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HIREK

Mindenkinek az asztalára kerüljön elegendő kenyér!
Dr. Szentirmai István polgármester ünnepi beszéde augusztus 20-án

Ünnep van, a nyár utolsó ünnepe minden évben augusztus 
20-a, de mi magyarok ezen a nyárvégi napon mégsem az elmú-
lást – a jó idő végét –, hanem a születést ünnepeljük, hiszen 
több mint 1000 évvel ezelőtt alapított államot Szent István 
királyunk a Kárpát-medencébe letelepedő magyaroknak, ami 
ma is megfelelő keretet ad életünkhöz. 

Ez az államalapítás a záloga Magyarország megmaradá-
sának, annak, hogy gyerekek, felnőttek, szülők, édesanyák, 
édesapák, aktív és nyugdíjas korú ácsiak együtt emlékezhe-
tünk!

A távoli múlt, 1000 év hív bennünket tisztelegni, emlékez-
ni. Bár el sem tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett a világ 
akkor, amikor Szent István királyunk élt és uralkodott, amikor 
felismerte, hogy a kereszténység felvételével, a törzsi lázadá-
sok leverésével, kemény szigorral lehet megalapozni a ma-
gyarság jövőjét itt, a Kárpát-medencében.  

Hogy egyszerű feladat volt-e szembenézni az ellenséggel? 
Félreállítani a lázadókat? Megteremteni akkor az ország egy-
ségét? Létrehozni a megyerendszert, békére törekedni a 
szomszédainkkal? Kitartásra inteni a népet?  Nem.

Nem volt az. 
S most, 2022 nyarán szükségszerű is párhuzamot vonnunk 

1000 év és a most között. 
Hogy miért? Mert más eszközökkel, más körülmények kö-

zött, de az államunk több mint 1000 éves építményének erő-
sítése most is tart. 

Ebbe a jelképes építménybe köveket rakunk. Kormányunk, 
az önkormányzatok, városok, falvak, Önök, mi.

Sokszor verítékes, keserves munkával, tűrve, szenvedve, de 
építünk. Erősítjük ebben a változó világban tágabb-szűkebb 
otthonunkat. Magyarországot és Ácsot.

Tudjuk, hogy nehéz. Sem a világban, sem az Európában zaj-
ló folyamatok nem segítik ezt az építő munkát.

Háború van a szomszédunkban, és annak gazdasági hatá-
sait nem tudjuk kikerülni, csak enyhíteni, bármennyire is sze-
retnénk.

Nehéz idők köszöntöttek ránk, és csak remélhetjük, hogy a 
józanság győz, és azok, akik sorsok, nemzetek felett döntenek, 
belátják: a háború sehová sem vezet. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Így ünnepelt Ács

A parkerdőről Júliusi csata 

Habparty a tűzoltókkal 

Senior örömtánc

Horgász szezon Horgász 

siker Nyári táborok
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Meghívók

Hogy kerül az erdő a városba?

Az erdő: gyermekként misztikus és 
titokzatos hely, valami, ami messze van. 
Messze attól, ahol lakunk, ahol élünk, 
ahol a mindennapok rendje van. Ismeret-
len, vadregényes hely, ahol szokatlan 
élőlényeket találunk: első sorban fákat 
és bokrokat, virágokat és gombát. Néha 
őzet, szarvast vagy rókát. 

Ha megállunk, rácsodálkozhatunk a 
rovarokra, az avar alatt élőlények soka-
ságára.

Az erdő: olyan, mint a város: a fák az 
épületek, közöttük az utak, élőlények 
sokasága közlekedik, táplálkozik vagy 
éppen nyugovóra tér: él!

Sokat tudunk már a körülöttünk lévő 
világegyetemről, jártunk a holdon, is-
merjük az atomokat, az erdőt azonban 
még mindig nem eléggé. Olyan bonyo-
lult rendszer, olyan csodálatos módon 
működő élőlények sokasága, ahol folya-
matos harc folyik a vízért, fényért, táp-
anyagért.

Sok fa még nem alkot erdőt: az erdő-
höz szükséges minden olyan alkotóe-
lem, ami a fák sokaságát erdővé vará-
zsolja: a gombák, a talajlakó élőlények, 

giliszták, rovarok, madarak, hüllők, em-
lősök. Ez az életközösség alkotja az er-
dőt.

Három fontos tényező alakítja az 
erdő életét: a talaj, a víz és a napfény. Ez 
a három nélkülözhetetlen elem kell ah-
hoz, hogy a föld legbonyolultabb életkö-
zössége kialakulhasson.

Ha emberi segítséggel, mestersé--
gesen hozzuk létre, soha ne hasonlítsuk 
a mezőgazdasági termeléssel: az erdő 
nem kukorica, nem búza. Hosszú évtize-
dek kellenek akár egy fiatal erdő kialaku-
lásához is. 

Az első év nagyon fontos a felnövek-
vő erdő életében: az elültetett kis cse-
metéknek a megmaradás a tét. Ültetés 
után vissza kell metszeni őket, nehogy a 
tavasszal hirtelen meginduló lomboso-
dás miatt kiszáradjon, mivel a gyökérzet 
még nem kapaszkodott bele rendesen a 
talajba. Óvni kell a közvetlen napfénytől, 
a körülötte található gyomnövényzet 
sokak számára irritáló látvány, azonban a 
kis csemetéket ezek a gyomok védik a 
perzselő napsugaraktól. Az első évben 
nem a növekedés a fontos, hanem a 

megmaradás. Akik az első nyarat túlélik, 
a következő tavaszon már növekedés-
nek indulnak: a nyárfák látványosan 
megindulnak felfelé, a szilek és juharok 
is láthatóan növekedésnek indulnak, de 
a tölgyek még „üldögélnek”. Nekik a gyö-
kérzet fejlesztése a fontos. Az apró, 
arasznyi csemeték gyökere már mélyen 
jár, a föld feletti részhez képest 5-10-
szer mélyebben. Száraz, aszályos évek-
ben 4-5 évig is képesek ezt a stratégiát 
folytatni, majd varázsütésre elindulnak 
az ég felé.

Az ember által ültetett erdőt ezért 6-
10 évig segíteni, ápolni kell, az igényei-
nek megfelelően. Ahogy növekedésnek 
indul, egyre inkább képes a perzselő 
napsütést tűrni, elkezdődik a korona fej-
lesztése, a sorok lassan összeérnek. Az 
erdő saját maga alatt képes árnyalni a 
talajt, védeni a felmelegedéstől, párol-
gástól. Addig azonban nekünk kell ezt 
megtennünk azzal, hogy az igényeinek 
megfelelően ápoljuk.

Mindannyian tehetünk egy próbát 
otthon is: a gyommentesen tartott talaj-
ba dugjuk be az ujjunkat rövid időre: na-
gyon égetni fog! A talajfelszín képes 50-
60 C° hőmérsékletre is felmelegedni, ez 
már az emberi bőrön égést okoz. Az ár-
nyékos talaj a legnagyobb melegben is 
maximum 30 C° hőmérsékletre meleg-
szik fel. A forró talaj felső rétege hamar 
kiszárad a zsenge növényekkel együtt. 
Ezért fontos a talaj árnyalása nyáron a fi-
atal erdőnél.

Az idei tavasz és nyár különösen szá-
raz és forró volt. A csemeték egy része 
kiszárad, de nem feltétlenül pusztul el. A 
fák a leveleik korai eldobásával is a kiszá-
radás ellen védekeznek. Az ősz elején a 
területet majd gondosan meg kell tisztí-
tani a gyomoktól: ekkortól nem lesz 
szükség az árnyalásra. Ezt követően le-
het felmérni a nyári aszály okozta káro-
kat és az elpusztult csemetéket pótolni.

BOROS ATTILA – erdőmérnök

Ács Város Önkormányzata és a Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és 
Városi Sportcsarnok nevében tisztelettel meghívjuk

a Sportcsarnok teljes körű fűtéskorszerűsítési munkáinak ünnepélyes 
átadására.

Időpont: 2022. szeptember 19. 

Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok
Helyszín: 2941 Ács, Igmándi u. 1., 14.00 óra

- Ünnepi beszéd, köszöntő
- Helyszín megtekintése

A programon való részvételi szándékát kérjük az alábbi elérhetőség egyikén jelezni 
szíveskedjen 2022. szeptember 14-ig:  vagy 06-20/468 6646 titkarsag@acsvaros.hu

Ács Város Önkormányzata, a Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és 
Városi Sportcsarnok valamint az Ácsi Bóbita Óvoda nevében tisztelettel 

meghívjuk
az Eszterházy-Lichtenstein-Zichy kastély tetőszerkezetének felújítása és 

héjazat cseréje
valamint

az Ácsi Bóbita Óvoda nyilászáró cseréinek és fűtéskorszerűsítési 
munkáinak

ünnepélyes átadására.
Időpont: 2022. szeptember 7. 

A programon való részvételi szándékát kérjük az alábbi elérhetőség egyikén jelezni 
szíveskedjen 2022. szeptember 2-ig:  vagy 06-20/468 6646 titkarsag@acsvaros.hu

Bartók Béla Művelődési Ház
14.00 - ünnepi beszéd, köszöntő

       - helyszín megtekintése

Bóbita Óvoda
15.00 - ünnepi beszéd, köszöntő

       - helyszín megtekintése

mailto:titkarsag@acsvaros.hu
mailto:titkarsag@acsvaros.hu
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Mindenkinek az asztalára kerüljön elegendő kenyér!
Dr. Szentirmai István polgármester ünnepi beszéde augusztus 20-án

(Folytatás az 1. oldalról)
Nehéz az életünk más szempontból 

is, hiszen ki kell igazodnunk a hírek erde-
jében, és megtalálni a helyeset, a hihe-
tőt, a hiteleset. Szinte lehetetlen. Ezért 
az egyetlen jó megoldás most is, ha a hi-
tünkre hagyatkozunk, s ha képesek va-
gyunk bízni abban, hogy akik az országot 
vezetik, erős kézzel, megfontolt, okos 
politikával irányítanak.   

Most van csak nagy szükség a Szent 
Istvántól kapott intelmekre és példára, 
hiszen Szent Istvánnak sem az volt az ér-
deme, hogy korona került a fejére és 
nem is az, hogy sikeres hadjáratokat ve-
zetett, hanem hogy lerakta a közigazga-
tás alapjait, létrehozta a vármegyerend-
szert, elterjesztette a keresztény vallást, 
és szigorú törvényeivel biztonságot te-
remtett. 

 István király sikere abban rejlett, 
hogy okosan ötvözte a nyugati mintákat 
a magyar hagyományokkal. Intelmei 
közül pedig számomra az egyik legfon-
tosabb, hogy mindenki egyenlőnek szü-
letett.

Szeretném, ha ez az elv – az egyenlő-
ség elve – megmutatkozna az önkor-
mányzat munkájában is.  

Polgármesterként szeretném, hogy 
minden ácsi ember jó minőségű szilárd 
burkolatú úton járjon. Ennek érdeké-
ben az elmúlt években is sokat tettünk 
és most is teszünk, hiszen új utak épü-
letek. Szeretném, ha a szélsőséges idő-
járásnak is ellenálló belvízelvezető-
rendszer épülne a város kritikus pont-

jain. Ezért pályázatot adtunk be, és nyer-
tünk is, hogy megoldjuk a problémát, és 
megvédjük azokat az ingatlanokat, me-
lyek veszélyeztetettek. Piacot építet-
tünk, korszerű főteret, nem hagyjuk, 
hogy az enyészeté legyen a kasté-
lyunk, ezért folyamatos a felújítása.  
Költségvetésünk stabil, bár az energia-
válság miatt a költségeinket át kellett 
tervezni, s bízunk benne, hogy tartani 
tudjuk a kiadásainkat.

A mondás szerint: „Aki a szülőföldjét 
szereti, a legnehezebb emberi sorsot 
szereti.”

A gondolat ránk is igaz. Ránk, akik ve-
zetjük ezt a várost és Önökre, akik kitar-
tanak, nem mentek el a jobb élet, a bol-
dogulás reményében, hanem itt küzde-
nek, küzdünk együtt.

És erőt meríthetünk Szent István tet-
teiből, az államalapításból, és ezzel az 
erővel tudjuk építeni hazánkat, városun-
kat, mert építeni kell Magyarországot, 
és építeni kell Ácsot. Ez mindannyiunk 
kötelessége és felelőssége.

Nagyszerű dolog, hogy az államala-
pítás ünnepe és az aratás országunkban 
egybeesik, hiszen két csodálatos dolog-
ról van szó. Ilyenkor hálát adhatunk, 
hogy jövőre is lesz kenyerünk, és köszö-
netet mondhatunk a föld művelőinek.

Tisztelt Ünneplő Egybegyűltek, 
Kedves Ácsiak!

Pont négy évtized telt el, mire a rend-
szerváltás szele végre visszaállíthatta a 
mai ünnep valódi tartalmát, bár tényle-

gesen csak 1991-ben, az első szabad 
választásokat követően került vissza 
méltó státuszába, mikor az országgyűlés 
Szent István napját a Magyar Köztársa-
ság hivatalos állami ünnepének nyilvání-
totta. Az Államalapítás Ünnepe hazánk 
egyik legrégebbi nemzeti ünnepe, az el-
ső magyar király, Szent István uralkodá-
sának és Magyarország valódi európai ál-
lammá és hatalommá válásának ünnepe.  

A legszebb ünnep, s ilyenkor nem 
szabad fukarkodni a szavakkal, gondo-
latokkal, érzésekkel.  

Wass Albert azt írja: „Szeresd a Te 
népedet, nemzetedet, jobban, mint 
önmagadat!  Tiszteld otthonodat s a 
földet, melyen élsz, hogy maradékaid 
is hosszú életet élhessenek...” 

Ezt kell hát tennünk! Dolgozni egy-
másért, tisztelni egymást, szorgalom-
mal, alázattal tenni a dolgunkat, hiszen 
mindannyian egyet szeretnénk: Ács 
olyan város legyen, ahol mindenki meg-
találja a számítását, ahol jó élni, nemcsak 
ünnepnapokon, hanem a hétköznapok 
sodrásában is. 

Úgy érzem, hogy ebbe az irányba a 
határozott önkormányzati vezetés, má-
sok megbecsülése és Ácson keresztül a 
haza gyarapítása vezet. Ezt üzeni szá-
munkra Szent István király ünnepe, és 
Ács vezetése is ezek szerint dolgozik. 

Szent István király ünnepén e gondo-
latokkal kívánok további kellemes napot 
Önöknek, és azt, hogy az elővetkező év-
ben mindenkinek az asztalára kerüljön 
elegendő kenyér!

2022. augusztus 20. – így ünnepelt Ács
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A július 2-i csata
Pulai János tollából

1849 nyár elejére a magyar szabad-
ságharc és az ország függetlenségi tö-
rekvései a csúcspontra érkeztek. Április 
elsején kezdődött a honvédsereg hihe-
tetlen győzelmi sorozata, amely a „di-
csőséges tavaszi hadjárat” néven vonult 
be hadtörténelmünkbe. Csak felsoro-
lásként, Hatvan, Tápióbicske, Isaszeg, a 
Pest előtti zseniális elterelő hadműve-
letek, amelynek eredményeképpen Vác, 
Nagysalló és végül április 26-án Komá-
rom felszabadítása. Erdélyben pedig 
Bem ért el jelentős sikereket. És mindez 
megkoronázásaként május 21-én Buda 
visszavételével felszabadul a főváros. A 
nyár elején tehát nincs számottevő el-
lenség az országban, a császári csapatok 
Pozsony környékére, a nyugati határszél-
re szorultak ki, azonban a harcértékük 
megmaradt, sőt átcsoportosításokkal je-
lentősen erősödtek is. Sajnos azonban 
néhány hét múlva magyar szempontból 
a katonai helyzet tulajdonképpen re-
ménytelenné vált, június közepétől kö-
zel kétszázezres orosz haderő tört be az 
országba. A több irányból támadó két 
európai nagyhatalom több mint két és 
félszeres túlerővel és jelentős tartalé-
kokkal bírt.

A magyar fősereg Komárom környé-
kén gyülekezett, fővezére, Görgei Artúr 
tábornok némi győzelmi esélyt abban 
látott, ha részenként, előbb a császári 
hadsereget, majd az oroszokat döntő 
csatában megpróbálja legyőzni. Győr el-
foglalása után, (jún. 28.) a magyarországi 
cs. kir. hadsereg frissen kinevezett főve-
zére, Julius von Haynau táborszernagy 
két lehetőséggel számolt. Döntő csatára 
kényszeríti a magyar sereget, vagy körbe 
veszi Komáromot, a sáncok közé szorítja 
csapatainkat, és tovább nyomul az or-
szág belseje felé. Július 2-ra tűzte ki a tá-
madás napját. Haynau hadászati célja 
Pest és Buda minél gyorsabb elérése 
volt, de Komárom útjában állt. Hogy 
mekkora haderővel áll szemben, csak 
sejtette, de pontos adatai nem voltak. 
Több dolog is erősen motiválta, elsősor-
ban a bizonyítási vágy. Gőgös, kibírha-
tatlan természete miatt tiszttársai sem 
kedvelték, tizenötéves kora óta a hadse-
reg nevelte, az volt a családja, az ottho-
na. Megalázónak tartotta, hogy az oro-
szok segítsége kell a lázadó magyarok 
leveréséhez. Ezért is hajszolta csapatait, 
hogy az oroszok előtt elfoglalja a fővá-
rost. Fűtötte a bosszúvágy is a tavaszi ve-
reségek miatt, és az sem mellékes, hogy 
az ifjú Ferenc József császár a táborában 
tartózkodott. Tehát a napiparancs sze-
rint reggel öt órakor a kijelölt hadtes-
teknek közel egy időben – egymással fel-
véve az érintkezést – kellett megindulni 
Komárom felé. A parancsban Haynau kü-
lön kiemelte, hogy a sáncokat nem kell 
megtámadni, csak a honvéd csapatokat 

a védvonalak mögé beszorítani. A terve 
szerint egy hadtesttel zárolta volna Ko-
máromot, a főerőkkel pedig indult volna 
tovább Buda felé. Komolyabb csatát 
nem tervezett erre a napra. Egykori fa-
lunk nehéz napokat élt át. A győri ve-
reség után itt vonult vissza a VII. (Poel-
tenberg) hadtest, komoly utóvédhar-
cokkal, melyet maga Görgei tábornok 
irányított nagyszámú lovassággal. Né-
hány nap múlva pedig már Ácson van 
Franz Sclick altábornagy főhadiszállása. 
Az ütközetek sora Ács felől kezdődött. 
Hajnalban Gönyűről indult Reischach 
dandár a Lovadi réten pihent egy kicsit, 
miközben az utászok hidat vertek a Con-
cón, kb. ott, ahol az új kerékpárút hídja 
áll. Átkelés után nagy iramban haladtak a 
monostori sáncok felé, egyes egységei 
pedig az ácsi erdő északi részében bon-
takoztak szét. Falunkon haladtak át a cs. 
kir. I. (Schlick) hadtest további egységei, 
melynek két dandára az ácsi erdő közép-
ső és déli részét birtokba véve, 9 óra 
körül az erdő keleti oldalára jutott ki. Ács 
és Herkály-puszta között egy lovas dan-
dár állt csatarendbe. Terjedelmi okokból 
nem részletezném, de Csémen, Nagyig-
mándon, Mocsán keresztül hasonló tá-
madó erők vonultak Szőnyig bezárólag. 
A magyar sáncrendszer, az akkor még a 
mai formában nem létező monostori 
erődtől kiindulva félkörben haladt, kö-
rülbelül a mai Komárom déli részén, 
majd a Duna irányába a Csillagerődig, 

magába foglalva tíz, várágyúkkal meg-
erősített erődöt. A monostori sáncok 
előtt volt még egy „elősánc”, melyet 
olyan hévvel rohamoztak meg a császári 
vadászok, hogy a parancs ellenére el is 
foglalták. Közben a csatatér másik olda-
lán is kedvezőtlenül alakultak a viszo-
nyok, ugyanis az osztrákok elfoglalták 
Ószőnyt, ezzel elvágva a Buda felé veze-
tő utat. Haynau, Ferenc József jelenlé-
tében kicsit „játszotta a fejét”, úgy gon-
dolta, a nap feladatai teljesítve és elren-
delte a csapatok fokozatos visszavoná-
sát a kijelölt táborhelyekre. Az osztrák 
csapatmozgásokat látva Görgei azonban 
másképp gondolta a nap lezárását. 
Klapkát elküldte a Csillag-sáncokhoz, 
hogy irányítsa a harcokat, és próbálja 
meg Ószőny visszafoglalását, ő maga 
pedig Monostorra vágtatott, ahol ta-
pasztalt harcedzett zászlóaljakkal hama-
rosan visszafoglalták az elősáncokat, és 
ezzel megindult egy ellentámadás. A 
délelőtt folyamán a mai Monostori-erőd 
és az ácsi erdő közötti részen magyar II. 
és VII. hadtestek is támadásba indultak, 
több mint 80 löveg támogatásával. A 
délutáni órákra az ellenséget többszöri 
rohammal az erdőbe szorították, ahol 
kegyetlen véres harc bontakozott ki. A 
honvédcsapatok rendkívüli hősiessége 
komoly sikereket hozott, az osztrák I. 
hadtest az ácsi erdőn keresztül mene-
külni kényszerült, az erdő nagy része 
időlegesen magyar kézre került. Görgei 
Artúr, a zseniális magyar fővezér képes-
ségeit dicséri a gyors helyzetfelismerés, 
ugyanis váratlan lehetőség adódott. Ha 
Herkály-pusztánál áttöri az ellenséges 
vonalakat, a Sclick hadtestet elszigeteli, 
és döntő csapást mér rá, mielőtt erősí-
tést kap, teljesen megváltozhat a hadi-
helyzet. Ennek érdekében minden lehet-
séges lovas erőt Herkály elé vontak ösz-
sze, még Klapka is elküldte Ószőnyből a 
III. hadtest nélkülözhető lovasságát. A 
magyar hadvezetés mindenképpen helyi 
erőfölény kívánt kialakítani, ezért a sike-
res áttörés érdekében a tüzérséget is ide 
koncentrálták. Hatalmas tüzérségi harc 
kezdődött. Több mint százötven ágyú 
tomboló küzdelme nem dönthetett. Eh-
hez a lovasság is kellett. A késő délutáni 
órákra így alakult ki a szabadságharc leg-
nagyobb lovassági ütközete. Herkály-
puszta irányába háromezer huszár állt 
fel harcrendbe, balszárnyát maga Gör-
gei, a jobbszárnyat Poeltenberg tábor-
nok vezényelte. A késő délutáni órákra 
hatalmas küzdelem alakult ki, a huszár-
századok újra és újra rendezték soraikat, 
hétszer-nyolcszor is rohamra indultak. A 
parancsnokoknak különösen nehéz fela-
dat volt a szakaszokat, századokat táma-
dó harcrendben tartani. Amikor pl. Csém 
felől az orosz tüzérség váratlanul heve-
sen tüzelni kezdett, vagy amikor a jobb 



ÁCSI HÍREK

oldalt dzsidások rohamoztak. Haynau fő-
hadiszállása távol volt a csatatértől, köz-
vetlenül nem is látta az eseményeket. 
Szerencséjére azonban kiváló, tapasztalt 
alvezérei voltak, akik olyan intézkedé-
seket hoztak, amelyek meghiúsították a 
magyar győzelmet. Saját döntésük alap-
ján jelentős lovasságot küldtek táma-
dásba Ószőny, Mocsa és Igmánd térsé-
géből, valamint a teljes orosz Panyutyin 
hadosztályt Csémről. Ezek az átcsopor-
tosítások részben oldalba kapták a ro-
hamozó huszárainkat, nem kis zűrzavart 
okozva soraikban. A koraesti órákban 
még egy tragikus esemény történt, ami 
még reménytelenebbé tette a győzelem 
kivívását. Görgei hatalmas lováról, vörös 
kabátjában, tollas kalapjával integetve, 
messziről is jól látható volt, nem csoda, 
hogy az ellenség célpontjává vállt. Egy 
tüzérségi gránát, a közelében, valószí-
nűleg a levegőben robbanhatott és ko-

ponya csontját felszakítva olyan súlyos 
sérülést okozott, hogy a várba vissza-
térve eszméletét vesztette, és csak két 
nap múlva tért újra magához. Közben jó 
hír is érkezett Ószőny visszafoglalásáról. 
Ezzel Buda felé szabad volt az út, amely 
stratégiai cél volt. Nyolc óra körül az á-
gyúk elhallgattak, a csapatok az est be-
álltával táborhelyeikre visszavonultak. A 
július 2-i csata az isaszegi csata után a 
szabadságharc legnagyobb csatája volt, 
a résztvevő felek létszámát tekintve 
pedig egyértelműen a legnagyobb, 
négyszer akkora területen zajlott, mint a 
waterlooi csata. A terv nélkül elkezdett 
csatát ragyogó helyzetfelismerések, 
gyors döntések sora jellemezte. A dön-
tőnek mondható túlerőben lévő ellenfél 
örülhetett, hogy nem szenvedett vere-
séget. Egykori falunk is sokat szenvedett 
ezekben a napokban. Jelentős csapat-
mozgások voltak, a Concón való átkelés-

hez állandó kőhíd csak itt volt, csapatok 
táboroztak a faluban, itt volt az egyik fő-
hadiszállás. Kora délután a falu határá-
ban is voltak összecsapások, belövések, 
honvédeink a Concó vonaláig verték 
vissza a császáriakat. 

Városunkban minden évben megem-
lékezünk a jeles napról. A Kossuth Lajos 
Asztaltársaság hagyományosan kerék-
páros emléktúrát szervez az egykori 
csata helyszíneire, így emlékezve a hő-
sökre (Dobsa M. https://youtu.be/-
lXrGGDIivZA). A csata 165-ik évfor-
dulójára készíttettük el az eseményeket 
bemutató terepasztalt, amely a művelő-
dési házban látható, és ugyanekkor 
2014-ben egy kisfilm is készült az Ácshoz 
közeli csatahelyszínekről. Ez utóbbi is  a 
YouTube-n nézhető meg „Ahol a dicső-
ség 165 éve megszületett” címen. 
(https://youtu.be/F8eMsfWJAvs)

Nagyboldogasszony ünnepére

5

Testvéreim! Ma az egész Egyház, a 
küzdő, a szenvedő és a dicsőséges Egy-
ház – a föld, a tisztítótűz és a mennyor-
szág – velünk együtt ad hálát, mégpedig 
örömmel és imádással a Szenthárom-
ságnak a Boldogságos Szűzanyáért. Aki-
ben láthatóvá válik – a hívő számára itt a 
földön, a tisztuló lelkek számára a tisztí-
tótűzben, az üdvözülteknek a mennyor-
szág határtalan boldogságában –, hogy 
mi is lesz akkor, amikor bennünk is meg-
valósul a teremtő, megváltó és meg-
szentelő Isten terve, az emberről és az 
egész teremtett világról elgondolt ter-
ve.

Ma ugyanis három történést állít sze-
münk elé az ünnep. Az első a Szűzanya 
földi életének vége, második a föltáma-
dása és mennybevétele, a harmadik a 
dicsősége. És Benne, a Szeplőtelenben a 
bűn minden akadálya nélkül, a sátán 
minden akadékoskodása nélkül valósult 

meg az, amit Isten rólunk, emberekről 
eltervezett. A Szűzanya, mert Isten anyja 
lett, szeplőtelen. Kegyelemként kapott 
mindent, de amit kapott, azt megőrizte, 
és mindig tette azt, amit Isten tőle el-
várt.

A Szűzanyáról a szó szoros értelmé-
ben elmondható, hogy egy közülünk, 
ember. Szűzanya haláláról a legkorábbi 
időktől úgy beszél az Egyház, hogy 
„Mária elszenderedett”, „Mária elment”. 
Nem mondja azt, hogy „meghalt”, ha-
nem „elszenderedett”, ami azt jelenti, 
hogy a lelke elvált a testétől, és felvite-
tett a mennyországba.

További különbség közte és köztünk, 
hogy elszenderedése után az ő teste 
nem látott romlást. Erről a hagyomány 
elmondja, hogy amikor Szűzanya a földi 
életének a végéhez érkezett, az angya-
lok összegyűjtötték az apostolokat – 
tizenkettő közül tizenegyet, Tamás épp 

nem volt közöttük –, s elvitték őket Je-
ruzsálembe, ahol a Szűzanya földi életé-
nek utolsó órájához érkezett. A tizenegy 
apostol körülvette és imádságával elkí-
sérte a mennyország kapujáig. Azután 
eltemették. Háromnapos késéssel meg-
érkezik Tamás is, s amikor a többiek el-
mondják neki: „Tudod…, csodákat lát-
tunk…, itt angyalok énekeltek…, olyan 
mennyei illatáradat volt a Szűzanya 
körül, hogy azt el nem tudod képzelni…” 
- akkor Tamás azt kérte: „Hadd nézzem 
meg! Szeretném még egyszer, legalább 
a holttestét látni, és elköszönni Tőle.” 
Mentek tehát, és a sírhoz közeledve újra 
érezték azt a mennyei illatot, amit a te-
metéskor éreztek. Amikor felnyitották a 
sírt, nem találták ott a testet. A sír üres 
volt.

Ne gondoljuk, hogy ez csak jámbor 
hagyomány. Tény, hogy a Szűzanyának 
nincs sírja, ahol – mint ez a szentek ese-
tében gyakori – meg lehet nézni a rom-
latlan holttestet. Ilyen sír nincs.

Mert úgy illett, hogy a Fiú, amikor már 
a dicsőségében van, meg ne feledkezzék 
Édesanyjáról, arról, aki Hozzá a legköze-
lebb volt földi életében, és annyira társa 
volt egészen a kereszthalálig! Hanem 
amikor befejezi földi életét, megőrizze 
őt a romlástól, föltámassza és elvigye 
magához.

Ahhoz pedig nem kell nagy fantázia, 
hogy a hívő lélek kicsit belesejtsen abba, 
mekkora ünnep volt a mennyországnak 
az, amikor a föltámadott Szűzanya meg-
érkezett oda, a föltámadott Krisztus 
mellé.

Mondják is az Egyház hagyományos 
imái, hogy „örvend az angyalok serege”, 
„ujjong a mennyország”, „boldogok a 
szentek, amikor látják a Boldogságos 
Szűz királynői dicsőségét.” 
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Habparty az ácsi tűzoltókkal

A gyereknapra ígértük, végül a rossz időjárás miatt el kel-
lett halasztanunk a habpartyt, ám mégsem hagytuk elmúljon 
ez a nyár egy ilyen élmény nélkül. Július végén az égiek is ke-
gyesek voltak velünk és fantasztikus jó idővel áldottak meg 
bennünket. Mi sem koronázhatta volna meg ezt a napot job-
ban, mint egy jó hangulatú habparty. Az ácsi tűzoltók hívására 
megtelt a Zichy park mosolygós arcokkal, családokkal. Mérhe-
tetlenül nagy öröm volt számunkra azt a rengeteg vidáman 
szaladgáló, sikongató gyermeket látni akik önfeledten élvez-

ték a hűsítő habot, majd pedig a hidegzuhanyt. Egy anyuka 
meg is jegyezte: jó lenne ilyet tartani ebben a hőségben he-
tente kétszer, így strandra már nem is kellene menni.

Reméljük hogy mindenki nagyon jól érezte magát. Bízunk 
benne hogy lesz még alkalmunk legalább ennyi örömöt sze-
rezni a közeljövőben is. Köszönet az önzetlen habfürdő fel-
ajánlásért Gregovics József Bobó-nak és művelődési háznak a 
vidám, zenés hangulatért és a szervezésben nyújtott segít-
ségért.

AZ ÁCSI TŰZOLTÓK
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“Mozgás, öröm, agytorna!”
FENYVES-ERDEI ANETT

A szeniortáncnak számos jótékony 
hatása bizonyított. Alaplépései kíméle-
tesek az izmok, ízületek számára, a mini 
koreográfiák kiváló memória- és orientá-
ciós gyakorlatok kellemes, fülbemászó 
muzsikára zajlanak. Ez mozgás, öröm és 
agytorna egyben, ahol baráti társaságra 
lehet lelni, átélhetjük a közösséghez tar-
tozás jóleső érzését. Egy-egy mosolygós 
táncórával hozzájárulunk testi-lelki felü-
dülésünkhöz. A foglalkozások során is-
mételjük a már megtanult táncokat és 
minden alkalommal újakat is tanulunk. 
Mindenki a saját üteme szerint halad, 
nincs teljesítménykényszer, csak sikerél-
mény – mondta el lapunknak Illés Ildikó 
Szenior okleveles Örömtánc oktató. 

A táncforma egy roadshow kereté-
ben a környéken először Komáromban 
mutatkozott be 2016-ban, ahol olyan 
hatalmas népszerűségnek örvendett 
Csirmaz Szilvia bemutatója, hogy Illés 
Ildikó a Komáromi Önkormányzat finan-
szírozásával 2018 januárjában elvégezte 
a tanfolyamot. - Büszke vagyok arra, 
hogy Magyarországon az első oktatók 
között lehetek, s arra is, hogy alig két 
esztendő után bevettek minket a Sze-
nior Örömtánc Nemzetközi Szövetségé-
be, melyben ma már 16 ország  szerepel. 
Először Komáromban hoztunk létre egy 
kisebb csoportot, majd egy városi fellé-

pésünk alkalmával Tóth Károlyné Marika 
keresett meg, hogy szeretnének Ácson 
Szenior Örömtáncot tanulni. Az első ácsi 
foglalkozáson, 2018 november 9-én 31 
fő jelent meg, ez a létszám azonban saj-
nos betegség és egyéb okok miatt mára 
16 állandó táncosra redukálódott. Egy-
egy táncóra alkalmával akár 3-4 km-t is 
megteszünk anélkül, hogy észreven-
nénk. Több csípő és térdprotézissel ren-
delkező idős táncosunk van, akiktől 
rendkívül pozitív visszajelzéseket kapok. 
Könnyebben lépcsőznek, eljárnak bevá-
sárolni, nincsenek rászorulva a családta-
gok segítségére. Nem mindegy, hogy 
mikor éri utol az embert az időskori elbu-
tulás, ez a mozgásforma ezt is segít 
késleltetni, megelőzni azt – hangsúlyoz-
ta Illés Ildikó. A csoportnak egyébiránt 

egy napos programokat, táborokat szer-
veznek, illetve részt vesznek különböző 
rendezvényeken is, legutóbb az Alzhei-
mer-kór, valamint a Tánc Világnapjához 
csatlakoztak egy egységes koreográfi-
ával, melyet 1000 táncos adott elő egy-
szerre, egy időben.

A Szenior Örömtánc 50 és 100 éves 
kor között bárkinek ajánlott mozgás-
forma, mely a nyugdíjas éveiben járó, 
magányos szépkorúaknak hasznos idő-
töltés lehet, vagy azok számára, akik 
még hosszú évekig szeretnék megőrizni 
testi, lelki egészségüket. Aki kedvet 
érez, hogy kipróbálja ezt az innovatív, ki-
fejezetten idősek számára kitalált moz-
gásformát, az látogasson el minden hé-
ten pénteken 10 órakor a Művelődési 
Házba. 

A tánc pozitívan hat testre és lélekre egyaránt. A táncolás öröme kortalan, oldja a feszültséget, életener-
giát ad, kiegyensúlyozottá, boldoggá tesz – tartják. A Szenior Örömtánc azonban – melyet 2018 novembere 
óta igen nagy érdeklődéssel figyelnek és aktívan részt is vesznek rajta az ácsi szépkorúak – egy kimondottan 
az idősebb korosztály számára kitalált, forradalmian új, közösségi mozgásforma. A Nyugat-európai 
országokban már csaknem 50 éve működik, hazánkba ugyanakkor csak nemrég jutott el. A mozgásformát 
egy német táncpedagógus, Ilse Tutt  találta ki idősödő anyósa kérésére. Hazánkban Csirmaz Szilvia népszerű-
sítette először a táncot az Osztrák Szövetség közreműködésével, Ő lett Magyarország első okleveles Szenior 
Örömtánc oktatója.
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Dübörög a horgászszezon az Ácsi Malom-tavon!

A Malom-tó, a maga 4 hektáros vízte-
rületével teljes egészében az Ács és Kör-
nyéke Horgász Egyesület gondozásában 
működik, így az egyesület vezetősége és 
a tagok közösen felelősek a halállomá-
nyért, a környezetvédelemért, valamint 
a tagság szórakozásáért egyaránt. - A 
Malom-tó területének rendbetétele 
minden évben szervezett és egyéni tár-
sadalmi munka formájában zajlik. Igye-
keztünk megragadni a pályázati lehető-
ségeket is, így sikerült vásárolnunk egy 
profi fűkaszát, amivel jelentősen köny-
nyebb a fűnyírás, illetve levegőztető gé-
pet, mellyel javítani tudjuk a vízminősé-
get, amire nagy szükségünk van ebben 
az aszályos időszakban. Sok esetben 
saját eszközökkel is dolgozunk, valamint 
– mivel csak a tó a mi tulajdonunk, annak 
környezete és bizonyos helyrajzi szám 
alatt fekvő területei az Ácsi Önkormány-
zat tulajdona – a Polgármesteri Hivatal-
tól is minden segítséget megkapunk. 

Részben a vízszint változásából, rész-
ben pedig a part kialakításából adódóan 
gyakran beomlott a partszakasz, ezt egy 
rézsű kialakításával sikerült javítani. De 
történt a területen fásítás, villamosháló-
zat-korszerűsítés, valamint kamerarend-
szer fejlesztés is. További terveink kö- 
zött szerepel a rézsűs szakaszokon lejáró 
lépcsők kialakítása, a meglévők megerő-
sítése. Emellett szeretnénk egy stéget 
készíteni lejáróval az egyesületi csónak 
részére – közölte Fikner Tamás. 

A Malom-tó halállományának zöme 
ponty, ami rendkívül népszerű halfaj. 
Ezen kívül őshonos halak is megtalálha-
tóak a vízben, úgy mint a keszeg, kárász, 
süllő, harcsa és csuka, ritkábban pedig 
amúr és balin is a horogra akadhat. El-
vétve ugyanakkor compót és néhány an-
golnát is fogtak az egyesület horgászai a 

tavalyi évben. - Haltelepítésünk egy 
esztendőben két alkalommal van, egy 
tavasszal, egy pedig ősszel. Ezen a jól 
bevált szokáson lehetséges, hogy vál-
toztatnunk kell a jövőben, a halak be-
szerzési árának drasztikus növekedése 
miatt – tudtuk meg elnök úrtól, aki hang-
súlyozta továbbá, hogy annak ellenére, 
hogy az egyesületi versenyen – ami rend-
szerint júniusban, a pontytilalom végén 
zajlik, – igen szép számú, mintegy 80 je-
lentkező indult, fontosnak tartja a sport 
népszerűsítését a gyermekek és ifjúsági 
horgászok körében is, – akiknek ösztön-
zésképpen ingyenes az egyesületi tagdíj 
– hogy a jövő nemzedéke tovább tudja 

majd vinni ezt a szép hagyományt és 
szenvedélyt Ácson és környékén.

Az Ácsi Malom-tó nem csupán a hor-
gászat szerelmesei által látogatható te-
rület. Legyen az bármilyen kikapcsoló-
dás,  szabadidő eltöltés, vendégfoga-
dás, vagy kutyasétáltatás, sporttevé-
kenység, a tó és területe, természet-
közeli volta bármelyikhez ideális helyszín 
lehet. Az Ács és Környéke Horgász Egye-
sület távlati célja, hogy a terület tulaj-
donviszonyainak rendezését követően 
minél előnyösebb pályázati lehetőség-
hez jussanak, melyek segítségével egy 
valódi közösségi színtér kialakítását 
tervezik a Malom-tónál. 

Tavasz közeledtével egyre több horgász veszi elő a télire elcsomagolt horgászfelszerelését és indul el, 
hogy ismét kedvenc időtöltésének hódoljon. A horgásztársadalom szerencséjére városunkban az Ácsi Malom-
tó éjjel-nappal várja a sport szerelmeseit. A horgászat lényege a csend, a magány, a nyugalom és a természet, 
az esetleges sikeres fogás pedig csak bónusz – tartják a pecások. Itt a jó idő, a verőfényes napsütés, amikor a 
Malom-tó szépséges természeti környezete, vadregényes nádasaival, mágnesként vonzza az Ács és Környéke 
Horgász Egyesület tagjait a vízpartra. Az egyesület taglétszáma több éves átlagot tekintve közel 500 fő, 
közülük a “fogd meg és engedd el” sporthorgászok létszáma is növekvő tendenciát mutatott az elmúlt 
időszakban – tudtuk meg az egyesület elnökétől, Fikner Tamástól. 
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Új közösségi klub indult a művelődési házban

Idén is teltházas volt a kézműves tábor

PAUER GERGELY és PÓPITY BALÁZS

PAUER GERGELY

Augusztusban új közösségi klub in-
dult az Ácsi Bartók Béla Művelődési 
Házban. A BRTK Konzol Klub már május-
ban, a gyereknapon bemutatkozott, 
ahol rengetegen érdeklődtek a tevé-

kenységünk iránt.  Korábban merült fel a 
felső tagozatos tanulókkal történt be-
szélgetések során, hogy jó lenne közös-
ségben foglalkozni a konzolok világával 
és a különböző játékokkal. Ezen felbuz-

dulva hívtuk életre a Konzol Klubot, an-
nak érdekében, hogy a fiataloknak újabb 
lehetőséget biztosítsunk a szabadidejük 
hasznos eltöltésére.

A klub jelenleg egy Xbox Series X-el, 
illetve egy Xbox 360-al várja az érdek-
lődőket, sőt lehetőség van kipróbálni 
milyen volt a pár évtizeddel ezelőtti kon-
zolvilág is. Természetesen nem csak a 
fiatalokat, hanem az idősebb korosztály 
képviselőit is szíves látjuk.  Így, ha valaki 
ki szívesen visszarepülne a gyerekkorába 
egy jót Super Mariozni, erre is meg van a 
lehetősége.

A BRTK Konzol Klub a jövőben min-
den péntek délután várja az érdeklődő-
ket egészen kora estig.  Természetesen, 
ha valakinek van saját konzolja vagy já-
téka, amit szívesen kipróbálna másokkal, 
azt nyugodtan elhozhatja. Aki szeretne 
eljönni és kipróbálni magát, annak nem 
kell mást tennie, mint belépni a BRTK 
Konzol Klub Facebook csoportba, így ér-
tesülni fog mindenről, ami a klub esemé-
nyeivel kapcsolatos. A jövőben tervez-
zük bővíteni a konzolokat és a játék-
parkot is figyelembe véve a klubtagok 
igényeit, emellett közös élménykirán-
dulásokat is tervezünk. Keress minket a 
Facebookon és csatlakozz hozzánk 
(#brtkkonzolklub)!

Idén augusztus második hetében ke-
rült megrendezésre a Bors Judit kézmű-
ves tábor az Ácsi Bartók Béla Művelődési 
Házban. A mára hagyománnyá váló tá-
bor szeretettel várt minden kézműves-
kedni vágyó gyermeket augusztus 8-12. 

között. A foglalkozások minden nap 
délelőtt 10 órakor kezdődtek és délután 
15 óráig tartottak. A táborba hét éves 
kor felett lehetett jelentkezni. Szeren-
csére a helyek nagyon gyorsan elkeltek, 
így az idei tábor is maximális létszámmal 

működött. Bazsóné Nagy Marianna, a 
foglalkozásokért felelős pedagógus és 
csapata minden nap más és más színes, 
érdekes tematikával várta a fiatalokat. A 
sokféle feladatnak köszönhetően a gye-
rekeknek lehetőségük volt arra is, hogy 
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Társasjátékok éjszakája
 

Ismét hasznosan tölthették szabadidejüket az ácsi gyermekek
az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ nyári táborában

 Július 18. és 22. között rendezte meg nyári táborának má-
sodik turnusát az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata.

Ezúttal is a 6-11 éves korosztályba tartozó ácsi gyermeke-
ket várták, a napközis táborral pedig az egyedülálló és/vagy 
dolgozó szülők számára igyekeztek megkönnyíteni a nyári 
gyermekfelügyelet megoldását. 

 Az eseménydús hét egy bemutatkozó nappal kezdődött, 
mely során a 15 gyermek csoportépítő foglalkozások kereté-
ben ismerkedett meg egymással és a családsegítőkkel. A kö-
vetkező napon a Komáromi Rendőrkapitányság munkatársai 
tartottak érdekfeszítő előadást a rendőrség tevékenységéről, 
munkaeszközeiről. A látványos rendőrkutyás bemutató után 
az apróságok a nyomozók bőrébe bújva kipróbálhatták pél-
dául az ujjlenyomatvételt is. Ezután a Rex Komáromi Állatvédő 
Egyesület munkatársai az állatmenhely munkájának bemuta-
tása mellett a felelős állattartás fontosságára is felhívták a 
figyelmet. A sok-sok új ismeret után közös mozizás biztosítot-
ta a kikapcsolódást. 

A folytatásban a tűzoltók munkájába és mindennapjaiba is 
bepillantást nyertek, majd eljött a várva várt habparty ideje, 
ahová az első táborban részt vevő, valamint a Szolgálattal kap-
csolatban álló gyermekeket is szeretettel várták. A tábor ne-
gyedik napján a Bábolnai Arborétumba kirándult a kis csapat, a 
hét zárásaként pedig közös bográcsozást tartottak, melynél 
minden lurkó lelkesen segédkezett. 

 A főbb programok mellett a hét során kézműves, sportos 
és készségfejlesztő foglalkozásokkal is várták a gyermekeket, 
akik ezúttal is sok élménnyel és egy-egy ajándékkal térhettek 
haza.  

 
Köszönetnyilvánítás

 Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő és 
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 egész hét helyett csak azokra a na-
pokra jelentkezzenek, amelyek számuk-
ra érdekes témát foglaltak magukba. Az 
egy hétig tartó eseményen a gyerme-
keknek lehetőségük volt különféle de-
kor tárgyakat is készíteni. Ilyenek voltak 
például a kalóz és hajós témában alko-
tott dísztárgyak, vagy éppen a szélcsen-
gő. Ezek mellett állatfigurákat, pohár-
alátétet is készítettek. Az ügyes kis láto-
gatók kipróbálhatták magukat a fonás, 
tűnemezelés (delfin, kutya, cica formák), 
gyöngyszövés vagy éppen a batikolás 
művészetében is.

Az utolsó napon egyéni mintás póló-
kat készítettek, melyeket természete-
sen haza is vihettek. A táborozók a napi 
öt óra foglalkozáson nem csak a kéz-
ügyességük fejlesztésével foglalkoztak. 
Gyakran dolgoztak párhuzamosan cso-
portmunkában más-más technikával, 
ami csak a hozzáértő segítőkkel: Nagy 
Kitti, Szendi Anna, Bittner Zsanett, 
Czeglédi Petra, Pulai Laura, Palkó Dóra, 
Feli Boglárka és Eszter munkájával sike-
rülhetett. A szünetekben különféle játé-

kokkal pihenték ki a nagy figyelmet 
igénylő technikákat.

Nem szabad elfelejtkeznünk azokról 
sem, akik a tábort támogatták. Köszö-
nettel tartozunk a Pirkadat Vegyesbolt-
nak, Szabó Kitti e.v.-nak, a Valiczkó KFT-
nek, a Milánó Marketnek, a Lipóti Pék-

ségnek, a Brotnetti Pékségnek, Mátyás-
né Hajnak Krisztinának és az 1 Eurós 
Boltnak a felajánlásokért. Köszönjük 
Bazsóné Nagy Mariannának, Bazsó 
Istvánnak és a csapatnak a lelkiismeretes 
szervezőmunkát és a táborvezetést! 
Találkozunk jövőre!
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Kinizsi Focitábor 2022 – Szakmai beszámoló
SIPOS ISTVÁN – Ácsi Kinizsi SC elnök

év tapasztalata alapján távolról a nagy-
szülőknél nyaraló 6-13 éves, labdarúgást 
szerető gyermekeknek lehetősége le-
gyen a szabadidő hasznos eltöltésére 
illetve igazolt labdarúgóink részére tá-
bor keretei között napi két edzéssel biz-
tosítsuk a szezon során tanultakat mé-
lyebben „bevésődni”.

A táborunk a tavalyi évhez képest is 
sikeresebbnek mondható, hisz 30 labda-
rúgó palánta vállalta, hogy a nyári me-
legben eleget tesz a tábor követelmé-
nyeinek. Szakképzett edzőink UEFA „B” 
és MLSZ „C” licenccel rendelkeznek, 
szakmai segítséget pedig az MLSZ által 
kiadott, a korosztályoknak megfelelő 
képzési anyag adott.

A gyerekeket több csapatra osztot-
tuk, így mindenki a saját korcsoportjának 
megfelelő oktatási anyagot kellett, hogy 
elsajátítson. A labdarúgás elemeinek 
gyakorlása kis játékok, alkalmazott ko-
ordináció és játékos feladatok segítsé-

gével valósultak meg. A TAO program 
adta lehetőségeket maximálisan kihasz-
nálva (locsolható füves és műfüves pá-
lya) a labdarúgást segítő technikai esz-
közökkel minden korosztálynak megfe-
lelő nagyságú terület és eszköz állt ren-
delkezésére, hogy az elképzelt felkészü-
lést végigvigye.

Az idei kirándulás a Komáromi WF 
Szabadidőparkban volt, ahol a fiatalok 
lelazították egy kis strandolással az ed-
zésmunkát. A tábort kifejezetten sike-
resnek – és reméljük továbbra is vinni -
ezt a nagyszerű kezdeményezést és 
minden nyáron tábort fogunk tudni tar-
tani fiataljainknak.

Rendkívül elégedettek voltak a szü-
lők is, mely jó visszajelzés a tábor szerve-
zőinek. Azzal zárnám soraim, mint amit a 
tábor zárásakor mondtam: „Jövőre Vele-
tek, ugyanitt!”

Szeptember 1.
Egyed napja, őszkezdő nap. (Szent 

Egyed remete a VIII. században élt Pro-
vence-ban.) Sok helyütt ekkor kezdték 
meg a búza és a rozs vetését, mert azt 
tartották, akkor bő termésre számíthat-
nak.

Erdélyben ezen a napon állnak szol-
gálatba a pásztorok. Azokat a disznókat, 
amelyeket karácsony táján akartak le-
vágni, e naptól hízóra fogták. Ha esett az 
eső Egyed napján, esős őszre számítot-
tak, ellenkező esetben szárazra. 

Szeptember 5.
Lőrinc napja, úgynevezett „rontó-

nap”. Lőrinc sok kárt csinál, például meg-
rontja a vizeket, azokban már nem lehet 
fürödni (hideg van), beleesik (máshol be-
lepisil!) a dinnyébe, azaz a nyári görög-
dinnye e nap után már élvezhetetlen 
lesz, lucskos, vízízű. 

Jeles napok szeptemberben
Szeptember 8.

Kisasszony napja, Szűz Mária születé-
sének napja. Magyarországon kedvelt 
búcsúnap. A hívő asszonyok kimentek a 
szabadba napfelkeltét várni. Úgy tartot-
ták, aki arra érdemes, a felkelő napban 
megláthatja Máriát. Bizonyos vidékeken 
ekkor kezdték el vetni a gabonát, melyet 
kisasszony napjára virradóra kitettek a 
szabadba, hogy a harmat érje, „az Úris-
ten szentelje meg”. Mint a paraszti gaz-
dasági élet fontos napja, sokfelé a cse-
lédek szolgálatba állásának napja is volt. 
A dió leverését a fáról is ekkor kezdték. 
Szép elnevezése: Fecskehajtó Kisasz-
szony napja arra utal, hogy ettől a naptól 
kezdve keltek útra a költöző madarak. 

Szeptember 15.
Hétfájdalmú Szűzanya napja. Mária 

anyai fájdalmára – melyet megfeszített 
fia halálát látván érzett – emlékezés 

napja. Nagyon régi kultusz, egyike első 
nyelvemlékeinknek, az Ómagyar Mária-
siralom is erre utal. A Pieta mint az egye-
temes emberi szenvedés szimbóluma 
vonult be a művelődéstörténetbe. Szá-
mos ábrázolása létezik a halott fiát ölé-
ben tartó Szűzanyának. Egerben ismert 
szőlőműves terminus a „fájdalmasra 
szed”, azaz a szüretet erre a napra be-
fejezi.

Szeptember 21.
Máté apostol és evangélista napja. 

Egyes vidékeken Máté hetében vetették 
a gabonát. A vetés a férfiak munkája 
volt, melyhez különféle rituálék kötőd-
nek. A vetőmagot megszentelték, a fér-
fiak megmosták a lábukat, tiszta ruhába 
öltöztek, így mentek ki a földekre. Egyes 
vidékeken a magvető a nyelve alá három 
búzaszemet tett, és a művelet közben 
nem volt szabad beszélnie. Miután a ve-

A táborunk célját, úgy határoztuk 
meg, hogy a nyári szünidőben a telepü- 
lésen és a környékén élő illetve a tavalyi 
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Horgászsikerek a szlovéniai világbajnokságon

Krocsány Gábor, az Ácsi Gárdonyi 
Géza Általános Iskola 6.b osztályos ta-
nulójának beszámolója az U15 horgász 
világbajnokságról:

„Az egész a tavalyi országos egyéni 
bajnokságon kezdődött, ami egyben a 
következő évi világbajnokságra utazó 
keret válogatója is volt. Itt sikerült be-
kerülnöm a 4+1 fős csapatba. Az idei év a 
világbajnokságra való felkészülés jegyé-
ben telt el. A helyszínről szerzett infor-
mációk beszerzése, illetve az itt fogható 
halak megismerése és a megfogásukhoz 
alkalmas technikák gyakorlása volt a fő 
cél. A helyszín a Szlovéniában lévő 

Radeče város mellett található Száva 
folyó volt. A benne lakó szilvaorrú ke-
szegek és márnák Duna melletti pecás-
ként nem voltak ismeretlenek számom-
ra. A válogatott július közepén utazott ki 
egy 4 napos tréningre, amin ismerked-
tünk a vízzel. Augusztus 2-án vette kez-
detét a hivatalos edzés, amin minden 
résztvevő ország próbálta összeállítani a 
legjobb taktikát.

Augusztus 4-én, csütörtökön egy 
megnyitó ünnepséggel kezdetét vette 
az U15 világbajnokság, ami egy pénteki 
kötelező edzésből és szombati, illetve 
vasárnapi 3 órás fordulókból állt. Az első 

nap B szektor 3. helyére sorsoltak. Itt 10 
méteres rakósbottal próbáltam minél 
több halat fogni a 4 méter mély vízben. 
Sikerült közel 3 kiló halat zsákmányol-
nom, ami a szektor 2. helyezéséhez volt 
elegendő. Sajnos a csapattársaim közül 
ketten nem voltak sikeresek, ezért a ma-
gyar csapat a 4. helyről várta a másnapi 
fordulót. Vasárnap az A szektor 3. helyé-
re kerültem. Ez szinte ugyanolyan tulaj-
donságú hely volt, mint az előző napi. Itt 
1,5 kg hallal 5. lettem a szektoromban. 
Csupán 30 dekával maradtam le a szek-
tordobogóról. A csapattársaim sajnos 
mind rossz helyezést értek el, ezért a 
válogatott visszacsúszott a 6. pozícióra. 
Egyéniben a két nap alatt megszerzett 7 
ponttal a magyar válogatott legjobbja-
ként az előkelő 8. helyezést értem el!”

Sok szeretettel gratulálunk iskolánk 
tanulójának, további sportsikereket 
kívánunk!

tést elvégezték, a vetőabroszt (ami gya-
korta a karácsonyi abrosz) a magasba 
dobták, hogy nagyra nőjön a gabona.  

Szeptember 29.
Szent Mihály arkangyal ünnepe. A 

hagyomány szerint Mihály a túlvilágra 
költöző lelkek kísérője, ő ítéli meg az em-
berek cselekedeteit az Utolsó Ítéletkor. 
Általában kezében karddal és mérleggel 
ábrázolják. Ez a nap volt az ún. kisfarsang 
időszakának kezdőnapja, azaz a lakodal-

mak ideje, mely egészen Katalin napig 
tartott (november 25.).

Gyakorlatilag az időjárás hidegre, 
téliesre fordulását hozta Mihály napja. 
Egy göcseji mondás szerint „Szent Mi-
hály öltöztet, Szent György vetkőztet.” 
Ezután már tilos volt az ágyneműt a 
szabadban szellőztetni. Úgy tartották, 
ekkor szűnik meg a legelőn a fű növeke-
dése. Az állatok viselkedéséből a téli idő-
járásra következtettek. Ha a juhok szoro-
san egymás mellé feküdtek, hosszú, ke-

mény télre számítottak. A halászó vidé-
keken úgy tartották, a halak ekkor a víz 
mélyére (az iszapba) húzódnak. A gazda-
sági év szempontjából jelentős nap, ed-
dig legeltették a réten a Szent György-
kor kihajtott marhákat. Csíkban a pász-
torok ekkor térnek vissza a havasokról, a 
jószágokat ezután a gazda gondjaira 
bízzák. A juhászok is ekkor kapják meg a 
bérüket, és általánosan ez a nap a sze-
gődtetés napja, azaz a cselédek ekkor 
költöznek új gazdához.
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