodol 
mindörökkön-örökké. Ámen.” 
Most Laurának van szüksége a 
segítségre.
– A mi hitünkre és a szerete-
tünkre, valamint a közösség 
erejére és támogatására. A fel-
ajánlásaikat szívből, szeretettel 
és hálával köszönjük, és Isten 

áldásával Laura gyógyulásának 
céljára ajánljuk. Összefogtunk! 
Veled vagyunk! Hazavárunk! 
Tarts ki! Gyógyulj, Laura! – 
tette hozzá.
Nagy Tamás köszönetet mon-
dott Bánfi Csabának és fele-
ségének, akik első pillanattól 
fogva szívügyünknek tekin-
tették az esemény szervezését, 
az előadóknak, a felkészítő 
tanáraiknak és a művészek-
nek, valamint dr. Veres András 
megyéspüspöknek, aki enge-
délyezte, hogy a templomban 
szervezhessék meg a jótékony-
sági hangversenyt.
A jótékonysági koncert végén 
Dr. Szalai Gábor plébános osz-
totta meg gondolatait a jelen-
lévőkkel.
Az édesanya állapotával, a 
család jelenlegi helyzetével, 
a felajánlásokkal kapcsolat-
ban a Facebookon egy cso-
portot, valamint egy oldalt 
is létrehoztak, ahol napraké-
szen számolnak be a fejlemé-
nyekről.

Forrás:
KEMMA.HU

Rengetegen mozdultak meg a fiatal ácsi édesanya, Molnárné 
Taubitz Laura és családja segítésére az elmúlt időszakban. 
Ahogy arról sokan tudnak, Laura Crohn-betegséggel küzd.
Súlyos az állapota. Jelenleg Németországban kezelik, azon-
ban a gyógyítás költségeit egyedül nem tudja finanszírozni a 
család. Óriási közösségi összefogás indult el, és jótékony célú 
események tucatja valósult meg az elmúlt időszakban. Min-
denről szinte képtelenség beszámolni. Legutóbb a pénzásási 
sportcsarnokban rendeztek jótékonysági bált, számos tárgyra 
lehet licitálni az interneten, de lesz itt sütivásár, Katalin-bál, 
jótékonysági futás, sőt az Adventi vásáron is lehetőség lesz 
a családot segíteni. Most egy október végi sikeres adomány-
gyűjtő eseményről számolunk be a KEMMA.hu hírportálon 
megjelent cikk segítségével. 

A család az alábbi számlaszámokon  
tudja fogadni az adományokat:

Bankszámla magánszemélyeknek:
Számlatulajdonos: Molnár Tibor
Címzett: Molnárné Taubitz Laura

Belföldi utalás : 11773401-01544345
Külföldi utalás : 

IBAN HU33 11775403 37239884 00000000
Swift: OTPVHUHB

Közlemény: Jótékony célú közadakozás
Bankszámla cégeknek:

Ács Fejlődéséért Alapítvány
Pannon Takarékszövetkezet: 63200092-15901385

Közlemény:  Molnárné Taubitz Laura részére adomány
PayPal: https://www.paypal.com/pools/c/8jd8CYW7Aj

GoFundMe Euro: gf.me/u/v7nndi FO
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- Doktor Úr, életed, munkásságod ezer 
szállal kötődik a közösségekhez: város, 
gyülekezet, egyházmegye, egyházkerü-
let, hobbidon keresztül a lovas társa-
dalom. Honnan kaptál indíttatást arra, 
hogy ilyen fontos legyen a közösségért 
végzett szolgálat?

Azt, hogy a közösségért tenni kell, gyer-
mekkoromból hozom magammal. Nagy-
apám a történelmi Komáromban szekeres 
gazda volt. A szekeres gazdákat az jelle-
mezte, hogy ha kellett, az életüket is oda-
adták az egyházukért. Azután a családot 
kitelepítették, később a Duna déli part-

ján fekvő Komáromban éltünk. Házunk 
a templommal szemben állt. Édesapámat 
sokszor nem láttam napokon át, munkája 
miatt. Mikor reggel elment, én még alud-
tam, mikor este megjött, már aludtam. 
Legtöbb időt nagyapám mellett töltöttem, 

aki a gyülekezet gondnoka volt. Szinte 
naponta mentünk vele a templomhoz, a 
parókiára, mindig volt tennivaló. Akkorra 
esett például a harangok villamosítása, a 
toronyóra elindítása stb. Később, amikor 
kicsit nagyobb lettem, megszokták, hogy 
én vagyok a legfiatalabb és legkönnyebben 
mozdítható. Ha kellett valami, esetleg egy 
szerszám vagy bármi más, engem küldtek. 
Annyira megszoktam, hogy a közösségért 
tenni kell, hogy ez a gimnáziumban, egye-
temi éveim alatt is megmaradt: amikor va-
lamit szervezni kellett, benne voltam. 

- Polgári hivatásodban állatorvosként 
dolgoztál. Ezen keresztül is sok embert 
ismertél meg, de téged is megismertek 
Ács határain túl is.

Igen, akkor még annyi állat volt a falvak-
ban, téeszekben, hogy rengeteg gazdával, 
dolgozóval került kapcsolatba az ember. 
Az akkori állatorvosi ügyeleti rendszer 
miatt egy-egy körzet minden településén 
megismertek, én is megismertem nagyon 
sokakat. Hétvégén nem egyszer fordult 
elő, hogy a szomszédommal elindultunk 
a templomba, és útközben vissza kellett 
fordulnom, mert jöttek értem, sürgősen 
menni kellett, akár sok faluval odébb.

-A templomba járással kapcsolatban 
presbiterségedről, gondnokságodról és 
egyházmegyei, egyházkerületi tisztsége-
idről is meg kell emlékeznünk.

Kiss Gyula nagytiszteletű úr keresett meg 
1980-ban, és kérdezte, nem vállalnék-e 
presbiterséget az ácsi gyülekezetben. Az-
óta végzem ezt a szolgálatot. Már koráb-
ban megszólítottak a gondnoki tisztséggel 
kapcsolatban is, de akkor azt mondtam, 
amíg nyugdíjba nem megyek, és a lo-
vas életben vállalt kötelezettségeim ideje 
nem jár le, nem vállalom. Azután, ami-
kor nyugdíjba mentem, nekem szegezték: 
„megígérted.” Valóban így volt, és máso-

dik ciklusban töltöm be a gyülekezet fő-
gondnoki tisztségét. 
- Akkor tulajdonképpen a közegyhá-
zi tisztségek megelőzték a gyülekezeti 
gondnokságot?

Esetemben igen. Presbiterként, mint fiatal 
és több gyülekezetben ismert embert elő-
ször egyházmegyei tanácsbíróvá válasz-
tottak. Azután, a rendszerváltás során, az 
egyházi élet újjászervezésének időszaká-
ban úgy esett, hogy a Zsinaton egy eligazí-
tásra engem küldtek az egyházmegyéből. 
Ott vázolták az első egyházi tisztújítás 
tennivalóit, sok más tudnivalóval együtt. 
Az egyházmegyei közgyűlésen nekem kel-
lett beszámolni erről. Ott ültem a plénum 
előtt. Még többen megismertek. Amikor 
nagy nehezen lett esperesjelöltünk (nem 
ment könnyen, nem nagyon akarták el-
vállalni a lelkészek), még nagyobb kihívás 
volt az egyházmegyei gondnok személye. 
Sok ötletelés és sok „nem vállalom” után 
valaki engem javasolt. Úgy gondoltam, 
nem lehet, hogy mindenki kihúzza magát 
a szolgálat alól, elvállaltam, megválasztot-
tak. Bátky Miklós esperessel két cikluson 
át szolgáltam egyházmegyei gondnokként. 
Nem volt könnyű idő: a rendszerváltás 
után új életet kellett kialakítani. Rengeteg 
tanácsülés, esperes-gondnoki értekezlet, 
sok egyházlátogatás, olykor kemény pil-
lanatok. Hiszen akkor kellett rendezni a 
kárpótlási ügyeket, megszervezni a pápai 
kollégiumot, beindultak a konferenciák. 
Bizony, akkor még előfordult, hogy az 
egyházmegye legnagyobb templomai is 
megteltek egy-egy presbiteri konferenci-
án, úgy, hogy nem volt elég ülőhely. Ami-
kor a második ciklus véget ért, esperes 
társammal együtt nem vállaltuk az újabb 
jelölést. Én gyakran hivatkoztam arra ko-
rábban is, hogy az amerikai demokrácia 
sok református vonást tartalmaz, ott két 
ciklus lehetséges. Én is tartottam magam 
ehhez. Igaz, utána egyházkerületi taná-
csosként szolgáltam még tovább. 

Beszélgetés
dr. Szentirmai István
polgármesterrel

Olykor tréfásan mondjuk az ácsi 
gyülekezetben, hogy szerencsések 
vagyunk, mert ha szükségünk van 
segítségre, három embert biztosan 
megkereshetünk: „a doktort”,  „a 
főgondnokot” és „a polgármestert.” 
Az viszont valóság, hogy ez a három 
egy személyt jelöl: dr. Szentirmai 
Istvánt, aki szinte „egyszemélyes 
intézmény” városunkban. Példás 
családi élete mellett a közösség el-
kötelezettje.
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- Mint az ácsi gyülekezet főgondnoka, 
hogyan látod a gyülekezet életét?
Egyházmegyei tisztségemből adódóan 
mindig azt láttam, hogy az egyházi élet 
igazi terheit a lelkészek viszik a vállukon. 
De azt is láttam, hogy ebben lehet is és kell 
is segíteni őket. Amikor főgondnokság-
ra jelöltek, az is fontos volt, hogy ki lesz 
a gondnoktársam. Javasoltam jelöltnek 
Nagy Tibort, a gyülekezet meg is válasz-
totta. Azért esett rá a választásom, mert 
láttam, hogy mindig szívesen vett részt 
a gyülekezeti életben és minden munká-
ban. Jól kiegészítettük egymást: nekem az 
első időkben – azután most megint – sok 
hivatalos, gyülekezeten kívüli elfoglaltsá-
gom volt, neki kevesebb. Úgy gondolom, 
hogy kialakult egy jó csapat: a lelkészek 
és a gondnokok, akik hatékonyan tudnak 
együtt gondolkodni, cselekedni. Amiben 
lehet, mi igyekszünk segíteni és jó példá-
val elöl járni. Nagyon jóleső érzés, hogy 
sok mindent meg tudtunk valósítani. Itt 
nem csak a felújításokra, beruházásokra 
gondolok, az is volt, van is elég. Hanem 
arra is, hogy olyan alkalmakat, progra-
mokat tudunk szervezni, amelyekkel jelen 
vagyunk a város életében. Örülök, hogy 
nem bezárkózó gyülekezet vagyunk, ha-
nem nyitottak. Az istentiszteletre mindig 
úgy gondolok, hogy az feltölt. És ez a fel-
töltés kell a következő héthez.

- A város életét említetted. Időközi vá-
lasztáson Ács lakosai 2018 őszén a város 
polgármesterévé választottak. A város éle-
tében sem itt kezdődött a közért végzett 
munkád, de ez egészen újszerű lehetőség.
A rendszerváltás utáni első ciklusban ön-
kormányzati képviselő voltam és a kultu-
rális bizottság elnöke, de voltam az Ön-
kéntes Tűzoltóság parancsnoka is. A lovas 
egyesülettel akkor kezdtük szervezni a 
városban a fogathajtó bajnokságokat. Pol-

gármesterséggel kapcsolatban korábban 
is megkerestek, akkor nemet mondtam. 
2018-ban is nemet mondtam először, ami-
kor országgyűlési képviselőnk megkere-
sett. Sokat beszélgettünk vele. Ismert, tud-
ta jobboldali, keresztyén világnézetemet, 
és azzal győzött meg igazán, hogy a város 
érdekében a megyével, a kormánnyal is 
személyemen keresztül tudnának legin-
kább együtt dolgozni. Nem voltam soha 
párttag, most sem léptem be a Fideszbe, 
de elfogadtam a támogatásukat. Nem 
mondtam azt, hogy független vagyok, 
mert azt tapasztaltam, hogy akik ezt han-
goztatják, azok megválasztásuk után a leg-
hangosabb pártprogram-hirdetők. Nem 
akartam senkit becsapni. Vallom, hogy 
egy várost úgy vezethetünk jól, hogy nem 
állunk szemben a megyével, az országgal, 
nem kiabálunk kígyót-békát, mert igenis a 
jó együttműködésre van szükség. Tíz hó-
nap alatt polgármesteri szolgálatom abból 
állt, hogy igyekeztem felvenni a megsza-
kadt kapcsolati szálakat, mozgósítani a 
meglévő és sokirányú kapcsolati tőkémet 
a város érdekében. Megismerkedtem a 
város helyzetével. A korábban kezdett be-
ruházások befejeződtek, újabb tervek van-
nak bőven. Néhány dolgot elkezdtem, és 
azért vállaltam újra a jelölést, mert ezeket 
szeretném befejezni, ha a jó Isten egész-
séget ad, és a város lakói megválasztanak. 
Nehéz helyzetben vagyok, mert a korábbi 
évek problémái miatt is nekem kell tartani 
a hátamat -legalábbis többen így gondol-
ják- pedig azokért nem vagyok felelős. 

-A jó egészséget és erőt szívből kívánjuk, 
mert így is fiatalokat megszégyenítő 
energiával dolgozol minden szinten. A 
hobbidban is, bár ezek után nem meg-
lepő, hogy ezt is a közösségért végzett 
szolgálatként éled meg: szerelmese vagy 
a lovaknak, a lovassportnak.

Mindig szerettem a lovakat, nemrég épp 
Kisbéren voltam, a Kisbér nevű versenyló 
szobrának avatásán... A kisbéri-félvér fajta 
tenyésztésével kezdtem, mindig van nálam 
ebből a fajból tenyészmén. A Felső-du-
nántúli Fogathajtó Régióban is, a Magyar 
Lovassport Szövetségben is töltöttem be 
tisztségeket, fogathajtó versenyeken bí-
ráskodom. Igaz, már csak akkor, ha úgy 
érzem: most már ki kell kapcsolódnom. 
Egyik fiam is a lovak szerelmese: öt olyan ló 
került ki a kezei alól, amelyek az élvonalban 
vannak, és korábban lovagolta is őket.

- Igaz is, a családodról eddig nem beszél-
tünk...
1976-ban házasodtunk össze feleségem-
mel, és azóta harmonikus házasságban 
élünk. Még mindig hiányzunk egymásnak, 
ha ő elmegy unokázni vagy én megyek to-
vábbképzésre hosszabb időre. Három fi-
unk van, mindegyik a maga szakmájában 
jól megállja a helyét. István biológus, az 
Őrségi Nemzeti Park osztályvezetője – és 
nagy örömömre a nagyrákosi református 
egyházközség presbitere. Péter a lovas vo-
nalon viszi tovább a hagyományokat az 
előbb említett eredményekkel. Csaba fiam 
állatorvosként lett utódom, most vette 
használatba új rendelőjét. Mint állator-
vos, látom, hogy ő is igényes és precíz a 
munkájában. Öt unokám van. Legtöbbet 
Áron van velem - mint egykor én a nagy-
apámmal. Jön velem dolgozni - mert még 
gazdálkodom is. Akkor pedig nem is lehet 
otthon hagyni, ha az egyházhoz megyünk 
segíteni. Nagy öröm, amikor jön velünk 
az istentiszteletre. Büszke és boldog apa és 
nagyapa vagyok.

lejegyezte:
 Gerecsei Zsolt,

ácsi lelkipásztor
megjelent: Dunántúli Református Lap 

2019/októberi (XXIII. évf. 3. szám)

A Városi Vigasságokat követő szombaton 
került sor a szüreti felvonulásra. A lova-
sok már egy héttel előtte kezdték festeni a 
kocsikat, majd pucolták a szerszámokat, 
és végül díszítették a kocsikat. 

Nagy öröm volt a felvonulók számára, hogy 
a megállóknál sokan voltak kíváncsiak a 
kisbíró hirdetése után fellépő táncos gye-
rekekre. A műsort az iskola és a művészeti 
iskola diákjai adták a református énekkar 
kíséretében. Mindenütt süteménnyel és 
italokkal kínálták a felvonulókat. Régebben 
csak a vendéglátó egységek vártak bennün-

ket itallal és pogácsával. Újabban 
magánemberek, civil szervezetek is 
a vendéglátók közé tartoznak. Egyre 
több ötletes bábu és a szürethez kap-
csolódó tárgy is kiállításra kerül. A 
tűzoltószertár előtt, a nyugdíjas klub 
és az óvodások vendégei voltunk. Itt 
és az utolsó megállónál voltak a leg-
többen. Lakodalmi fogadtatásban 
volt ott is részünk.
Úgy látszik, hogy a hagyományok ápolása 
sokaknak tetszik és tenni is akarnak érte, 
ezért beállnak a vendéglátók közé, valamint 
megtekintik a műsort és a felvonulókat. 

Köszönet a lovasoknak, a fellépő gye-
rekeknek, szüleiknek, a felkészítő taná-
roknak, a vendéglátóknak és a polgár-
őröknek.

dr. Szentirmai István
polgármester
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Az állatok világnapját 1931 
óta ünnepelik minden esz-
tendőben Szent Ferenc em-
léknapján, október 4-én. Ez 
a nap Assisi Szent Ferencnek 
- az állatok védőszentje -  ha-
lálának napja.

A rendalapító Assisi Szent Fe-
renc a legenda szerint nemcsak 
értette az állatok nyelvét, ha-
nem beszélgetett is velük, s már 
a 13. század elején azt hirdette, 
hogy mindent szeretnünk kell, 

ami körülvesz minket, legyen 
az élő vagy élettelen.
A világnapon ma már nem 
csak a vadon élő, hanem min-
den állat védelmére felhívják 
a figyelmet. A haszonelvűség-
nek sok állat esik áldozatul és 
a kedvtelési állattartás pedig 
nem mindig alapul a felelőssé-
gen. Magyarországon például 
évente több százezer „ked-
venc” állat válik kóborrá.
Ha minden nap október negye-
dike lenne, az emberek sokkal 
többet foglalkoznának az álla-
tokkal, sokkal több figyelmet 
fordítanának az ember legjobb 
barátjára, s talán nem kellene 
annyi ártatlan életet kioltani, 
vagy nyomorúságos körülmé-
nyek között tartani. Nemcsak 
az állatok világnapján, de a 
hétköznapokban sem szabad-
na elfeledkeznünk a bennün-
ket körülvevő természetről, 
élőlényekről. Akkor kedvence-
ink is azt hihetnék, hogy min-
dennap születésnapjuk van.
Fontos feladatunknak tartjuk 
az óvodai nevelés keretein be-

lül, hogy felhívjuk a gyerekek 
figyelmét az állatok védelmére. 
Az egyhetes projekt keretében 
igyekeztünk minél több ol-
dalról megközelíteni a témát. 
Minden csoport a gyerekek 
életkorát figyelembe véve szer-
vezte napi tevékenységeit.
Célunk az állatok szeretetére, 
védelmére nevelés, a környe-
zettudatos magatartás kialakí-
tása, új ismeretek és tapaszta-
latok szerzése.
A Katica nagycsoportban dol-
gozó felnőttek tervezték és 
kivitelezték a heti programot, 
melyben a mozgásos és érte-
lemfejlesztő, logikai játékok 
kaptak helyet. 
A csoportok egymást váltva 
végezték a játékos feladatokat 
az óvoda tornatermében. 
Az interaktív filmvetítés nagy 
sikert aratott a gyerekek köré-
ben. Az óvó nénik bábelőadá-
sában Az aranytarajos kiska-

kas című mesének örülhettek 
az óvodások. Csoportonként, 
a szülők segítségével, élő ál-
latokkal is ismerkedhettek a 
gyerekek az óvoda folyosóján. 
Láthattak papagájokat, halacs-
kákat, teknősbékákat, nyuszit, 
hörcsögöt.
Az élő állatok megismerése 
mellett az óvoda udvarán rend-
őrkutya-bemutatóra is sor ke-
rült az ovisok nagy örömére. 
A hetet a gyerekek rajzaiból 
összeállított kiállítással zártuk.
A hét sikeressége visszajelzés 
az óvodapedagógusok számá-
ra, hogy ennek a környezetvé-
delmi világnapnak helye van 
az óvodai életben, és a meg-
kezdett hagyomány ápolására 
minden évben kerüljön sor.

Horváth Józsefné
és Keresztesné 

Kosztolányi Andrea 
óvodapedagógusok

Ebben az évben is megren-
dezésre került az Ácsi Bóbita 
Óvoda pénzásási gyerekeinek 
részvételével az Őszünnep. 

Ezen a délutánon az óvodá-
sok szüleikkel, nagyszüleikkel, 

testvéreikkel érkeztek az óvo-
da kidíszített, hangulatos ud-
varára, ahol minden csoport 
előadta az óvó nénik, dajkák 
segítségével a kedvelt verses, 
dalos, mozgásos játékaikat. A 
kicsik táncába bekapcsolódtak 

a végén a felnőttek, a meghí-
vott vendégek is, nagyon jó 
hangulat alakult ki. Az elfáradt 
táncosokat hagymás-zsíros 
kenyérrel, pogácsával, teával 
kínálták a házigazdák. Ez úton 
is szeretnénk megköszönni a 

szülők segítségét, aktív részvé-
telét. A program lámpás felvo-
nulással zárult a közeli utcák 
bejárásával, hagyományunk-
nak megfelelően.

Keresztesné Bédi Zsuzsanna
óvodavezető-helyettes
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A zene világnapja alkalmából öröm-
éneklésen vett részt az Ácsi Gárdonyi 
Énekkara Komáromban.

1975-ben, Yehudi Menuhin, a világhí-
res hegedűvirtuóz kezdeményezésére 
október elsejét az UNESCO a zene 
világnapjának nyilvánította. Ezen a 
napon minden évben, a világ minden 
pontján zenével ünnepelnek: ének-
hanggal vagy hangszerrel.
Már 3. alkalommal kaptunk meghí-
vást a Komáromi Szent Imre Iskola 
által szervezett tér-zenélésre, amelyen 
300 diák (kicsik és nagyok egyaránt) 
énekelt együtt a Városháza előtt. A 
vendégkórus (a 60 tagú gyermekkar) 
Budapestről érkezett. Idén 30 ácsi 5. és 
6. osztályos énekkarossal vettünk részt 
az ünnepen. 
Nagyon hangulatos volt már az odafe-
lé vezető út, és gyerekeink nagyon szé-
pen, udvariasan viselkedtek a vonaton 

is. A budapesti gyermekkar gyakorlá-
sára érkeztünk meg, majd kérték, hogy 
velük együtt tartsuk a próbát. Eközben 
egyre több és több kórus érkezett meg 
és foglalták el a helyüket. A szerve-
zők köszöntötték az összegyűlt éne-
kes diákokat és a megjelenteket, majd 
felcsendültek a magyar népdalok. A 
magyar népdalcsokor után kánonokat 
énekeltünk, majd egy kicsit könnyebb 
műfajjal folytattuk: a Republic – Erdő 
közepében és a Kávészünet – Itt van az 
ősz c. ismert slágerei hangoztak fel. A 
finálét követően – „A zene az kell” – 
közös fényképezés zárta az ünnepet. 
Szeretnénk jövőre is részese lenni a 
300 tagú énekkarnak, hogy közösen 
ünnepelhessük a Zene ünnepét!
Köszönjük szépen Adorján-Horváth 
Orsi néninek és Török Bernadettnek, 
hogy elkísértek minket ezen a szép, 
napsütéses őszi délutánon.

Illyés Rita karvezető

„HANGSZERT 
A KÉZBE!” 
2019. október 1-jén és 2-án a harmadikos és 
negyedikes tanulóink a Zene világnapja al-
kalmából Tatára látogattak el a „Hangszert a 
kézbe!” országjáró zenei játéktér és ismeret-
terjesztő programsorozatra. 

A rendezvény interaktív hangszerkiállítás-
sal, hangszersimogatóval és könnyű-, nép- és 
klasszikus zenei oktatási bemutatóval hívta fel 
a gyerekek figyelmét a zenélésre, a zene tanu-
lásának lehetőségeire. Elismert zenei szakem-
berek közreműködésével kézbe vehették és 
kipróbálhatták az egyes zenei stílusok eszkö-
zeit. Rendhagyó énekóra keretében betekintést 
nyertek a hangszerek fejlődésének történetébe, 
a stílusok és irányzatok kialakulásába, a zenész 
élettér és életmód nagyszerűségébe. Köszön-
jük a Hangszeresek Országos Szövetségének a 
programra való eljutásunk biztosítását. Örü-
lünk, hogy részt vehettünk, hogy élményekkel 
gazdagodtunk.

A tanév elején óriási lehető-
séget kapott iskolánk, ellá-
togathattunk a 79. Országos 
Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Kiállítás és Vásár 
(OMÉK) rendezvényére. 

Negyvenöt tanulónk ingyen te-
kinthette meg a HUNGEXPO 
Budapest Kongresszusi és Ki-
állítási Központban Magyar-
ország legnagyobb, legrégeb-

bi és nagy tradíciókkal bíró 
agrárgazdasági rendezvényét. 
Azon tanulóink számára kí-
náltunk lehetőséget, akik a 
nyári szünetben az iskolakert 
gondozásában részt vettek, 
akik tagjai az iskolai Kiskert és 
Kiskukta szakköröknek, illetve 
érdeklődnek a mezőgazdaság 
(őshonos állatok, növények), 
a magyar vidék mindennapi 
élete iránt. Láthattunk kerté-

szeti kiállítást és bemutatókat, 
őshonos állatbemutatót és 
eszközkiállítást, mezőgazda-
sági gépkiállítást, mezőgazda-
sági gépeket és felszereléseket. 
A „Kárpát-medence kincsei 
és kistermelők” pavilonjában 
sajtokat, kolbászokat, pék-
árukat, italokat, lekvárokat, 
mézeket, zöldségeket és gyü-
mölcsöket kóstolhattunk. A 
gyermekszínpadon éppen 

Vitéz László történetét, egy 
vásári bábjátékot adtak elő, 
melyen jól mulatott megfá-
radt csoportunk. Rengeteg 
élménnyel, sok-sok magyar 
készítésű finomsággal a ha-
sunkban tértünk haza. A 
gyerekeket Agócs Gáborné, 
Blaesiusné Majorosi Éva, 
Nyéki Tiborné, Poncsákné 
Nagy Ildikó és Lőrinczné 
Rosta Szilvia kísérte el.
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2019 késő tavaszán az egyik anyuka jelez-
te, hogy a munkahelyén, a Bonafarmnál 
Szépítsünk együtt! címmel pályázatot ír-
tak ki a dolgozók részére, az intézmények 
önkéntes munkában történő szépítésére. 

Mivel nagyon szegényes a pénzásási is-
kola udvari játékállománya, ezért úgy 
gondoltuk, kihasználjuk a kínálkozó le-
hetőséget és pályázunk egy hintára. Nagy 
örömünkre június elején megkaptuk az 

értesítést a maximális összeg elnyeréséről. 
Lázas keresésbe kezdtünk, hogy az uniós 
szabványoknak megfelelő, engedélyekkel 
rendelkező játékot megrendelhessük. 
Szeptember 23-án szülői segítséggel meg-
történt a hinta felállítása és környezeté-
nek virágosítása. Köszönet érte Ujvári 
Jánosnénak (a pályázat fő koordinátorá-
nak) és a segítő szülőknek.

Tóthné Muth Julianna 
és  Füssi Regina Dóra 

A programot elkezdtük már a nyár ele-
jén, amikor jótékonysági adománygyűj-
tést szerveztünk, szabadtéri programokkal 
egybekötve. Az adománygyűjtő akciónk 
minden évben sikertörténet, hiszen az idén 
is 1 teherautónyi és 1 utánfutónyi élelmi-
szert és ruhaadományt tudtunk elvinni a 
rászorulóknak. Augusztus utolsó napjai-
ban indultunk útnak az összegyűlt tartós 
élelmiszerrel, ruhákkal, játékokkal. Az 
alapítvány Dózsa György nevű településen 
működő házába vittük az adományokat, 
ami az idei évben is jelentős mennyiséget, 
súlyt tett ki. Ezúton is köszönetet mondunk 
a jó szándékú segítőinknek, akik bármilyen 
módon hozzájárultak sikereinkhez. A Dó-
zsa György-i 3 napos tartózkodásunk alatt 

szerveztünk „Őszi Gyermeknapot” a fel-
fújható játékainkkal, festettünk mesebeli 
arcokat, valamint segítettünk a gyermekek 
szabadidejét hasznossá tenni. 
Az utazásunk 2. állomása Olasztelek, a 
testvértelepülésünk volt, ahol a Falutalál-
kozó programjaiban segédkeztünk. Felál-
lítottuk ott is két helyszínen a felfújható 
óriá játékainkat, de szerveztünk csillám-
tetoválós, valamint arcfestős programo-
kat is a gyermekeknek. Mindezek mellett 
ápoltuk a barátságot, vittük településünk 
jó hírét.
A 3. állomás pedig a történelmi emlékek, 
természeti értékeink megtekintése volt. 
Így eljutottunk a Madarasi Hargitára, a 
székelyek szent hegyére, Székelyvarság 
hegyvonulataira. Megcsodálhattunk víz-
esést, esztenát, sajtműhelyt, ahol kóstol-
gathattuk a finomságokat, láttunk kemen-
cés kenyérsütést, mohos-lápot, kilátót, de 
kézi szövésben is volt részünk. Óriási él-
ményekkel jöttünk el onnét is.

Mire hazaértünk, nagyon elfáradtunk, de 
feltöltődve pihenhettük ki magunkat, lel-
kileg, szellemileg egyaránt. Itt szeretném 
megragadni az alkalmat, hogy köszönetet 
mondjak a támogatóinknak, akik nélkül 
ez a program nem jöhetett volna létre. 
Külön köszönet Ács Város Önkormányza-
tának, illetve az Ács-Építő Kft.-nek. A fő 
támogatónk pedig a Bethlen Gábor Alap 
volt. Köszönjük!

Tóth János

Már negyedik alkalommal 
rendezte meg az ácsi Polgárőr-
ség a családi napját. A tagság 
létszáma jelenleg 40 fő. 

A családi nap nagyon fontos 
esemény a társaság életében. 
A polgárőrök szabadidejükben 

teljesítenek szolgálatot, ilyen-
kor önkéntes alapon, család-
juktól vannak távol. A családi 
nap alkalmat ad arra, hogy a 
családtagok közelebbről meg-
ismerhessék egymást. Erre 
azért is szükség van, mert az 
ácsi polgárőrség tagjai évi 4-5 

ezer óra szolgálatot adnak a 
Rendőrséggel közösen. Örven-
detes, hogy a fiatalok érdeklő-
dése folyamatos a polgárőri 
feladatok iránt. Természetes, 
hogy a zavartalan működéshez 
támogatókra van szükség.
A támogatók: Ács Város Ön-
kormányzata, KEMPÖSZ, 
Hartmann Hungary Kft., Leier 

Kft., Természetjáró Bakancsos 
Klub. Ezt a jól sikerült rendez-
vényt aktív munkával támo-
gatta Kálózi Miklós és családja, 
s  a Polgárőrség fakanálnyűvő 
csapata is remekül helytállt. 
Ezúton mondunk köszönetet 
mindenkinek, aki fontosnak 
érzik e tevékenység támogatá-
sát.                               Szili Béla

Egyesületünk, a Bakancsos Klub ebben 
az évben is - a határon túli szervezetek-
kel, településekkel kötött megállapodásai 
alapján - ellátogatott Erdélybe. Az utazá-
sunk fő célja, hogy segítsük a testvértele-
pülésünk, Olasztelek közösségi és kultu-
rális eseményeit, valamint támogassuk a 
Szt. Ferenc Alapítvány Isteni Irgalmasság 
Gyermekvédelmi Központját. Ezenfelül 
megismerkedtünk hazánk történelmi em-
lékeivel, természeti csodáival, és ápoltuk 
a kapcsolatainkat barátainkkal. 

Polgárőr családi nap Ácson
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Pap András 1906-ban szüle-
tett, földműveléssel foglalko-
zó, csekély magánvagyonnal 
rendelkező családban. Hatan 
voltak testvérek, minden gye-
reknek ki kellett venni részét 
a kétkezi munkából. Általános 
iskolai tanulmányai után jó-
részt saját maga kereste meg 
a továbbtanuláshoz szükséges 
összegeket. Győrben érettsé-
gizett jeles eredménnyel, majd 
a Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen szerzett matema-
tika-fizika szaktanári diplo-
mát.  Az elhelyezkedés nem 
volt könnyű abban az időben, 
volt könyvtáros, levéltáros és 
óraadó tanár.  Szaktanárként 
Sopronban talált állást, ez-
után doktori szigorlatot tett és 
megbízást kapott a falukutatás 
keretében Ács község történe-
tének megírására. Ennek ki-
adását a háborús események 
megakadályozták. 1947 után 
volt szakfelügyelő az Oktatás-
ügyi Minisztériumban, főisko-
lai tanár katonai, számviteli és 
külkereskedelmi szakon, 1974-
ben vonult nyugállományba. 
Budapesten hunyt el 1980. 
szeptember 17-én.
1973-ban jónéhány ácsi barát-
tal és gyermekkori ismerőssel 
összefogva megalapították az 

Ácsi Baráti Kört, melyet ké-
sőbb, 1989-ben a szintén ala-
pító tag, Köves Bálint javasla-
tára róla neveztek el a tagok. 
Az alapítók között voltak még 
Szalai Sándor, Dancs József, 
Horváth József, Nagy Ádám, 
Kiss Ferenc, Zsebők Ferenc, 
Lévai Gábor, Locsmándi Géza, 
Böde József, Ronhák József és 
még sokan mások is. 
Az azóta eltelt évtizedek alatt a 
személyek és a találkozó hely-
színei változtak, és az új tagok 
belépésével folyamatosan át-
alakul a tagság, ám a cél és a 
mondanivaló örök érvényű.  
„Mindenkinek jelen van az 
életében a vallás és a hit, kinek 
hangsúlyosan, kinek csende-
sebben, mindenki gondol itt 
valamit a körülötte zajló világ-
ról, biztosan van véleménye a 

politikáról is, különböző élet-
korúak vagyunk, 40-50 év kü-
lönbséggel, más az érdeklődési 
körünk, más a foglalkozásunk. 
Egyszóval nem ezek a dol-
gok kötnek össze bennünket, 
hanem az, amit az alapítók 
is fontosnak tartottak: ácsiak 
vagyunk, bárhova sodort is az 
élet bennünket, Ács a szülőföl-
det jelenti mindannyiunknak, 
ahova jó hazatérni, ahol jó 
beszélgetni, jó emlékezni és jó 
találkozni egymással” – fogal-
mazott Csuka László elnök a 
köszöntőjében. 
Minden évben fájó veszteségek 
is érik a társaságot. Az előző 
találkozó óta eltávozott közü-
lünk Dancs Zsigmond és Tóth 
Vendel tagtársunk. Róluk Szili 
Béla titkár tartott megemléke-
zést. A Baráti Kör emléküket 
megőrzi.
Dr. Szentirmai István is kö-
szöntötte a jelenlevőket, ki-
emelve azt, hogy a mai korban 
egyre fogynak azok az értékek, 

amit 47 éve képvisel a tagság. 
Ahogyan itt éneklik a Him-
nuszt, úgy kellene az iskolá-
sainknak is, az összefogás és 
egymás tisztelete, a szülőföld-
höz való ragaszkodás érződik a 
jelenlevőkön. 
Ifj. Pap Andrást is – aki elmúlt 
már 80 éves  – üdvözölhették a 
jelenlevők, aki Budapestről ér-
kezett és rendszeres résztvevő 
a találkozókon. Édesapjáról és 
magáról is beszélt az esemény 
során.  
Az idei évben is köszönthetett 
a Baráti Kör új tagokat, akik 
magukénak érzik a közös ér-
tékeket és azt a hagyományt, 
amit képviselnek: Balogh Fe-
renc, Szabó László, Szőnyi 
Zsigmond és Tóth Győző lé-
pett a Baráti Kör tagjai közé 
2019-ben. 
Egy jóízű ebéd után baráti be-
szélgetéssel, anekdotázással, 
néhány pohár bor melletti nó-
tázással zárult a találkozó úgy, 
ahogyan azt elődeink is tették 
és adták át nekünk a jó szo-
kásokat. A tagok a jól ismert 
köszöntéssel búcsúztak el egy-
mástól, miszerint jövőre ismét 
ugyanígy összejönnek, és nem 
hagyják feledésbe merülni a 
fontos emberi kapcsolatokat, 
melyek felül kell, hogy emel-
kedjenek mindenfajta nézeten 
és hovatartozáson.      

Szili Béla
a Dr. Pap András Baráti Kör 

titkára   

Idén is találkoztak a Dr. Pap András Baráti Kör tagjai
Immár 47. alkalommal jöttek össze a Dr. Pap András Baráti 
Kör tagjai az 1973 óta íródó történetük során. Kik voltak azok 
az emberek, akik elkezdték ezt a hagyományt és miért tartották 
fontosnak?
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A saját maguk által felállí-
tott rekordokat döntötte meg 
Bazsó Mónika és Eck Ernő a 
GPC világszervezet világbaj-
nokságán, Érsekújváron. Az 
ácsi erőemelő páros az idén 
már nem vesz részt több ver-
senyen, egy rövid pihenő után 
megkezdik a felkészülést a kö-
vetkező szezonra.

Az őszi szezonban Mónika és 
Ernő csupán az október 13-
án, Zadarban megrendezett 
Balkán-kupán vett részt. A 
verseny célja az volt, hogy az 
érsekújvári világbajnokságra 
kész teljesítménnyel érkezze-
nek. A horvátországi megmé-
rettetésen egyéni rekordokat 
döntöttek, melyeket azonban 
nemzetközi bírók híján nem 
tudtak hitelesíttetni.
Az érsekújvári vb-n Mónika 
több kategóriában indult, így 
napról napra a legjobb formá-
ját kellett hoznia.
„Az első nap RAV guggolás-
ban Európa- és világcsúcsot 
sikerült felállítanom a 75 kg-
os masters kategóriában 175 
kg-mal. Ez a kategória első és 
abszolút második helyet je-
lentett. Másnap került sor a 
RAV erőemelésre. Az első két 
lehetőséget elrontottam, így a 
harmadikon múlt minden, az 
azonban tökéletesen sikerült. 

A guggolás maradt 175 kg, a 
110 kg-os fekvenyomással és a 
193,5 kg-os felhúzással is Euró-
pa- és világcsúcsot döntöttem. 
Az összetettben 473,5 kg-mal 
szintén ez enyém az Európa- 
és a világcsúcs” – mondta el a 
versenyen elért eredményéről 
Bazsó Mónika, aki két nap 
pihenő után újra a súlyok alá 
állt, ezúttal Equippedben. Egy 
szponzornak köszönhetően 
Mónika új ruhát kapott, ami 
meg is hozta a várt eredményt, 
hiszen Mónikának 210 kg-os 
teljesítményt sikerült elérnie, 
ami újfent Európa- és világcsú-
csot eredményezett.
Ernő guggolásban és Equipped 
felhúzásban versenyzett. Előb-
biben egy Neil Elliott nevű 
angollal versengtek az első he-
lyért. Azonban míg Ernő 116,6 
kilóval, addig az angol 123 ki-
lóval mérlegelt. „Guggolásban 
Neil másodikra bekérte a 300 
kg-ot, a harmadikra pedig a 
310-et, amit visszamondott, 
tehát nem mehetett tovább. 
Én másodikra 280,5 kg-ot 
kértem be, így ugyan a világ-
bajnokságon a második helyet 
szereztem meg, de negyedikre 
bekértem a 300,5 kg-ot, így a 
világrekorder én lettem. A vi-
lágranglistán jelenleg a hato-
dik helyen állok” – számolt be 
az eseményekről Ernő.

Másnap a felhúzásnak Ernő 
úgy állt neki, hogy 310,5 kg-
mal ő tartotta az Európa- és a 
világcsúcsot is. Eredetileg úgy 
tervezte, hogy harmadikra a 
317 kg-ot kéri be, de mivel az 
előző nap rendesen kivette be-
lőle az energiát, „csak” 312,5 
kg-ot vállalt.
A háromfogásos verseny re-
kordja jelenleg 832,5 kg, ezt 
jövőre Ernő szeretné átadni 
a múltnak, amire meg is van 
minden esélye, hiszen jelenleg 
880-900 kg-ra képes.
„Úgy mentünk el az érsekúj-
vári vb-re, hogy 2015. novem-
bere óta 95 csúcsot állítottunk 
fel, és úgy jöttünk haza, hogy 
most 109 világcsúcsunk van. 
A századikat pont Mónika érte 
el fekvenyomásban” – emelte 

ki nem kis büszkeséggel Ernő. 
A páros elmondta, hogy ren-
geteg versenyen jártak már, 
de az érsekújvári profizmusa 
viszi eddig a prímet. Idén már 
csak pihenést terveznek, aztán 
gőzerővel állnak neki az ala-
pozásnak, hiszen jövőre vár 
rájuk egy magyar bajnokság, 
egy Európa-bajnokság, egy V4 
világkupa és természetesen a 
vb, melynek szervezési jogát 
Magyarország kapta meg.
„Van egy tervem. A Neoton slá-
gerét, a 220 felett-et szeretném 
megcsinálni Equippedben” – 
zárta a beszélgetést Mónika, 
akinek látva eddigi teljesítmé-
nyét, szinte biztosra vehetjük, 
hogy meg is csinálja.

Sárai Evelyn
Forrás: Kisalföld

Mindig vannak, akik többre 
vágynak, akiknek nem elég, 
ha csak simán futhatnak pár 
kilométert egy erdőben vagy 
épp egy focipályán. És egyre 
többen vannak. Ácson is. 

Először mindenki őrültségnek 
tartotta a Spartan versenyeket. 
Joe DeSena, a világhírű atléta 
által Vermont sziklás hegyei 
között létrehozott Spartan 
mára egy életmóddá vált. Bá-
torság. Kitartás. Szenvedély. 
Egy Spartan nem puhány! A 
Spartan legyőzi az akadályo-

kat! A Spartan Race egyszerre 
sport, közösség, életfilozófia és 
nem utolsósorban világszinten 
terjedő, kreatív, innovatív és 
kétségtelenül menő akadály-
verseny-sorozat. Nem elég a 
futás. Kellenek a kihívások, az 
akadályok, a zsákcipelés vagy 
patakban gázolás, egyszóval 
kell a fájdalom - meg persze a 
sikerélmény, hogy „meg tud-
tam csinálni!”
Ácson is sokan hódolnak en-
nek az életfilozófiának. Ko-
rábban is beszámoltunk már 
a Spartan Training Group Ács 

mindennapjairól. Most ismét 
fontosnak tartottuk, hogy 
hírt adjunk a csapatról, akik 
minden héten azért edzenek, 
küzdenek, hogy legyőzzék az 
akadályokat, szembenézzenek 
a kihívásokkal, és mindenek-
előtt jól érezzék magukat. 
Az idei szezonban is számos 
versenyen vettek részt az ácsi-
ak, akik egymást is motiválják.  
Rendszeres edzéseket tarta-

nak változatos helyszíneken, 
így senki ne lepődjön meg, ha 
véletlenül összefutunk velük 
a Duna-parton, a focipályán 
vagy épp az ácsi erdőben. Ki-
tartást és a versenyekhez sok 
sikert kívánunk nekik! Le-
gyünk rájuk büszkék, mint 
ahogy ők is büszkén viszik 
magukkal szerte a világba tele-
pülésünk jó hírét.

Balogh Attila
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Az Eck Clan - a Kassák KLUB KSE ver-
senyzői számára is véget ért az idei ver-
senyszezon. Az elért eredményekről és a 
jövőbeni tervekről ifj. Eck Ernővel beszél-
gettünk. 

„Idei első versenyünk a Mezőkeresztesen 
megrendezésre kerülő Magyar Profesz-
szionális Erőemelő Liga Kupa volt, amely 
egyben egy kvalifikációs verseny a jövő 
évi nemzetközi versenyekre. László EQ 
Felhúzás – 100 kg-os súlycsoportban, 
Open és Masters1 korcsoportban indult 
és mindkét kategóriában I. helyen végzett. 
Én – 90 kg-os, Openben  szintén I. helyen. 
Így kvalifikációt nyertünk a jövő évre szó-
lóan. Ezután nekem egy hosszabb alapozó 
és formába hozó időszak következett az 
edzéseket tekintve, így jobbnak láttam az 
Európa-bajnokságokat mellőzni és inkább 
az őszi világbajnokságra fektetni a hang-
súlyt. László fáradtságot nem ismerve még 
két Európa-bajnokságot vállalt be. Az első: 
Tiszakécske, GPC Európa-bajnokság. Itt 
EQ Felhúzás, - 100 kg-os, Masters1-ben 
I. helyen végzett. Ezután jött a következő 
Eb, a németországi Frauenauban megren-
dezésre kerülő WUAP Európa-bajnokság. 

László eredményei: Raw Masters1, - 100 
kg: I. hely. Equipped Open, - 100 kg: II. 
hely, Equipped Masters1, - 100 kg: I. hely.” 
A szezonszáró verseny az érsekújvári 
GPC Világbajnokság volt, ahol Eck László 
Masters1 korcsoportban, - 90 kg-os súly-
csoportban, EQ Felhúzás kategóriában I. 
helyen végzett, így világbajnok lett ismét. 
Ifj. Eck Ernő Open korcsoportban, - 100 
kg-os súlycsoportban, EQ Felhúzás ka-
tegóriában egy iráni versenyzővel vívott, 
rendkívül taktikus küzdelemben végül a 
második helyet szerezte meg. 
„Azt hiszem mindkettőnk nevében el-
mondhatom, elégedettek vagyunk az idei 
éves teljesítményünkkel. László remekül 
szerepelt mindenhol, nekem pedig meg-
érte egy hosszabb felkészülést tartani nyá-
ron, hiszen jól jött az iráni versenyzővel 
való küzdelem során az erőnlét” - emelte 
ki Eck Ernő. 
„Ami a versenyeket illeti, most egy hosz-
szabb pihenő következik. Természetesen 
az edzések nem maradnak el, viszont 
mindketten szeretnénk kicsit több időt 
és energiát fektetni a magánéletünkbe 
és karrierünkbe. Az elmúlt négy évben 
számtalan versenyen vettünk részt, ren-

geteg európa- és világrekordot állítottunk 
fel. Aki benne van ebben a sportban, az 
nagyon jól tudja, hogy rendkívül nehéz 
mindig a tökéletes formát és erőszintet 
hozni, főleg akkor, ha ilyen közel vannak 
egymáshoz a versenyek. Mindketten úgy 
látjuk, hogy most ránk fér  a pihenés, hogy 
alkalomadtán újult erővel térhessünk visz-
sza.  Végül szeretnénk megköszönni a Kas-
sák KLUB KSE-nek, hogy az egyesület égisze 
alá tartozhatunk, mint Erőemelő szakág, 
valamint főbb támogatóinknak: Homok-
fúvás és porfestés, Győr (Szakács Norbert), 
Kom-út Kft. (Horváth Tibor),  az Erő-Bár 
és Női konditeremnek (Tóth János) pedig az 
edzések helyszínének biztosításáért.”

Balogh A.




