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pályaépítő, amiből egy összetett akadály és egy szűkített 
akadály volt. A két forduló összesített eredménye adta a 
végeredményt. A szabály szerint, aki a legkevesebb hiba- 
pontot gyűjti össze, vagy nem hibázik az a győztes. Egy labda 
verése 3 hibapontot jelent, a pályát pedig alapidőn belül kell 
teljesíteni. Alapidőn túl minden megkezdett másodperc 
után hibapontot kap a versenyző.

Idén az induló fogatok között volt póni egyes és kettes 
fogat, valamint ló egyes és kettes fogat. A képet színesítette 
egy négyes fogat is, bemutató jelleggel. 

A nap folyamán 34 rajtot bonyolítottunk le, a hajtókat és 
segítőiket reggelivel és ebéddel vendégeltük meg.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre felsorakozott foga- 
tok impozáns képet nyújtottak.

Kevés szebb látvány létezik attól, mint amikor ló és lovasa 
összhangban együtt, egy célért dolgozik, legyen az a szó 
szoros értelmében vett munka, amit őseink végeztek egykor-, 
vagy lovas verseny, megmérettetés, aminek Ács is minden 
évben otthona.

Ebben az évben eltért ugyan a megszokottól az ácsi fogat- 
hajtó verseny, de így is szép számmal képviseltették magukat 
városunban a lovasok, és az időjárás is kedvezett az esemény- 
nek. 

Ebben az évben istálló hiányában nem tudtuk a három szá- 
mos versenyt megrendezni, ezért a szombati napon rajtenge- 
dély vizsgát, majd azt követően kétfordulós akadályhajtó 
versenyt rendeztünk. 

A pályán, – ami 100x 60 m-es volt – 20 akadályt állított fel a 
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Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
május 26-án tartotta soron következő testületi ülését, 
melyet a helyi kábel TV is közvetített. A Képviselő-testületi 
ülést megelőzően az anyagok kiküldésre kerültek a képvi- 
selők részére. 

· Elfogadásra került az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ valamint a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada- 
tok ellátásáról szóló 2021. évi beszámoló. Ezt követően a Tele- 
pülési Értéktári Bizottság is beszámolt a 2022. évi munkájáról.

· Ács Város közigazgatási területén belül 25 db kame- 
rából álló térfigyelő kamera rendszer kialakítására került sor. A 
képviselő-testület által elfogadásra került a közterületi térfi- 
gyelő kamera rendszerről alkotott önkormányzati rendelet 
valamint a rendszer üzemeltetési, adatkezelési és adatvédel- 
mi szabályzata. A lakosság részére a kihelyezett kamerák adat- 
védelmi tájékoztatója, a rendelet és melléklete Ács Város 
Önkormányzatának honlapján elérhető valamint az érintett 
területeken táblák kihelyezésére is sor került. 

· Elfogadásra került Ács Város Önkormányzatának 
2021. évi zárszámadási rendelete valamint a Képviselő-
testület elfogadta a 2021. évi belső ellenőrzési kötelezettség 
teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentést.

· Ács Város Önkormányzata a Külterületi helyi közutak 
fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra sikere- 
sen pályázott és támogatást nyert, melyet az Ernőmajori út 
útburkolatának megerősítésére kíván felhasználni. A pályázat 
95%-os intenzitású és 5%-os önrészt igényel. A közbeszerzési 
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eljárás lezárult. A Képviselő-testület név szerinti szavazással 
döntött arról, hogy az eljárás sikeres volt, az eljárás nyertese a 
Széles Út Építőipari és Szolgáltató Kft., akivel szerződést köt.

· A Képviselő-testület döntött arról, hogy Ács Város 
Önkormányzata 2022. évben 10 millió forint fejlesztési hitelt 
vesz fel az OTP Bank Nyrt.-tól, melyet az Ernőmajori út felújí- 
tásához szükséges önerő biztosításához használ fel, így nem 
terhelve az önkormányzat saját forrását. A hitelt 3 év alatt, 
kedvező kamattal, a jövő évtől kezdve, negyedéves törlesz- 
téssel kell visszafizetni.

· A balesetveszély megelőzésének érdekében a 
Batthyány utca forgalmának csökkentésére a Képviselő-tes- 
tület a Batthyány utca egyirányúsításáról döntött a Vásárhelyi 
P. utcától a vasút irányába. Továbbá döntés született arról, 
hogy az érintett útszakaszon két fekvőrendőr kerül kihelye- 
zésre. Az egyirányúsítás nem érinti a kerékpárosokat. 

· Jogszabályi változások miatt szükségessé vált az ácsi 
zártkerti és külterületi közterületek elnevezése, mivel az ezek 
mentén található ingatlanokat sokan lakóhelyként használják, 
de hivatalosan bejelentett lakcímet csak elnevezett közterü- 
lettel határos ingatlanban lehet létesíteni. Ezért a Képviselő-
testület döntött három dűlő út hivatalos elnevezéséről. Az 
Ács 019 hrsz-on található utat Homok dűlőként, az Ács 6393 
hrsz-on található utat Tejhegy dűlőként, az Ács 044 hrsz-on, a 
6392/1 hrsz-on és a 6392/2 hrsz-on található utakat Duna 
dűlőként nevezi el.

· Zárt ülés keretében a Képviselő-testület önkormány- 
zati bérlakások ügyében döntött.

Homok dűlő, Duna dűlő és Tejhegy dűlő lett a neve
Ács három külterületi utcájának

függően a címképző szerv megállapítja a házszámokat, mely- 
ről az ott élőket tájékoztatja. 

A zártkerti területen élő lakóktól több megkeresés ér- 
kezett, hogy szeretnének zártkertben címet létesíteni. 
Korábban már a Dunához közel eső zártkerti rész dűlőútjai 
elnevezésre kerültek. Most az úgynevezett gyűjtő néven 
Homokszőlő és Tejhegy részen élőket érintette az önkor- 
mányzati előterjesztés, majd döntés, melynek értelmében  
Homok dűlő, Duna dűlő és Tejhegy dűlő lett a neve a három 
új közterületnek.

 A közterületek elnevezését követően szükség lesz új utca- 
névtábla elhelyezésére, amely költsége az önkormányzatot 
terheli. Az új utcanévtábla kihelyezéséről az önkormányzat 
gondoskodik. 

Május 26-án arról döntött az önkormányzat, hogy két kül- 
területen lévő zártkerti útnak nevet ad. A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény alapján a közterületet min- 
den esetben el kell nevezni a belterületen és abban az eset- 
ben a külterületen is, ha olyan ingatlanhoz vezet, amelyen 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló tör- 
vény szerinti épület – jellemzően emberi tartózkodás cél- 
jára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy 
egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül 
meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő 
tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás 
céljából – található. 

A telekhez vezető közterületet elnevezni a képviselő-
testület feladata, majd ehhez rendelten az elhelyezkedéstől 
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Pedagógusnap alkalmából az önkormányzat is köszöntötte
az ácsi óvodapedagógusokat

Az Önök szakmai munkája olyan gyerekeket, fiatalokat
ad a városnak, akikre majd támaszkodhatunk

Dr. Szentirmai István polgármester megköszönte Ács 
valamennyi óvodása, szülője és lakója nevében a pedagógusok 
áldozatos munkáját. Mint mondta: hálásak vagyunk, hogy nap 
mint nap féltő, okos szóval, de ha kell, segítő szigorral bővítik 
gyermekeink képességeit, nyesegetik vadhajtásaikat, adnak 
nekik biztos indulást az életben.

Nagy dologra, egyesek szerint a legnagyobbra vállalkoz- 
nak, amikor a gyerekeket szívbéli jóságra tanítják, miközben 
tudásukat megosztják velük, és a mindennapokban példaként 
állnak előttük. 

Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy 
jó – vagy jókor kimondott – szónak. Nincs munka, amely ennyi 
azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, 

amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek 
múlva láthatjuk. Az oktatás-nevelés közös munka, ahol a tár- 
sadalom, a család és a pedagógus csak együtt tudja betölteni 
feladatát, csak csapatként lehet a gyerek biztos jövőjének 
záloga. 

Kívánjuk, hogy e nagy csapat minden tagja egymást segítve 
teljesíteni tudja ráháruló feladatát, közös ügyünk, gyerme- 
keink és rajtuk keresztül mindannyiunk jövője érdekében. 
Engedjék meg, hogy kifejezzem köszönetünket és hálánkat! 

A szó azonban nem elég, tudom, tettekre is szükség van.
Ezért harcoltunk meg nemcsak az elmúlt hónapokban, ha- 

nem már négyszer is az óvoda és a bölcsőde felújításáért, bőví- 
téséért, és sikerrel jártunk! Van, ami már megvalósult, van, ami 
most nyáron fog elkészülni, és van, ami csak a jövőben.

Hamarosan egy megújult, rendezett, szép és tágas intéz- 
mény várja majd Önöket és a gyerekeinket is, mert szükség 
volt rá, mert megígértük és megtettük. Terveket készítettünk, 
pályázatot írtunk, érveltünk, és végül sikerült.

Kimondhatatlan öröm ez nekem polgármesterként, és re 
mélem Önöknek is – mondta Dr. Szentirmai István, aki meg- 
köszönte Héreginé Major Ilona kiemelkedő vezetői munkáját. 
A nemrégiben befejeződött vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés 
során is arról győződtünk meg, amit egyébként tudtunk, hogy 
munkáját becsületesen végzi, a beosztottjaival jó, sőt nagyon 
jó a kapcsolata, és nagy empátiával tartja össze az óvoda dol- 
gozóinak közösségét. 

Örülök neki, hogy ilyen remek munkatársakkal dolgozha- 
tom – zárta beszédét a polgármester.

Az iskola pedagógusait köszöntötte a polgármester peda- 
gógusnap alkalmából június 1-jén jelezve, hogy repül az idő, 
hisz tavaly talán ugyanebben a körben találkoztunk, és az idő 
múlását jól mutatja, hogy közben eltelt éppen 12 hónap.

Nyár lett, és minden nyár kezdete egy kicsit Önökről szól, 
hiszen a pedagógusnap az az alkalom, amikor megköszönjük 
munkájukat, jóságukat, azt a missziót, ami nélkül nem nőhet- 
nének fel egészséges generációk – kezdte beszédét 
Szentirmai István.

Sokat változott a világ. Tudom, nem vonzó ma a pedagó- 
guspálya, inkább kihívásként lehet rá tekinteni.

S amikor az okokat keressük, külön-külön nem lehet meg- 
találni sem az anyagi megbecsüléssel kapcsolatos problé- 
mában, sem az oktatáspolitikában, az oktatási rendszerben, 
sem a gyerekben, sem a szülőben. 

Komplex probléma ez, amit a virtuális tér, a szűkülő sze- 
mélyes kapcsolatok, a nagy szabadság és szabadosság okoz, a 
ránk zúduló torz eszmék, ami elvonja az értéktől a lényeget, 
ami megfosztja a gyenge, még kiforratlan jellemet a tisztelet 
igényétől, és lehetne hosszan sorolni, mi mindennek vannak 
kitéve Önök, pedagógusok mindennapi munkájuk során.

Éppen ezért, ha valamikor, hát most még inkább hálásnak 
kell lennünk, hogy Önök vannak, hogy próbálják a folyót a 
medrében tartani, mert ha kilép onnan, annak beláthatatlan 
következményei lesznek!

Remélem, elnézik nekem, hogy gondolataimmal a nehéz- 
ségekre világítok rá, de ebben élnek, ebben élünk, ez a mi 
valóságunk. Mindettől függetlenül tudom, hogy Ács erős 
pillére az oktatás.

Az Önök szakmai munkája olyan gyerekeket, fiatalokat ad a 
városnak, akikre majd támaszkodhatunk.

A mai gyerekek, fiatalok – akik majd a jövő munkavállalói, 
családapái, családanyái lesznek – személyiségformálása, ké- 
pességeik kibontakoztatása, a helyes értékrend felé irányítása 
az Önök, tanárok, pedagógusok egyik legfontosabb feladata, 
miközben olyan tudást is adni kell számukra, mely használható 
és egy életre szól.

Úgy érzem, nincs ennél nemesebb, de nehezebb feladat 
sem.  

Ezért mondok most polgármesterként a város nevében kö- 
szönetet, s kívánok Önöknek sok erőt, jó egészséget és olyan 
gyermekeket, akik mindig adnak elegendő kihívást a folytatás- 
hoz, pedagógiai munkájukban – zárta beszédét a polgár- 
mester.
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Közösen szerveztünk
gyereknapot

Régi tervünket valósítottuk meg az 
idei gyereknapon, ugyanis, már többször 
felvetődött az ötlete egy nagy városi 
gyereknapnak, amit a helyi intézmények 
és civil szervezetek összefogásával való- 
sítunk meg. Május végén sikerült, és ha- 
talmas játékbrodalommá varázsoltuk a 
Gárdonyi iskola udvarát.

Délután indultak a programok és 
mindenki hozzátette a saját ötletét. A 
Természetjáró Bakancsos Klub ugrálóvá- 
rakkal és focipályával, a Roma Nemzeti- 
ségi Önkormányzat lufihajtogatással, 
lengőtekével és játékokkal, a tűzoltóink 
és a Szilaj Motoros Egyesület autó- és 
motorsimogatással várta a gyerekeket.

Természetesen a Bóbita Óvoda, a 
Szociális Alapszolgáltatási Központ, a 
bölcsőde és az iskola is várta az érdeklő- 
dőket különböző kézműves feladatok- 
kal, csillámtetoválással, érzékenyítő 

programokkal és óriás társasjátékkal. Az 
ácsi gyereknaphoz csatlakoztak a komá- 
romi Brigetio Kerékpáros Egyesület ácsi 
tagjai is, akik egy kerékpáros akadály- 
pályát üzemeltettek a délután folya. 
mán.

A Kinizsi SC lovasszakosztályát Varga 
Zoltán pónifogata képviselte. A művelő- 
dési ház önkéntes csapata pedig szaba-
dulószóbával és konzol klubbal várta az 
érdeklődőket.

A nap folyamán a Városi Nyugdíjas 
Klub tagjainak jóvoltából zsíros kenyér- 
rel és szörppel pótolhatták a játék köz- 
ben elvesztett energiát a gyerkőcök, az 
óvónénik pedig a folyamatos palacsinta 
utánpótlásról gondoskodtak, míg az is- 
kola Kiskukta szakkörének tagjai finom 
házilekváros linzerrel lepték meg a ren- 
dezvény látogatóit.

A nap egyik főprogramja volt a május- 

fa kidöntése, amit a Bóbita óvisok egy 
nagy közös tánccal tettek izgalmassá. A 
májfadöntés után pedig a Dogland ku- 
tyaiskola és a Komáromi Rendőrkapi- 
tányság rendőrkutyás bemutatóját néz- 
hettük meg közösen.

Színpadi programokban sem volt hi- 
ány. Felléptek a Napsugár Művészeti Is- 
kola növendékei és a Dance Fitness tag- 
jai is. Sajnos az időjárás kicsit megtréfált 
bennünket, így a habpartit nem tudtuk 
megtartani, ám a Zsebsün együttes kon- 
certje remek záróakkordnak bizonyult. A 
gyerekeket ünnepeltük, a gyerekekkel 
közösösen, mosolygós arcokkal, vidám 
kacagással, sok játékkal, mókával.

A szervezők nevében köszönjük min- 
denkinek, aki részt vállalt a nap lebonyo- 
lításában és köszönjük annak a sok-sok 
családnak és érdeklődőnek, akik kiláto- 
gattak erre a nagyszerű eseményre.

BALOGH ATTILA
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A múlt már megtörtént, azon változtatni
nem tudunk, hibáiból okulhatunk, ám
a jelen és a jövő a mi felelősségünk! P. GERGELY

Trianon 102 éves évfordulóján Ács is megemlékezett a nemzetet ért tragédiá- 
ról, s a Nemzeti Összetartozás Napján ismét felgyúltak az emléktüzek a Duna két 
oldalán. Az alkalomból Dr. Szentirmai István polgármester emlékezett vissza az 
1920-as eseményre, mely örökre megpecsételte Magyarország sorsát.

Részlet az elhangzott beszédből:
„Június 4-e a magyar történelem gyásznapja. Nincs, aki ne ismerné, ne tudná, 

mit jelent számunkra ez a dátum, mint ahogy nincs idő, nincs távolság sem, ami 
enyhítené azt a fájdalmat, ami érte a nemzetet akkor, amikor 1920-ban ezen a na- 
pon elvettek tőlünk földet, vizet, hegyet, völgyet, magyar anyanyelvű és születésű 
honfitársakat és hitet az igazság győzelmében.

 A magyar állam nem mondott le 
azokról a magyarokról, akik más államok 
határai között élnek, ezért Trianon sebét 
a nemzet közjogi egyesítésével, az állam- 
polgárság megadásával próbáltuk meg- 
gyógyítani, ezzel lehetett a világon bár- 
hol élő magyarokat – közülük is elsősor- 
ban a Kárpát-medencei magyarságot – 
egyesíteni. 

 ”Levertük a lakatot és kitártuk az 
ajtót, hogy minden magát magyarnak 
valló ember be tudjon lépni rajta, mert 
továbbra is szükségünk van Bécsben 
születő, de magyarul gondolkodó 
Széchenyikre, a magyar nyelvet csodá- 
latosan művelő, Nagyszalontáról jövő 
Arany Jánosokra, és szükségünk van 
Szabadkáról származó Kosztolányi 
Dezsőkre.” – mondta néhány éve 
Orbán Viktor miniszterelnök.

Én úgy gondolom, szomorúan, mégis 
büszkén állhatunk itt 2022. június 4-én, 
102 évvel a békediktátum aláírását kö- 
vetően az ácsi és a nemzeti lobogó alatt, 
hiszen elmondhatjuk, hogy mi magyarok 
nem féltünk cselekedni és újra egyesí- 
teni a nemzetet. 

Természetesen építjük és őrizzük a 
kapcsolatot a mindennapokban is a hatá- 
ron túl élő magyar honfitársainkkal. Ne- 
künk itt, az anyaországban fontos tudat- 
nunk az elcsatolt területen élőkkel, hogy 
számíthatnak ránk, és mi tudjuk, hogy ők 
is magyarok, ez a mi felelősségünk.   

Ezért lobognak a tüzek határon innen 
és túl ezen a napon, ezért tartjuk a kap- 
csolatot szorosan csallóközaranyosi, ma- 
dari, olasztelki, felvidéki és székely test- 
véreinkkel. Ezért örülünk mindannyiszor 
egymás társaságának, és ezért nyilvání- 
totta a magyar Országgyűlés 2010. júni- 
us 4-én a trianoni tragédia 90. évforduló- 
jára emlékezve, ezt a napot a nemzeti 
összetartozás napjává. 

Mert a múlt már megtörtént, azon 
változtatni nem tudunk. A hibáiból okul- 
hatunk, ám a jelen és a jövő a mi felelős- 
ségünk! Az rajtunk is múlik, hogy meddig 
marad egy nemzet, az anyaország és az 
elcsatolt területek magyarsága. Ezért 
nekünk is tenni kell az iskolákban, a csa- 
ládokban, a nemzeti ünnepeinken és 
legfőképp ilyenkor, amikor az emlékezés 
napja van.  

Mert ma, 
testvér nyújt testvérnek kezet, 
legyen hát áldott az emlékezet, 
mert Isten előtt mi egy nép vagyunk, 
kit egy Úr, egy keresztség, 
és egy hit egyesít.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

102 év telt el azóta, és minden reggel 
felkelt a nap a Kárpát-medencében, min- 
den nap lenyugodott, minden nap meg- 
szólaltak és megszólalnak a harangok, 
születtek és meghaltak emberek, ahogy 
most is születnek és elmennek, de sem- 
mi nem tudta visszaadni nekünk azóta 
sem azt, amitől igazságtalanul megfosz- 
tottak. Semmi és senki.

Ám egy, a méltóságát őrző nemzet- 
nek – és hiszem, hogy a mi nemzetünk 
ilyen – kötelessége, hogy emlékezzen. 
Hogy felidézze a történteket, azokat 
vizsgálja, kutassa, értelmezze s keresse a 
tisztábban látás lehetőségeit. Köteles- 
ségünk magunkba is nézni, s keresni a 
joggal tornyosuló miértekre a választ. 
Hogy miért büntettettünk minden né- 
pek közül a legjobban meg? Miért kellett 
darabokra szaggattatnunk, s miért kel- 
lett három és félmillió magyarnak lesza- 
kíttatnia a nemzet természetes fájáról, 
testéről?

A történelemben semmi sem véges. 
A trianoni döntés szörnyű igazságtalan- 
ságai sem. Melyek oka semmiképpen 
sem csak egy elvesztett háború volt.  Az 
okok kérdőjelei számtalanok. Ezek kide- 
rítése – és az igazságtalanságoknak lega- 
lább a felmérése, kimondása, számbavé- 
tele – s az orvoslás lehetőségeinek a 
keresése a jövő feladata.

Mert hiába tudjuk pontosan, hány 
négyzetkilométer földet, erdőt, mezőt, 
legelőt, hány kilométer vasutat, ország- 

utat és folyóvizet, hány gyárat vettek el 
az országtól. 

Kimondhatjuk, hány magyar lelket – 
gyermeket, dolgos párt és öreget, föld- 
művest és tanárt, háborús hőst és újság- 
írót – szakítottak el a hazájától. De azt, 
hogy olyan földet vettek el tőlünk, ami- 
ért a mi őseink küzdöttek, melynek 
templomait, iskoláit, otthonait, gyárait a 
mi elődeink építették, melynek temetői- 
ben a mi hozzátartozóink, magyar lelkek 
nyugszanak, és mindezt egy idegen or- 
szág uralma alá vetik, azt megérteni nem 
lehet. 

A nemzetünk viszont egy ilyen ször- 
nyű tragédiát is túl tudott élni, mert volt 
hitünk Istenben és az igazságban! 

Most 2022-ben pedig emelt fejjel em- 
lékezhetünk, és nézhetünk múltunk e- 
zen sötét napjára vissza, hiszen az utóbbi 
néhány évben megtettük azt, amit meg 
lehet tenni azért, hogy nemzetünk újra 
egyesüljön.

 Nemzetünk tragédiájára mindörökké 
emlékezve, ugyanakkor történelmi fele- 
lősségünket is szem előtt tartva, a gyász 
évfordulója szülte emléknap, ma lehető- 
ség is egyben, hogy megmutassuk: a tör- 
ténelem viharos időszakában külső ha- 
talmak ugyan elválaszthattak bennün- 
ket, de kulturális gyökereinktől, közös 
nyelvünktől, nemzeti hovatartozásunk- 
tól nem foszthattak meg, hiszen az or- 
szághatárok szabdalta nemzetközös- 
ségünk oszthatatlan egész.  



„Mindig először, mindig utoljára. 
Nem a törvényt keresni. Szabadnak lenni. 

Nem alkalmazkodni. Elhatározni. 
Nem a megszokás. A váratlan. A kaland. 

A veszély. A kockázat. A bátorság...”
(Hamvas Béla)

8.a 
Osztályfőnök:

Szalókiné Polónyi Judit

Bakó Laura Vincencia
Bors Gergő Péter

Böröcz Róbert
Császár Ernő Tamás

Deák Viktor Mór
Horváth Attila

Hozmány Virginia
Kántor Mónika

Kéri Dóra Hanna
Nagy Dominik Krisztián

Nagy László
Orosházi Dániel
Somogyi Edina
Vass Lilla Zsófia

„Megcélozni a legszebb álmot,
komolyan venni a világot,

mindig szeretni és remélni,
így érdemes a Földön élni!”

(Papp Lajos)

8.b
Osztályfőnök:
Sári Mónika

Fábián Dominik
Fürjes Petra

Herczig Zsolt 
Horváth Dániel

Hozmann Dorina
Kustyán Gergő István

Molnár Alida
Németh Katalin

Palkó Dóra  
Rostás Dzsenifer Ketrin

Simon Anna
Takács Martin Richárd

Tóth Márk
Tóth Virág
Vigh Bence

„Lehet, hogy gyenge még a hangunk,
Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,

De indulunk, a szépet, jót akarjuk,
S érezzük, hogy hitünknek szárnya van.”

(Juhász Gyula)

8.c
Osztályfőnök:

Kissné Gombás Zsuzsanna

Ásó Barnabás
Bartal Petra Renáta

Csűrös Dorina
Deli Leona

Gaál Zsombor
Horváth Dániel László
Horváth Dorina Bianka 

Lakatos Viktória
Mátyás Viktória

Mitru Aurél Rajmund
Molnár Ákos

Prezmeczky Martin 
Rohonczi Hédi

Simon Máté
Varga Róbert

Weisz Henrietta

Az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola ballagó diákjai
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Társasjátékok éjszakája
 A társasjátéko-

zásnak 2013 óta 
van nemzetközi ün- 

nepnapja, ami nem más, 
mint az International Tabletop Day. Az 
első öt évben április végén tartották 
meg, egészen 2018-ig. 2019-től pedig 
július elején, egész pontosan június első 
szombatján ünneplik meg. Egy egészen 
új ünnepnek tekinthető, így Magyaror- 
szágon még nem tudott elterjedni úgy, 
mint külföldön.

Ezért is gondoltuk úgy, hogy idén az 
Ácsi Társasjáték Klub is részt vesz az ese- 
ményen. Idén június 4-ére esett a társas- 
játékok éjszakája. Az Ácsi Bartók Béla 
Művelődési Házban mindenkit szeretet- 
tel vártak a szervezők. A játékest 20:00-
kor kezdődött, és a meghirdetett 02:00-
val ért véget. Az éjszaka nagyon jó han- 
gulatban telt. Volt laza, komoly, táblás, 
és kártyás játék is. A résztvevők a játékok 
során összemérhették tudásukat, és ta- 
pasztalatukat a kvíz típusú játékokban, 

azonban a szórakoztató játékok is szer- 
ves részét képezték a programnak. Ter- 
mészetesen, aki az este folyamán vagy 
az éjszaka közepén megéhezett az ádáz 
küzdelemben, annak éjszakai nassolásra 
is volt lehetősége.

Aki lemaradt volna, az ne csüggedjen, 
hiszen a Társasjáték Klub tagjai minden 
hónapban összeülnek, hogy egy jót ját- 
szanak, beszélgessenek. A szervezők 
mindenkit és minden korosztályt szíve- 
sen várnak!

PAUER GERGELY
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Egy az ötezerből... Ballagási beszéd – 2022. június 17.

„Visszanézve az életet, az elmúlt sulis 
éveket,

A sok-sok emlékrengeteg előttem ' 
végigpereg,

Sok minden van a listámon, amit még 
meg kell csinálnom,

’ És a legelején ez áll: Még el kell 
búcsúznom!”

 Szeretettel köszöntöm a végzős diá- 
kokat, az őket ballagtató osztályfőnö- 
köket, a kedves szülőket, meghívott ven- 
dégeket, valamint iskolánk valamennyi 
munkatársát, tanulóját és minden ked- 
ves jelenlévőt.

Ismét eljött a tanév vége. Ma ünne- 
pelni gyűltünk össze. A ballagás iskolánk 
egy ik  leg je lesebb ünnepe,  mert 
tanítványaink számára a középiskolás 
évek már az önálló, felelős élet kezdetét 
jelentik.

 Kedves Diákok, Tisztelt Szülők, 
Rokonok, Ismerősök, Tisztelt 
Pedagógustársaim!

 Nagy szeretettel köszöntök minden- 
kit az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola 
2022. évi ballagási ünnepségén. Az el- 
múlt két évben a pandémiás időszak mi- 
att vagy egyáltalán nem, vagy csupán 
korlátozott létszámban tudtak ballagó 
diákjaink vendégeket hívni életük talán 
egyik fontos eseményére, a ballagási ün- 
nepségre. Tudom, tavaly sokan nehez- 
teltek ránk azért, és fájt a szívük, hogy 
csak a szűk családjukat tudtuk fogadni a 
ballagáson. Szerencsére a 2021-2022-es 
tanév végén a búcsúzás már a járvány- 
helyzet előtti, hagyományos módon tör- 
ténhet meg, nincsenek létszámkorlátok 
a vendégek számában, s a ballagásunk 
helyszíne ismét a Városi Sportcsarnok 
lehet.

Az elmúlt években a most ballagó 
diákjaink is több hónapon át digitális 
munkarendben, online tanultak. Otthon 
kellett megküzdeniük – szüleik segítsé- 
gével, vagy önállóan – a digitális oktatás 
minden szépségével és nehézségével. 
Nehéz hónapok voltak ezek diáknak, ta- 
nárnak, szülőnek egyaránt. Többsége- 
tek rendszeresen bekapcsolódott a digi- 
tális órákba, és sikeres tanéveket zárhat- 
tatok. Az idei tanévben azonban már a 
hagyományos, jelenléti oktatásban folyt 
a mindennapi munka az iskolában. Ren- 
geteg tavaszi programon, sport-és ta- 
nulmányi versenyen vehetettek részt. A 
Gárdonyi napi rendezvényeket, a Lázár 
Ervin program rendezvényeit, a gyer- 
meknapot, a pályaorientációs napot és a 
tanulmányi kirándulásokat szerencsére 
idén már meg tudtuk tartani. Az idei tan- 
évben részetek volt egy új típusú, online 
idegen nyelvi mérésben, az országos 
kompetenciamérést is meg kellett írno- 

tok matematikából szövegértésből, és 
most először természettudományból is. 
Bánatotokra idén a felelések, a dolgoza- 
tok, számonkérések, a tanév végi téma- 
zárók már nem maradtak el. Az utolsó 
tanítási napon a megszokott bolondbal- 
lagásnak is részesei lehettetek, és el tud- 
tatok köszönni diáktársaitoktól, tanárai- 
toktól is. Túl vagytok egy jól sikerült ban- 
ketten, és lehetőségetek volt a szerenád 
alkalmával is elköszönni tanáraitoktól.

Június 17-ét írunk. Itt álltok talpig ün- 
neplőben, és ma hivatalosan is elbúcsúz- 
tok iskolátoktól. Ma véget érnek az ál- 
talános iskolás évek, lezárul életeteknek 
egy fontos szakasza. A ballagás mindig 
lehetőséget teremt arra, hogy vissza- 
nézzünk a múltba, felelevenítsünk élmé- 
nyeket.

 Kedves Búcsúzó Nyolcadikosok!
Azt hiszem, egy évvel ezelőtt még 

irigykedtetek a ballagó diákokra, s akkor 
még nem is gondoltátok, milyen hamar 
elröppen ez a tanév. Most viszont már 
benneteket ünneplünk szüleitekkel, ro- 
konaitokkal együtt, mert lezárult éle- 
tetek egy nagy, meghatározó korszaka.

Benneteket búcsúztatunk, akik az el- 
múlt években sokszor megörvendez- 
tettetek bennünket egy-egy jól sikerült 
dolgozattal, kiváló tanulmányi- és sport- 
eredményekkel, vagy akár csak kedves 
humorotokkal, barátságos lényetekkel. 
Büszkén figyeltünk benneteket, amikor 
átsegítettétek egymást az elétek gördü- 
lő akadályokon, támogattátok, biztattá- 
tok, segítettétek egymást, ha arra volt 
szükség. Láthattuk, hogyan segítettetek 
társatoknak meglelni a helyes utat, 
hogyan biztattátok vagy épp vigasztal- 
tátok egymást, ha arra volt szükség.

Öröm volt látni, hogy vidáman szur- 
koltatok társaitoknak egy-egy verse- 
nyen, vetélkedőn. Büszkék voltunk rátok 
egy-egy sikeres iskolai rendezvény, ün- 
nepség után, amikor maximálisan kitet- 
tetek magatokért. Büszkék voltunk ak- 
kor is, amikor iskolánk hírnevét vittétek a 
településünkön túlra.

Színes egyéniségek, iskolánk színfolt- 
jai voltatok. Higgyétek el, sok örömet 
hoztatok az életünkbe – bár néhányatok 
egy kis bosszúságot is okozott nekünk, 
de ezt már el is felejtettük. Az idő meg- 
szépíti az emlékeket. Vidámságotokkal, 
jelenlétetekkel megfényesítettétek a 
mindennapjainkat s nyomot hagytatok 
bennünk, s biztos vagyok benne, osztály- 
főnökeitekben is.

A mai búcsú, a mai ünnep egy pillana- 
tig tart csupán, s tudnotok kell, hogy 
újabb megmérettetések várnak rátok 
középiskolás éveitek alatt.

Ma egy meghatározó korszak zárul le 
számotokra: véget érnek az általános 

iskolás évek. Úgy gondolom, az ember 
életében a legmeghatározóbb élmé- 
nyek, emlékek a gyermekkorhoz, az isko- 
lás évekhez kötődnek. Ezekre támasz- 
kodhattok ezekből meríthettek majd 
erőt életetek következő szakaszában. 
Közületek többen nagyon szeretnétek 
az időt siettetni, s felnőtt életet élni. Ne 
rohanjatok! Az élet megvár. Vigyázzatok 
fiatalságotokra, szépségetekre, s adja- 
tok időt magatok és a világ megisme- 
résére!

Mit is kívánhatnék nektek ezen a 
nagy napon?

Kívánom, tudjatok örülni az élet egé- 
szen apró dolgainak. Legyenek reális cél- 
jaitok, s tegyetek meg mindent az elé- 
résük érdekében, de nagyon figyeljetek 
oda, hogy közben mindvégig EMBEREK 
maradjatok! EMBEREK, csupa nagybe- 
tűvel, mert az minden eredménynél, 
gazdagságnál fontosabb.

Útravalóul fogadjátok meg az 
alábbiakat:

Soha ne feledd, honnan indultál! Ve- 
tődj akár e kicsi, de szeretett haza vagy 
akár a nagyvilág bármely sarkába, tudd, 
hogy honnan indultál, és hogy kik segí- 
tettek az utadon! Mindig tudd, kinek, 
mikor, hol és miért legyél hálás!

Soha ne feledkezz meg szüleidről, 
szeretteidről, mert az elmulasztott dol- 
gokat meg lehet ugyan próbálni pótolni, 
de van, amikor ez a kapu is bezárul. Töb- 
ben ma már felnőttnek gondoljátok ma- 
gatokat, de ne feledjétek, hogy szüleitek 
10-20-30 év múlva is a szüleitek lesznek! 
Köszönjétek meg nekik, hogy mellette- 
tek álltak, hogy egyengették utatokat, 
segítettek benneteket nyolc éven át! 
Higgyétek el, a jövőben sem engedik 
majd el a kezeteket, s bátran fordulhat- 
tok hozzájuk a későbbiekben is!

Szívből kívánom nektek, legyetek si- 
keresek! Ne úgy, ahogy ezt más megraj- 
zolja neked, hanem úgy, ahogy te szeret- 
néd. S ne csüggedj, ha az életed más- 
képp alakul, mint amit éppen most gon- 
dolsz, mert a siker lehetősége benned 
van, te alakítod, s tedd is meg, ha ez 
szükséges!

Legyetek céltudatosak! Ne tévesszé- 
tek szem elől célotokat, sokszor a köny- 
nyebb út csábítóbb, de ne csábuljatok el! 
Ha az ember elérhető célt tűz ki maga 
elé, kitartóan küzd megvalósításáért, 
akkor előbb-utóbb elérheti azt. Ez a bol- 
dogság és az elégedettség egyik alapja.

Ezeknél azonban van egy sokkal fon- 
tosabb dolog is az életben: Legyetek 
EMBEREK, csupa nagybetűvel! Én hittel 
vallom, hogy a tanáraitok, a szüleitek és 
persze kortársaitok segítségével nagy 
lépéseket tettek ebbe az irányba.

HÉREGINÉ NAGY MÁRTA
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Már Arany János is megfogalmazta ezt:
„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi 

létben,
Ember lenni mindég, minden 

körülményben.”
Elengedlek hát benneteket. Legyetek 

társadalmunk hasznos, boldog EMBEREI!

 A következő tanévben mindannyian 
új közösségbe, választott középiskolá- 
tokba kerültök, melyet gondolom, már 
nagyon vártok. Ne féljetek az újtól! 
Higgyétek el, ott is barátokra találtok 
majd, de ennek ellenére ne feledjétek az 
általános iskolás barátaitokat sem!

Kívánom nektek, hogy meg tudjatok 
felelni a középiskola követelményeinek, 
hogy az elétek kerülő nehézségeteket le 
tudjátok küzdeni, s hogy azok megerő- 
sítsenek Benneteket!

Vigyétek iskolátok jó hírét, ne hozza- 
tok szégyent az alma materre, ahonnan 
indultatok, ahol sokat segítettek nektek 
tanáraitok!

Ne feledjétek, bármikor várunk vissza 
titeket szeretettel. Ha segítség kell, ak- 
kor is itt vagyunk, ha az örömeiteket 
akarjátok megosztani velünk, akkor is 
várunk vissza benneteket.

 Kedves Szülők!
Önök tudják, hogy a mai napig meny- 

nyi mindent tettek az itt álló fiatalok 
boldogulásáért. Kérem, álljanak meg a 
mindennapi munka rohanásában és gon- 
doljanak vissza az utóbbi évekre, azokra 
az áldozatokra, amiket vállaltak értük. 
Most egy olyan időszak következik, ami- 
kor a küzdelmeket egyre önállóbban kell 
megvívniuk, de ne feledjék, még nagyon 

sokszor támogatásra szorulnak az élet 
nehézségeinek leküzdésében, és Önök- 
nek, nekünk segítő kezet kell nyújta- 
nunk. Az egykori támaszból az idő révén 
segítő kéz, majd bölcs tanács válik. Mind- 
ez azt jelenti, hogy a fiataloknak szüksé- 
ge van az önállósulásra, az önálló gon 
dolkodásra, de azért, jó, ha mi is ott va- 
gyunk valahol a háttérben. Úgy érzem, 
hogy azért, amilyenek lettek ezek a 
fiatalok, és amilyen lesz az életük, abban 
közös a felelősségünk. Kérem, segítsék 
Őket abban, hogy életükben tartós bol- 
dogságot tudjanak elérni.

Kérem Önöket, továbbra is támogas- 
sák gyermekeiket céljaik elérésében, 
álmaik megvalósításában!

Ezúton is köszönetet szeretnék mon- 
dani azért, hogy velünk együtt tudtak 
munkálkodni, nevelgetni, formálgatni a 
felnövekvő nemzedéket. Azt gondolom, 
hogy kevés szebb ajándék lehet egy csa- 
ládnak, mint látni, felnőni gyermekét, 
látni azt, hogy eljutott valahova, és tudni 
azt, hogy mindaz a sok szeretet, szigorú- 
ság, odaadás nem volt hiábavaló, meg- 
érte.

Kívánok továbbra is sok erőt és egész- 
séget mindnyájuknak, hogy a jövőben is 
igazi családi háttér állhasson gyermekük 
mögött!

 Kedves Kollégák!
Nehéz, de örömteli feladat volt az itt 

álló ballagó diákokat idáig eljuttatni. 
Köszönöm a tartalmas, türelmes, követ- 
kezetes munkát, köszönöm mindazt a 
törődést, szeretetet, aggódást, amit az 
elmúlt 8 év alatt kaptak a diákok. A szí- 

vünkhöz nőtt fiatalokat útra bocsátva, 
nem tehetünk mást, mint folytatjuk a 
munkát, és újra és újra erőt merítünk 
tapasztalatainkból. A mi megbízatásunk 
ezennel véget ért, tovább nem követ- 
hetjük napról napra a fiatalokat az útra, a 
célhoz most már nélkülünk kell eljutniuk.

 Kedves ballagó tanulóink!
A mai nappal életetek első igazi állo- 

másához érkeztünk. Közös, élményekkel 
teli utazásunk véget ér, most már csak 
emlékek maradunk egymásnak.

Ma még egyszer utoljára végigjártá- 
tok a megszokott termeket, elbúcsúzta- 
tok a nyolc év alatt megismert, megszo- 
kott falaktól, az iskolatársaktól és taná- 
raitoktól.

Nehéz a búcsú és az elválás, hiszen ki- 
csi gyermekkorotok óta itt voltatok biz- 
tonságban védő, óvó és irányító kezek 
között. Külön kis egyéniségekként ér- 
keztetek, és lám nyolc év közös munká- 
jának eredményeként, az egyéni érté- 
keket is megőrizve és tovább fejlesztve, 
egy egységes, erős, összetartó, sikeres 
csapatként hagytok el bennünket.

Magam és iskolánk minden dolgozója 
nevében tiszta szívből kívánom Nektek, 
hogy az életetekben tudjatok kiteljesed- 
ni, tudjátok megélni mindazt a jót és szé- 
pet, ami nemessé és értelmessé teheti 
az életeteket.

Ady szavaival búcsúzom Tőletek:
„Nem kívánom senkitől,
Hogy csodás dolgot tegyen
De joggal elvárom mindenkitől,
Hogy mindig EMBER legyen.”

 Viszont látásra!

Egy az ötezerből... “Isten ad lelki és testi erőt, egészséget még sok évig ehhez a szolgálathoz”
Beszélgetés Gerecsei Judit református lelkipásztorral

A szeretetből fakadnak a legfőbb cselekedetek. A lelkipásztorok segítik, hogy a rájuk bízottak tetteinek a célja a szeretet 

legyen. “A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet.” Írja Pál első 

levelének első fejezetében Timóteushoz. Gerecsei Judit, az ácsi református gyülekezet lelkipásztora is ezt a tanítást tartja 

szem előtt, s immár 17 esztendeje igyekszik átadni azt és segíteni, hitet adni a helyi gyülekezet számára férjével közösen.

Gerecsei Judit 1969. július 26-án szü- 
letett Székesfehérváron, de szülőfaluja 
innen a mintegy 25 km-re levő Aba köz- 
ség. Itt élt minden rokona és itt végezte 
az általános iskolát is. Szülei szerény, 
dolgos emberek voltak. Egy testvére 
van, aki nyolc évvel idősebb nála. - Szép 
gyerekkorom volt, amit édesapám korai 
halála tört meg. Ettől kezdve anyukám 
nevelt bennünket nagy szeretettel és 
rengeteg munkával. Mivel sokat dolgo- 
zott, a nagyszüleim vigyáztak rám, akiket 
azért is fontosnak tartok megemlíteni, 
mert rengeteg dolgot tőlük tanultam 
meg. A puritánságuk, munka szeretetük, 
hitük, hazaszeretetük, emberségük pél- 
da előttem ma is. Középiskolámat a szé- 
kesfehérvári egészségügyi szakközépis- 
kolában végeztem el és ezen a pályán 
dolgoztam három évet. Először az Or- 

szágos Papi Otthonban ápoltam idős 
atyákat, akiktől rengeteg biztatást és lel- 
ki támogatást kaptam. A másik hely ahol 
dolgoztam, egy Rehabilitációs Intézet 
volt, ahol mentálisan beteg felnőttek 
között tevékenykedhettem. Itt szervez- 
hettem meg első „gyülekezetemet” az 
itt lakó ápoltak között – emlékezett 
vissza a kezdetekre a református lelkész.

Gerecsei Judit szerint innen hívta el 
Isten a lelkipásztori hivatásra, amelyet 
immár 25 éve végez férjével, Gerecsei 
Zsolttal együtt. Vele a Budapesti Teoló- 
giai Akadémián ismerkedett meg, egy 
évfolyamra jártak. Nagyon jó barátok 
lettek, amiből később szerelem és házas- 
ság lett. - Lelkipásztori szolgálatom ideje 
alatt sok ige bíztatott, ezek közül álljon 
itt egy a Római levélből: „Annakokáért 
tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé 
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Ácsiak a Kis-Kárpátokban

A Természetjáró Bakancsos Klubbal 
képviseltük Ács városát a Hazajáró hon- 
ismereti műsor Kis-Kárpátok 2. című epi- 
zódjában, amit már láthattak is az érdek- 
lődők az M5, illetve a Duna World csator- 
nákon május közepén.

Négyen vágtunk neki az útnak Ácsról, 
elfogadva Kenyeres Oszkár és Jakab 
Sándor szíves invitálását, hogy a Hazajá- 
ró Turista Egylet tagjaival és a tévéműsor 
stábjával együtt részt vegynk egy több 
napos forgatáson és túrán a Kis-Kárpá- 
tok gerincén.

Pozsonytól nem messze a Vénasz- 
szony hágónál csatlakoztunk a csapat- 
hoz a Baba menedékházban. Itt rövid 
interjú készült velünk, majd nekivágtunk 
a túrának. Két napot töltöttünk a stábbal 
és a közben csatlakozó barátainkkal, mi- 
közben több tíz kilométert túráztunk a 
Kis-Kárpátok gerincén 900-1000 méte- 

res szintkülönbségekkel. Bár közép- 
hegységről beszélünk és a legmagasabb 
csúcsok is „csupán” 750 méter környé- 
kén mozognak, mégis olyan érzés fogott 
el bennünket, mintha magashegység- 
ben barangolnánk. Elképesztő meredek 
emelkedők, zordon sziklafalak, változé- 
kony időjárás, vadregényes utak során 
jutottunk el több csúcsra is, például a 
752 méter magas Vapennára vagy ép- 
pen a Visoka 754 méteres csúcsára. Jár- 
tunk többek között a Kis-Vapennán, a 
Fekete-sziklánál, megpihentünk a Dere- 
vá barlangban, illetve a Tölgyes szirtről is 
kitekinthettünk a végtelen messzeség- 
be. Utunk során számtalan történelmi 
emlékhelyet, várat, várromot érintet- 
tünk, és mindig büszkén lobogtattuk 
meg a magyar zászlót a felvidéki mellett 
az egyes állomásokon. A szinte érintet- 
len természet apró meglepetésekkel is 

kedveskedett nekünk, hiszen amellett, 
hogy a szendvicseinkbe frissen szedett 
medvehagyma került, még egy foltos 
szalamandrát is átsegítettünk az úton.

Tóth János, Gregovits József, Nyéki 
Tibor és Balogh Attila. Mi voltunk a négy 
fős ácsi delegáció tagjai. Aláírásunk és az 
ácsiak üzenete már örök időkre bevéső- 
dött a csúcskereszteknél kihelyezett 
emlékkönyvekbe. Május 15-én került 
adásba a Hazajáró epizódja, amiben mi is 
szerephez jutottunk. Bár a képek önma- 
gukért beszélnek, mégis nehezen adják 
vissza azt az élményt, amit ez alatt a két 
nap alatt átéltünk.

Hálásak vagyunk a Hazajáróknak a le- 
hetőségért. Küzdelmes és nehéz túra 
volt, de minden fájdalmat és fáradságot 
megért. Csodálatos tájakon barangol- 
hattunk, remek emberek társaságában 
és közben városunk jó hírnevét öregbí- 
tettük. Köszönjük!

BALOGH ATTILA

aki fut, hanem a könyörülő Istené.” Első 
közös szolgálati helyünk Dadon volt, 
ahol 9 szép évet töltöttünk. Én Vértes- 
kethelyre is kirendelést kaptam. Áldott 
éveket töltöttem ebben az apró, családi- 
as gyülekezetben. Közben rengeteg más 
egyházközségben is szolgáltunk, akiket 
örökre szívünkbe zártunk. Szolgálati 
időnk alatt Isten három gyermekkel aján- 
dékozott meg bennünket: Anna 22 éves 
egyetemista angol-történelem szakon, 
András 18 éves, most érettségizik és gra- 
fikusnak készül, László 16 éves gimnazis- 
ta, aki már Ácson született. Itt – szinte 
hihetetlen – már 17. éve szolgálunk – 
mondta el lapunknak a lelkipásztor. 

Az ácsi gyülekezet egy igen aktív 
közösség – mondja lelkész asszony –, 

akik szívesen szerveznek különféle prog- 
ramokat gyülekezeten belül és a város 
felé nyitottan is. - Évek óta megrendez- 
zük az Arató Napot és a hagyományőrző 
Hagya-Tékát is. Ekkor megmozdul idős 
és fiatal és jól érezzük magunkat azok- 
nak a városbeli, vagy távolabbról jövő 
személyeknek a társaságában, akik 
megtisztelnek bennünket – tette hozzá. 
Szolgálatukat férjével közösen végzik, 
bár Gerecsei Judit lelkész szívügye a gye- 
rekek közötti szolgálat. - Nagyon szere- 
tek közöttük lenni, beszélgetni, játszani 
velük, tanítani őket Isten megismerésé- 
re. Ha vissza gondolok, mindig is ez von- 
zott, erre készített fel Isten. Sok prog- 
ram is a gyerekek köré szerveződik: ilyen 
az évenkénti táboroztatás, ahol százan, 

de néha még ennél is többen veszünk 
részt. A különböző ünnepekhez kötődő 
kézműves játszóházak és a közös kirán- 
dulások is sok szép emléket idéznek fel 
bennünk. Magunk ezt a férjemmel nem 
győznénk fizikailag, de Isten mindig küld 
mellénk segítőket, akik ötleteikkel, két- 
kezi munkájukkal, adományaikkal oda 
állnak a közös szolgálatban mellénk – 
emelte ki Gerecsei Judit. 

A lelkipásztor végezetül hozzátette: 
hálásak vagyunk a gyülekezeti tagok lel- 
kesedéséért, imádságaiért, azért, mert 
valaki azonnal meglátja, ha szükségünk 
van segítségre, jön és teszi amit kell. 
Reményem az, hogy Isten ad lelki és testi 
erőt, egészséget még sok évig ehhez a 
szolgálathoz.
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Ahol generációkon átível a lószeretet...
 Beszélgetés Szentirmai Péter díjugratóval

Dédapja patkolókovács volt a Komáromi Ménesben, nagyapja és édesapja állatorvosként, utóbbi ismert 
lótenyésztőként, fogathajtó bíróként is foglalkozott lovakkal. Ilyen családi indíttatás mellett nem csoda, 
hogy Szentirmai Péter már fiatalon a lovak szerelmese lett. S tehetsége révén, mesterei segítségével a díj- 
ugrató sportban kötelezte el magát. A lovassportágak legkedveltebb szakága ez, s egyúttal a legnehezebb 
választás is, hiszen a versenyeken mindig népes a konkurencia, és ahhoz, hogy jó eredmények szülessenek, 
szükség van továbbá egy – vagy esetünkben több – megfelelő adottságokkal rendelkező lóra, sporttársra, 
„aki” sikerre segíti lovasát. Emellett lemondásokkal járó mindennapi edzésmunka, a sport és a lovak iránti 
elkötelezettség a siker receptje, mint ahogyan ezt az ácsi lovas példája is mutatja. De, hogyan is kezdődött a 
lovas pályafutása?

Kisgyermekkorom óta lovak vesznek 
körül, apámnak inkább igáslovai voltak, 
melyekkel sokat műveltük a földeket és 
a szőlőskertet. A szüleim már 7 évesen 
rendszeresen vittek Bábolnára, akkor 
kezdtem lovagolni, majd nem sokkal ez- 
után versenyezni kezdtem a kereszt- 
apám lovával. Ma több jó képességű lo- 
vat is lovagolok, közülük a legsikeresebb 
egy 13 éves kanca, Express, akivel ötéves 
kora óta foglalkozom, és együtt szép 
eredményeket értünk el díjugratásban. 
Nyolcéves korában tenyészversenyt 
nyert, kétszer is részt vettem vele Ma- 
gyar Bajnokságon, ahol csapatban ezüst- 
érmes eredményt értünk el, egyéniben 
pedig a 4. helyet szereztük meg. Az idei 
évben a Díjugrató Szakág által életre hí- 
vott háromnapos GP (Grand Prix) ver- 
seny második fordulójában Kecskemé- 
ten felnőtt kategóriában mindhárom 
versenyszámot megnyertem. Mellette 
ugyanakkor fiatal lovakkal is versenyzek, 

legutóbb Belgiumban a Fiatal lovak Vi- 
lágbajnokoságán jártam – emlékezett 
vissza, és mesélte lapunknak Péter.

Természetesen azt, hogy egy ló 
mennyire alkalmas a sportra, genetikája, 
testalkata és karaktere határozza meg.  
De ugyanennyire fontos, ha nem fonto- 
sabb a ló és a lovasa közötti harmonikus 
kapcsolat, amelyet a mindennapok szor- 
galmas munkájával alapoz meg a lovas. 
Eredményes versenylovaival – köztük 
Express-szel – Péter évek óta összeszo- 
kott párost alkot. Az eredmények elé- 
rése érdekében rengeteget gyakorol, és 
edzi a lovakat. 

- Ácson családi összefogással üzemel- 
tetjük a lovardánkat, amely egyben 
sportistálló, ahol sportlótenyésztéssel is 
foglalkozunk. Kis „ménesünk” 24 lovat 
számlál, ahol párommal együtt, valamint 
két alkalmazott segítségével látjuk el a 
napi feladatokat, amely a lovak belovag- 
lásából, kiképzéséből, edzéséből áll, 
valamint három tapasztalt lovunkkal lo- 
vasoktatást is vállalunk, elsősorban az 
általános iskolás gyermekeknek hetente 
háromszor. Emellett bértartásban sport- 
lovak kiképzésével, tartásával is foglal- 
kozunk. Büszkék vagyunk a legelőinken 
nevelkedő saját tenyésztésű, verseny- 
ben kipróbált tenyészkancáink után szü- 

letett csikóinkra is, amelyek a jövő után- 
pótlás lovait jelentik számunkra – tette 
hozzá. 

Apropó jövő – Péter rövidtávú célja, 
hogy az idei szeptemberi Magyar Ba-j 
nokságra megfelelően felkészítse ver- 
senylovait, hogy ott a lehető legelőke- 
lőbb helyezést érjék el. Ebben, ahogyan 
eddig is, nagy segítséget, támaszt nyújt 
a család, hiszen párja aktív lovasként is 
kiveszi a részét a lovak körüli munkából, 
valamint két fiuk, akik ugyan még csak 
öt- és tízévesek, de már lelkesen segít- 
keznek a szülőknek, s elkísérik édesapju- 
kat a versenyekre. Így aztán minden re- 
mény megvan rá, hogy ők lesznek az 
ötödik generáció, akik továbbviszik ezt a 
szép családi lovas hagyományt Ácson.
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2021/22-es Bajnoki évad 2. helyezett Ácsi Kinizsi U16-os edzőjétől

Első tanévének végéhez közeledik a 
Napsugár Művészeti Iskola városunkban 
működő képzőművészet, rajz-festészet 
tanszaka.

Az intézmény egy éve, a 2021/2022. 
tanévtől működik Ácson. A korábban 15-
20 évig itt működő előző művészeti is- 
kola utódaként az önkormányzat segít-
ségével szülői kezdeményezésre sikerült 
tovább működtetni a zenei és képzőmű- 
vészeti tanszakokat. A képzőművészet, 
rajz-festészet tanszakára ebben a tanév- 
ben 11 tanuló jelentkezett, a diákok 
nagyrésze alsó tagozatos, 1 fő pedig 6. 
osztályos – mondta el lapunknak a tan- 
szak óraadója és szaktanára, Bazsóné 
Nagy Marianna, aki hozzátette: a művé- 
szeti iskolák képzőművészeti tanterve 
szerint haladva lassan megismertette a 
gyerekekkel a grafikai és festészeti esz- 
közök, technikák nagy részét, emellett 
pedig több rajpályázaton is részt vettek, 
és értek el kiváló eredményeket. 

- Tartalmas tanév van mögöttünk, ez 
köszönhető a csoport vegyes korosztá- 
lyának, s az ezzel járó fejlettségi szintek 

különbözőségének. Ugyanakkor számos 
nívós eredményt sikerült elérniük a 
tanulóinknak, a teljesség igénye nélkül, 
csak hogy párat említsek: Az Észak-
Dunántúli Regionális Képző- és Iparmű- 
vészeti Pályázaton, mely a Tatai Talen- 
tum Képzőművészeti Szakgimnázium 
szervezésében valósult meg, Bodnár 
Lara Zsófia 3. osztályos és Mészáros 
Fruzsina 2. osztályos tanuló állhatott fel 
a képzeletbeli dobogó első fokára, Palkó 
Noémi 6. osztályos diákunk pedig külön- 
díjban részesült. Emellett a Napfo- 
gyatkozás Egyesület szervezésében 
megvalósuló Hullámhegyek-hullámvöl- 
gyek nevet viselő pályázat keretében az 
ukrajnai háború borzalmaira szinte azon- 
nal reagált egyik tanulóm. Innen Palkó 
Noémi és Nagy Kitti Csenge tért haza 
szép eredménnyel. Továbbá az év során 
a „Beporzó rovarok” című pályázatra is 
érkezett egy kisebb delegációnk, melyet 
a Mátrai Nemzeti Park szervezett, itt 
Nyári Csenge Vivien, Nagy Dorka és 
Bodnár Lara Zsófia kaptak különdíjat 
csoportos munkájukért – emelte ki a diá- 

kok első éves eredményeit Bazsóné 
Nagy Marianna szaktanár. 

 A művészeti iskola pedagógia mód- 
szereiben fontos hangsúlyt kap a gyere- 
kek egyéniségének kibontakoztatása, 
belső látásvilágának fejlesztése. Céljuk 
megismertetni a gyerekek képzőművé- 
szeti kultúráját a világgal. A képzőművé- 
szeti tanszakon az első három év során a 
gyerekek megismerkedhetnek a rajz, a 
festés, a mintázás alapjaival, különböző 
technikákat sajátíthatnak el és alkalmaz- 
hatnak az ábrázolás során. - A megismert 
technikák közé tartoznak a következő 
festészeti eljárások: vonalrajzok, tanul- 
mányrajzok, pasztell, tusrajzok, linómet- 
szet, akvarell, tempera- és akrylfestés 
technikája, valamint kevert technikák. 
Az órákon szép számmal készülnek port- 
rék, tájképek, állatképek és átírások egy- 
aránt. A szakmai tudás megszerzése 
mellett fontos számunkra a jó légkör, a 
vidámság és az egymást segítő alkotó 
tevékenység. A foglalkozások heti 2x2 
órában zajlanak a Bartók Béla Művelődé- 
si Ház nagytermében, ezen a téren is 
köszönet illeti a városvezetést és a mű- 
velődési ház vezetését is támogató se- 
gítségükért - tette hozzá a pedagógus. 

A Napsugár Művészeti Iskola várja 
minden olyan gyermek jelentkezését a 
2022/2023-as tanévre, akit érdekel a 
képzőművészet, szeret rajzolni, festeni, 
valamint nyitott az új technikák elsajá- 
títására. A beiratkozás az idei tanév vé- 
gén június közepéig tart, de pótbeirat- 
kozásra is lehetőség van szeptember 
elején. Akik pedig esetleg a tanárnő sze- 
mélyével szeretnének megismerkedni 
beiratkozás előtt, arra jó lehetőség az 
augusztus 8-12. között megrendezendő 
kézműves tábor, ami szintén a művelő- 
dési házban kap helyet. 

„A rajz nem akkor keletkezik, amikor a papíron már valami látszik. Olvasással, megértéssel és megérzéssel – nagy szóval élve: belső látással.”  Reich Károly
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Hulladékelhelyezési lehetőségek Ácson
 

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 2014. július 1-től látja el 
112 település hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatait.

2020. október óta Ácson megvaló- 
sult a házhoz menő szelektív hulladék- 
gyűjtés, így sárga fedeles kukákban he- 
lyezhetők el a papír-, a műanyag- és a 
fém csomagolási hulladékok. A házhoz 
menő szelektívgyűjtés sárga fedeles 
kukák ürítése havonta történik a lakó- 
körzethez tartozó napon.

A csomagolási hulladéküveg elhelye- 
zését közterületi szelektív szigeteken 
üveggyűjtő edényben tudjuk megolda- 
ni: a Kossuth Lajos utcai buszfordulónál, 
a Kossuth Lajos u. - Bartók B. u. kereszte- 
ződésnél, Hunyadi utcai élelmiszerbolt- 
nál, a Komáromi úton az élelmiszer bolt- 
nál, a Dózsa György és a Magyar utca ke- 
reszteződésénél, valamint az Óvoda köz 
és a Gyár utca találkozásánál.  

A biológiailag lebomló hulladékokat 

a barna fedeles kukákba tudják kidobni, 
ide tartozik többek között a konyhában 
képződő ételmaradék, levágott fű, fale- 
vél, eldobható pelenka, teafilter, kávé- 
zacc, tojáshéj, salak és a fahamu. A bio 
edény ürítési napja minden héten Hétfő.

Az ezektől eltérő maradék vegyes 
(háztartási) hulladékot a szürke fedeles 
kukában lehet gyűjteni, melyet minden 
második hét keddjén ürít a közszolgál- 
tató. 

Járatnapokon az edényeket reggel 6 
órára kérjük kitenni ürítésre.

Környezetünk védelme, valamint a 
szemétdíjszámla csökkentése érdeké- 
ben javasoljuk a térítésmentesen igény- 
be vehető szolgáltatásainkat, mint a ház- 
hoz menő szelektív gyűjtést, a szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteket és a hulladék- 
udvart.

Társaságunk Ácson az Árpád utca és a 
Székes utca találkozásánál üzemeltet 
hulladékudvart.

Nyitva tartása: a nyári időszakban 
(április 1-től október 31-ig) csütörtökön 
9-18 óráig, szombaton pedig 14-18 órá- 
ig, a téli időszakban (november 1-től 
március 31-ig) csütörtökön 7-16 óráig, 
szombaton pedig 13-17 óráig. Ügyfele- 
ink a hulladékudvar térítésmentes 
igénybevételére vonatkozó jogosultsá- 
gukat a közszolgáltatási díjról szóló 
(NHKV Zrt. által kiállított) számla vagy a 
lakcímkártya felmutatásával tudják 
igazolni. 

A hulladékudvarban – a hulladékud- 
varok területén a hulladéktároló konté- 
nerek befogadó kapacitásának figye- 
lembevétele mellett – a lomnak nem mi- 
nősülő műanyag-, papír-, üveg-, fém- és a 
textilhulladék, valamint a fás szárú kerti 
nyesedék mennyiségi korlátozás nélkül 
helyezhető el. Az építési-bontási hulla- 
dékból ingatlanonként havonta 1 m³-t 
tudunk befogadni. A veszélyeshulladé- 
kok közül mennyiségi korlátozással he- 
lyezhető el az elem, akkumulátor, fény- 
cső, elektronikai hulladék, fáradtolaj, 
festékes és vegyszeres göngyöleg. 

2022 márciusában megújult a Hulla- 
dék 112 elnevezésű alkalmazásunk, 
amely ingyenesen letölthető okostele- 
fonra.

A GYHG Nonprofit Kft. megköszöni a 
lakosság együttműködését!

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. elérhetőségei:

Web:www.gyhg.hu
Email: info@gyhg.hu
Telefonos ügyfélszolgálat:
96/677-777
Cím: 9023 Győr, Bartók B. út 29.
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Sportlövészet

Július 2. Sarlós Boldogasszony 
napja. A katolikus egyház az áldott álla- 
potban lévő Mária Erzsébetnél tett láto- 
gatásáról emlékezik meg ezen a napon. 
Boldogasszony a várandós asszonyok, a 
szegények, a betegek, elesettek védő- 
szentje. Szokás volt ezen a napon búcsút 
tartani. Csakúgy, mint Péter-Pál napja, ez 
a nap is az aratás kezdőnapja. A "sarlós" 
elnevezés is az aratás hajdan volt mód- 
jára utal. 

A gabona, amiből majd a kenyér ké- 
szül, rendkívül fontos szerepet töltött 
(és tölt be ma is) a közösség életében. A 
bő termés, a sikeres aratás biztosította, 
hogy lesz elegendő élelem télre. Az ara- 
tásnak is külön rituáléja volt, a munkát 
fohászkodással, imádsággal kezdték, a 
férfiak megemelték kalapjukat. Az 
aratóeszközöket a pap megszentelte. Az 
első learatott kévéből vett búzaszálakat 

Jeles napok júliusban
a jószágnak adták, hogy a betegség 
elkerülje őket. 

Az aratás befejezésekor egy kis dara- 
bon meghagyták a gabonát (talpon 
hagyták), azt mondták: „a szegényeknek 
meg a madaraknak”. Az utolsó kévéből 
készítették az aratókoszorút, általában a 
gazdának vagy a földesúrnak. A leg- 
szebb kalászokból fonták, mezei virá- 
gokkal, szalagokkal díszítették. A nagy 
uradalmakban az aratás befejeztével 
aratóbálokat rendeztek, ekkor a földes- 
úr megvendégelte az aratókat. 

Július 20. Illés ószövetségi próféta 
napja. Időjárási megfigyelések szerint 
ezen a napon gyakoriak a viharok. 
Mennydörgéskor azt mondják, hogy Illés 
szekere zörög. (A Szentírás szerint Illés 
próféta tüzes szekéren ment föl az ég- 
be.) A mezőn ezen a napon munkatila- 

lom volt, nehogy a villám belecsapjon 
valakibe a szabad ég alatt. Általában 
féltek ettől a naptól, mert gyakran for- 
dult elő jégverés vagy a vihar szétzilálta 
illetve felgyújtotta a kazlakat.  

Július 22. Mária Magdolna, a bűnös 
életből megtért asszony napja. Szeged 
környékén az asszonyoknak tilos volt a 
mosás-sütés ezen a napon, és szokás volt 
a kislányok hajából egy keveset levágni 
ekkor, hogy gyorsabban nőjön. Ha esett 
az eső, úgy tartották, Mária Magdolna 
siratja bűneit.

Július 26. Szent Anna napja, Szűz 
Mária édesanyjáé. A katolikus asszo- 
nyok hozzákönyörögnek gyermekál- 
dásért.

Iskolánk két tanulója (Kustyán Gergő 
8.b; Poncsák Zétény 7.b) 2021. augusz- 
tusától járnak rendszeresen országos 
versenyekre a 10 méteres 40 lövéses 
légpuska versenyszámokban. A tavalyi 
évben nem az egész szezonban verse- 
nyeztek, de így is szép eredményeket 
értek el. Szorgalmasan járnak edzésekre, 

eredményeik fokozatosan javulnak. 
Országos versenyeken ebben az évben 
már az első 10-ben végeztek a fiúk. 

Ebben az évben végre két év kihagyás 
után megerendezték a Diákolimpiát 
Sportlövészetben is. A megyei forduló- 
ban a fiúk jól szerepeltek. Gergő megyei 
4. helyezést ért el, így sajnos pont lecsú- 

szott az országos döntőről. Zéténynek 
jobban sikerült ezen a napon teljesíteni, 
harmadikként bejutott az országos dön- 
tőbe. A döntőt 2022. május 20-án ren- 
dezték Gyöngyösön, ahol Zétény az or- 
szágos 13. helyet szerezte meg. 

Gratulálunk fiúk, büszkék vagyunk 
rátok!
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