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ták, mikor érkezik a lovaskocsi. Kis idő 
múltán begördült a szekér a helyszínre, a 
kicsik pedig azonnal rohantak, hogy kö- 
zeli barátságot kössenek a lóval. Páran 
fel is pattantak a kocsis mellé, és így 
utaztak az aratás helyszínére.

Örülök neki, hogy az idő velünk volt, 
és mi mindannyian úgy gondoltuk, érde- 
mes újra találkozni Isten szabad ege 
alatt. Az aratónapon felelevenítjük a ha- 
gyományokat, megéljük a közösségün- 
ket, ma rendhagyó módon nem az isten- 
tiszteleten, de az istennel való közösség- 
ben, a természetben. – köszöntötte a 

jelenlévőket Gerecsei Zsolt református 
lelkész, hozzátéve, már a fiatalabbak is 
sokat tanultak az évek során a kézi aratás 
fortélyaiból. Azt is mondta, az aratás 
több volt, mint munka. Az emberek Isten 
áldását érezték, miközben nehéz fizikai 
munkát végeztek napokon, heteken át.

– Az aratásnak ünnepi jellege volt – 
fogalmazott Gerecsei Zsolt. – Egyrészt 
azért, mert hálásak voltak a termésért, 
másrészt, mert biztosak voltak benne, 
hogy megvan a mindennapi kenyér. Így 
aztán ezeket az alkalmakat imádsággal, 
megtisztult lélekkel kezdték. (Folyt. a 2. o.)

Felidéztük a kézi aratás hagyományát
Kétkezi munkával ápolták a kézi ara- 

tás hagyományát Ácson a Református 
Egyházközség szervezésében. A népsze- 
rű aratónapon a fiatalabb korosztály is 
testközelből láthatta, milyen kemény 
munkát végeztek egykor a falusi embe- 
rek.

Az aratók már kora reggel gyülekez- 
tek az ácsi Malom-tó partján. Az asszo- 
nyok minden érkezőt lilahagymás zsíros 
kenyérrel kínáltak, amelyet mindenki 
szívesen fogadott. A területen helyi ter- 
melők portékáit is meg lehetett szem- 
lélni. A gyerekek nagy izgalommal vár- 

Városházi hírek  Iskolai

eredmények Az Beszámolók  

Alapszolgáltatási Központ 

hírei Beszámoló a   Aratónap  

Város Napjáról  Interjúk 

Közérdekű információk 

Közlemények  Meghívók

1. oldal: középső hasáb: Örülünk neki, hogy .........az idő (kedvez, velünk volt...)
2. oldal: július 11-én, július 11-i
3. oldal: szalagcím alatt : városnapi
             első hasábban       Dr. Nikicser László
                                            Szalai Bálint nevéhez is fűződik az     
4. oldal középső hasáb    valaki kiszabadítsa       
5. oldal első cikk első hasáb vége: képeit után vessző van
               Köszönetnyilvánítás előtti mondat 2x szerepel a végül szó
8. oldal Bolla interjú bevezetőben 
              Bizonyára sokan megfordultunk..................... tértünk                                                    
               középső hasáb  katolikus nem református
               utolső hasáb Posta köz (nem Puszta)
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VÁROSHÁZI HÍREK
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 

július 11-én soron kívüli testületi ülést tartott. A Képviselő-
testületi ülést megelőzően az anyagok kiküldésre kerültek a 
képviselők részére. 

2022.  július 11-i soron kívüli testületi ülés
· Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2021. októberi ülésén arról döntött, hogy új bölcsőde építé- 
sére pályázatot nyújt be. A pályázat 100 %-os támogatási in- 
tenzitású, önrészt nem igényelt, a fejlesztés összege bruttó 
570 Millió Ft-ban került meghatározásra. A pályázatot csök- 

kentett összegű támogatásban részesítették, a megítélt ösz- 
szeg bruttó 180 Millió Ft. A döntés ellen az önkormányzat 
kifogással élt, melyet elutasítottak.

A Képviselő-testület elhatározta, hogy a benyújtott nyer- 
tes pályázat megvalósításától eláll, mivel a csökkentett támo- 
gatási összegből a projekt nem megvalósítható és az önkor- 
mányzat anyagi lehetőségei pedig nem teszik lehetővé ilyen 
mértékű önerő finanszírozását.

· Zárt ülésen a Képviselő-testület két önkormányzati 
bérlakásba történő bérlők elhelyezésének ügyében határo- 
zott.

Felidéztük a kézi aratás hagyományát

A lelkész többek között köszönetet 
mondott azért, hogy a világban tapasz- 
talható sok-sok fájdalom közt egy csen- 
des, nyugodt, békés pillanatot élhetnek 
meg. Az imádság után következett a kö- 
telek elkészítése, amely pár embernek 
fejtörést okozott, hiszen a legtöbben, a- 
kik régebben kézi aratáson részt vettek, 
már sajnos nincsenek az élők sorában.

- Megboldogult legénykoromban 
tudtam, hogyan kell megkötni. De azóta 
már megnősültem…– hangoztatta 

egyikük. Bár a két dolog közti összefüg- 
gésre nem derült fény, a sásból való kö- 
télkészítés módszerére igen, amelynek 
célja egyébként az, hogy a kévéket ösz- 
szekössék vele. Ezt követően többen is 
kaszát ragadtak, köztük dr. Szentirmai 
István polgármester is, aki aratáskor ta- 
pasztalt élményeiről is mesélt a gyere- 
keknek.

– Mikor még kézzel arattak, mindig 
teljesen kiürült a település – tudtuk meg 
Héregi Kálmántól egy korábbi aratóna- 

pon. – Mindenkinek volt aratnivaló föld- 
je, ahová ment, akiknek pedig mégsem, 
azok béraratásra mentek.

Az Aratónappal kapcsolatban Dr. 
Szentirmai István elmondta: az elsőknél 
még éltek és munkaképesek voltak azok, 
akik annak idején végezték a kézi aratás 
munkáját, így a kisujjukban volt minden 
mozdulat. Mára jóformán csak azok ma- 
radtak, akik ő tőlük tanulták a kötélké- 
szítés, kaszálás, marokszedés, kévekötés 
és keresztrakás munkáját. Egészen más 
egy évben egyszer gyakorolni az aratás 
munkáját egy-két órán át, és más, akik 
hosszú éveken keresztül a nyaruk egy ré- 
szét ezzel a tevékenyéggel töltötték.

Az idei aratás után istentisztelettel 
folytatódtak a programok a Malom-tó 
partján. A jóízű ebéd és a frissen sült 
lángos elfogyazstása után Écsi Gyöngyi 
mesélt tanulságos történeteket, mesé- 
ket a jelenlévő közönségnek, miközben a 
gyerekek lovaskocsikázással múlatták az 
időt. A programokat néptáncműsor és 
táncház zárta.

Forrás: kemma.hu

KÖRTVÉLYFÁY DINA
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A díszpolgári címet az idei évben Ősz 
György pedagógus vehette át az önkor- 
mányzattól.

Munkásságát Dr. Nikicser László mél- 
tatta, aki elmondta, Ősz György 1967-
ben kezdett el dolgozni az Ácsi Pénzásási 
Iskolában és egészen 2007-ig ott kineve- 
zett, majd később óraadó tanárként te- 
vékenykedett, de a tanítás mellett 6 évig 
főszerkesztője volt az Ácsi Híreknek is. - 
Nagyon meglepett a díj, egyáltalán nem 
számítottam rá, rendkívül büszke va- 
gyok. Életem nagy részét Ácson töltöt- 
tem, tanítottam, befolytam a közéletbe 
is. A mottóm mindig az volt, hogy: el- 
menni, ötleteket gyűjteni, és visszahozni 
azokat Ácsra, majd pedig kamatoztatni a 
megszerzett tudást – emelte ki lapunk- 
nak a díjátadót követően Ősz György. 

                              
Az ünnepi testületi ülésen két Posz- 

tumusz Ács Városért Díjat is odaítélt az 
önkormányzat. Elsőként Szalai Bálint 
életútjáról emlékeztek meg a rendezvé- 
nyen, aki saját cukrászdát, majd később 
éttermet is üzemeltetett. Önkormány- 
zati képviselőként is segítette a városve- 
zetés munkáját, Szalai Bálint nevéhez is 
fűződik az Ács Fejlődéséért Alapítvány 
létrejötte. 2018-as sajnálatos halála mi- 
att fia vette át az önkormányzattól az 
édesapját megillető díjat. Hangsúlyozta, 
nagy örömmel fogadta a család ezt a 
posztumusz díjat. - Mi első kézből láttuk 
azt, hogy édesapám mennyi mindent 
tesz a városért. Az időt sajnos a velünk 
töltött időből vette el. Ugyanakkor vala- 
mennyien a családból vendéglátói véná- 
val rendelkezünk, így szakmai öröksége 
sokáig velünk marad – tette hozzá Szalai 
Bálint fia. 

Az ünnepi testületi ülésen megemlé- 
keztek a megjelentek Moncz Imre élet- 
útjáról is, aki Önkormányzati képviselő- 
ként és alpolgármesterként is segítette 
városunk fejlődését. Munkáját példamu- 
tatóan látta el, szakmai elhivatottságát, 
emberi helytállását számtalanszor bizo- 
nyította. Kitartó munkáját látva a helyi 
közösségben szinte észrevétlenül vált 
példaképpé, megbecsült vezetővé. Az Ő 
kezdeményezésére indult el továbbá 
Ácson a Gombás István Próza és Vers- 
mondó Verseny. A tavalyi évben tragikus 
hirtelenséggel elhunyt Moncz Imre 
Posztumusz Ács Városért kitüntetést ér- 
demelt ki, melyet felesége vett át az 
Ünnepi Testületi-Ülésen. A díj átvétele 

után Moncz Imre felesége elmondta: 
“Egy ilyen eseményre sajnos nem lehet 
felkészülni. Ami másfél évvel ezelőtt tör- 
tént mindenkit megrázott, ugyanakkor 
örömmel tölt el, hogy a képviselő-tes- 
tület – melynek a férjem is 20 éven ke- 
resztül tagja volt – utólag is kifejezi elis- 
merését a munkáját illetően.”

A rendezvényen a továbbiakban az 
Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyv- 
tár és Városi Sportcsarnok munkáját se- 
gítő, kiemelkedő tevékenységének 
elismeréséül Bartók-díjat kapott Pauer 
Andrea, aki jelenleg önkormányzat 
pénzügyi osztályán dolgozik és tevéke- 
nyen hozzájárult a város programjainak 
sikereihez, ezzel segítve Ács kultúrális 
fejlődését. 

Szintén ezt a neves, Bartók Béla Díjat 
vehette át az önkormányzattól az Ácsi 
Adventi Angyalok kis csapata, akik fon- 
tos szerepet játszanak városunk közös- 
ségi életében. A csupán néhány eszten- 
deje alakult közösség azért jött létre, 
hogy saját forrásukból támogassák a vá- 
ros adventi rendezvényeit. Évek óta 
nagy lelkesedéssel készülnek erre az idő- 
szakra, és jótékonykodnak is. Az Ácsi Ad- 
venti Angyalok kezdeményezésére és 
koordinálásával szervezték meg az idei 
Családi Majálist, mellyel egy régi hagyo- 
mányt sikerült életre hívni. Kitartásuk és 
önzetlenségük példamutató lehet min- 
den ácsi számára. A közösség vezetője 
lapunknak elmondta, meglepően fogad- 

ták, hogy ilyen elismerésben van részük. 
- Egy baráti társaság vagyunk, akik min- 
den reggel együtt kávéznak. Először 
csak adventi programok, nemrégiben 
pedig Majális szervezésébe kezdtünk. 
Ötletelünk, szelektálunk, összefoglal- 
juk, majd kiosztjuk a feladatokat, így 
mindenkinek egyformán jut a tenniva- 
lókból – mondta el egy-egy rendezvény 
előkészületeinek folyamatát a vezető. 

Az ünnepi testületi ülésen Horváth 
Beatrix főtörzsőrmestert is kitüntették, 
aki Ács közbiztonságáért végzett kie- 
melkedő tevékenységéért kapott elis- 
merést.

A főtörzsőrmestert Dr. Szentirmai 
István polgármester méltatta. Beszédé- 
ben kiemelte, Horváth Beatrix munkájá- 
ban mindig a legnagyobb szakmai szín- 
vonalra törekszik. A mostani elismerésre 
a komáromi rendőr alezredes, Kiss 
Sándor javaslata alapján választották ki, 
ugyanis városunk területén az elmúlt 
időszakban több körözött személyt sike- 
rült elfognia, valamint vagyon elleni 
bűncselekmény elkövetői is rendőrkézre 
kerültek, elősegítve ezzel Ács közbizton- 
ságának javulását. - A díjat meglepődve, 
de nagy örömmel vettem át. Annak elle- 
nére, hogy tavaly egy többszörösen 
visszaeső körözött személyt sikerült egy 
kisebb akció keretében elfognunk a vá- 
rosban, Ács közbiztonsága javuló ten- 
denciát mutat – tette hozzá kérdésünkre 
Horváth Beatrix főtörzsőrmester.

    Településünkön évek óta hagyomány, hogy az önkormányzat a városnapi nagy ren- 
dezvénysorozathoz kapcsolódva ünnepi képviselő-testületi ülésen díjazza azokat, akik sok éves kitartó mun- 
kájukkal jó hírnevet szereztek Ácsnak és segítették a város és fejlődését, előrehaladását. A Városházán meg- 
tartott rendezvény nyitásaként elsőként Nemzeti Imádságunk a Himnusz hangzott el, majd Dr. Szentirmai István, 
településünk polgármestere köszöntötte a megjelenteket, ezt követően került sor a kitüntetések átadására. 

Ünnepi Testületi-Ülésen díjazta önkormányzatunk a
város kiemelkedő alakjait
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Zenészlegendák a városnapon

góriában Markó Levente, túra kategóriá- 
ban pedig Révai Bertold kapta az elisme- 
rést.

A „szépségverseny” győztese Balázs 
Róbert lett. Különleges színfoltja volt az 
idei rendezvénynek a motorosok felvo- 
nulása is, amit idén újra sikerült megszer- 
veznünk, hála a Szilaj Motoros Egyesü- 
letnek, valamint a polgárőreinknek és a 
Komáromi Rendőrkapitányság kollégái- 
nak, akiknek ezúton is köszönjük a part- 
nerségüket.

Akik időben kilátogattak szombaton 
a rendezvény helyszínére, láthattak egy 
szimulált balesetet is, a piactéri parkoló- 
ban, ahol egy személygépkocsi egy me- 
zőgazdasági munkagép alá szorult. Az 
autóban egy sérült személy várta, hogy 
valaki kiszabadítsa. Miután a helyszínen 
észleltük a balesetet, riasztottuk a se- 
gélyhívón keresztül az ácsi tűzoltókat, 
akik hetényi kollégáikkal közösen vonul- 
tak a helyszínre, hogy segítsenek a bajba 
jutott sofőrön. A mentési munkálatokat 
az ácsi tűzoltók részéről Varga Zoltán 
kommentálta a helyszínen összegyűlt ér- 

Minden évben nagy várakozás előzi 
meg a Városi Vigasságokat, nem volt ez 
máshogy idén sem. A programoknak a 
Zichy park adott otthont ezúttal is, bár a 
megszokottól kissé eltérő formában.

Sajnos el kell mondani, hogy hátunk 
mögött lévő pandémiás időszak és gaz- 
dasági változások erősen átrendezték a 
rendezvényszervezési szektort, így egy- 
re nehezebb körülmények között kell 
megtalálni azokat a lehetőségeket, 
amelyekkel színvonalassá tudjuk tenni a 
városunk legnagyobb eseményét. Emi- 
att is örültünk neki, hogy sikerült az idén 
péntekre és szombatra is élőzenés nagy- 
koncertet szervezni.

A pénteki napon az MMB Rock Band 
nyitotta a színpadi programokat, majd 
Nagy Feró és a Beatrice látványos kon- 
certjét tekinthették meg az érdeklődők. 
Az esti buliban – közkívánatra – a kör- 
nyék legismertebb lemezlovasa, Dj. Bóli 
állt a lemezjátszó mögött, a tőle meg- 
szokott energiával. Az éjféli vendég Lil G 
volt, akire – szókimondó stílusa ellenére 
– sokan kíváncsiak voltak.

Szombaton délelőtt indultak a prog- 
ramok, mégpedig a lövészeknél, ugyanis 
az Ácsi Kinizsi SC lövész szakosztálya 
idén is megrendezte hagyományos ver- 
senyét, amelyen a lövész királyt és lö- 
vészkirálynét keresték. Gyerek, női és 
férfi kategóriában hirdettek eredményt. 
A versenyen a Járóka család szerepelt a 
legeredményesebben. A lövészherceg- 
nő Járóka Luca, a lövészkirálynő Budo- 
vics Martina és a lövészkirály Járóka 
Tibor lett.

A Zichy parkban és környékén kora 
délután indultak a programok, mégpe- 
dig a Szilaj Motoros Egyesület, valamint 
az ácsi tűzoltók szervezésében. A 
motorosok különböző ügyességi felada- 
tokkal és versenyekkel várták az érdeklő- 
dőket, emellett persze közelebbről is 
meg lehetett tekinteni a helyszínre érke- 
ző motorokat is. A legszebb motorokat 
idén is díjazták a szervezők, így robogó 
kategóriában Markó Bence, sport kate- 

deklődőknek. Végül a gyerekek megte- 
kinthették a két tűzoltó autót, valamint 
a mentéshez használt eszközöket is.

Délután indultak a színpadi progra- 
mok a senior örömtáncosaink fellépésé- 
vel. Igyekeztünk minden korosztály szá- 
mára kedvelt előadókat meghívni az ese- 
ményre. Az est főzenekara a Máté Péter 
díjas Karthago együttes volt, akik óriási 
energiával játszották el legnagyobb slá- 
gereiket.

Az esti buliban szinte már hagyo- 
mány, hogy Dj. Thomx pörgeti a legjobb 
zenéket, majd Dj. Dominique is megér- 
kezett, aki idén is megmozgatta az ácsi 
közönséget.

Természetesen a teljes hétvégén mű- 
ködtek a Veszprémi vidámpark hintái, 
amit nem csak a kicsik, de a nagyok is ki- 
próbálhattak.

Különleges színfoltja volt a Városi Vi- 
gasságok hétvégéjének a könyvtár által 
szervezett Kalandváros program. A de- 
tektív játékban résztvevőknek meg kel- 
lett oldaniuk egy komoly rejtélyt, amely 
beárnyékolhatta volna a város legna- 
gyobb ünnepét, ugyanis a történet sze- 
rint az egyik éjszaka eltűnt a város kul- 
csa. Szerencsére sokan voltak a segítsé- 
günkre a bűntény szálainak felgöngyö- 
lítésére. Az idei városnapok véget értek 
ugyan, de a Kalandváros folytatódik 
majd.

A szervezők nevében szeretném 
megköszönni Ács Város Önkormányza- 
tának, hogy lehetőséget biztosítottak az 
idei események megvalósításához, 
valamint köszönjük minden segítőnek, 
támogatónak, önkéntesnek, társszerve- 
zőnek, akik részt vettek a munkálatok- 
ban. Bízunk benne, hogy mindenki jól 
érezte magát és a jövőben is hasonló 
színvonalun rendezhetjük majd meg a 
város legnagyobb ünnepét!

BALOGH ATTILA



5

Élmények, játék és tanulás az
Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ gyermektáborában

Gyermekjóléti Szolgálatának munkatársai hálás szívvel köszö- 
nik Ács Város Önkormányzatának, az Ács Önkormányzati Tűz- 
oltóparancsnokságnak, az Agrorum Kft.-nek, a B8 Marketnek, 
a Fiorács Kft.-nek, a Fornetti Magyarország Kft.-nek, a Keszi 
Villamossági Szaküzletnek, a K & K Rally Team-nek, a Márti 
Virágboltnak, valamint a támogató magánszemélyeknek, akik 
felajánlásaikkal hozzájárultak a tábor létrejöttéhez!

Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata idén is megrendezte nyári napközis 
táborát. Az eddigi évektől eltérően ezúttal két tábort is szer- 
vez a szolgálat, melyek első turnusát július 4-e és július 8-a 
között tartották 15 fő, a 6-13 éves korosztályba tartozó gyer- 
mek részvételével.  

 Az élményekben gazdag héten a készségfejlesztő játékok 
és kreatív kézműves foglalkozások mellett a hasznos ismere- 
teket elsajátítása is szerepet kapott. Szó esett a fenntartha- 
tóságról, környezetvédelemről, valamint a Komáromi Rex Ál- 
latmenhely munkatársainak jóvoltából a felelős állattartásról, 
és a menhelyen folyó munkáról is hallhattak a gyermekek. 
Emellett a Majki Népfőiskolai Társaság Komárom-Esztergom 
Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házának szakértői 
az úgynevezett Esély Óra foglalkozás keretében a hallássérült 
személyek mindennapjaiba avatták be a gyermekeket. A szak- 
értők az apróságok korának megfelelő hangnemben és elő- 
adásmódban közelítették meg a témát, ennek köszönhetően 
kicsik és nagyok is fontos ismeretekkel gazdagodhattak. 

A szolgálat munkatársai az idei tábor során hangsúlyt fek- 
tettek a pályaorientációra is, így a táborozóknak lehetőségük 
nyílt betekinteni a kisgyermekgondozók, a kozmetikusok, va- 
lamint a tűzoltók munkájába is. A szabadidő hasznos eltöltésé- 
nek jegyében a kirándulás sem maradt el, mely során a Bábol- 
nai Arborétum állat- és növényvilágát fedezték fel az aprósá- 
gok. A hetet végül egy közös bográcsozással zárták, majd a 
szép emlékek mellett mindenki egy-egy kis ajándékot is haza- 
vihetett. 

Köszönetnyilvánítás
 Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő és 
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Hatvankilenc alkotás került fel a galéria falaira
PAUER GERGELY

Tibor festőmüvésztől tanulhatta el a 
pasztell és szén technikák rejtelmeit. 
Többnyire tanulmányokat készített ek- 
kor, majd 2002-től 2006-ig Budapesten 
egy művészeti szakképző iskolában ta- 
nult díszítő festő majd szobrász szakon. 
Itt ismerkedett meg és szeretett bele a 
festékekbe és az ecset lett a kedvenc 
használati tárgya. A sors úgy hozta, hogy 
rövid időre külföldi kitérő következett. A 
munka, családalapítás, gyermekvállalás 

mellett kevesebb ideje jutott a festésre, 
ám 2016-tól újra ecsetet fogott, hogy 
gondolatait vászonra vigye.

A művelődési ház nagyterme zsúfolá- 
sig megtelt az érdeklődőkkel a városnap 
első napján rendezett kiállításmegnyi- 
tón, ahol Balogh Attila, az intézmény ve- 
zetője köszöntötte a résztvevőket.   

A megnyitón közreműködött Hor- 
váth Józsefné is, aki versben mondta el 
gondolatait. Ezt követően Balogh Attila 
nyitotta meg a kiállítást, aki röviden el- 
mondta, hogy Virág munkáira és tehet- 
ségére már korábban felfigyeltek, hi- 
szen az óvodában is számtalan kreatív 
feladatban vett részt korábban, illetve 
az interneten is nyomon követték a mun- 
kásságát.

A kiállítás különlegessége az is, hogy 
az összesen hatvankilenc kiállított mű 
közül sok magántulajdonban van, így kü- 
lönösen hálásak vagyunk nem csak az 
alkotónak, hanem azoknak a magánem- 
bereknek is, akik kölcsön adták a saját 
képeiket a kiállítás erejéig – emelte ki az 
intézményvezető.

Unfer Szalai Virág kiállítása augusz- 
tus első hetében még megtekinthető a 
művelődési ház nyitva tartási idejében.

Évtizedes hagyomány már, hogy a Vá- 
rosi Vigasságok keretében egy helyi al- 
kotó munkáiból nyílik kiállítás a Sméja 
Galériában. Idén Unfer Szalai Virág alko- 
tásai kerültek fel a galéria falára, így vég- 
re nem csak virtuálisan csodálkozhat- 
tunk rá Virág tehetségére, hanem lehe- 
tőségünk nyílt személyesen is megtekin- 
teni a különböző technikákkal készült 
képeit.

Virág a gimnáziumi évei alatt Kopócs 
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Testvértelepülési találkozó az Ács-Kapocs fesztiválon

Felvidéki és erdélyi testvértelepülé- 
seink részvételével zajlott az idei Ács-
Kapocs fesztivál. Az eseményen részt 
vettek Madar, Csallóközaranyos és 
Olasztelek delegációi is.

Sokéves hagyomány már az Ács-
Kapocs fesztivál településünkön, amely 
az összetartozás és a határon átnyúló 
barátság jelképe. Idén is nagy izgalom- 
mal vártuk a találkozást felvidéki és er- 
délyi barátainkkal. Az olaszteleki dele- 
gáció már csütörtökön megérkezett, 
akiket a művelődési házban fogadtak a 
vendéglátó családok, majd a következő 
napokban nem csak a városnapi és az 
Ács-Kapocs programokon vettek részt, 
hanem a környék nevezetességeit is 
megtekintették. Itt szeretnénk megkö- 
szönni azoknak a családoknak a segítsé- 
gét, akik elszállásolták és gondoskodtak 
vendégeinkről itt tartózkodásuk alatt.

A vasárnapi Ács-Kapocs fesztivál Dr. 
Szentirmai István polgármester köszön- 
tőjével indult, aki felidézte a fesztivál 

történetét, üdvözölte vendégeinket, va- 
lamint felolvasta Dr. Korinek László 
levelét, akinek az ötlete alapján az első 
rendezvény létrejött évekkel ezelőtt.

A köszöntő után a hagyományos „ács-
kapocs szertartás” következett, amely 
során a delegációk vezetői, illetve a 
résztvevő települések polgármesterei 
beütötték az ácskapcsokat a gerendába.

A fesztivál színpadi programjában a 
helyi fellépők mellett a testvértelepü- 
lésekről érkező művészeti csoportok is 
megmutathatták magukat. A műsort 
Szűcs Erika növendékeinek tánca nyitot- 
ta, de a Napsugár zeneiskola tanulói is 
színpadra léptek. A hangulatot a műve- 

lődési ház Dance Fittness csapata fokoz- 
ta, majd a madari kórus énekelt nekünk 
gyönyörű felvidéki népdalokat. A blok- 
kot az olasztelkiek műsora zárta, amely- 
ből megismerhettük, hogy hogyan is 
élnek erdélyi magyar testvéreink.

A Hangraforgó együttes hangbeál- 
lása alatt vendégeinkkel közösen egy 
facsemetét ültettünk el a kastélypark- 
ban, amit az olasztelkiek hoztak ajándék- 
ba. A faültetést közös énekléssel tették 
ünnepélyesebbé a jelenlévők.

A színpadon a Hangraforgó együttes 
verskoncertjével folytatódott a prog- 
ram, végül az ácsi kötődésű Mirage Band 
műsorával zárultak az események.

BALOGH ATTILA

ÁCSI HÍREK
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 “Szerettem és ma is szeretem a szakmát, a fejlődés vitt előre!”
Beszélgetés Varga László kőfaragóval

- Talán nyolcadikos lehettem, amikor 
édesanyámmal Mindenszentekkor vit- 
tük ki a virágokat a temetőbe. Ekkor 
mentünk el a közvetlenül a temető mel- 
lett található kőfaragó udvar mellett. Az 
üzemben sírkövek készítésével foglal- 
koztak, és ahogy néztem a szépen meg- 
munkált köveket, eldöntöttem, hogy én 
is ezzel szeretnék foglalkozni. Nem bán- 
tam meg, szerettem és szeretem ma is a 
szakmát, fejlődni is tudtam benne. A 
rendszerváltás óta nagyot fejlődött a 
magyar kőfaragóipar, úgy anyagfelhasz- 
nálás, mint gépesítés területén. Ma már 
nem csak kézzel vésünk sírköveket, ha- 
nem homokfúvó berendezésekkel, a be- 
tűket és grafikákat meg lehet szerkesz- 
teni számítógéppel, melyeket kőre ra- 
gasztva rendkívül dekoratív és esztéti- 
kus eredményt érhetünk el – hangsú- 
lyozta Varga László.                   

Az emberiség eleinte csak építésre, 
később azonban már díszítésre is ezt a 
tartós, időtálló anyagot használta. Nincs 
ez másképpen napjainkban sem. Kedvelt 
anyag a kő – akár lakásbelsőben, külső 
homlokzaton, vagy kertépítésben is. 
Természetesen minden célra más-más 
feldolgozási módot kell választani, a vá- 
sárlói igényeknek megfelelően. - A te- 
metőkben a legszerényebb anyagi hely- 

zetben élő családok is állítanak valami- 
lyen síremléket elhunyt hozzátartozóik- 
nak. Ezen kívül sírkövek felújításával is 
foglalkozom, de ma már népszerűek a 
kandallók, pultok, konyhák, ahol megta- 
lálható a gránitkő, márványkő és mészkő 
különböző változata is. Az évek során 
több, saját készítésű emléktáblát ado- 

mányoztam a városnak, több Ácson kihe- 
lyezett alkotás is a kezem munkáját dí- 
cséri, melyekre nagyon büszke vagyok – 
mondta a kőfaragó szakember. 

Szakmája mellett – melyet évtizedek 
óta elhivatottan végez városunkban – 
különleges időtöltést választott magá- 
nak Varga László, 1993 óta ugyanis az 
Ácsi Postagalamb Sportegyesület elnö- 
ke, s egészen a tavalyi évig röptette is a 
madarakat. A galambok történelmünk 
során mindig a béke és a szeretet szim- 
bólumai voltak, ezen értékek erősítésé- 
re napjainkban különösen nagy szükség 
van. - A röptetés úgy zajlik, hogy minden 
galambász aki Ácson él, kiviszi egy gyűj- 
tőhelyre a postagalambjait, ahol chip- 
gyűrűzik a madarakat, majd a begyűjtő- 
autó elszállítja őket a kijelölt célig. 
Prága, Hamburg érintésével ez egy év- 
ben 9 utat jelent, egyesületünk sport- 
társai pedig nagyon szép eredményeket 
értek el maratoni és országos versenye- 
ken egyaránt. Az eredmény nagyban 
függ az állomány egészségi állapotától, 
felkészültségétől, valamint a tartástech- 
nológiától is – mesélt büszkén hobbi- 
járól az egyesület elnöke. 

Amióta a regnáló kormány törvényi- 
leg engedélyezi a saját gyümölcsből 
készült cefre előállítását, valamint saját 

Kő. E rövid szó hallatán mindannyiunknak az a szilárd ásvány vagy kőzet jut eszébe, ami különösen kemény, törhető, 
de nem nyújtható, egy tűzben el nem égő ásványi anyag. Napjainkban azonban kevesen választják azt a szakmát, 
hivatást, mely a kő feldolgozásával, megmunkálásával, átalakításával foglalkozik: a kőfaragást. Egészen a XV. száza- 
dig a kőfaragó kézművesség fejlődése töretlen volt, melyet bizonyít a máig is megmaradt várak, templomok szépsége. 
De folytathatnánk a sort a századfordulón épült számtalan középületen, templomokon, lakóházakon megjelent alko- 
tásokkal, melyek az akkori kőfaragó mesterek magas fokú kézműves tudását tükrözik. Településünk szülötte, Varga 
László kőfaragó és sírkőkészítő mester 1952-ben született egy 6 gyermekes családba. Édesapja a vasútnál dolgozott, 
mellette pedig állattartással és földműveléssel foglalkoztak, gondtalan gyermekkort biztosítva a testvérek számára.  
Varga László az ácsi általános iskolai éveket követően a Bokányi Dezső Szakmunkásképző Intézetet választotta 
Budapesten, ahol elsajátította a műkőkészítő mesterség alapjait. 1969-ben Komáromban helyezkedett el az Építő 
KTSZ-nél, majd 1971 novemberétől Ácson tevékenykedett szakmunkásként, de 1985-1994-ig vezette a Kőfaragó Üze- 
met, ezt követően pedig napjainkig egyéni vállalkozóként dolgozik városunkban. De milyen indíttatásból lesz valakiből 
kőfaragó, és Varga László mikor döntötte el, hogy egy életre ezt a szakmát választja?
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60 esztendő borbélyként...
Beszélgetés Bolla Károllyal

- Tetszett nekem ez a hivatás, és na- 
gyon izgalmas volt a kezdeti fázis, ami- 
kor édesapám mellett női-fodrászinas- 
nak mehettem a szövetkezethez, a mes- 
terséget Komlósi Gyulánétól tanultam. 
Édesapám ugyan férfifodrász volt, de az 
együtt töltött 3 esztendő alatt annak 
fortélyait is elsajátítottam. Jó ered- 
ménnyel végeztem az ipari iskolát, több 
kiemelkedő versenyeredménnyel büsz- 
kélkedhetek női hajvágásban. Férfifod- 
rász-versenyeken is részt vettem, de in- 
kább a női hajvágás felé orientálódtam. 
Apám futballbíró volt, így vasárnapon- 
ként, amikor ő a mérkőzéseket vezette, 
bementem helyette férfiakat borotvál- 
ni. Majd 1961 szeptemberében  kerül- 
tem Ácsra, amikor egy fodrász kolléganő 
megbetegedett. A fő telephelyem akkor 
már itt volt, de a szolgáltatást a szövet- 
kezet egész területén biztosítani kellett, 
úgyhogy jártam a környék településeit: 
Mocsát, Szőnyt, Igmándot és Bábolnát. 
A szövetkezet megszűnésekor 1989-ben 
a rendszerváltást követően pedig saját 
vállalkozásban végeztem a szakmát női 
és gyermekfodrászként – emlékezett 
vissza Bolla Károly.                                              

Ezután következett a katonaság, ami- 
kor Bolla Károly két évre a haza szolgá- 
latába állt 1964-ben, s miután leszerelt, 
1966-ban megnősült. 

- A református templom melletti 
trafikos Vas bácsinak a lányát vettem el, 
a Jóisten megáldott bennünket egymás- 
sal. A kedves párom három gyermekkel 
is megajándékozott az évek során, 
elsőként 1968-ban Judittal, 1969-ben 
Mónikával és 1975-ben Karcsika fiam- 
mal. Időközben építkezésbe kezdtünk az 
öcsémmel, akivel azóta is, csaknem 47 

éve élünk egy fedél alatt a legnagyobb 
szeretetben, egy külön bejáratú házban 
– mondta a ma már nyugdíjas borbély. 
Munkája mellett 15 évig jelentős szere- 
pet töltött be a város közéletében ta- 
nácstagként, három tanácselnök mellett 
dolgozott, szívén viselte a település elő- 
rehaladását, fejlődését, valamint 20 évig 
tevékenykedett a katolikus egyháznál, 
mint gondnok.

 - Tudom, hogy mindenki kedvére 
nem lehet tenni, de végtelenül örülök a 
város korszerűsítésének, a központi rész 
modernizálásának, illetve annak, hogy a 
jelenlegi városvezetés nem hanyagolja 
el a kastély környezetét – mondta la- 
punknak Bolla Károly.                     

Manapság természetesnek vesszük a 
fodrászokat, mert olyan sokféle, -stílusú 

fodrász közül választhatunk. Elképesztő, 
mennyit változott a szakma az elmúlt 
évek alatt. 

- A meleg, tartós hullámosítás őse 
volt a hideghullámosításnak, a fűtőtest 
akkor tulajdonképpen egy kályha volt. 
Még a nyolcvanas években is a meleg- 
hullámosítást alkalmaztuk. Nagy szenzá- 
ciónak számított, amikor már Magyaror- 
szágról lehetett behozni a kész dauervi- 
zeket, ezzel még a kilencvenes évek ele- 
jén is nagyon sokat dolgoztunk. Naponta 
5-10 dauert is elkészítettem – hangsú- 
lyozta Károly bácsi. 

Miután megtanulta a szakma minden 
fortélyát, hasznosította, majd kamatoz- 
tatta tudását, tehetségét a szakmában. 
2004-ben vonult nyugdíjba, de egészen 
2018-ig aktívan dolgozott, ekkor adta el 
szeretett fodrászüzletét. Az aktuális 
trendeket ugyan még mindig követi a TV 
képernyőjén keresztül, ám hatvan, a 
szakmában ledolgozott év után – mely 
idő alatt többezer hajat levágva boldog- 
gá tette vendégeit – ideje nagy részét 
most családjával, illetve hat unokájával 
és egy dédunokájával tölti. Emellett 
szívesen jár kávézni barátaival, ahol fel- 
elevenítik a régi emlékeket, a Posta köz- 
ben töltött évtizedeket. A család és ba-
rátok mellett persze jut idő háztáji állat-
tartásra is, az udvaron disznók, kacsák 
nevelkednek.                       

Bolla Károlynak az évtizedek során 
kialakult vendégköréhez a „találkozók” 
alkalmával mindig volt pár kedves szava. 
- Végtelenül embertisztelő vagyok, a 
vendégeimmel mindig tisztelettudóan 
bántam, és szerencsére ugyanezt kap- 
tam vissza az ácsiaktól cserébe – mint 
mondta.

A borbély szakma legalább annyira fontos és tiszteletreméltó hivatás volt a régi időkben, mint napjainkban. 
A borbélyokról szóló legkorábbi emlékek 2300 évvel ezelőttre tehetők. Bizonyára sokan megfordultunk a ma 
már nyugdíjas, ám több évtizedig férfi-, női és gyermekfodrászként tevékenykedő Bolla Károly székében, és tért 
haza az akkori divatnak megfelelő új, frissen vágott vagy éppen dauerolt frizurával. Mindenki ismeri a városban 
Karcsi bácsit, s hiába akadt idő a vendégek haja készítése közben beszélgetésre, kevesen tudják élettörténetét. 
Bolla Károly a II. világháború idején, 1944. augusztus 22-én született. Tősgyökeres ácsi. Édesapja évtizedekig 
dolgozott férfifodrászként Komáromban, így a családfenntartó munkája és hivatása példaként állt az akkor 
még pályaválasztás előtt álló fiatal előtt. 1958-tól 2018-ig több ezer vendég távozott tőle elégedetten.

DZS

célra való kifőzését, Varga László ennek 
a hobbynak is hódol szabadidejében: pá- 
linkát főz. A pálinka szerelmeseinek nem 
is lehet kérdés, mit készítsenek egy nagy 
adag gyümölcsből, befőttet vagy pálin- 
kát? A válasz egyértelmű. De hogyan 
készül a gyümölcsből pálinka, és mi a jó 
nedű titka? - Talán az első és legfonto- 
sabb: a jó minőségű, érett, egészséges 
gyümölcs. Alapos mosás, magozás után 
kerülhet csak a cefrébe a termés, mely- 
hez faélesztőt adunk, s hőmérséklettől 
függően 10-14 napig hagyjuk állni. Nem 
szabad minden nap keverni, mert az illó- 

anyagok elszállnak belőle. A faélesztő 
baktérium mindeközben átalakítja a 
gyümölcsben lévő cukrot alkohollá. 
Minél tovább él benne a baktérium, an- 
nál több alkoholt nyerünk ki majd a le- 
párlásnál. Ezt követően tesszük a desz- 
tilláló berendezésbe, ami fontos, hogy 
rézből legyen, hiszen a pálinka attól pá- 
linka, hogy a szesz a rézfelülettel érint- 
kezve, rézionok formájában katalizáló- 
dik –osztotta meg lapunkkal a jó cefre 
titkát Varga László, aki hozzátette továb- 
bá, hogy a tavalyi évben először szervez- 
ték meg az I. Ácsi Pálinkamustrát, ahol 

országos hírű bírálók minősítették az el- 
készült pálinkákat. - Jómagam, társaim- 
mal együtt több versenyen is részt ve- 
szünk a saját készítésű pálinkáinkkal, s 
bizony nagy öröm, amikor egy-egy ér- 
met a nyakunkba akasztanak. Legutóbb, 
2021-ben a 14 mintából 11 érmet nyer- 
tem, ebből 3 arany, 4 ezüst és 4 bronz. 
Főztem szőlőt, meggyet, szilvát, a sárga- 
barack az egyik kedvencem, de egyebek 
mellett most készült szamóca és fekete- 
ribizli pálinka is – tette hozzá Varga 
László.



IM MEMORIAM ALFÖLDI KÁLMÁN
(Dr. Szentirmai István polgármester búcsúbeszéde)
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Kedves Gyászoló Család!
Kedves Barátok, Ismerősök! 

Úgy tartja a mondás, hogy köny- 
nyebb elmenni, mint búcsút venni 
attól, akit szeretünk, tisztelünk, mert 
a halál hosszú, csendes álom, a búcsú- 
zás szívet tépő fájdalom. 

Dr. Alföldi Kálmántól búcsúzunk 
most, akinek nevét minden ácsi jól is- 
meri, aki szíve minden szeretetét szü- 
lőhelyének adta, aki úgy élte le termé- 
keny életét, hogy szem előtt tartotta 
mindvégig a gondolatot: „Az ember 
örökké odavaló, ahová született!”

Doktor Úr 1938 tavaszán született 
Ácson. Tavaly egy interjú készült vele, 
ahol idős kora ellenére kiváló szellemi 
állapotban sorolta elődeit 1550-től egé- 
szen a Pannonhalmi Vár egyik kapitá- 
nyáig. Visszaemlékezett, hogy gyer- 
mekkorában több mint ezer diák tanult 
az ácsi általános iskolában, s hogy neves 
pedagógusoktól tanulhatott, és a törté- 
nelem szerelmese lett.

Középiskolai tanulmányai okán ke- 
rült el Ácsról Komáromba, majd maxi- 
mális pontszámmal felvételizett az ELTE 
Orvosi Karára, ezután belgyógyászként 
dolgozott évekig, majd körzeti orvos- 
ként praktizált számos kis- és nagyvá- 
rosban, köztük Győrben is. Végül itt te- 
lepedtek le feleségével, aki ugyancsak 
Ács szülötte. 

Nagyon szerette az orvoslást, szá- 
mos páciensnek adott tanácsot egész- 
sége megőrzése, valamint már meglévő 
betegségeik lehetőség szerinti könnyí- 
tése érdekében. 45 betegek szolgálatá- 
ban eltöltött esztendő után, 70 éves ko- 
rában adta át praxisát, s idejét a család- 
jának szentelte, valamint történelmi ku- 
tatásainak.  

Emberi magatartásként elítélte az 
erőszakot, és nem fért bele az érték- 
rendjébe a hazugság. Az 1956-os ese-
ményeket egyetemi hallgatóként élte 
át november hajnalán egy diákotthon 
harmadik emeletén, ahol a temérdek 

Olyan, aki csak ritkán születik.
Olyan, akinek példás életútját, 

tartását és kitartását, hűségét csa- 
ládhoz, hazához, hivatáshoz érdemes, 
ám nem könnyű követni!

Ahogy Hemingway írta: „Minden 
halállal én leszek kevesebb, mert egy 
vagyok az emberiséggel, ezért hát sose 
kérdezd, kiért szól a harang, érted 
szól.” 

Igen, értünk szól a harang, Alföldi 
Kálmánért és mindenkiért, aki szeret- 
te, tisztelte őt, mert elveszíteni csak 
azt lehet, ami, aki a miénk volt. És 
Alföldi Kálmán a miénk volt egészen, 
mert úgy élte az életét, hogy szolgála- 
tot teljesített, de megkereste és meg- 
találta benne az értéket, sőt tovább is 
adta.

Tudjuk jól, a veszteséget elfogadni 
legnehezebb mindig az itt maradt csa- 
ládtagoknak: számukra nem lesz majd 
valaki más, nem lép helyébe valaki új, 
belőle csak egy volt.

Fogadják őszinte részvétem, és kívá- 
nom, hogy a sok-sok szép emlék enyhít- 
se fájdalmukat, és az a tudat, hogy Édes- 
apjuk, Nagyapjuk az emberek szolgála- 
tában élte az életét, hogy olyan nemes 
cselekedetet vitt véghez földi életének 
napjain, amit csak a kiváltságosak, mert 
életeket mentett, gyógyított, reményt 
adott, hitet az élethez ezreknek és ezer- 
szer is.

 
Kedves Kálmán Bátyám!

Kedves Barátom!
Köszönünk mindent, amit értünk 

tettél! Hiányozni fogsz, de nem tehe- 
tünk mást, mint fájó szívvel, Isten aka- 
ratában megnyugodva, keresztény 
lélekkel hisszük, hogy nem mentél el, 
csak – mint mindig – előrementél, 
taposod az utat, mutatod az irányt, és 
ott vársz majd az út túloldalán. 

Addig is béke legyen veled! 

portól nem lehetett látni a kilőtt abla- 
kokat és bejárati ajtókat. 

A magyar nemzet és a haza iránti 
elkötelezettsége megkérdőjelezhetet- 
len volt, bizonyítja ezt az a megszámlál- 
hatatlan helytörténeti kutatás, amit 
szülőfaluja, az épített örökségek témá- 
jában végzett évtizedekig gyógyító 
munkája mellett, de több helytörténeti 
könyv szerzője is lett.

Amíg betegsége nem korlátozta a 
mozgásban, előszeretettel látogatott 
haza Ácsra, érdeklődése nem lankadt a 
település iránt.  Megannyi szakmai díjjal 
jutalmazták élete során, ilyen többek 
között az Ács Közművelődéséért Emlék- 
érem, és néhány éve ő kapta Ács Város 
Díszpolgári címét is. Mindemellett a 
Református Egyház presbitereként is 
szolgált, fontosnak tartotta az egyház-
tagok aktív szerepvállalását.  

 

Kedves Gyászolók, Emlékezők!
Ilyen ember volt Dr. Alföldi 

Kálmán. 
Példa.
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Siker a színjátszó találkozón
2022. április 29-én rendezték a Weöres Sándor Országos 

Gyermekszínjátszó Találkozót, a rendezvénynek a tatabányai 
Vértes Agorája adott helyszínt. A találkozón 9 csoport lépett 
fel, köztük a mi iskolánk tanulói is.

A Gárdonyisok(k) csapata az „Amerikai Leányszöktetés – 
szenzációs szerelmi tragédia mozgófényképben, mindenféle 
szedett-vedett módokon és eszközökkel előadva” fantázia ne- 
vű produkciót adta elő, amely Babits Mihály: Mozgófénykép 
című művének feldolgozása volt.

A színpadon felléptek: Császár Ernő, Fábián Dominik, 

TÓTH BALÁZS

Horváth Attila, Horváth Dorina, Hozmann Dorina, Hozmány 
Virgínia, Mátyás Viktória, Nagy Dominik, Nagy Réka, Sárközi 
Rebeka, Simon Anna, Somogyi Edina,  Tóth Virág, Varga 
Róbert és Vass Lilla.

Külön köszönet a rendezőnek, Szalókiné Polónyi Juditnak a 
felkészítő munkájáért, kitartásáért.

A színdarab sikert ért el, hiszen a szakmai zsűri – Fekete 
Anikó és Balla Róbert képviseletével – ezüst minősítéssel, 
valamint „SOKOLDALÚ JÁTÉK-DÍJ, avagy a speciális tárgyhasz- 
nálatért” különdíjban részesítette a társulatot.

2022. június 25-én intézményünk el- 
ső alkalommal hagyományteremtő 
céllal rendezte meg „Bölcsődecsaloga- 
tó” napját. A program alkalmával a fel- 
vételt kérő gyermekeknek és szüleinek 
volt lehetősége arra, hogy megismer- 
kedjenek a bölcsőde működésével és an- 
nak dolgozóival, illetve választ kaphat- 
tak a bölcsődei élettel kapcsolatos kér- 
déseikre. Egy játékos, alkotó, ismerkedő 
napot tölthettünk el együtt.

Az intézményvezető Gerencsérné 

Járóka Erzsébet köszöntötte a megje- 
lenteket, s rövid tájékoztató után lehe- 
tőség volt az intézmény bejárására. A 
gyermekek birtokba vették az egyik cso- 
portszobát, mintha mindig is „ide jártak 
volna”. Az udvaron lehetőségük volt ki- 
próbálni a bölcsőde kinti játékait is. To- 
vábbá készíthettek a szüleikkel közösen 
méhecske és Kisvakond ujjbábot, ame- 
lyek a csoportok szimbólumai. Lehetett 
még horgászni, éhes kartondoboz nyu- 
szit labdával etetni, intézmény dolgozói 

által készített fejlesztőjátékokkal játsza- 
ni (szín hernyó, színes csipesz süni, fagyi 
gombóc csiptető, napocska, autó, alma- 
szedő). A gyermekek sok élménnyel bol- 
dogan térhettek haza. A szervezett csa- 
ládi programokkal célunk, hogy az intéz- 
ményünk és a családok közelebb kerülje- 
nek egymáshoz. Fontos számunkra a 
család és a bölcsőde közötti kapcsolat 
erősítése. A „Bölcsődecsalogató” kiváló 
alkalom arra, hogy az intézmény dolgo- 
zói és a szülők-gyermekek, szülők-szü- 
lők, gyermekek-gyermek megismerked- 
hessenek egymással mielőtt a beszokta- 
tás megkezdődik. Így a gyermekek a 
beszoktatás első napján már „ismerős” 
közegbe érkeznek. A pozitív visszajelzé- 
sek és a személyes tapasztalataink tük-
rében a következő nevelési években is 
terveink között szerepel ilyen és ehhez 
hasonló programok lebonyolítása.

     „Azokért élünk, akiket szeretünk, 
Azokért, akik igaznak tartanak. 
A jövőnek élünk:
 a szépért s jóért, amit tehetünk.”

HOZMANN ZSOLTNÉ –  szakmai egység vezető

„Bölcsődecsalogató” az Ácsi Pitypang Bölcsődében

(Széchenyi István)
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A Komárom-Esztergom Megyei Gyermek-és Ifjúsági Alapít- 
vány „Díjazzuk a tudást!” címmel pályázatot hirdetett. A pályá- 
zati felhívásra iskolánkból Németh Katalin 8.b osztályos tanu- 
lót neveztük, aki nyolc tanéven keresztül töretlen szorgalom- 
mal végezte tanulmányi munkáját. A pályázaton iskolánk ered- 
ményesen szerepelt. A kiírásnak megfelelően Németh Katalin 
kiváló teljesítménye elismeréseként egy kerékpárt vehet át.

 
Németh Katalin nyolc évvel ezelőtt, 2014. szeptember 1-

jén kezdte meg tanulmányait az Ácsi Gárdonyi Géza Általános 
Iskolában, s azóta is töretlen szorgalommal végzi a tanulmányi 
munkáját. Kitűnő tanulmányi eredménye mellett több tan- 
tárgyból dicséretesen teljesítette a tanév követelményeit. 
Kiemelkedő eredményei mellett példamutató magatartású és 
szorgalmú lány.

Felső tagozatban rendszeresen vett részt történelem leve- 
lezős versenyeken. 7. és 8. osztályban az Ifjú fizikus megyei 
döntőjébe jutott.

Diáktársaival szemben segítőkész, szívesen támogatja osz- 
tálytársait, csoporttársait a lemaradásban. Empatikus készsé- 
ge kifinomult, felismeri és felkarolja elesett társait.

Megbízható, udvarias, precíz, segítőkész, akire az osztály és 
az iskola közössége is büszke lehet, azonban mégis mindig sze- 
rény. Személyisége, céltudatossága példaképül szolgálhat 
minden tanuló számára.

Érdeklődése már alsó tagozatban a művészetek felé irá- 
nyult, a zeneiskolában zongora tanszakon tanul. Rendszere- 
sen lép fel iskolai ünnepségeken és jótékonysági koncerteken, 
rendezvényeken.

Nemcsak osztályközösségének, hanem a Diákönkormány- 

Díjazzuk a tudást! HÉREGINÉ NAGY MÁRTA

zatnak is megbízható tagja, ez utóbbiban alelnöki tisztséget 
tölt be. Segít megszervezni, lebonyolítani az iskolai rendezvé- 
nyeket, képviseli társai érdekeit a Diákönkormányzat gyűlé- 
sein. Kiváló közösségi munkát végez. Diáktársai is elismerik, 
szeretik és tisztelik.

Széleskörű ismeretekkel rendelkezik a mezőgazdaságot 
érintő témákban, ezen belül a növénytermesztésben és a 
szántóföldön használt gépek és eszközök tekintetében. Sza- 
badidejében a mezőgazdasági munkákat és fenntartható 
gazdálkodást bemutató kisfilmeket készít.

Nyolc éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményt nyúj- 
tott, ezért nevelőtestületi dicséretben részesítjük.

Szakmabemutató a Tatabányai SZC Alapy Gáspár Technikum
és Szakképző Iskolában

Miután a 8. évfolyamosok pályaválasztása lezárult, a komá- 
romi Alapy iskola az alsóbb évfolyamos tanulókat szólította 
meg. Hét osztályunk (4.b, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c és 7.d) látoga- 
tott el májusban a középiskola MOL telepi tanműhelyébe, 
hogy az iskola által oktatott szakmákba betekintést nyerjenek, 
valamint az iskola képzési kínálatával ismerkedjenek a még 
pályaválasztás előtt állók. A fiúk érdeklődését az autószerelő, 
a festő, mázoló, tapétázó, a hegesztő, a villanyszerelő szak- 
mák, míg a lányokét inkább a divatszabó és fodrász szakmák 
nyerték el. Az oktatók szakszerű felvilágosítást nyújtottak az 

adott szakma követelményeiről, hátteréről, elhelyezkedési 
lehetőségekről illetve az új szakképzési rendszer működéséről 
is (ösztöndíj, duális képzés, gyakorlat). Az alapys tanulók segít- 
ségével gyerekeink belekóstolhattak a gyakorlati foglakozá- 
sokba, lehetőség szerint ki is próbálhatták magukat néhány 
szakmában. Izgatottan hallgatták egy-egy diák sikertörténe- 
tét szakmai tanulmányi versenyen elért helyezéséről vagy 
munkaerő-piaci megbecsüléséről.

Köszönjük a lehetőséget, nagyon örültünk a kezdeménye- 
zésnek! 
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Díjazott tanulók
HÉREGINÉ NAGY MÁRTA

Horváth Attila tanulónak kitűnő ta- 
nulmányi eredményéért, példamutató 
szorgalmáért. Egyetlen négyes jegye 
volt az év végi bizonyítványában egész 
iskolai pályafutása alatt. Oszlopos tagja 
a színjátszó körnek, számos versenyen 
szerepelt jó eredménnyel. A közösség és 
osztályfőnöke mindenben számíthatott 
rá.

Kántor Mónika tanulónak, aki az e- 
gész iskola számára példaképül szolgált 
szorgalmával, hihetetlen kitartásával.

Kéri Dóra Hanna tanulónak példa- 
mutató magatartásáért, példás szor- 
galmáért és példátlan emberségéért. 
Dóri négy éven át önzetlenül segítette 
osztálytársát. A közösség mindenben 
számíthatott rá.

Vass Lilla Zsófia tanulónak, aki osz- 
lopos, kreatív tagja volt a színjátszó kör- 
nek. Elismerést érdemel a közösségért 
végzett önzetlen munkájáért.

Somogyi Edina tanulónak példamu- 
tató magatartásáért, szorgalmáért, a 
színjátszókörben és a közösségért 
végzett önzetlen munkájáért.

 

Németh Katalin nyolc éve kitűnő ta- 
nuló, rendszeresen részt vett történe- 
lem levelező versenyeken, hetedik és 
nyolcadik osztályban fizika tantárgyból a 
megyei döntőbe is bejutott. Kiváló kö- 
zösségi munkát végzett, segített társai- 
nak a tanulásban és a diákönkormányzat 
alelnökeként segített megszervezni, 
lebonyolítani az iskolai rendezvényeket, 
papírgyűjtést. Kimagasló teljesítményét 
tanárai nevelőtestületi dicsérettel jutal- 
mazták.

Kustyán Gergő István szorgalmas, 
példás magatartású tanuló, akire társai 
és tanárai is mindig számíthattak. Sokol- 
dalúságát bizonyítja, hogy a zene és a 
sport terén is kiváló eredményeket ért 
el. Évekig zongorajátékával színesítette 
ünnepségeinket, majd közel egy éve 
sportlövőként tűnt fel a KVSE színeiben. 

Serdülő korcsoportban országos ötödik 
helyezést ért el.

 Fürjes Petra példamutató magatar- 
tásáért vehet át jutalomkönyvet. Kiváló 
közösségi munkájával nagy hasznára vált 
osztályközösségének és a diákönkor- 
mányzat elnökeként iskolájának is a ren- 
dezvények szervezésében, lebonyolítá- 
sában. Szorgalmasan tanult, részt vett 
országos levelező versenyeken matema- 
tika és német nyelv tantárgyból.  A sport 
terén is nagyszerű eredményeket tud- 
hat magáénak. A Nagy Vagy televíziós 
sportverseny döntőjében csapatával az 
ötödik helyen végzett. A Prestige TSE 
Országos Táncversenyen modern tánc 
kategóriában két arany és két ezüst ér- 
met szerzett. Nyolc éven keresztül az is- 
kolai úszótábor lelkes résztvevője volt.

Palkó Dóra kitűnő tanulmányi ered- 
ményéért, példamutató szorgalmáért 
részesül elismerésben. Rendszeresen 
részt vett tanulmányi versenyeken ma- 
gyar nyelv, magyar irodalom, fizika, tör- 
ténelem és földrajz tantárgyakból. Zenei 
tanulmányokat is folytat. Évnyitókon, 
évzárókon, iskolai ünnepélyeken meg- 
csodálhattuk klarinét játékát. Az ének- 
karnak is fontos, megbízható tagja volt. 

Tóth Márk példamutató magatartá- 
sáért és szorgalmáért vehet át jutalom- 
könyvet. Rendszeresen részt vett me- 
gyei földrajz és fizika versenyeken, tudá- 
sával méltóan képviselte iskolánkat.

 

Horváth Dániel László – Kitűnő tanul- 
mányi eredményéért és példás szorgal- 
máért lett díjazva. Tanulmányi eredmé- 
nye nyolc éven át kitűnő volt. A négy év 
során több tanulmányi versenyen vett 
részt. Idén a megyei Ifjú Fizikus verseny 
döntőjébe jutott. A megyei Diákolimpi- 
án 4x 1000 méteres váltófutásban első, 
az országos Diákolimpián 8. helyezést 
ért el. Az osztályközösség meghatározó 
tagja. Közösségi munkájára mindig lehe- 
tett számítani.

Bartal Petra – Jeles tanulmányi ered- 
ményéért és kiemelkedő sportteljesít- 

ményéért lett kitüntetve. Több tanulmá- 
nyi versenyen vett részt, helyesírási ver- 
seny, versmondó verseny, Ifjú Fizikus 
verseny. A kézilabdacsapat meghatá- 
rozó tagjaként számos kézilabdatornán 
játszott eredményesen. Ebben a tanév- 
ben sikeresen szerepelt a Diákolimpia 
megyei versenyén. Az osztály közösségi 
munkájában mindig aktívan vett részt. 
Az iskolai diákönkormányzat tagja volt 
négy éven át.

Csűrös Dorina – Jó tanulmányi ered- 
ményéért, kiemelkedő szorgalmáért és 
a kézilabdázásban elért teljesítményé- 
ért. Számos kézilabdatorna kerületi, 
megyei döntőjén képviselte iskolánkat. 
Szorgalma és kitartása példaértékű volt 
az osztályközösségben.

Ásó Barnabás– Jó tanulmányi ered- 
ményéért és a négy éves példás maga- 
tartásáért. Több tanulmányi versenyen 
vett részt. 5. és 6. osztályban rendszeres 
résztvevője volt a német versenyeknek, 
az idei tanévben az Ifjú Fizikus versenyen 
szerepelt.

Horváth Dorina – A négy év során 
végzett közösségi munkájáért. Az osz- 
tályközösség meghatározó tagja volt. 
Munkájára mindig lehetett számítani. 
Tagja volt a Weöres Sándor Országos 
Gyermekszínjátszó Találkozón ezüst 
minősítést szerzett színjátszó körnek.

Bors Gergő (labdarúgás), Csűrös 
Dorina (kézilabda) és Horváth Dániel 
László (atlétika) kiemelkedő sporttel- 
jesítményükért részesültek könyvjuta- 
lomban.

 

Bartal Petra – Petra már alsós korá- 
ban kitűnt koordinált mozgásával. Aktí- 
van vett részt a testnevelés órákon, 
ezért a tanító nénije hamar felfigyelt 
ügyességére és kitartására. Javaslatára 
Petra alsós korában bekerült a minden 
évben Komáromban megrendezett Tó 
futás csapatába, ahol előkelő helyezést 
ért el csapatával. Körzeti atlétikai verse- 
nyeken is részt vett. Felsősként elkez- 
dett kézilabdázni, ami végül a választott 
sportága lett. A Magyar Diáksport Szö- 
vetség által szervezett iskolai kézilabda 
versenyek állandó tagja. Jobb szélső- 
ként meghatározó tagja volt csapatunk- 
nak. A csapat minden évben a körzeti 
verseny megnyerése után a megyei 
megmérettetésen vehetett részt. Gólja- 
ival nagymértékben hozzájárult csapata 
sikereihez. A városunkban működő kézi- 
labda egyesület tagja. Reméljük a to- 
vábbtanulása után is találkozhatunk, és 
szurkolhatunk neki a csarnok pályáján.

Gratulálunk a szép eredményekhez, 
további sportsikereket kívánunk!

8. A

8. B

8. C

J+E Alapítvány
Csere József és Emi néni díja



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

Az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola ballagó diákjai
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„Megcélozni a legszebb álmot,
komolyan venni a világot,

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

(Papp Lajos)

ÁCSI HÍREK

Jókai nyomában jártunk KIRÁLY ILDIKÓ

Április közepén egy nagyon kedvesen invitáló levelet kap- 
tam egyik tanítványom mamájától: 

„Kedves Ildikó néni!
Gálfi Mária vagyok a szlovákiai Komáromból, Csabi nagyma- 

mája. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének égi- 
sze alatt rendszeresen vezetek tanulócsoportokat Rév-Komá- 
romban „Jókai nyomában” címmel. Ezt a lehetőséget szívesen 
felajánlom unokám iskolájának is.” Ezután még a gondosan 
megtervezett, részletes programot is felsorolta Mária néni.

Nem kellett sokat gondolkodnom, hisz ennek a kedves fel- 
ajánlásnak nem lehetett ellenállni. Több levélváltás során 
egyeztettük is az időpontot. A tanév utolsó hetére terveztük, 
hisz ekkor már lazábbak a tanórák. No, meg tanulmányútról 
lévén szó, tulajdonképpen sokat tanultunk is.

Június 13-án (hétfőn) izgatottan indultunk útnak, két hete- 
dikes csoporttal. Kedves idegenvezetőnkkel a Klapka téren 
találkoztunk. Kezdetben beszélt a város történelméről, 
elmondta, hogy több mint 700 éves, bár kezdetben még elég 
nagy mocsaras terület volt a mai település helyén.

Eztán a komáromi várat néztük meg, a hallottakból meg- 
tudtuk, hogy az 1600-as évek közepén épült, s kb. 200 ezer 
katonát szállásoltak el benne. Mária néni nagyon jól ért a gye- 
rekek nyelvén, nyereményt ajánlott annak, aki jól megtippeli, 
hány katona fért el a várban.

A városközponthoz vezető úton megálltunk Egressy Béni 
szobránál, közösen felidéztük a róla tanultakat. Új információ 
volt számunkra, hogy a zeneszerző nagyon szerette Klapkát, s 
a jól ismert dallamokat (a Klapka-indulót) 1849-ben írta, ami- 
kor a komáromi vár védőjeként szolgált Klapka György 
seregében. V. László szobránál pedig Arany balladáiról folyt a 
diskurzus. Visszaérve a Klapka térre, meghallgathattuk a (min- 
den órában) felcsengő Klapka-indulót, még dúdoltuk is, ki ma- 
gában, ki hangosabban. Az Európa udvarba folytattuk túrán- 
kat, itt megcsodálhattuk a különböző országok stílusában 
épült házakat. De őszintén szólva legjobban a szökőkút von- 
zotta a gyerekeket, jól lehűtötték magukat a nagy melegben.

Eztán felfrissülve indultunk ahhoz az iskolához, amelyben 
Jókai az első 5 osztályát végezte. Az iskola falán látható egy 
emléktábla Csokonai Vitéz Mihályról is. A Napóleon elleni se- 
regbe toboroztak katonákat, ennek kapcsán érkezett a város- 
ba a fiatal költő. Maga is írt toborzó verseket, amelyeknek 
egyikét Vajda Julianna olvasta fel. Ez a perc jó alkalom volt 
arra, hogy felidézzük, mit is tanultunk a Lilla-szerelemről. Sőt, 
a hozzá írt, talán legismertebb vers (A Reményhez) egyik vers- 
szakát közösen el is szavaltuk. Az iskolával szemben található a 
református templom, itt megtekinthettük a Jókai-relikviákat. 
Láttuk azt a padot, amelyben a Jókai család ülhetett.  Újabb 
nyeremény várt arra, aki ki tudta találni, hogy lehetséges az, 
hogy Jókai Budapesten nyugszik, mégis komáromi földben.

Utunk végén még visszatértünk a Klapka térre, ahol finom 
fagyival jutalmaztuk magunkat. Mielőtt elbúcsúztunk volna 
Mária nénitől, megbeszéltük, hogy folytatjuk az irodalmi túrák 
sorát, hiszen van még bőven látnivaló a városban.

Nagyon köszönjük ezt a lehetőséget, sok újdonságot tud- 
tunk meg, hisz valljuk be őszintén, az emberek többsége in- 
kább vásárolni jár Révkomáromba. Ezek a szép emlékhelyek 
viszont mindenkire várnak!

Rajtunk nem múlik! Mária néni, ősszel találkozunk!
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Ácsi	Városi	Énekkar
Szeretnél	kórusban	énekelni,	de	mostanában	nem	találtál	magadnak	valót?		Régebben	már	énekeltél	kórusban?

Szeretnél	egy	összetartó,	vidám	csapathoz	tartozni?	Az	sem	baj,	ha	tudsz	hangszeren	játszani!	
Tudsz	kottát	olvasni?	Ismered	a	szolmizációs	hangokat?	A	zenei	hangközöket?	Szereted	a	kórusműveket?	
Szívesen	énekelsz	kánonban?	Tudod,	mire	való	a	violinkulcs?	Szoktál	otthon	komolyzenét	hallgatni?
Kedvenced	Mozart,	Bach,	vagy	Palestrina?		Szívesen	énekelnél	Kodály	és	Bartók	kórusműveket?

Akkor	gyere	el	egy	kóruspróbára,	majd	döntsd	el	otthon,	hogy	akarsz-e	közénk	tartozni!

A	próbák	helyszíne:	az	Ácsi	Gárdonyi	Iskola
(az	Igmándi	úti	bejárat	felől)

Vegyesen, fér�iak és nők, �iúk és lányok jelentkezését várjuk, kortól és zenei képzettségtől függetlenül (iskolásokat, 
felnőtteket, nyugdıj́asokat, anyukákat és apukákat, nagymamákat és nagypapákat egyaránt).

Belépő:
Szeresd az együttes éneklést! / Szeresd az énekkari hangzást (a sok-sok hangot magad körül)!

Kedveld a komolyzenét! / A jókedvedet ne hagyd otthon!

Várunk	szeretettel	augusztus	20.	után!
Illyés Rita 
karvezető			

Mit	kell	hozni?
MAGADAT,	a	JÓKEDVEDET,	a	csengő-bongó	HANGODAT	

- a szép zenékről mi gondoskodunk! Hozz magaddal egy barátot vagy barátnőt, egy régi iskolatársat… vagy akár a 

ÁCSI HÍREK

Társasjátékok éjszakája
 

SAJTO� KO� ZLEME� NY

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 
2021.05.28 napján meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú  felhívás 
alapján, Ács Város Önkormányzata pályázatát, 284 230 615 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

Projekt címe: Ács, Ernőmajori út útburkolat megerősítése hrsz.: 0393/1, 0260

A projekt célja az Ernőmajori szilárd burkolattal rendelkező bekötőút útburkolatának ( hrsz.: 0393/1, 0260) és 
alépítményének  felújítása, napelemes jelzőtáblák telepítése. A felújítandó út 4,00 m szélességben rendelkezik 
aszfalt burkolattal. A meglévő burkolat több helyen megsüllyedt, felületén hálós repedések jelentek meg, mely 
az alépítmény nagymértékű romlását mutatja. A burkolatszélek több szakaszon töredezettek. Az út melletti 
padka erősen elgyepesedett. Az út tetőszelvény kialakítású, a csapadékvíz elvezetését az út melletti kétoldali 
nyílt földárkok biztosítják. A felújítási szakasz a meglévő aszfalt slussztól indul és halad Ny-i irányba. A meglévő 
4,00 m szélességet megtartva a burkolat megerősítése után két réteg aszfalt terítésével kerül megerősítésre az 
útburkolat. A burkolaton látható hálós repedések szerint egyes szakaszon az alépítmény nagymértékű 
romlásnak indult, vagy teljesen hiányzik, itt a pályaszerkezet teljes cseréje szükséges. A burkolat mellett 1,00-
1,00 m szélességben a padka nyesése szükséges és helyére stabilizált murva padka építése tervezett. A 
tervezett utak csapadékvíz elvezetése, a burkolatok mellett meglévő kétoldali nyílt földmedrű árokban 
történik. A felújítandó szakasz hossza: kb. 5150,45 m

A Támogatás intenzitása:  95,00 %
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.09.30.
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Jutalomkirándulás alsó tagozatosoknak

Legeredményesebb tanulók jutalomkirándulása

ADORJÁN-HORVÁTH ORSOLYA

DANCSNÉ CSÖBÖNYEI CSILLA

Iskolánkban már hagyomány, hogy a 
legjobban teljesítő tanulók jutalomki- 
ránduláson vehetnek részt. A 2.3.4. osz- 
tályosok a Naszályi Welsh Póni Farmra 
utazhattak el. Hatalmas élményben volt 
részük a gyerekeknek, hiszen kipróbál- 
hatták a lovaglást, szamaras kocsin utaz- 
hattak. Kézműves foglalkozás kereté- 
ben szalagot díszítettek levélnyomatok- 
kal, amit azután a hajukba köthettek a 
lányok, illetve karkötőként is viselhet- 

ték. Nagy sikere volt a kemencében sült 
kakaós csigának, ami éppen ebédidőre 
készült el. Mindenki jóízűen befalta. Ta- 
nulóink közel kerülhettek a természet- 
hez, hiszen testközelben ismerkedtek az 
ott lévő növény- és állatvilággal. Kantá- 
ron vezethették a csacsikat, simogathat- 
ták a lovakat. A jókedv, kacagás, vidám 
énekszó sem maradhatott el.

Mindannyian elégedetten szálltak fel 
a buszra, amikor búcsút kellett venni et- 

től a csodálatos helytől. Megállapították 
a végén a gyerekek, hogy bizony érde- 
mes volt szorgalmasan tanulni egész év- 
ben, és igyekezni fognak jövőre is, hogy 
részt vehessenek a jutalomkirán dulá- 
son! A kirándulás útiköltségéhez a KEM-
Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány meg- 
nyert pályázata járult hozzá, a kirándulás 
egyéb költségét iskolánk alapítványa 
finanszírozta.

2022. június 14-én az Ácsi Gárdonyi 
Géza Általános Iskola felső tagozatos 
tanulói közül a legeredményesebb 
diákok jutalom kiránduláson vehettek 
részt. A császári Henryx Western City 
programjait azok a diákok élvezhették, 
akik kitűnő vagy jeles bizonyítványt 
vehetnek át a tanévzárón vagy országos 
szinten is kiemelkedő sporteredményt 
értek el a 2021/2022-es tanévben.

Diákjaink megismerték Császáron az 
egykori vadnyugati életet, hiszen a 
Western City területén minden megta- 
lálható, ami egy több száz évvel ezelőtti 
amerikai vadnyugati településen volt. 
Fogadó, bank, múzeum, továbbá akasz- 
tófa, víztorony, indián- és western múze- 
um, valamint vasútállomás életnagysá- 
gú gőzmozdonnyal. A gyerekek állatokat 
simogathattak és etethettek. Kipróbál- 
hatták célbalövő képességüket, amely- 
nek során a legügyesebb tanulók jutal- 
mat is kaptak. Legnagyobb népszerű- 
ségnek a rodeóbika örvendett, de a gye- 
rekek a kisvonatozást is nagyon élvez- 

ték. A kiránduláson való részvételt isko- 
lánk alapítványa, a „Nagy iskola kis diák- 
jaiért” alapítvány tette lehetővé.

Reméljük, jövőre is hasonlóan hangu- 
latos kiránduláson vehetnek részt lege- 
redményesebb tanulóink!
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 Hirdetési szándékát az alábbi e-mail címen jelezheti: acsihirek@gmail.com

Úszástábor a komáromi Brigetio Gyógyfürdőben

Augusztus 15.
Nagyboldogasszony napja, legrégibb 

Mária ünnepünk. Ezen a napon ünnepli 
az egyház Mária mennybemenetelét és 
egyben Magyarország oltalmazóját is. 
Az ünnep első elnevezései: "dormito"- 
elalvás vagy "pausatio"– elpihenés utal 
Szűz Mária halálára. Szent István kirá- 
lyunk volt az, aki az országot Szűz Mária 
oltalmába ajánlotta halálos ágyán, mivel 
nem volt a trónon utóda (Imre herceg 
ekkor már halott). Innen az elnevezés is 
Regnum Marianum, azaz Szűz Mária 
országa.

Sokfelé búcsúnap. Híres magyar bú- 
csújáró helyek: Andocs, Máriagyüd, 
Feldebrő, Csorna, Mátraverebély.

Az ünnep vigíliáját (előestéjét) általá- 
ban virrasztással töltik a hívek, Mária 
énekeket énekelve, imádkozva. Leghíre- 
sebb Mária énekünk a körmeneteken is 
gyakran hallható Boldogasszony anyánk 
című dal. Az asszonyok egy jelképes ko- 
porsóba Mária szobrot helyeznek, mellé 
virágokat, füveket tesznek, virrasztanak, 
majd másnap körmenetben viszik a 
koporsót. Ezen a napon szokás volt virá- 

Jeles napok augusztusban
got, gyógynövényt szedni, majd a temp- 
lomban megszenteltetni, a betegeket 
aztán ezzel gyógyították, de jutott belő- 
le a csecsemő bölcsőjébe vagy a halottak 
koporsójába is. Azt tartották, ha tűzre 
dobják a füveket, az véd a vihar ellen. A 
téli holmikat ezen időszakban kitették a 
napra, szellőztették, hogy a moly bele ne 
menjen. Dologtiltó nap is volt, sütni pél- 
dául nem szabadott, azt tartották, hogy 
a tűz ilyenkor kicsap a kemencéből. Ha 
szép, napsütéses volt az idő, az jó szőlő 
vagy szilvatermést jelentett. Néhol ke- 
resztet vágtak a gyümölcsfába, hogy bő 
termés legyen. 

A szeptember 8-ig tartó időszakot két 
Boldogasszony közének nevezték (szep- 
tember 8. Mária nap), és bizonyos mun- 
kák szempontjából kiemelt jelentőségű 
volt. Úgy vélték, ilyenkor kell ültetni a 
tyúkokat, hogy jól tojjanak. A búzát is ek- 
kor szellőztették, hogy ne legyen dohos. 

 
Augusztus 20.

Államalapító Szent István királyunk 
ünnepe. 1774-ben Mária Terézia nyilvá- 
nította országos ünneppé. Szent István 

jobbjának tiszteletére ezen a napon 
1818 óta rendeznek körmeneteket. A 
paraszti életben az aratás lezárása fűző- 
dik ehhez az időszakhoz. Több helyütt a 
templomban hálát adtak az aratás sike- 
res befejezésekor. Az őszi mezőgazdasá- 
gi munkák megkezdése előtt a faluból ál- 
talában a városokba utaztak a gazdák, 
ahol a télire szükséges vásárlásaikat in- 
tézték. Egyes vidékeken a legszegé- 
nyebb családnak a módosabbak kenye- 
ret sütöttek ezen a napon. 

A Tiszaháton azt tartják, hogy Szent 
Istvánkor mennek el a gólyák. 

 
 

Augusztus 24.
Bertalan napja, időjárásjósló nap. 

Megfigyelések szerint őszkezdő nap, 
ekkor van vége a kánikulának. A halak 
már nem nőnek tovább, a szőlőben el- 
szaporodnak a seregélyek. A Bertalan 
napi időjárásból az őszi időre következ- 
tettek, az e napon köpült vajat betegsé- 
gek gyógyítására használták. 

Az iskola június 15-én véget ért. Sok 
gyerkőc szülei azonban úgy döntöttek, 
hogy a nyári vakációt nem tétlenül tölti 
gyermekük. Több évtizedes hagyomány 
a Gárdonyi Iskolában, hogy a szünet első 
heteiben úszástábort szerveznek Both 
András tanár úr vezetésével. Így történt 
ez az idei évben is.

Három héten át több, mint nyolcvan 
kisgyerek ismerkedhetett meg a külön- 
böző úszásnemekkel, fejleszthette to- 
vább úszástudását. Volt, aki egy-egy he- 
tet töltött a sportolással, voltak, akik két, 
sőt három héten át hódoltak a vizes 
sportnak. Voltak gyerekek, akik először 
vettek részt, voltak, akik már évek óta 
rendszeres látogatói a tábornak. Reggel 
nyolc órakor indult a busz az iskola elől, 
majd a Pénzásásban is felvette a gyere- 
keket. A fürdőbe érkezve volt idő átöl- 
tözni, egy kis reggelit falatozni, játszani. 
Ezután egy órányi „kemény” munka kö- 
vetkezett. Több csoportban zajlott az 
oktatás. Mindenki a tudásszintjének 
megfelelő feladatokat kapott. A fáradt 
kislurkók ezután energiát gyűjtöttek a 
következő etaphoz, amikor már szaba- 
don lehetett gyakorolni az elsajátított 
úszásnemeket. Boldogan csúsztak a 
csúszdán, fröcsélték egymást, néha a 
kisérő tanároknak is jutott a frissítő 

cseppekből. Persze ez itt szabad volt. 
Egy óra után indult haza csapat. A busz- 
ban lelkesen beszélték meg a napi törté- 
néseket.

Reméljük, jövőre is így kezdődik a 
nyári szünet. Bízunk benne, hogy a kö- 
telező iskolai úszásoktatás mellett to- 
vábbra is lehetőség lesz arra, hogy a gye- 
rekek hódoljanak nyaranta ennek a 
sportnak, s telefon helyett inkább mo- 
zogjanak egy kicsit.

Köszönettel tartozunk azoknak a ne- 
velőknek, tanító néniknek, tanár nénik- 
nek, tanár bácsiknak, pedagógiai asszisz- 
tenseknek, akik szívesen vállalják, hogy a 
gyerekeknek örömet szereznek.

Köszönettel tartozunk, azoknak az 
oktatóknak, akik évről évre segítenek az 
úszás minden csínját-bínját elsajátítani. 
Köszönjük Both András tanár úrnak, 
hogy idén is megszervezte a tábort és 
aktívan oktatta a gyerkőcöket.

NYÉKI TIBORNÉ
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