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HIREK

Ács nem lehet elég hálás országgyűlési képviselőjének, 
hiszen tudvalévő, milyen bajba jutott a város néhány évvel 
ezelőtt, amikor elszállni látszott a remény, hogy megnyert 
pályázatainkból történhet kézzel fogható építkezés.

Ám végül sikerült a lehetetlen, és ez nagyban köszönhető 
Czunyiné Dr. Bertalan Juditnak, aki április 3-án a választókerü- 
letben ismét győzött, s újabb 4 évre szóló megbízást kapott a 
választópolgároktól.

Ács is őt és a FIDESZ-t támogatta 2112 szavazattal, ami 
62%-os szavazati arányt jelent. Mögötte 940 szavazatot ka- 
pott a Baloldali Összefogás jelöltje, ami 27%-ot jelent, a Mi 
Hazánk 213 szavazattal 6%-ot ért el, a fennmaradó 5 %-on a 
Kétfarkú Kutya Párt, a Memo és Normális Élet Pártja osztozott.

Ácson a szavazásra jogosult 5591 főből 3469 fő jelent meg 
a választókörökben, ez 62,56%-os aktivitást jelent, a szavazók 
37,44%-a maradt távol csupán a voksolástól.

Köszönjük az elmúlt négy évet, sok sikert a következőhöz!

A köszönet soha nem maradhat el, ha az ember azt érzi: elért egy fontos célt, eredményt, és abban voltak segítői, 
támogatói, partnerei. Ezért szeretnék most Önöknek köszönetet mondani, hiszen együtt, közösen megcselekedtük, 
amit megkívánt nagy, közös nemzeti ügyünk, és ismét olyan kormánya lehet Magyarországnak, ami a nemzeti érdekek 
védelmének elkötelezettje. A döntéshozó Parlamentnek az Önök támogatásával én ismét tagja lehetek. Köszönöm! 
Úgy gondolom, az eltelt 5 év, amit Ácson és Ácsért Polgármester Úrral közösen megharcoltunk azért, hogy ma egy 
rendezett, gyönyörű városközpont fogadja az ide érkezőt, a sikeres pályázatok sora – amelyek révén újabb beruhá-  
zások indulhatnak a következő időszakban –, ezek adták az okot arra, hogy az Önök támogatását ilyen nagy arányban 
elnyertem. Hiszem és vallom, hogy a tisztességgel elvégzett munka eredménye mindig megtérül!

Köszönöm a bizalmukat, és ígérem, hogy miként az elmúlt évek során, úgy a jövőben is Ács mindig kiemelt helyet 
fog betölteni képviselői munkám során!  Szeretettel üdvözlök minden kedves Ácsit! 

Czunyiné Dr. Bertalan Judit parlamenti képviselő

Tisztelt Ácsiak! 

Választási eredmények Ácson 
Nyert az óvoda és a csapadékvíz 

elvezető rendszerre beadott 
városi pályázat  Húsvét 

Intézmények Hírei  Csöbönyei 
Imrétől búcsúzunk  Riport Imhof 

Jánossal  Újabb Jeles napjaink  
fásítás  Ácsi Kinizsi Sport Club 

beszámolója  
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VÁROSHÁZI HÍREK
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 

március 29-én soron kívüli testületi ülést tartott, melyet a 
helyi kábel TV is közvetített. A Képviselő-testületi ülést meg- 
előzően az anyagok kiküldésre kerültek a képviselők részére. 

· Elfogadásra került Ács Város Önkormányzata és 
intézményeinek 2022. január 1-től érvényes Közbeszerzési 
szabályzata, valamint a 2022. évi közbeszerzési terve. A sza- 
bályzat módosítása törvényi változások miatt vált szükséges- 
sé. A terv a külterületi út felújításának kivitelezését tartal- 
mazza, nyílt eljárás lefolytatásával.

· A képviselő-testület a Külterületi helyi közutak fej- 

lesztése című pályázat keretében az Ernőmajor út útburkolat 
megerősítésére vonatkozóan közbeszerzési eljárás megindí- 
tásáról döntött, valamint elfogadta a közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását és az eseti közbeszerzési szabályzatot.

· A Dunakomposzt Kft. az önkormányzati tulajdonú 
0345/2 hrsz-ú területen élelmiszerkomposztálást végezne. Az 
engedélyhez szükséges a rendezési tervben a terület beso- 
rolását mezőgazdasági övezetről gazdasági – ipari övezetre 
módosítani. Döntés született egy háromoldalú szerződés 
aláírásáról, mely szerint a tervezési munkát a Tér-Háló Kft. 
végzi, az önkormányzat, mint megrendelő, a Dunakomposzt 
Kft., mint költségviselő szerepel.

Lezárult a Zöld Város Projekt – új arculatot kapott a város szíve!

A Piac átadásával a napokban lezárult településünk legnagyobb volumenű beruházása, „A Városközponti 
funkciók, és zöldterületek megújítása Ácson” nevet viselő projekt, melynek keretében szinte teljesen új 
arculatot kapott városunk központi része. Talán nincs még egy ilyen sokat emlegetett és hosszan elhúzódó 
pályázata településünknek, ugyanis a sikeres elbírálást követően a támogatási szerződés aláírása után a 
pályázati támogatást másra költötte el az éppen regnáló városvezetés. A tényleges kivitelezési munkálatok 
2021. márciusában kezdődtek és 2021 év végére fejeződtek be. A projekt során parkolóhelyek épültek, meg- 
újult a Gyár utca útburkolata és csapadékvíz-elvezető hálózata, valamint lezajlott a zöldfelületek rendbe- 
tétele, beleértve a belváros legismertebb épülete, az Esterházy-Zichy-kastély kertjét is, melynek területén 
átadtak egy új szabadtéri kondiparkot, valamint felújították a liget megrongálódott medencéjét is.  A Piac 
ünnepélyes átadásán Dr. Szentirmai István városunk polgármestere elmondta hosszú évek után végre 
befejeződhetett ez a régen várt és nagy jelentőségű beruházás. 

– Mint mindenki előtt ismeretes, a projekt támogatási for- 
rását, 300 millió forintot az akkori városvezetés másra költöt- 
te, ami lehetetlenné tette a megvalósítást. Közben időközi 
polgármester-választás történt 2018 novemberében, ahol a 
település lakossága engem választott a város élére. Ország- 
gyűlési képviselőnk, Czunyiné dr. Bertalan Judit akkor ígéretet 
tett a forrás megteremtésére, amit jelentem, be is tartott, 
Önök is láthatják. Ismételten köszönet érte!

A megkötött szerződések bruttó összege a Gyár utca 
vonatkozásában 138.859.631 forint, a Piac építésére 

130.899.609 forint támogatást kaptunk, míg a parkosítás ösz- 
szege bruttó  62.878.915 forint volt. A projekt teljes költsége 
350.827.135 forint volt, melyhez városunk önkormányzata 
68.628.130 forint önerővel járult hozzá  – emelte ki az átadó 
ünnepségen Dr. Szentirmai István polgármester.

A Zöld Város Projekt ünnepélyes átadásán Czunyiné dr. 
Bertalan Judit országgyűlési képviselő is pulpitus mögé állt, 
aki hangsúlyozta, Ácson már régen kitűzött cél volt egy piactér 
létrehozása és a városközpont rehabilitációja, ami most, 2022-
ben végre elkészülhetett. – Ha annak idején ezt a 300 millió 
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Újabb pályázati siker
300 millió forintból újul meg a csapadékvíz-elvezető rendszer

a város öt veszélyeztetett pontján DZS

Ácson korábban megfelelő csapadékvíz-elvezetési rend- 
szer működött. A közművesítések során azonban ez javarészt 
tönkrement, valamint a karbantartásuk is elmaradt. Nagyobb 
esőzések idején több helyen is gondok vannak a városban. A 
Komáromi úton a házak fala elázik, mert az autók felverik a 
vizet. Más helyeken pincék, garázsok telnek meg vízzel. Ezen 
az áldatlan állapoton segít a részben új rendszer kialakítása. 
Sajnos az egész település csapadékvíz-elvezetését a most 
elnyert összeg nem fedezi, de a legnagyobb problémát okozó 
helyeken megoldódik a vízelvezetés.  

Az első helyszín a Dózsa György utca  – Községi utca – 
Vörösmarty utcák vonala, mellyel a Dózsa György és Községi 
utcák kereszteződésében lévő mélyponton megálló csapa- 
dékvíz kerülne levezetésre a meglévő árokba.

A második helyszín a Komáromi út Zúgó utca és a Patak 
utca közötti szakasza. A Komáromi út

a 8151 jelű Ács – Bábolna összekötő út átkelési szakasza. A 
tárgyi szakaszon a csapadékvíz elvezetése nem megoldott. Az 
úton lokális mélypontok találhatók, az útra hulló csapadék 
lefolyástalan.

A harmadik helyszín a Fő út mentén található tűzoltó- 
szertár előtti lefolyástalan terület. A Fő út ezen szakaszán az 
út mindkét oldalán burkolt és burkolat nélküli árkok találha- 
tók, ezek állapota elfogadható. A Fő út a 8151 jelű Ács – Bá- 

bolna összekötő út átkelési szakasza. A tűzoltósággal szem- 
ben lévő árokból indul a közút túloldalán egy áteresz, mely egy 
csatornában folytatódik a tűzoltóság épülete mellett, ezt kö- 
vetően telken nyílt árokként folytatódik, az általa levezetett 
víz 2279/2 hrsz.-ú közterület irányában kifolyik, ott elterül és 
elszivárog.

A negyedik helyszín az Ady Endre utca teljes hossza. Az 
Ady u. – Perger köz, valamint a Kegyelet utca – Igmándi utca 
csomópontokban lokális mélypontok találhatók, itt össze- 
gyülekezik a lehulló csapadék.

Az ötödik helyszín a Fő utcából induló Árpád utca első fele. 
Az utca érintett szakaszában jellemzően burkolt árok találha- 
tó, melyet fedéllel fedtek. Az árok állapota rossz, nem tölti be 
funkcióját, a fedelek több helyen beszakadtak, mely baleset- 
veszélyes lehet.

Ezeken a területeken kezdődik hamarosan a beavatkozás, 
ám a pályázati munka nem áll meg, a cél, hogy a város egészén 
megtörténjen a csatornahálózat korszerűsítése, ugyanakkor 
rendkívül örülünk annak, hogy az esztendő első negyedévé- 
ben a kastélytető-, a bölcsőde-, a most nyertes óvoda- és 
csatornapályázattal együtt több mint 1 milliárd forint érkezik 
fejlesztések formájában Ácsra - mondta el Dr. Szentirmai 
István polgármester.

forintost támogatást vissza kellett volna fizetnie az önkor- 
mányzatnak, az a várost csődbe vitte volna. Nem volt más út, 
mint menni és dolgozni az ácsiakért, hogy ez a 300 millió forint 
hazai forrásból kiegészítve, megerősítve meg tudja valósítani 
ezt a projektet. Ez volt a legszebb feladat, amit az elmúlt idő- 
szakban a térségben kaphattam, hiszen láttam mögötte a kö- 
zös akaratot és a közös célt, amivel az ácsiak a megújulás érde- 
kében összefogtak  – tette hozzá beszédében az országgyű- 
lési képviselő.

Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 
elnöke beszédében elmondta, a térség több településén is 
zajlanak hasonló jellegű beruházások. Hozzátette, jó látni azt, 
hogy épülnek-szépülnek a kisebb városok, falvak is a megyé- 
ben. – Több, mint 40.000 m területet érintett a kivitelezés 

Ácson, emellett 216 m-en épületrekonstrukció valósult meg, 
valamint 736 m csapadék-és vízvédelmi létesítmény is elké- 
szült a beruházás során  – közölte a számadatokat a megjelen- 
tekkel elnök úr.

Nagy volt az érdeklődés mind az árusok, mind a lakosság és 
a vásárlók részéről a Piac átadó ünnepségén. Szerencsére sok 
helyi termelő hozta ki portékáit, termékeit, hogy értékesítse 
azokat a vásározók körében. Igazán sokszínű volt a felhozatal, 
a helyiek is szívesen nézelődtek az újonnan átadott helyszínen. 
A kitűzött cél pedig a Zöld Város Projekttel megvalósult: a lét- 
rejövő minőségi infrastruktúrát és a magas szintű szolgáltatá- 
sokat, a mai kor igényei szerint felújított központi részeket és 
új létesítményeket egyre növekvő számban és kedvvel vegyék 
igénybe a városunkban és a térségben lakók. 
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“Az alkotás szeretete egy csodálatos adomány az élettől,
a művészet mindenre gyógyír!”

Kevesekre mondják csupán: egy ecsetvonással meg tudja változtatni a világot. Ecsetet pedig leginkább képző- 
művészek, festők ragadnak, hogy életre keltsék és újra átélhessék emlékeiket, addig szerzett élményeiket és vászonra 
vigyék azokat. Ha Orbán Ilona nevét említem, bizonyára valamennyi Ácson élő jól tudja, kiről van szó. Azt viszont 
kevesen tudják róla, hogy ugyan egészen kisgyermekkora óta vonzzák a művészetek és már igen fiatalon gyakran 
ecsetet ragadott az ácsi festőművész, édesanyja halála után tudta először megmutatni a nagyközönségnek műveit. 
Lonka, – ahogy az ácsiak nevezik – egész életében sokat utazott, művésztelepeken alkotott, igazi művész lélek, s 
minden alkotására saját gyermekeként tekint, éppen ezért osztotta meg lapunkkal azt is, hogy nehezen válik meg egy-
egy művétől, a munkafolyamat során olyannyira hozzánőnek a festmények, hogy szereti, ha körülveszik otthonában 
alkotásai. 40 évig volt katedrán, Komáromban és Ácson is tanította a diákokat rajzolni. De, kezdjük a legelején.

meg számára mind egészségileg, mind 
lelkileg. Édesanyja félárvaként nőtt fel. 
Egy bölcs és szerény asszony volt. – 
Mindazt, ami a felmenőinkkel történik, a 
génjeinkben mi is erősen hordozzuk. 
Úgy érzem, én apám kitartását és küz- 
deni akarását örököltem  – hangsúlyoz- 
ta az alkotóművész. – Azt vallom, hogy 
erős csak akkor lehet az ember, ha a csa- 
táit saját maga vívja meg. Nekem jutott 
belőle jópár. Nagy pofon volt az élettől, 
amikor kitűnő bizonyítvánnyal sem nyer- 
tem felvételt a gimnáziumba, ennek el- 
lenére francia tagozaton érettségiztem 
Győrben a Révai Miklós Gimnáziumban, 
majd Esztergomban szereztem diplo- 
mát a Tanítóképző Főiskolán és Szom- 
bathelyen végeztem el a rajz szakot. 
Ezen kívül Budapesten tanultam környe- 
zetkultúrát és díszítőművészetet az Ipar- 
művészeti Főiskolán. A Francia Intézet- 
ben évekig a nyelvet és a francia kultúrát 
szívhattam magamba – sorolja iskoláit a 
rajztanár. 

Az évek során a két oktatási intézmé- 
nyben összesen többezer diáknak adta 

Orbán Ilona édesapja fiatal katona- 
ként 26 hónapot töltött a bingeni halál- 
táborban, ami nehéz sorsot alapozott 

FENYVES-ERDEI ANETT

A Területi Operatív Program elnevezésű pályázaton 215 
millió forintot nyert az önkormányzat. A jó hír a napokban 
érkezett a városházára – informálta az Ácsi Híreket Dr. 
Szentirmai István polgármester. A Gyermeknevelést támo- 
gató humán infrastruktúra fejlesztése című pályázat 100%-os 
támogatási intenzitású.  

Az Óvoda köz 2. szám alatt található óvoda épületében 
működik jelenleg az Ácsi Pitypang Bölcsőde is. Ez azonban az 
önkormányzat elképzelései szerint új épületbe költözik, és a 
felszabaduló bölcsődei foglalkoztatók helyén két új óvodai 
csoport kap helyet, 50 férőhellyel növelve az óvoda kapaci- 
tását.

A jelenlegi bölcsődei részt az óvodások igényeinek megfe- 
lelően át kell alakítani. Az immáron 8 óvodai csoport számára a 
régi, használaton kívüli konyhai területen egy új tornaszoba 
létesül. A közel 30 éves épületen már régóta nem történt je- 
lentős felújítás, így jelen projektben az átalakításon túl korsze- 
rűsítésére is sor kerül.

A homlokzati falfelületekre, lábazatra a hatályos energeti- 
kai előírásoknak megfelelő hőszigetelés készítése, az elavult, 
meglévő homlokzati nyílászárók cseréje, teljes tetőhéjazat 

cseréje a bádogos szerkezetekkel együtt, a szigeteletlen pad- 
lástér födémére hőszigetelés készítése, épület körüli járda- 
burkolat és gazdasági udvarburkolat készítése, napelemes 
rendszer telepítése, belső burkolat cseréje, belső nyílászáró 
cseréje. A projekt keretén belül eszközök beszerzését is ter- 
vezi az önkormányzat: csoportszobai bútorok, tornaszobai 
eszközök, játszótéri eszközök, mosogatógép.

Az önkormányzatnak több éve engedélyezni kell, hogy 
megemelt létszámmal működjenek az óvodai csoportok. Sze- 
rencsére a születések száma nő. Ezen csoportszámmal a jövő- 
ben már kinövi Ács az óvodát. Ez teszi szükségessé, hogy a két 
bölcsődei csoport helyére két óvodai csoport kerüljön.

- Óvodánk 30 éve épült, ezért folyamatosan felújításra 
szorul. Idáig három öltözőt és szociális blokkot már saját erő- 
ből felújítottunk. Konyhánkat és a hozzá tartozó szociális részt 
pályázat segítségével újítottuk fel. A nyáron pedig már elnyert 
pályázat segítségével a fűtést korszerűsítjük, és a nyílászáró- 
kat cseréljük ki, illetve teljes körű korszerűsítést hajtunk végre 
a most elnyert forrás segítségével – tudtuk meg Dr. Szentirmai 
István polgármestertől.

Indulhat az építkezés
50 férőhellyel bővül az ácsi óvoda DZS

át a rajz és vizuális kultúra alapjait, s ta- 
nította meg őket rajzolni. A megye szak- 
tanácsadójaként 150 iskola tartozott 
hozzá. Kollégáinak munkáját a Vizuális 
Hírlevél szakmai folyóirat szerkeszté- 
sével segítette a Pedagógiai Intézetből. 
Az Ácsi Hírek alapító tagjaként rajzokat 
és díszítéseket tervezett a lapnak az 
akkori technikának megfelelően. A mai 
napig művészettörténeti előadásokat 
tart a helyi művelődési házban. 

- A lelkemből festek. Édesanyám volt 
a legkedvesebb kritikusom, akivel kiele- 
meztük a festményeimet, majd ment az 
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ágy alá, vagy a szekrény mögé, de nem 
tudtam őket másoknak megmutatni. 
Aztán jött egy fordulat, elveszítettem 
édesanyámat, s halálának első évfor- 
dulóján “Angyali üdvözlet” címmel nyílt 
meg életem első önálló kiállítása, ahol 
anyámat szimbolizálva angyalokként 
festettem meg Őt üvegre. Ettől a pilla- 
nattól kezdve tudtam megmutatni má- 
soknak is a képeimet – emlékezett visz- 
sza Lonka, akinek azóta közel 20 kiállítá- 
son tekinthette meg alkotásait az érdek- 

lődő közönség. Élete során számtalan 
technikát kipróbált. Készített szövést, 
tűzzománcot, rézkarcokat, grafikákat. 
Most legszívesebben olajjal, akryllal és 
akvarellel fest. Leginkább mediterrán 
utazásain szerzett élményei inspirálják, s 
mindig nyitott az új technikák elsajátítá- 
sára. Többségében Franciaország, Olasz- 
ország és Görögország tájai láthatóak a 
vásznain, de szívesen festi meg saját vi- 
rágait, a pandémia alatt is folyamatosan 
alkotott.

Azt gondolom, mindenki emlékszik 
2020 tavaszára, mikor is elkezdődött a 
„mi tojásfánk” története. Az előző évek- 
ben is volt persze, de azt gondoltam, en- 
nél közösen többre vagyunk képesek, és 
igen, ma már tudjuk, hogy összefogással 
igenis el tudunk érni bármit.

2020 márciusában elmondtam egy-
két embernek, mitől is lenne más a „mi 
tojásfánk”. Elmeséltem nekik, hogy Ma- 
gyar Rekordot szeretnék, és ekkor már 
értesültem arról is, hogy a Kazincbarcika 
2009-ben 13500 tojással tartja a ranglis- 
ta első helyét. Három kisgyermekemmel 
a Hartmann Hungary Kft-től vagyok itt- 
hon, és mivel jó kapcsolatban maradtam 
a céggel, gondoltam, miért is ne keres- 
ném fel őket az ötletemmel? Nem gon- 
doltam előre, hogy Vincze Attila igazga- 
tó úr hallva, mit is szeretnénk, rögtön 
12000 db tojással támogatja majd Krea- 
ti-vitÁcs csoportunkat.

2020. március első hetében meg is 
kaptuk ezt a hatalmas segítséget. A ki- 
írás is megszületett időközben a tojások- 
ra, hogy vidd haza, fújd ki, fesd be és 
hozd vissza. A Bartók Béla Művelődési 
Ház hatalmas segítségünkre volt, mivel 
az ott dolgozók osztották, gyűjtötték a 
szebbnél szebb tojásokat. Napok alatt 

Tojásfa Magyar Rekorddal 

hatalmas összefogás kerekedett. Azt 
szerettem volna elérni, hogy mindenki 
részese legyen majd a felállított rekord- 
nak, és ezért támogatókat kerestem 
további műanyag tojások vásárlására. 
Rövid idő alatt közel 2500 db tojást tud- 
tunk beszerezni, amelyet a bölcsödébe, 
óvodába, iskolába vittem, kérve a veze- 
tők segítségét, hogy fessék be a gyerek, 
hogy ezeket is fel tudjuk majd tenni a 
fára.

Ezután sajnálatos módon, március 
közepén életbe lépett a pandémia, a mű- 
velődési ház is bezárta ajtaját, a tojáso- 
kat pedig gondosan tárolni kezdték. 
Nem volt mit tenni, a rekordkísérletet el 
kellett halasztani, és ezt 2021-ben is 
átéltük.

2022-ben viszont szabad kezet kap- 
tunk. Mindössze 3 héttel a rekordkísér- 
let előtt eldöntöttük, hogy április 16-án 
megvalósítjuk azt, amire 2 évet vártunk.

A tojások a Bartók Béla Művelődési 
Házban pihentek egészen ez év április 5-
ig, amikor is újra számolva 11700 db ép 
tojás várt ránk.

A rövid idő alatt újra átélhettük azt az 
megmozdulást, amit két évvel ezelőtt. 
Napokon belül sokan jelezték, hogy van 
náluk festett tojás, amit a 2 évvel ez- 

előtti felhívásunk óta tárolnak. Renge- 
teg segítséget kaptunk a felfűzéshez is. 
A városi és a Pénzásási Nyugdíjas Klub- 
ban közel 5000 db tojást fűztek fel. Na- 
gyon sokan a délelőtti és esti órákban 
napokon keresztül bejártak a művelő- 
dési házba 10 db-os láncokra fűzni a hí- 
mes tojásokat. Elmondani is nehéz len- 
ne, mekkora összefogást és mennyi időt 
vett igénybe mindaz, ami napok alatt 
történt. Április 14-én (csütörtökön) este 
összeszámolást tartottunk, és megdöb- 
benve, de hatalmas örömmel tapasztal- 
tuk, hogy 16500 db tojás várja a szombat 
reggeli hitelesítést.

A közterületen álló platánfa feldíszí- 
tése volt a célunk már két évvel ezelőtt 
is. Ezért a tűzoltóság segítsége és a négy 
civil kosaras autóról való díszítés látvány- 
ra sem volt mindennapos. Ezek megszer- 
vezése, illetve a hatóságok értesítése 
nagyon gyorsan és hatékonyan történt. 
Mindenkiben egy cél lebegett, hogy 
Ácson Magyar Rekordot fogunk véghez- 
vinni. Eljött a nap. 2022. április 16-án 
reggel 8 órakor a Magyar Rekordok 
számláló biztosa megérkezett, és hitele- 
sítette a Bartók Bála Művelődési Házban 
gyűjtött tojások számát, ami ekkorra 
16710 db lett. A fához kiérkezve helyi 
felajánlásokból sütemény és üdítő várta 
a kilátogatókat. A fát 9 órakor elkezdték 
díszíteni, majd egy helyi hölgy által készí- 
tett Hartmann logóval ellátott és egy 
Ács címerét ábrázoló tojást kaptunk, és a 
legnagyobb tojásként egy strucctojás is 
érkezett.

11 óra után Dr. Szentirmai István 
polgármester úrral és Vincze Attilával, a 
Hartmann Hungary Kft. igazgatójával 
utoljára emelkedtünk fel a kosárban, 
hogy felhelyezzük a három előbb emlí- 
tett tojást. Pár pillanat múlva már tud- 
tuk, hogy sikerült, 16650 db tojás volt 
fenn a fán. Ezzel Ács bekerült a Magyar 
Rekorderek közé, mint legtöbb hímes 
tojással díszített tojásfa készítője.

Hálás vagyok mindenkinek, aki segí- 
tett, és elmondhatatlanul büszke, hogy 
egy apró ötletből ilyen szintű összefo- 
gást tudtunk kovácsolni, mellyel orszá- 
gosan elismertté váltunk.

Támogatóink: Hartmann Hungary 

VARGA ÉVA – KretivitÁcs

Orbán Ilona ugyan már most is “meg- 
zenésíti” festményeit, hiszen van, hogy 
zongorával ad zenei aláfestést művei- 
nek, ezt a tehetségét szeretné a jövőben 
fejleszteni, s reményei szerint minél 
több önálló kiállításon mutathatja meg 
egyedi alkotásait. Végezetül azt mondja, 
az alkotás lehetősége mindenki számára 
adott. Aki még nem érezte, milyen nagy 
öröm alkotni, bátran kezdjen hozzá, 
amihez kedve van, amit a szíve diktál.
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Kft, Háromházi György, Tóth Károly és 
családja, Heróldné Hájos Júlia, Nagy 
Miklós, Nagy Sándorné, Héregi Péter, 
Ácsért Fejlődés Alapítvány, Janibex Bt,  
Vitáris Etelka, Voda Aurél és családja, 
Németh cukrászda, Márti virágbolt, 
Vodáné Tóth Éva, Molnár cukrászda, 
Piskóta kávéház, Veszprémi Gyula és 
családja, Erdélyi Árusok Ács, Varga 
Béláné, Valiczkó bolt, Pizza Tanya, Petró 

Tibor, Tasi Doloresz, Borbás Best Kft, 
Külön köszönjük: a Bartók Béla Műve- 

lődési Háznak, az ácsi és komáromi tűz- 
oltóknak, az ácsi polgárőröknek, a közte- 
rület felügyelőnek, a rendőrségnek, a 
Pitypang Bölcsődének, a Bóbita Óvodá- 
nak, a Gárdonyi Géza Általános Iskolá- 
nak, a Városi és Pénzásási Nyugdíjas Klu- 
boknak, Hegedüs Róbertnek, Hegedüs 
Péternek, Tóth Gábornak, Kelemen 

Tamásnak és családjának, Samai Mihály- 
nak és családjának, Varga Bélának, 
Németh Zoltánnak, Pipics Józsefnek, 
Nagy Juliannának, Tóth Lajosnénak, 
Tóth Ilonának, Somogyiné Lentulai 
Eszternek, Pauer Gergelynek, Varga 
Zsuzskának, Dr. Dobsa Juditnak és nem 
utolsó sorban a családomnak.

Köszönöm mindenkinek, akik a tojásfa akcióban részt vettek. Példa rá, hogy kitartással, összefogással és szervező 
készséggel sok mindent meg lehet oldani. Kitartással, mert a járvány miatt 2 évet csúszott a dolog, de ez nemtörte ketté a 
tenni akarást. Összefogással, mert a kicsitől a nagyig, a bölcsődéstől a nyugdíjasig mindenki beleadta munkáját a cél 
eléréséhez. Szervező készséggel, mert nem magától alakultak a dolgok, hanem elsősorban az ötletgazdától, Varga 
Évától és sok segítőjétől.

                                    Még egyszer hálás köszönet: Dr. Szentirmai István
polgármester

Csöbönyei Imre Ácson született, 
1945-ben. Az általános iskolát helyben, a 
középiskolát a komáromi Jókai Mór Gim- 
náziumban végezte el.

Érettségi után a Mosonmagyaróvári 
Agrártudományi Egyetemen agrármér- 
nöki, majd a Gödöllői Egyetem Mezőgaz- 
daság- tudományi Karán növényvédelmi 
szakmérnöki képesítést szerzett. Az 
egyetem után az Ácsi Cukorgyárnál he- 
lyezkedett el, ahol végigjárta a ranglét- 
rát gyakornoktól, mezőgazdasági igaz- 
gatóhelyettesi beosztásig.

Cukorgyári munkásságával megszi- 
lárdította a körzet korszerű répater- 
mesztését, és szakértelme lehetővé 
tette a szomszédos országokba irányuló 
répa-és termesztéstechnológiai rend- 
szer exportját. 

A Cukoriparban különböző tisztsége- 
ket viselt, és szakmai tudásának elisme- 
réseként a Sopronhorpácsi Répater- 
mesztő Intézetben és Géntechnológiai 
Állomáson, valamint a Cukorrépa című 
folyóirat szerkesztőbizottságában is te- 
vékenykedett. Sok országba kapott 
meghívást répatermesztésben elért 
eredményei következtében, még Közép- 
és Dél-Amerikában is megfordult. Ezek a 
szakmai utak is bővítették tudását. A 
cukorgyárak privatizációja után az Agra- 
na International Magyarországi Mező- 
gazdasági Bizottságának tagja lett.

Munkásságát számos elismerés jutal- 
mazta. Megkapta a Mezőgazdaság és 
Élelmiszeripar Kiváló Dolgozója minisz- 
teri kitüntetést. A Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Tudományos Tanács a 

MÉTE-25 plakettal jutalmazta. Növény 
és talajvédelmi szakmérnökként végzett 
igényes szakmai tevékenységét oklevél- 
lel és Aranyfokozatú minősítéssel ismer- 
te el.

Az Ácsi Cukorgyárnál eltöltött 32 év 
munkaviszony után 2002-ben a telepü- 
lési önkormányzati választásán elnyerte 
a polgármesteri tisztséget, melyet két 
cikluson át 2010-ig töltött be, majd 65 
évesen nyugdíjba vonult.

Polgármesterként mindent megtett, 
hogy a település működése zökkenő- 
mentes legyen, munkálkodása alatt je- 
lentősen csökkent az önkormányzat 
hitelállománya. Az előző ciklusokban 
nagy infrastrukturális beruházások való- 
sultak meg, amelyek során saját erőn 

felül hitelek felvételére is sor került. E 
beruházások szükségességét soha nem 
kérdőjelezte meg, mert ezzel a település 
közműellátása az elvárt szintre jutott. Az 
adósság törlesztése viszont jelentős 
forrásokat igényelt és csak szigorú költ- 
séggazdálkodással lehetett egyensúly- 
ba tartani a költségvetést. Polgármes- 
tersége alatt az adósságállomány mint- 
egy 500 millió forinttal csökkent. Mind- 
emellett munkálkodása idején számos 
pályázatot nyertek el, amihez az önrészt 
sikerült biztosítani. Ezekből a teljesség 
igénye nélkül emelnék ki párat: az intéz- 
mények nyílászáróinak cseréje és fűtés- 
korszerűsítése, a Batthyány, Ifjúság és 
Nyárfa utcák burkolatának megújulása, 
a volt gyógyszertár egészségügyi köz- 
ponttá alakítása, a fejlesztések közül 
egyik legfontosabb az iskolák és óvodák 
korszerűsítése, bővítése és bölcsőde lé- 
tesítése. A település életének fontos 
eseménye volt a „Városi Cím” elnyerése 
2007-ben, mely ugyan eszmei értékű, de 
utat nyit a jövőbeni fejlődésnek.

Polgármesteri tevékenysége alatt 
több alapítvány létrejöttén munkálko- 
dott:

-Ács Labdarúgásáért Alapítvány (fia- 
tal sportolók támogatásáért) 

-Ácsi Cukorgyár Történeti Múzeuma 
Alapítvány

Kossuth Lajos Asztaltársaság újra 
életre hívásában is volt része.

-A Kossuth-szobor létesítéséhez és a 
park kialakításához jelentősen hozzájá- 
rult, mely méltón lehet városunk büszke- 
sége.

Kedves Gyászoló Család! Kedves Gyászoló Egybegyűltek!
Nemcsak Ács város polgármestereként, hanem megrendült jó ismerősként is állok itt szolgálati elődöm Csöbönyei 

Imre ravatalánál, tudván, hogy a fájdalom enyhítésére – amit mindannyian érzünk – kevés a szó, kevés a könny, kevés az 
ölelés. Csöbönyei Imre nagyrabecsült polgára volt városunknak. Távozásával veszteség érte Ácsot, az egész közössé- 
günket, hiszen sokat dolgozott a városért, és munkájában a becsület, a tisztesség és emberség mellett a szülőföld iránti 
elkötelezettség volt a zsinórmérték.

Így búcsúzott a város nevében Dr. Szentirmai István polgármester
Csöbönyei Imrétől, Ács korábbi polgármesterétől…
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-A közbiztonság javításáért munkás- 
sága alatt megalakult a Polgárőrség, újra 
működik a Rendőrállomás, és létrejött 
az Önkormányzati Tűzoltóság Ács köz- 
ponttal.

-Igyekezett a helyi gazdálkodó szer- 
vekkel a jó együttműködésre és mindent 
elkövetett, hogy új munkahelyek jöhes- 
senek létre.

-Komárom-Bábolna Többcélú Kistér- 
ségi Társulás Pénzügyi Bizottságának 8 
éven át volt az elnöke.

-Nagy sportbarát volt, nemcsak mint 
szurkoló és támogató, hanem aktív sport 
évei is voltak. Sportot támogató munká- 
jáért a Megye Kézilabdasportjáért elis- 
merő oklevelet kapott

-Munkáját 40 éven át, a településen 
végezte. Az elmondottakból érezhető 
az Ácsért, az itt élő emberekért való 

tenni akarása, az előbbre jutásukért való 
ténykedése. Szerényen, tisztességgel 
végezte a rábízott munkát, vezetőként is 
megőrizte közvetlenségét, jóindulatát.

Kedves Imre! 
Te megvívtad az élet harcát, amit mi is 

teszünk, és folytatunk. Sok völgyet fel- 
töltöttél, sok halmot elhordtál, sok gör- 
be utat kiegyenesítettél. Előttünk jártál, 
és példát mutattál. Most rajtunk a sor, 
utódokon, hogy az örökségedet jól fel- 
használva folytassuk a munkát!

Hiszünk a Mindenhatóban. Hiszünk 
abban, hogy célja volt Veled, s célja van 
most is, amiért elszólított. Hogy nem 
távoztál, hanem figyelsz bennünket oda- 
fentről. Hogy szemed ott is szeretett vá- 
rosodon tartod, és vigyázod családodat, 
és bennünket, akik itt maradtunk. Ezért 

mondunk imádságot, s adunk hálát ak- 
kor is, amikor nagyon nehéz, de remény- 
kedünk, hogy majd viszontláthatjuk egy- 
mást. Békesség legyen Veled, könnyű 
Néked a föld, s a Jóisten áldása kísérjen 
égi utadon!

Mi keresztény emberek hitünkből fa- 
kadóan tudjuk, hogy a halál csak átme- 
neti állapot, a halál mögött ott az élet, 
ott a végső találkozás. Addig, amíg min- 
dennek eljön az ideje, gondoljunk Arany 
János soraira: 

„Midőn a roncsolt anyagon 
Diadalmasan lelked megállt;

S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
 Indult nem földi utakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk,
A lélek él: találkozunk."

„Pedagógusként mindig arra törekedtem, hogy a végzős diákok tisztességes,
becsületes emberként hagyják el az alma mater kapuját!”

Beszélgetés Imhof János egykori iskolaigazgatóval

Mindannyian emlékszünk az iskolás éveinkre, fiatalkorunk meghatározó tanítóira, tanáraira. Az egyik 
ilyen ikonikus ácsi pedagógus Imhof János, aki évtizedek óta a helyi közélet kiemelkedő alakja. 1967-ben fia- 
tal pedagógusként kezdett dolgozni a II-es számú, később Jókai Mór Általános Iskolában földrajz-rajz, majd 
testnevelés és technika szakos tanárként. Ebben az évben indult először felső tagozat az oktatási intézmény- 
ben, melynek Imhof János lett az úttörővezetője egészen a rendszerváltásig. A hosszú tanári évek során az 
iskola tanulóival igyekezett mindig bizalmas kapcsolatot kialakítani, mely a kölcsönös tiszteleten alapult. 

- Mindig jó érzéssel gondolok vissza 
az iskolára, valamennyi pedagógusra és 
a diákjaimra. Sok olyan információt és 
tudást próbáltam számukra átadni, ami 
a tankönyvekben nem szerepelt, viszont 
az életben nagy szükségük volt rájuk a 
gyakorlatban. Valahogy más szellemiség 
volt akkoriban az iskolákban, mint most - 
mondja a nyugalmazott pedagógus.

A rendszerváltás évében az iskola ko- 
rábbi igazgatója nyugdíjba vonult, így 
1990-ben Imhof János vette át az intéz- 
mény vezetését, egészen 1995-ig, ami- 
kor egészségügyi problémája miatt nem 
tudta tovább ellátni vezetői teendőit.

Egy nagyon ütőképes, szakmailag 
rendkívül felkészült tantestületet vett 
át Imhof János 1989-ben, a diákokkal 
megannyi szakmai és tanulmányi verse- 
nyen szerepeltek kiváló eredménnyel 
nemcsak iskolai, hanem megyei és orszá- 
gos szinten is. 

- Az akkori iskolaszövetkezet és az 
ÁFÉSZ támogatásával sátrakat vásárol- 
tunk, és minden nyáron tárborba vittük a 
gyerekeket. Pedagógiai pályám során 
mindig arra törekedtem, hogy a végzős 
diákok tisztességes, becsületes ember- 
ként hagyják el az alma mater kapuját – 
tette hozzá Imhof János, aki úgy véli, 
városunk jó úton halad, a fejlesztések 
látványosak, a vezetés mindent megtesz 
Ács előrehaladásáért. A Pénzásási Álta- 
lános Iskola is egy korszerű, minden 

igényt kielégítő oktatási intézménnyé 
nőtte ki magát az évek során, azonban az 
egyre csökkenő gyermeklétszám a cso- 
portok megszűnéséhez vezethet, erre 
kifejezetten ügyelni kellene – hangsú- 
lyozta az egykori iskolaigazgató. 

A helyi közéletben azonban napjaink- 
ban is aktívan szerepel, hiszen az Ácsi 
Nyugdíjas Klub oszlopos tagjaként 
oroszlánrészt vállal a városi rendezvé- 
nyek szervezésében, azok támogatásá- 
ban. 

- Többszáz ember számára főzünk, 

dekorálunk, rekordkísérleteket vég- 
zünk, országjáró és külföldi kiránduláso- 
kat szervezünk, természetesen ameny- 
nyire egészségi állapotunk engedi. Ez a 
munka összehozza az embereket, akik 
várják és igénylik is ezeket a találkozókat 
- mint mondja. 

Imhof Jánosnak az előbbiekben emlí- 
tett munkájáért, valamint a városért 
végzett kimagasló tevékenységéért, s 
mert évekig önkormányzati képviselő- 
ként is támogatta a város elképzeléseit, 
településünk a tavalyi évben Ács Váro- 
sért Díjat adományozott számára, me- 
lyet Dr. Szentirmai István polgármester- 
től vehetett át egy ünnepi testületi ülés 
keretein belül. 

- Nagyon sok munkám van ebben, 
amit nagy örömmel végeztem a váro- 
sért. Nem vártam ezt a kitüntetést, de 
rendkívül jól esett, hogy felismerték és 
elismerték az Ácsért végzett tevékeny- 
ségemet – hangsúlyozta lapunknak a 
díjazott. 

Nyugdíjas éveiben különleges időtöl- 
tést választott magának Imhof János: 
1998 óta maketteket készít. Méghozzá 
olyan indíttatásból, hogy a gyerekek kör- 
be tudják járni és fel tudják eleveníteni a 
magyar történelem ikonikus épületeit, 
helyszíneit, szemlélteti az ott és akkor 
történt eseményeket. Ehhez a munká- 
hoz pedig elengedhetetlen a türelem, 
precizitás, anyagismeret, valamint egy 

FENYVES-ERDEI ANETT
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A húsvét a kereszténység legna- 
gyobb ünnepe, egyben a tavasz eljöve- 
telének, megújulásnak és újjászületés- 
nek ünnepe is. Fontosnak tartjuk intéz- 
ményünkben, hogy a gyermekek hagyo- 
mányainkat megismerhessék, megőriz- 
zék, továbbvigyék. A 2021/2022-es ne- 
velési év kezdetét is meghatározta a 
járványhelyzet. Úgy érzem, hogy a nehéz 
időszak után szükségünk volt rá, hogy 
végre a szülőkkel és gyermekekkel 
együtt kézműveskedve, készülve várjuk 
az ünnepet. 

2022. április 6-án délután 17 órai kez- 
dettel került sor a kézműves szöszmö- 
tölő megtartására, a bölcsődébe járó 
gyermekek, szüleik és testvéreik részvé- 
telével. Az ünnepi díszbe öltözött böl- 
csőde egyik csoportjában az intézmény 
vezetője és dolgozói várták az alkotni 

vágyókat. Családias hangulatban, egy- 
mással beszélgetve, vidáman telt el a 
délután.

Készülhetett bárány, amit egy pálcá- 
ra ragasztva könnyedén foghatnak meg 

az apró gyermekkezek, mellyel bábozni 
és mondókázni is lehet. Nyuszival és to- 
jással díszített képeslapokat is alkothat- 
tak, kreatívan, továbbgondolva. A leg- 
népszerűbb a tojásból kibújó, mozgat- 
ható kiscsibe volt, amihez a következő 
mondókát mondhatják a kicsik és a 
nagyok: „A kiscsibe, nagy buksi, a tojás- 
ból most bújt ki.

Bámulja a világot, ő még ilyet nem 
látott!”

“Az élet gazdagabb lesz,
ünnepibb és emberibb,
ha megtöltöd a hétköznapok percét a 

rendkívülivel,
az emberivel, a jóindulatúval és az 

udvariassal;
tehát az ünneppel.”

(Márai Sándor)

Húsvéti kézműves szöszmötölő a bölcsődében
HOZMANN ZSOLTNÉ

különleges látásmód, amivel – valljuk be 
– Imhof János rajz szakos tanárként a 
kezdetek óta rendelkezik. 

- Leginkább természetes anyagokat 
használok a makettek készítésénél. El- 
sőként a Komáromi Erőd kicsinyített má- 
sát készítettem el, aminek akkora sikere 
volt, hogy sorra kezdtek érdeklődni utá- 
nam, így ki kellett váltanom a vállalkozói 
igazolványt, s azóta ezzel foglalkozom. 
Azóta templomok, iskolák, várak készül- 
tek, s olyan nyugalmat ad számomra, ami 
vélhetően jelentős szerepet játszott az 

egészségi állapotom normalizálásában. 
Azóta 54 makettje készült el, melyek 

az ország 23 pontján helyezkednek el, 
jelenleg egy szomszédos település kato- 
likus templomának makettjén dolgozik. 
A munkában segítsége is akad, hiszen 
lánya – akinek első makettjét készítette – 
előszeretettel támogatja a kicsinyített 
mások megálmodásában és kialakításá- 
ban, igen kreatív, így nagy öröm számá- 
ra, hogy a jövőben lesz olyan családtag, 
aki továbbviszi az általa megkezdett 
értékes munkát. 

Tavaly hagyományteremtő szándék- 
kal indított fásítási akciót a városveze- 
tés, kapcsolódva az országos faültetési 
programhoz.

Akkor a város különböző helyszínein, 
harminc fát ültettek el önkéntesek, ame- 
lyeket pályázaton nyert el a település. 

Folytatódott a faültetés településünkön
Nagy Tamás

Akkor az önkormányzat úgy határozott, 
hogy saját erőből is vásárol fákat és ren- 
dezettebbé varázsolja a település utcáit.

Az elmúlt hetekben – folytatva az 
előző évben elkezdett fásítást –, több 
helyszínen is: a Bem József utcában, a 
Magyar utcában és a Zrínyi utcában csak- 

nem ötven fát ültettek el a helyiek. 
Öröm, hogy folytatódott ez az akció, 
amelynek köszönhetően rendezetteb- 
bek és zöldebbek lesznek a város utcái. 
Szokták mondani, hogy "aki fát ültet, 
bízik a jövőben."

Mi bízunk Ács jövőjében!
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Ácsi népdalokat énekeltünk a református templomban

A Magyar Rádió Gyermekkórusa, pontosabban a 6. R osz- 
tály volt a vendégünk április elején. A hatodikosok Szilágyi 
Katalin osztályfőnök és Walter Judit kórusvezető kíséretében 
látogattak el Ácsra egy különleges apropó kapcsán.

Kodály Zoltán nyomában járják az országot a kórus tagjai, 
és minden olyan települést felkeresnek, ahol Kodály megfor- 
dult gyűjtőmunkája során. Kiderült, hogy Ácson is járt 1922-
ben, és sikerült  is néhány helyi népdalra szert tennie, amit 
nemcsak hallhatott a közönség a református templombeli 
koncerten, hanem meg is tanulhatott.

A kórust Gerecsei Zsolt esperes úr köszöntötte a zsúfolásig 
megtelt templomban. A tiszteletes sok szép gondolatot osz- 
tott meg a vendégekkel, többek között kiemelte, hogy ahogy 
sok száz év kultúrája rakódott össze a népdalokban, úgy a 
templom falai is évszázadokat ölelnek fel.

Walter Judit kórusvezetőtől megtudtuk, hogy a kórusta- 
gok heti hat órában foglalkoznak a kórusmunkával az ének-
zene órák mellett, és Kodály Zoltán születésnapjának 140. 

évfordulója alkalmából indultak el a híres zeneszerző nyomán. 
A környékünkön még Császáron, Szomódon és Bakonybélben 
adtak koncertet a gyerekek.

A Kodály által a környékünkön összegyűjtött népdalok mel- 
lett Haydn, Mozart és Beethoven szerzeményeket is hallhat- 
tunk a kórustól. Az eseményen az Ácsi Gárdonyi Géza Általános 
Iskola tanulói és az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
Idősek Klubjának tagjai mellett városunk intézményeinek 
dolgozói és a helyi lakosság is kíváncsi volt a produkcióra.

A fellépést követően kisebb sétát tettünk a városban a 
kórus tagjaival. A szemerkélő eső ellenére nagy figyelemmel 
hallgatták a növendékek Pauer Gergely rövid előadását váro- 
sunk történelméről a kastélyparkban. Végül a parkban felállí- 
tott húsvéti dekorációt is sikerült birtokba venni egy közös kép 
erejéig.

Kodály gyűjtőmunkája ránk is hatással volt, hiszen a kórus 
előadásán keresztül komoly élményekkel gazdagodtunk mi, 
ácsiak. Öröm volt vendégül látni ezt a vidám és lelkes művész- 
csapatot.

BALOGH ATTILA

Rácz Hunor, 6.c osztályos tanuló az 
idei tanévben részt vett az Országos  
Online Tanulmányi Versenyen matema- 
tikából.

Ebben az évben a verseny a Világtá- 
joló nevet kapta, ezzel is utalva arra, 
hogy a matematika világa milyen nagy és 
sokrétű. A feladatok között szerepeltek 
játékos fejtörők, grafikon olvasásos fel- 
adatok, tananyaghoz kapcsolódó felada- 
tok. A feladatokhoz sokszor videók, ké- 
pek is tartoztak, melyek segítették a 

Matematika siker az iskolában
FÜLÖP MÓNIKA

megoldást. A verseny 6 fordulóból állt, 
minden fordulóban 10 feladatot kellett 
megoldani, és a feladatlapokra összesen 
180 pontot lehetett kapni. Hunor össze- 
gyűjtött végleges pontszáma 158 pont 
volt. Ezzel a nagyon szép 6. helyet sze- 
rezte meg.

Gratulálunk és további sok sikert kívá- 
nunk a következő évek versenyihez.
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Költészet napján verseltek
az Idősek Klubjában

Az idei évben is megrendezésre került a költészet napja az 
Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központban. Az alkalmat meg- 
előzően a klubtagoknak lehetőségük volt kiválasztani a fela- 
jánlott költeményekből egyet, mindenkinek a saját kedvére 
valót. Az idősek közül néhányan pedig kedvenceiket hozták 
magukkal erre az alkalomra.

A rendezvényt Gerencsérné Járóka Erzsébet intézményve- 
zető nyitotta meg köszöntő szavaival és néhány idekapcsoló- 
dó gondolattal: Egész életünket végigkíséri az irodalom és a 
költészet. Már kisgyermek korban is találkozunk versekkel. Kisis- 
kolásként tanulásuk, elemzésük talán kihívás lehet, később mégis 
jó szívvel emlékezünk vissza ezekre az időszakokra.  Büszkévé tesz 
minket, hogy némely sor talán évek, sőt évtizedek múlva is isme- 
rősen cseng számunkra. 

A programot követően az izgalom nem ért véget, hiszen a ver- 
sek az idei évben online formában is elérhetővé váltak. Büszkék 
lehetünk időseinkre, hogy vállalták a szereplést, és ismét egy 
színvonalas műsorral lepték meg a verskedvelőket.

Magyarország egyik legfontosabb nemzetstratégiai célja a 
kulturális alapellátás kiszélesítése és ennek segítségével a 
nemzeti identitás megerősítése a tanulókban. E célok megva- 
lósítása érdekében indult útjára a Lázár Ervin Program, amely 
az idei tanévben, a pandémiás időszakot követően folytató- 
dott. A program egyedülállósága, hogy szociális helyzettől és 
lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló ál- 

talános iskolai diáknak évente egy alkalommal ingyenesen biz- 
tosítja a színházi, tánc, és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, muzeális intézmények, illetve az őshonos álla- 
tok bemutatóhelyei látogatásának élményét.

A tavasz folyamán, a pandémiás időszakot követően isko- 
lánk tanulói is részt vettek a Lázár Ervin Programban.

Az 1. évfolyam tanulói Nagyigmándon egy meseelőadáson 

Lázár Ervin Program az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskolában
HÉREGINÉ NAGY MÁRTA

Ovisuli – játékos ismerkedés az iskolával

Az idei tanévben első alkalommal 
szervezett iskolánk a leendő első osztá- 
lyos tanulóknak OVISULI foglalkozá- 
sokat azzal a céllal, hogy megkönnyítsük 
az óvoda-iskola közti átmenetet, meg- 
ismerkedjenek a nagycsoportos gyere- 
kek a tanító nénikkel.

 A leendő első osztályos tanító nénik 
játékos foglalkozásokra várták az iskolá- 
ba készülő gyerekeket. Az első alkalom- 
ra még decemberben került sor az óvo- 
dában, amikor is énekes-zenés-kézmű- 

ves programmal kedveskedtek a peda- 
gógusok a nagycsoportosoknak. A kö- 
vetkező alkalommal, februárban, már ők 
látogattak el a sportcsarnokba. A játé- 
kos-mozgásos feladatokat vidám han- 
gulatban végezték a gyerekek, jutalmul 
mindenki nyakába aranyérem került.

Márciusban ismét megnyitottuk ka- 
puinkat az óvodások számára. Ekkor a 
matematika és a magyar nyelv világával 
már a tantermekben ismerkedhettek az 
ovisok. A kicsikkel verset, mondókát ta- 

LŐRINCZNÉ ROSTA SZILVIA

nultak, mesét hallgattak. A délután jó 
hangulatban, tevékenyen zajlott, mind- 
annyian jól érezték magukat. Örömteli, 
élménydús délutánt töltöttünk el 
együtt.

Köszönjük Héreginé Major Ilona óvo- 
davezetőnek és minden kedves óvoda- 
pedagógus kollégának, hogy az új kezde- 
ményezésben tevékenyen közreműköd- 
tek. Szeretnénk, ha ez a programsorozat 
hagyománnyá válna a két intézmény 
között.
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vettek részt, ahol az aranyszőrű bárány történetével ismer- 
kedtek meg.

A másodikosok Nagyigmándra látogattak. A Művelődési 
Központban meghallgatták a Mesék az arany hangszerek 
birodalmából című komolyzenei előadást. Ennek keretében 
megismerkedtek a rézfúvós hangszerek egy csoportjával, a 
trombitával a vadászkürttel, a harsonával és a tubával

A harmadik osztályosok a tatabányai Jászai Mari Színházba 
látogattak, ahol a Rumini című előadást tekintették meg.

A negyedik osztályosok részére komolyzenei előadást 
szerveztek. A nagyigmándi Magos Művelődési Központban 
ütős népzenét hallgathattak a gyerekek a Győri Ütőegyüttes 
előadásában.

A hatodikosok a Fővárosi Nagycirkuszba látogattak el már- 
ciusban. A Tavaszváró Fesztivál című műsorban láthattak a 
gyerekek idomított kutyákat, lengőkötél számot, zsonglőrö- 
ket, szék egyensúlyozót, különböző akrobata csoportokat. 
Lélegzetüket visszafojtva figyelték az előadást, melyet hatal- 

mas tapssal jutalmaztak. Élményekkel gazdagon tértek haza.
A hetedik évfolyamosok múzeumpedagógiai foglalkozá- 

son vettek részt Budapesten. A gyerekek a honfoglalás korá- 
val, Nagy Lajos király korával, a lovagkorral, illetve a reformkor 
történelmével és irodalmával ismerkedhettek meg a Magyar 
Nemzeti Múzeumban. Emellett a tavasz folyamán a Magos 
Művelődési Ház és Könyvtárban a Kisrákosi templom tornya – 
Ungaresca Táncegyüttes és a Boglya népzenei együttes mű- 
sorát hallgathatták meg.

A nyolcadik évfolyam tanulói a Magyar Műszaki és Közleke- 
dési Múzeum Műszaki Tanulmánytárban a Kép-Regényes-
Kalandok a Tanulmánytárban c. és a Megmozdul az állókép – 
Eadweard Muybridge nyomában c. múzeumpedagógiai 
foglalkozáson vettek részt, emellett megtekintették a Pesti 
Magyar Színházban a Legyetek jók, ha tudtok című előadást.

Az ötödikesek április 27-én látogatnak el a Jászai Mari 
Színházba, ahol a Valahol Európában című előadást tekintik 
meg.

Iskolánk 60 fővel tekintette meg Szente Vajk-Galambos Attila-
Juhász Levente: Puskás a musical című előadást a Győri Nemzeti 
Színházban. A gyerekek izgatottan várták az előadás kezdetét.

A híres magyar focista Puskás Ferenc életét mutatta be a darab. 
22 színész, 60 táncos, 30 gyerekszínész lépett színpadra a produk- 
cióban, mely ámultba ejtette  gyerekeket.

Élményekkel gazdagon, feltöltődve térek haza tanulóink.

Színházlátogatás

A Bakancsos Klub a víz világ- 
napja alkalmából március 26-án, 
szombaton gyalogtúrával egybe- 
kötött ismeret- és élménygyűjtő 
túrát szervezett.

Iskolánk több osztálya öröm- 
mel csatlakozott a rendezvény- 
hez. A horgászok, a vadászok, a 
tűzoltók és a Bartók Béla Művelő- 
dési Ház, Könyvtár és Városi 
Sportcsarnok dolgozói jóvoltából 
a gyerekek sok ismeretet és él- 
ményt szereztek a vízzel kapcso- 
latban.

Köszönjük az élményt és a 
lehetőséget a szervezőknek.

Élménygyűjtő
túra

Diákolimpia országos döntő
– Ritmikus Sportgimnasztika

Nagy Fruzsina lab- 
dával 5. a Győrben ren- 
dezett Országos Diák- 
olimpián! 

2 év kihagyás után a 
Fouetté RG SE induló- 
jaként három gyakor- 
l a t t a l  v e r s e n y z e t t 
Fruzsi a Diákolimpia or- 
szágos döntőjében. 
Szabadgyakorlatával 
16., karikával 17., lab- 
dával pedig 5. helye- 
zést ért el!

Gratulálunk a gyö- 
nyörű eredményhez, 
n a g y o n  b ü s z k é k 
vagyunk rád, Fruzsi!
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A költészet napjára

„Tudtad, tudom én is: a nagy: Te vagy, 
s Te a Mindenség summáslegénye részt 
se kaptál, pedig az egészre futotta ér- 
demed.”– írta Nagy László József Attilá- 
hoz címzett versében.

Költészet iránti elfogultságom okán 
egy jeles eseményt szeretnék a kedves 
olvasókkal megosztani.

A magyar irodalmat tanító kollégáim- 
mal egyik legfőbb célunk, hogy a versek 
iránti szeretetünket átadjuk diákjaink- 
nak, megértessük velük ,hogy azok gaz- 
dagítják személyiségünket, fantázián- 
kat, érzékenyebbé, magabiztosabbá, 
társalgóvá tesznek, bővítik szókincsün- 
ket, fejlesztik memóriánkat, pihentet- 
nek és szórakoztatnak bennünket. 

A költészet napján, április 11-én 
József Attila születésnapjához kötődő- 
en megemlékezést tartottunk iskolánk- 
ban. Sok szorgalmas, verset kedvelő alsó 
és felső tagozatos gyermekkel, tanítóik- 
kal és tanáraikkal karöltve szebbnél 
szebb versekkel készültünk eme jeles 
napra.

A gyerekek évfolyamonként adták 
elő költőóriásaink alkotásait, melyeket 
nagy lelkesedés fogadott. Szívet melen- 
gető volt hallgatni a gyönyörű szavala- 
tokat. A műsort énekkarunk előadása is 
színesítette.

A megemlékezést követően a gyere- 
kek által szemezgetett versrészleteket 
„posztolgattuk” iskolánk falain belül és 
kívül egyaránt.

Öröm volt nézni, hogy az elmúlt két 
év „bezártsága ”után intézményünk va- 
lamennyi diákja és pedagógusa ismét 
újra együtt tiszteleghetett a magyar líra 
előtt.

A Bartók Béla Művelődési Ház dolgo- 
zói által készített Versösvényt több ta- 
nulócsoportunk látogatta meg e jeles 
nap alkalmából a mesefánál. 

(Forrás: iskola közösségi oldala)

„A szavak apró kis szerszámok. Külön-külön is működnek, 
de igazán nagy munkát akkor végezhetünk velük, ha megfe- 
lelő módon összekapcsolva használjuk őket.” Németh Pákolicz 
Tamás: „megszegett” gondolatát idézve köszöntötte a részt- 
vevőket Meszlényi-Mali Beáta a magyar költészet napján a 
könyvtárban.

A versszerető közönséget kávéházi hangulat és megzenésí- 
tett versek fogadták, hiszen a Hangraforgó együttes ünnepi 
verskoncertjét élvezhették. Költő óriások és kortárs rímfara- 
gók versei is bekerültek a repertoárba, és néhány különleges 
költeményt is hallhatott a közönség a közel egyórás műsor 
alatt.

A nagyszerű és könnyed muzsika szárnyán valódi repülés 
volt ez az előadás, hiszen – ha csak gondolatban is – a versek 
segítségével eltávolodtunk a hétköznapi problémák, terhek 
és feladatok útvesztőjétől egy nyugodtabb, felszabadultabb 
világ felé.

A koncert után sokan sokféle verssel a fejükben térhettek 
haza, de szerencsére voltak néhányan, akik nemcsak hazavit- 
tek gondolatokat, hanem el is hozták nekünk legkedvesebb 
versüket. A verset felolvasók között könyvjutalmat sorsoltunk 
ki. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki vállalta kedvenc 
versének felolvasását.

József Attila születésnapját és a magyar költészetet ünne- 
peltük szinte egész héten. A Petőfi 200 emlékévhez kapcsoló- 

dóan a tavaly megvalósított versösvény programunkat új kön- 
tösbe öltöztettük, és több mint egy héten át sétalhattak végig 
a járókelők a versillusztrációk között. Természetesen felada- 
tot is adtunk az ösvényen közlekedőknek. Emellett a fiatalok 
nagy örömére az idén 10 éves születésnapját ünneplő Redbull 
Pilvaker „költőivel” is megismerkedhettek az érdeklődők.

A Hangraforgó együttessel ünnepeltük a
magyar költészetet

SZABÓ-SZENTE KATALIN

BALOGH ATTILA



14

ÁCSI HÍREK

Háromszázan túráztak a víz világnapján

A Természetjáró Bakancsos Klub a 
Bartók Béla Művelődési Ház és civil part- 
nerek bevonásával túrát szervezett a víz 
világnapján. Az eseményen kicsivel több 
mint háromszázan vettek részt, köztük 
az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola 
diákjai is felhúzták a túrabakancsot erre 
az alkalomra.

A délelőtt folyamán több ütemben 
indultak a gyalogló csoportok, osztá- 
lyok, baráti társaságok, családok, hogy 
az ideiglenesen kihelyezett vízcsepp 
turistajelzést követve a kastélyparkból a 
Malom-tó vadregényes környezetébe 
érjenek. A tó körül az Ácsi Önkormány- 
zati Tűzoltóparancsnokság, a Contó- 

TÓTH JÁNOS

menti Vadásztársaság, az Ács és Környé- 
ke Horgász Egyesület, valamint a Bartók 
Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 
Sportcsarnok csapata fogadta a résztve- 
vőket. Az egyes állomásokat végigjárva 
játékos, ismeretterjesztő foglalkozáso- 
kon vehettek részt a túrázók.

A túra célja az volt, hogy interaktív 
módon bemutassuk településünk vizes 
élővilágát, és felhívjuk a természet- és 
környezetvédelem fontosságára a fi- 
gyelmet. Szerencsére gyönyörű, tavaszi 
időjárásban vághattak neki az érdeklő- 
dők a rövid sétának. Sokan babakocsival, 
kisebb gyerekekkel is felkerekedtek. Az 
élmény mellett nem maradt el a jutalom 
sem, hiszen mindenki megtarthatta em- 
léklapként a túra során használatos me- 
netlevelét, és a bázispontra visszaérve 
pedig finom szörppel csillapíthatták 
szomjukat a résztvevők. A túrázók útját 
az ácsi polgárőrség önkéntesei tették 
biztonságossá.

Mindenkinek köszönjük, akik részt 
vettek a túrán, vagy segítették egyesü- 
letünket a szervezési feladatokban.

Epres sütemény receptje
Sokan kérték lapunktól, hogy adjunk 

közre recepteket is, lehetőség szerint. A 
kérést teljesítve, májusra egy szezonális 
sütemény elkészítését írjuk le, ami nem 
csak egyszerű, de finom  is!

 ITT AZ EPER SZEZON!

Epres kevert süti
· 2 bögre liszt
· 2 db tojás
· 1.5 bögre eper
· 1.5 bögre kefir
· 1 bögre cukor
· 1 dl olaj
· 1 csomag sütőpor
· 1 csomag vaníliás cukor 
Elkészítés:
Szitáld a lisztet egy tálba, és keverd 

hozzá a sütőport. Egy másik edényben 
habosítsd a tojást a cukorral, majd add 
hozzá az olajat, a kefirt, és jól dolgozd 
össze a lisztes keverékkel. Az epret ala- 
posan mosd meg, a nagyobb szemeket 
ketté is vághatod.

Öntsd a tésztát egy kivajazott, kilisz- 
tezett tepsibe, és a tetejét rakd ki eper- 
rel. Egyengesd előmelegített sütőbe, és 
170 fokon süsd 25 percig. Tűpróbával 
teszteld! Ha a tésztába szúrt fogvájó 

vagy tű nem lesz ragacsos, biztos, hogy 
elkészült. Vedd ki a sütőből, várd meg, 
míg kihűl, majd szeleteld fel.

Kínáld tejszínnel, gyümölcsöntettel!
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Ácsi Kinizsi Sport Club 2022 tavaszi beszámolója SPORT

Kezdetét vette a 2021-2022-es versenyév tavaszi sze- 
zonja az Ácsi Kinizsi Sport Club sportolói számára, amelyre 
játékosaink sikeresen felkészültek a téli alapozás során. 
Rövid beszámoló a szakosztályok helyzetéről: 

· Labdarúgás: Legnépesebb szakosztályunk a korábbi évek 
szakmai célkitűzéseit, tehát az utánpótlásképzésre fókuszáló, 
folyamatosság biztosítását szem előtt tartó munkája úgy lát- 
szik, kezd beérni, ami a szakosztályban dolgozó kollégák, ed- 
zők, sportszakemberek munkáját dicséri. A Bozsik-korosztály- 
ban U7-U9-U11 tornarendszerben is képviseljük magunkat, és 
a Bóbita Óvodában heti két alkalommal ovifoci foglalkozást 
tartunk. Az U13-as korosztály már a Komárom-Esztergom me- 
gyei Labdarúgó Szövetség versenyrendszeréhez tartozik, ahol 
az őszi szezont az első helyen fejeztük be! Az U14-es, tavalyi 
megyei I. bronzérmes csapatuk jelenleg a harmadik helyen áll 
12 forduló után, harcban leszünk a dobogó legfelső fokáért! 
Az U16-os csapatunk a várakozásokat felülmúlva a második 
helyen áll a megyei I. osztályú bajnokságban, ami nagy bravúr! 
A csapat nagy része már lehetőséget kapott felsőbb szinten 
való bizonyításra is. Az U19-es csapat az alapszakaszt a 9. he- 
lyen fejezte be, ami a fiatal keretet nézve reális eredménynek 
mondható, habár a mérkőzések alapján több volt a csapatban. 
Az innen „kiöregedő”, de még mindig zömében 18 év alatti já- 
tékosaink pedig sikeresen beépültek a felnőtt csapatba, ahol a 
tapasztaltabb, rutinosabb játékosokkal úgy tűnik, elkapták a 
fonalat, és sorozatban négy győzelemmel már a 9. helyre ka- 
paszkodtak a tabellán. Reménykedünk abban, hogy a csapat 
formája minél tovább kitart, január óta a szakmai munkát 
Póczik József 14-szeres válogatott labdarúgó kiválóság vezeti, 
aki Virág Attilát váltotta a kispadon. Attilának ezúton is kö- 
szönjük lelkiismeretes munkáját, és további sok sikereket 
kívánunk neki. 

· Kézilabda: A tavalyi év vízválasztó volt az NB/II-ben vias- 
kodó felnőtt csapatunknak. Több faktor is nehezítette a csa- 
pat dolgát, az egyik természetesen a koronavírus volt, amely 
többször megnehezítette a kiállást, a folyamatos edzésmun- 
kát és a szervezést. A másik, ennél fontosabb tényező az volt, 
hogy a bajnokság végén szögre akasztotta a cipőt a csapat kö- 
zel fele, az utóbbi 5-10 év meghatározó kulcsemberei, játé- 
kosai. A Kinizsiért tett szolgálataikért szeretném őket megne- 
vezni: Bárdosi István játékos-edző, Hajdú János játékos-edző; 
Papp Péter, Németh Zsolt, Bedi Zoltán, Bagi Martin, Nagy 
Tamás, Kiss Sándor, Sarmon Szabolcs – játékosok. Gyakorlati- 
lag ők alkották hosszú évekig a rutinos „keménymagot”, hiá- 
nyukat nagyon megérzi a csapat. Komoly és fontos döntés elé 
került emiatt a vezetőség nyáron, hiszen a döntés a mi kezünk- 
ben volt: vállaljuk-e így is az NBII küzdelmeit, vagy visszalépünk 
megerősödni a megyei bajnokságban? Az ificsapattal, edzők- 
kel és vezetőkkel konzultálva végül úgy döntöttünk, adunk 
egy esélyt az ificsapat tehetségeivel kiegészített fiatal csapat- 
nak, felkeresve régen ácson kézilabdázó játékosokat, és iga- 

zolva a környékről is lehetőségünk szerint. Ez az év kemény 
tanulópénz az agilis ifistáknak, akik remélhetőleg a tapasztala- 
tokból tudnak erőt meríteni a következő évadra. E tényezők 
miatt nem meglepetés, hogy a felnőtt csapat a 11. helyen áll, 
tisztesen helytállva az erős mezőnyben. A juniorok a 7. helyen 
állnak, a kettős terhelés ellenére bizonyítani tudnak a mezőny- 
ben. A női csapatuk a Fejér-Komárom megyei bajnokságban a 
6. helyen áll, rutinos és fiatal játékosok alkotják a kiegyensú- 
lyozott csapatot. Utánpótlás vonalunkban női serdülő, lány 
U14, lány U12, lány U11, vegyes U9 és vegyes U8 csoporttal is 
büszkélkedhetünk, akik tornarendszerben játszanak. Örömte- 
li, hogy az utánpótlás bázisunk évről évre nő, célunk egy fiú 
U14 korosztály elindítása szeptembertől. Bárdosi Istvánnak, a 
Kinizsi utóbbi közel 10 évének felnőtt játékos-vezetőedzőjé- 
nek ezúton szeretném még egyszer megköszönni az áldozatos 
munkáját 

· Többi szakosztályainkról pár szóban: Az asztalitenisz-
szakosztály továbbra is a megyei I. osztályban szerepel, stabil 
15-20 fő körüli létszámmal a Pénzásási Tornacsarnokban ed- 
zenek, és készülnek a mérkőzésekre. A teniszszakosztály a sa- 
lakos teniszpályán és a Pénzásási Tornacsarnokban végzi a 
szakmai munkát, szintén stabil megyei csapat a bajnokságban. 
A sakkszakosztály számára decemberben már véget is ért a 
2021-2022-es szezon, csapatunk az ezüstérmet szerezte meg. 
A lovasszakosztály verseny és emlékverseny szervezésben is 
szerepet vállalt, tagjai neves versenyeken lettek díjazottak. 
Reményeink szerint a szokásos májusi többkategóriás ver- 
senyt újra meg tudjuk rendezni. A lövészszakosztály a külső 
lőtéren havi jelleggel rendez különböző fegyvernemű sport- 
versenyeket, valamint nagy erőkkel dolgozik a sportminiszté- 
riumtól elnyert lőtér-modernizálási pályázat megvalósításán. 
Büszkeséggel újságolhatjuk, hogy 2022. 04. 23-án a Magyar 
Sportlövő Szövetség Tehetségkutató versenyét a Városi 
Sportcsarnokban rendezik meg.

· A Városi Sportcsarnok felújítására komoly pályázati 
anyagot nyújtott be a 2021-2022-es évre a Kinizsi kézilabda 
fronton is, szeretnénk vizesblokk felújítással, nyílászárók cse- 
réjével és fűtéskorszerűsítéssel javítani a csarnok infrastruk- 
túráján, amely kiszolgálja és központja a kézilabdaképzésnek 
és szakmai munkának, célunk hogy az iskola, a szabadidős 
sporttevékenységet űzők és az egész város profitáljon a beru- 
házásokból. A Kinizsi Sporttelepen pedig nyílászárók cseréjét, 
és a vendégöltöző felújítását fogadta el a szövetség, így ezen 
beruházások is megvalósulnak a szezon végéig.

Kérjük, támogassa az egyesületet adója 1%-a 
felajánlásával! 

Ácsi Kinizsi Sport Club, adószám: 19889940-1-11

Előre is köszönjük!

SIPOS ISTVÁN – Ácsi Kinizsi SC elnök
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Köszöntjük az Édesanyákat!

Köszönjük neked, fiam, hogy hazajöttél,
mert mi már olyan öregek vagyunk,
mint fönt a padláson az a falióra
s a mutatónk már nagyon a temető felé mutat.
Szépszerén azt se tudjuk, csütörtök van-e, kedd-e?
Amikor jössz, az a mi vasárnapunk.
 
Apád még csak-csak, ide fut, oda fut,
de nekem már a kisajtóig is ménkű hosszú az út,
hányszor megemlegetem azt a körtefát,
amit a konyhaajtó elől fordított ki a bomba,
meg tudnék benne kapaszkodni, mint most a te karodba.
Talán, ha bottal járnék! No még csak az hiányzik!
Fogom inkább a söprűt, azzal botozgatok el
a ház végéig, a kapuszájig, minthogyha dolgom volna.
 
Csak várni ne kéne soha! Várni levélre, híradásra.
Ha kisiklik egy vonat, nem alszom éjjeleket –
A múltkor is, amikor Amerikába mentél,
a szemem belülről kisebesedett:
eljutsz-e? visszajutsz-e? ülsz-e még ide mellém?
mert nekem minden távolság: tenger és tüskebokor
és minden repülő lezuhan, melyen te utazol.
 

Anyám szavai

Mondom is a doktornak: doktor úr, hogyan lehet,
hogy én már a fölröppenő madártól is megijedek?
és annyi havat álmodok össze-vissza: hókazlat, hóhegyet
és mindegyik mögül a fiamat hallom – igen, a köhögésedet,
de fekete puskacsövek és messzelátók figyelik lépteimet.
 
Talán, ha én is kelek-forgok a világban amerre te,
nem féltelek a kilengő, magas házaktól
s a krokodilusos tavaktól se,
a mosolygó, késes emberektől, akik bankot rabolnak
vagy csak játszanak,
álarc van rajtuk, mint a szüretibálos ördögökön
s bohócos nagykalap,
de ki szegény: akkor is fél, amikor nevethetne, amikor örül,
ki van az én szívem is verve, hét vassal körös-körü

Csoóri Sándor verse

MÁJUS 1.
Május hónap folyamán, sok helyütt 1-

jén májusfát állítottak a természet újjá- 
születésének szimbólumaként. A szé- 
kelyek jakabfának, hajnalfának is neve- 
zik. A források már a XV. században is em- 
lítik ezt a szép szokást, de eredete való- 
színűleg még régebbi, a római Florália 
pogány szokásából eredeztethető. Ezek- 
nek a több napig tartó fesztiváloknak a 
késői utóda a majális. Eredetileg termé- 
kenységünnep volt.

A májusfához való fát a legények éj- 
szaka vágták ki az erdőn, feldíszítették 
szalagokkal, virágokkal, tojással, borral, 
és a lányos házak elé állították. Ezzel ad- 
ták a falu tudtára, hogy melyik lány tet- 
szik nekik. Néhol a házakat is felékesítet- 

ték zöld lombokkal. Sok helyen pünkösd- 
kor "kitáncolták” a fát, azaz kidöntését 
mulatságokkal, tánccal ünnepelték. 

  
MÁJUS 12-13-14.

Pongrác, Szervác és Bonifác, ókeresz- 
tény vértanúk napja. Időjárási megfigye- 
lések kötődnek ezekhez a napokhoz (fa- 
gyosszentek). Az egyébként meleg má- 
jusi időjárás általában hirtelen hűvösre 
fordul ilyenkor, nem ritkák az éjszakai 
fagyok. Védekezésképpen a gyümölcsö- 
sökben ilyenkor füstölnek. A kényes egy- 
nyári zöldségeket, uborkát, paradicso- 
mot csak a fagyosszentek után ültették 
el.

MÁJUS 16.

Nepomuki Szent János napja. Cseh 
vértanú szent, akinek szobrait általában 
víz közelében állítják fel. A hajósok, vízi- 
molnárok védőszentje. Baján a szent 
szobrát zöld ágakkal, gyertyákkal fel- 
díszítették, hajóra vitték és vízi körme- 
netet tartottak a tiszteletére. Ez volt az 
ún. Jánoska-eresztés.

MÁJUS 25.
Orbán a szőlősgazdák, kádárok, kocs- 

márosok védőszentje. Sajnos ezen a na- 
pon is gyakori a hideg éjszaka, ami a sző- 
lőnek különösen ártalmas, ezért a szőlő- 
ben szobrokat emeltek neki, illetve ezen 
a napon a szőlőtermő vidékeken szent 
misét tartottak a tiszteletére.

Jeles napok májusban
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