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elfogadta az idei költségvetést a testület
Február 14-én tartotta soron 
következő ülését a testület 
a városháza nagytermében, 
ahol nyílt ülésen kilenc, míg 
zárt ajtók mögött két napi-
rendi pontról döntöttek a 
képviselők. 

Dr. Szentirmai István  először 
a két ülés közötti időszakban 
történt fontosabb események-
ről, intézkedésekről, valamint 
a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról tájékoztatta a 
jelenlévőket. A polgármester 
kiemelte, hogy elkezdődött 
a pénzügyi célvizsgálat az 
önkormányzatnál, valamint 
megkötötték a GDPR szerző-
dést, amelyről az előző ülésen 
döntöttek. A folytatásban a 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat kérelmét tárgyalták a 
képviselők, majd 3 és fél mil-
lió forint támogatást szavaz-
tak meg részére. A következő 
napirendi pontban a polgár-
mesteri hivatal létszámbőví-
téséről döntött a testület. Dr. 

Szentirmai István a szavazás 
előtt úgy fogalmazott, hogy a 
megnövekedett munka miatt 
indokolt a létszámbővítés. A 
következő pontnál hosszas 
egyeztetés után a 2019-es 
költségvetést is elfogadták 
a képviselők, azonban dr. 
Szentirmai István a napi-
rendi pont elfogadása előtt 
elmondta, hogy ha nem úgy 
érkeznek be a bevételek az 
önkormányzathoz, ahogy azt 
tervezték, krízisköltségve-
tést kell készíteniük. Az idei 
büdzsé csaknem 1,6 milliárd 
forint, amelyben benne van 
a „Zöld város” projekt pályá-
zati forrása és több mint 80 
millió forint fejlesztési összeg 
is. Ezután megszavazta tes-
tület a helyi civil szervezetek 
támogatási összegét, valamint 
a Bartók Béla Művelődési 
Ház, Könyvtár és Sportcsar-
nok Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, amely csupán 
kisebb változtatásokat tartal-
mazott. Új rendeletet is alko-

tott az önkormányzat, amely 
értelmében minden olyan 35 
év alatti fiatal, aki lakást épít 
vagy vásárol Ácson, támoga-
tást igényelhet. A polgármes-
ter elmondta, hogy korábban 
is volt ilyen rendelet, azon-
ban a mostani csak az első 
lakásépítést vagy -vásárlást 
támogatja. Emellett a testület 
elfogadta az önkormányzat 

épületein található napele-
mek karbantartására irányu-
ló előterjesztést is. Az utolsó 
napirendi pontban pedig 
meghatározta a városvezetés 
a polgármesteri hivatal idei 
teljesítménycéljait. Az ezt 
követő zárt ülésen a lakás-
támogatásokról döntöttek a 
képviselők. 

Nagy Tamás/24 Óra

Március  6-án ülésezett először 
a polgármester  - általános is-
kolai diákok önkormányza-
tából alakult - tanácsadó tes-
tülete. A diákönkormányzat 
tagjait a polgármester és az 
aljegyző fogadta a polgármes-
teri hivatal nagytermében.  

Először elmagyarázták az ön-
kormányzat és intézményei-

nek felépítését és működését, 
és hogy ebben milyen szere-
pet tölt be a diákönkormány-
zat. Politizálni, annyit jelent 
magyarul, hogy foglalkozni 
a város ügyeivel. Minél fia-
talabban kezdenek politizál-
ni, annál jobb javaslatokat 
tudnak tenni a fiatalok, mert 
ismerik a lehetőségeket és 
igényeket.

A diákok részéről felmerült 
jónéhány ötlet, illetve kér-
dés is az alábbi témakörök-
ben: közösségi tér kiépítése 
a Zichy-parkban, tanulmányi 
ösztöndíj a jó tanulók részére, 
a település különböző részein 
meglevő játszóterek karban-
tartása, rendbetétele, több 
hulladékgyűjtő kihelyezése a 
járdák mentén, iskolarádió, 

iskolai újság megvalósításá-
nak lehetősége, zebra felfes-
tése a Mackó büfénél (Petőfi-
Bocskai-Fő utca).
A polgármester örömmel 
fogadta a javaslatokat, és re-
ményét fejezte ki egy sikeres 
együttműködésre, hiszen a 
fiatalok véleménye mindig 
fontos a városvezetésnek.

P.H.

Gyár utca rekonstrukciójának látványterve 
a „Zöld város” projekt keretében

a polgármesterrel is egyeztettek a diákok
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németh Gyulát bízták meg  
az intézményvezetői feladatokkal 

rendkívüli ülést tartott az önkormányzat
Több fontos kérdésben is sür-
gősen dönteniük kellett a kép-
viselőknek, ezért hívott össze 
február 26-án rendkívüli tes-
tületi ülést dr. Szentirmai Ist-
ván polgármester a városháza 
nagytermébe. 

A soron kívüli ülés pontjai kö-
zött szerepelt egyebek mellett 
a szociális rendelet módosítása, 
ennek értelmében a temetésre 
adott rendkívüli támogatás ösz-
szegét 40 ezer forintra emelte a 
képviselő-testület. Az előterjesz-
tésnél dr. Szentirmai István úgy 
fogalmazott, hogy magasabbra 
is emelhették volna, de a mos-
tani költségvetés ezt nem teszi 
lehetővé. A képviselők emellett 
módosították az ösztönző ren-
deletet, amelynek köszönhető-
en szélesebb körben tud az ön-

kormányzat támogatást, lakást 
biztosítani az ácsi fiataloknak. 
Módosították a helyi közműve-
lődési feladatok ellátásáról szóló 
rendeletet, valamint az Ácsi Bó-
bita Óvoda és az Ácsi Polgár-
mesteri Hivatal alapító okiratát 
is. A folytatásban az Ácsi Bartók 

Béla Művelődési Ház, Könyvtár 
és Városi Sportcsarnok intéz-
ményvezetői beosztására kiírt 
pályázatot értékelte a testület. 
A városvezetés a jelenlegi igaz-
gatót, Németh Gyulát, újabb 
öt évre megbízta az intézmény 
vezetésével. A képviselő-testü-

let emellett megválasztotta Pék 
Zsuzsannát az Ács Városgazda 
Nonprofit Kft. új ügyvezetőjé-
nek, határozatlan időre. A kép-
viselők ezután döntöttek „Az 
illegális hulladéklerakók felszá-
molása” elnevezésű pályázat-
ban való részvételről, az „Esély 
otthon” pályázat eszközbeszer-
zéseiről, a víziközmű-rendszer-
rel kapcsolatosan megkötendő 
megállapodás előkészítéséről, 
valamint az üzleti vagyonba tar-
tozó ingatlanok versenytárgya-
láson történő meghirdetéséről 
is. A testület emellett döntött 
a központi óvoda kerítésének 
felújításáról, és hosszas egyez-
tetés után arról is, hogy a volt 
polgármester szolgálati autóját 
értékesítik. Ezután zárt ajtók 
mögött folytatódott a képviselők  
munkája.                 N.T./24 Óra

Ács Város Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete még 
tavaly év végén pályázatot írt 
ki az Ácsi Bartók Béla Mű-
velődési Ház, Könyvtár és 
Városi Sportcsarnok intéz-
ményvezetői (magasabb ve-
zető) beosztásának ellátására, 
mivel Németh Gyula igazgató 
vezetői megbízása 2019. már-
cius 31-én lejár. A benyújtási 
határidő 2019. február 15-e 
volt, amelyre egyedül Németh 
Gyula nyújtotta be pályázatát. 

A képviselő-testület február 
26-án tárgyalta a témát. Megál-
lapították, hogy a pályázati el-
járás érvényes és eredményes, 
mivel Németh Gyula pályáza-
ta határidőben beérkezett, és 
tartalmilag megfelelő. Miután 
a pályázat érdemi részét is 
megvitatták, és meghallgatták 
a pályázót, a képviselők (a köz-
alkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény 
és a végrehajtására kiadott 
150/1992.(XI.20.) Korm. ren-
delet alapján) Németh Gyulát 
megbízták – határozatlan köz-
alkalmazotti kinevezése mellett 
- az Ácsi Bartók Béla Művelő-

dési Ház, Könyvtár és Városi 
Sportcsarnok intézményve-
zetői feladatainak ellátásával. 
A magasabb vezetői megbízás 
öt évre szól, 2019. április 1-től 
2024. március 31-ig. 
Németh Gyula a testületi ülé-
sen kifejtette, hogy a továb-
biakban is csapatmunkaként 
képzeli el a művelődési ház 
szakmai tevékenységét, és a jö-
vőben még nagyobb hangsúlyt 
kíván fektetni a közösségi ren-
dezvények magas színvonalú 
megvalósítására. Kérdésünkre 
elmondta: az intézmény egysé-
geinek összehangolásával még 
hatékonyabbá vált a munka. 
Nagyobb hangsúlyt szeretne 
fektetni a színházi élmények 
helyben történő elérésére is. 
De nem csak a rendezvények 
terén vannak tervei: az igazi cél 
a kastély épületének korszerű 
felújítása, amelynek érdekében 
hosszú idők óta tárgyalásokat 
folytat, keresi a megfelelő lehe-
tőséget és pályázati forrást. 
Gratulálunk Németh Gyulá-
nak a kinevezéséhez, és további 
sikeres munkát kívánunk neki 
és a művelődési ház csapatá-
nak!                                       P.H.
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zsúfolásig megtelt a nagyterem
Közmeghallgatásra várta az 
önkormányzat február 13-án 
az érdeklődőket a városháza 
nagytermébe. 

A meghívott előadók először 
tájékoztatták a megjelenteket a 
„Zöld város” projekt – amely-
nek köszönhetően teljesen 
megújul a városközpont – rész-
leteiről, majd az egyebek na-
pirendi pontban számos helyi 
probléma merült fel a lakosság 
részéről. Először Musitz Róbert 
tervező a Gyár utcában megva-
lósuló fejlesztésekről beszélt az 
érdeklődőknek. – Az érintett 
útszakaszra számos forgalom-

biztosítási elemet terveztünk, 
valamint több parkoló kiala-
kítására is sor kerül – mondta 
a tervező. Ezután Süveg Ádám 
okleveles építészmérnök mu-
tatta be a polgármesteri hivatal 
mögötti terület korszerűsítésé-
re vonatkozó fejlesztéseket. – A 
területre csaknem 30 parkolót 
terveznek, emellett egy fedett 
piactér is lesz. Megújul a zöld-
felület, kandeláberes lámpák 
világítják majd meg a felújított 
részt és egy kamerarendszer is 
kiépül, amely nemcsak terület, 
hanem a lakosság biztonságát 
is szolgálja – mondta Süveg 
Ádám. Nyitrai Zsolt műszaki 

ellenőr a tervek bemutatása 
után elmondta, hogy azok az 
érvényes építési jogszabályok-
nak megfelelnek. Ezután szá-
mos ötlet és kérdés merült fel a 
lakosság részéről, amelyekre a 
tervezők és dr. Szentirmai Ist-
ván polgármester is elmondta, 
hogy megvizsgálják azokat, és 
igyekeznek aktualizálni a ter-
veket. Ezután az egyebek na-
pirendi pontban olyan témák 
merültek fel, mint a volt cukor-
gyár területén lévő mozdony 
felújítása, a településen talál-
ható sorompók, valamint a vá-
rosba beérkező utak és környe-
zetük állapota. Dr. Szentirmai 

István  február 15-én a köz-
meghallgatáson felmerült kér-
désekkel kapcsolatban beszélt 
arról, hogy a Hivatal és az OTP 
között lévő zebra áthelyezésé-
vel kapcsolatban a tervezővel 
felvették a kapcsolatot, és meg-
kezdődtek a hatósági egyezteté-
sek is. A Márti virágbolt előtti 
parkolási lehetőséggel kapcso-
latban is megállapodtak a felek 
egy olyan megoldásban, amely 
az üzemeltetőnek és az önkor-
mányzatnak is megfelel. Emel-
lett a katolikus templom előtti 
járda kiszélesítésének lehetősé-
gét is megvizsgálja tervező.

Nagy Tamás/24 Óra

A tavasz beköszönte sokak 
számára a kerti munkák 
elvégzésének időszaka is. 
Gyakran felmerül a kérdés 
a kerti hulladékok, illetve az 
avar égetésével kapcsolatban, 
hogy mikor és hogyan végez-
hető ez a tevékenység.

Ácson a 14/2011. (IV.29) szá-
mú önkormányzati rendelet 
szabályozza a kerti hulladék és 
az avar nyílttéri égetését. Mivel 
a rendeletet nem tudjuk tel-
jes terjedelmében közzétenni 
az újság hasábjain, a lényeget 
igyekszünk megfogalmazni a 
témával kapcsolatban. A tel-
jes rendelet letölthető a www.
acsvaros.hu oldalról. 
A rendelet hatálya az Ács város 
közigazgatási területén lévő in-
gatlanokra terjed ki. Kerti hul-
ladéknak minősül a komposz-
tálásra alkalmatlan fű, lomb, 
kaszálék, nyesedék, szár, levél 
és egyéb növényi maradvány. 

A lakosság egészségének és a 
levegő tisztaságának védelme 
érdekében az avar és a kerti 
hulladék égetése április 1-től 
szeptember 30-ig csak hétköz-
napokon (hétfőtől szombatig) 
10:00-20:00 óra között, októ-
ber 1-től március 31-ig 10:00 
és 18:00 óra között megenge-
dett. Vasárnaponként, illetve 
munkaszüneti napokon tilos 
az avar és a kerti hulladék ége-
tése! Továbbá tűzgyújtási ti-
lalom időtartama alatt is tilos 
bármilyen nyílttéri égetés! 
Avar és kerti hulladék között 
kommunális vagy ipari hulla-
dék nem égethető! Fokozottan 
ügyelni kell az égetés helyének 
kialakítására. Fontos, hogy a 
tűzrakóhely biztonságos távol-
ságban legyen éghető anyagok-
tól, épületektől, hogy az égetés 
hősugárzása kárt ne okozzon. 
A tüzet soha nem szabad fel-
ügyelet nélkül hagyni, és ve-
szély esetén azonnal el kell 

oltani. Avar és kerti hulladék 
csak nagykorú személy fel-
ügyeletével és a lakókörnyezet 
kismértékű zavarása mellett 
égethető. 
Jelentős füstöt termelő anyagot 
(nedves kerti hulladék) égetni 
tilos! Ha nagyobb mennyiségű 
kerti hulladék vagy avar égeté-
sére készülünk, tájékoztatnunk 
kell a szomszédokat az égetés 
pontos idejéről, és arra is fi-
gyelnünk kell, hogy a folyamat 
nem tarthat 3 óránál tovább. 
Párás, ködös, esős időben és 
erős szél esetén tilos az égetés! 
Az égetés végén meg kell 
győződni arról, hogy a tűz el-
hamvadt. Ha az égetés során 
tapasztalt szabálytalanságok 
következtében károk keletkez-
nek, azért - természetesen - az 
égető tartozik felelősséggel. 
Fontos megemlíteni, hogy a 
rendelet 2-3. paragrafusában 
leírt szabályok be nem tartá-
sa szabálysértésnek minősül, 

amely 50.000 Ft-ig terjedő 
pénzbírság kiszabását is ered-
ményezheti! 
Reméljük, sikerült összefoglal-
nunk a legfontosabb szabályo-
kat. Nyomatékosan jelezzük, 
hogy ez nem teljes körű tájé-
koztatás, ezért kérünk minden-
kit, aki nyílttéri égetést tervez, 
olvassa el a település honlapján 
is megtalálható rendelet teljes 
szövegét! Ezek ismeretében 
is kérjük a tisztelt lakosságot, 
hogy kellő odafigyeléssel és lel-
kiismeretesen végezzék a kerti 
munkákat, illetve az ehhez kap-
csolódó nyílttéri égetést.

Balogh A.

Fokozott figyelemmel égethetjük csak a kerti hulladékot
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a megyei önkormányzat segítségével
megvalósuló beruházások Ácson

Megyénk folyamatosan fejlődik, ezzel 
együtt településeink is szépülnek. Ehhez 
nagyban hozzájárulnak a megyei önkor-
mányzat által koordinált TOP-források is. 
A program azért jött létre, hogy a megyei 
önkormányzaton keresztül közvetlenül 
azok az elképzelések kapjanak támogatást, 
melyekre az ott élők vágynak, és a kö-
zösség erősödését leginkább tudják majd 
szolgálni. „Már 2013-ban munkához lát-
tunk, gyűjtöttük az információkat és a 
projekteket. A koordináció révén az volt 
a feladatunk, hogy rangsoroljuk és véle-
ményezzük ezeket” – mondta el Popovics 
György. Ácson először a vízrendezés tár-

gyú pályázat kapott támogatást, mivel az 
annak keretében megvalósuló beruházás 
megalapozta a további projekteket. A Ko-
máromi út, a Fő út és a Gyár utca környéke 
csapadékvíz-elvezetési problémáinak ke-
zelésével már nem kell attól tartani, hogy 
a hirtelen lezúduló eső miatt károsodnak 
a további fejlesztések. Mivel a költségek 
időközben növekedtek, a megyei önkor-
mányzat hathatós közbenjárásával a pro-
jekt az elsők között kapott csaknem 22 
millió forint többlettámogatást. 
„Örömmel vettünk részt a Szociális Alap-
szolgáltatási Központ megújult és meg-
szépült épületének átadásán is, melyre 

szintén a TOP nyújtott lehetőséget. Több 
mint 57 millió forintból, 7,5 millió forint 
többlettámogatással a központ komfor-
tosabb, könnyebben megközelíthető és 
takarékosabban működtethető lett” – szá-
molt be róla a megyei közgyűlés elnöke. 
Hamarosan befejezik a kerékpárút építé-
sét is: 350 millió forintból a Zúgó utca és 
a Perger köz közötti szakasz útburkolatát 
szélesítik, ezzel együtt új kopóréteget kap. 
A járdaszakaszokat felújítják, de megoldó-
dik a parkolás problémája is. 
A projektek sikeres megvalósítását a megye 
minden lehetséges eszközzel segítette és se-
gíti, többek között a megyei önkormányzat 
által alapított Területfejlesztési Kft.-n keresz-
tül is, amely a benyújtott TOP-os pályázatok 
nagy részének szakmai segítséget nyújt, szá-
mos esetben – például Ács fentebb bemuta-
tott pályázatainál – pedig konzorciumi part-
nerként működik közre.                  KEMÖH

Ács Város Önkormányzata Képvise-
lő-testülete a 79/2019. (II.26.) képvise-
lő-testületi határozat alapján verseny-
tárgyalás útján értékesíti a táblázatban 
szereplő, kizárólagos tulajdonát képező 
ingatlanokat.

A versenytárgyalás a polgármesteri hiva-
tal nagytermében lesz 2019. április 15-én, 
délelőtt 9 órakor. Az értékesítésre kerülő 
ingatlanok megtekinthetőek a helyszínen, 
előzetes egyeztetés nélkül is. 
Az Ácsi Polgármesteri Hivatalnál folya-
matosan lehet jelentkezni, a tárgyha-
vi versenytárgyalásra a hó 10. napjáig 
beérkezőleg, írásban.
A versenytárgyaláson való részvétel fel-
tétele, hogy a pályázó a megvásárolni 
kívánt ingatlan kikiáltási árának 10%-át 
bánatpénzként befizessen az OTP Bank 
által vezetett önkormányzati folyószám-

lára: 11740078-15385413. Az árverésre 
való jelentkezéshez csatolni kell a be-
fizetési bizonylat másolatát. Az árverés 
után a bánatpénzt 8 napon belül mind-
azok számára visszafizetik, akik részt 
vettek a versenytárgyaláson, de nem 
szerezték meg az ingatlan tulajdonjogát. 
A befizetett bánatpénzt a nyertessel való 

szerződéskötéskor foglaló címén a vétel-
árba beszámítják. A versenytárgyalás fel-
tételeiről, menetéről, illetve az ingatlanok 
adásvételével kapcsolatos részletes infor-
mációkról a polgármesteri hivatalban 
kérhetnek felvilágosítást az érdeklődők, 
vagy a www.acsvaros.hu oldalon tájéko-
zódhatnak.                                         P.H.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat támogató döntésének köszönhető-
en a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében Ácson több 
beruházás is megvalósult, illetve jelenleg is megvalósítás alatt áll. Bízom benne, 
hogy hamarosan ismét együtt ünnepelhetünk – mondta el Popovics György, a me-
gyei közgyűlés elnöke. 

Versenytárgyalási felhívás ingatlanok értékesítésére

Sor-
szám

Hrsz. Tulajdoni 
hányad

Művelési ág Térmérték 
(tulajdoni há-
nyad szerint)

Kikiáltási ár

 1 1006/28 1/1 kivett, beépítetlen 1466 791.750,-
2 1027/32 3143/14836 kivett udvar 3143 521.750,-
6 763 1/1 kivett, beépítetlen 286 37.361,-

11 732 1/1 kivett, beépítetlen 366 45.361,-
12 729 1/1 kivett, beépítetlen 499 58.361,-
13 727 4070/9972 kivett, beépítetlen 96.7298 15.361,-
14 725 1/1 kivett, beépítetlen 478 56.361,-
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Művészetek egy kalapban - Orbán Ilonával

Február hónapban Körömci-
pő – edzőcipő címmel indult 
előadássorozat a Bartók Béla 
Művelődési Ház és Könyv-
tárban. A négy részesre ter-
vezett, elméleti és gyakorlati 
alkalmakkal színesített rend-
hagyó program Orbán Ilona 
művésztanár tolmácsolásá-
ban és segítségének köszön-
hetően valósulhatott meg. 

Ahogy korábban már be-
számoltunk róla, a tanár-
nő nemrég vette át a Bartók 
közművelődési díjat, amivel 
eddigi munkásságát és a vá-
ros kulturális életéért végzett 

tevékenységét ismerték el.  
– Egy programszervező mun-
kájának fontos része, hogy egy 
adott ötlet megvalósításához 
partnerekre talál-e, szerencsés 
esetben arra alkalmas, a fel-
adathoz hasonló lelkesedés-
sel hozzáálló személyben. A 
tanárnő évek óta tevékenyen 
részt vesz művelődési házunk 
és a városi könyvtár életében. 
Immár harmadik éve kezdtünk 
nagy lendülettel közös munká-
ba. Korábban az ő segítségével 
indulhatott útjára egy sikeres 
művészettörténeti sorozat, és 
a francia nyelvet, kultúrát be-
mutató órák is népszerűek vol-

tak – mondta Németh Gyula, 
a művelődési ház igazgatója. 
Az idei sorozat igazi színfoltot 
jelentett a programok palet-
táján. Az első előadáson kü-
lönféle festészeti technikákról 
és eszközökről tudhatott meg 
részleteket a hallgatóság. Az 
ezt követő alkalommal már a 
gyakorlaté lett a főszerep. A 
résztvevők az akrilfesték tu-
lajdonságaival ismerkedtek 
meg, majd bátran vásznat és 
ecsetet ragadtak. Kedves kis 
csendéletek születtek néhány 
óra alatt. A harmadik hét elő-
adásának témáját a zene, tánc 
és képzőművészet lehetséges 

összefonódása ihlette. Az iga-
zán kitartó érdeklődők zárás-
ként forgástestek ábrázolását 
gyakorolhatták, később pedig 
egy újabb rajzeszköz, a por-
pasztell használatát próbál-
hatták ki. A részvétel minden 
alkalommal ingyenes volt, a 
szükséges eszközöket a műve-
lődési ház biztosította a részt-
vevőknek. Büszkék lehetnek 
az itt élők, hogy egy-egy kedd 
estén Ácson erre is volt, és to-
vábbra is van igény: egy asz-
talhoz leülni, közösen alkotni, 
Csajkovszkij, Mozart, Vivaldi 
muzsikáját hallgatni.

BBMH

A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyv-
tár idén is csatlakozott a „Kultúrházak 
éjjel-nappal” elnevezésű országos prog-
ramsorozathoz. 

Országszerte több száz kulturális köz-
pontban és művelődési házban várták az 
érdeklődőket változatos és értékes prog-
ramokkal a „Kultúrházak éjjel-nappal” 
rendezvénysorozat részeként. A Magyar 
Népművelők Egyesülete által tizenhárom 
évvel ezelőtt útjára indított eseménysoro-
zat célja, hogy minél többen legyenek ré-
szesei a közművelődési intézmények által 
nyújtott kulturális sokszínűségnek. 

Ácson két programot is kínált a művelődési 
ház. Szombaton farsangi kézműves foglal-
kozással várták a szervezők a gyerekeket. 
Furfangos álarcokat készítettek, és egyedi 
gipszmaszkokat dekoráltak Bazsóné Nagy 
Marianna vezetésével. Vasárnap „Elmúlott 
a rövid farsang, búsulnak a lányok…” cím-
mel Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajz-
kutató, egyetemi docens tartott előadást a 
könyvtárban. Saját gyűjtéseket is végzett 
a  Kárpát-medencében fellelhető népszo-
kások témakörében, ezekről beszélt most 
a jelenlévőknek. Egyebek közt a mohácsi 
busójárás és az ágfalvi farsangtemetés is 
szóba került, de megismerhették az érdek-

lődők a mihályi bohócjárást, a rönkhúzás 
és a dőrejárás hagyományait is. 
Idén is született ácsi siker a rendezvény-
sorozathoz kapcsolódó pályázatokon. Míg 
tavaly a Bartók Béla Művelődési Ház ka-
pott innovációs díjat, idén a Természet-
járó Bakancsos Klub tagja, Tarr Gergő 
szerepelt sikeresen a szervezők által kiírt 
fotópályázaton. Gergő Föld-napi túrán 
készült fotóját beválogatták a legjobbak 
közé, így azt egy vándorkiállítás keretében 
megismerheti majd az ország is.

Balogh A.

Idén is csatlakoztunk az országos kezdeményezéshez
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együtt vigadtak a szépkorúak

Aki látta az Ácsi Szociá-
lis Alapszolgáltatási Köz-
pontban az idősek farsangi 
mulatságát, valószínűleg 
eszébe jutott a fent idé-
zett örökzöld sláger, mert 
valóban: az idősek koru-
kat, betegségeiket feledve 
bolondoztak, táncoltak, 
vigadtak, szóval, mindany-
nyian nagyon jó érezték 
magukat. 

A központban február 27-
én tartottuk a már hagyo-
mányosnak mondható far-

sangi bálunkat, amit nagy 
sürgés-forgás előzött meg, 
hiszen nemcsak a jelmezek 
készültek nagyon lelkesen, 
hanem vendégek fogadá-
sára is készülődtünk. Meg-
hívtuk az Almásfüzitői Idős 
Klub tagjait, akikkel már 
régóta szoros kapcsolatot 
ápolunk. A két klub tagjai 
között számos barátság szö-
vődött az évek alatt, így hát 
nagy örömmel vártuk most 
is a találkozást. Kondérban 
fortyogó gulyásleves, az 
Euresttől ajándékba kapott 

pogácsa és az idősek által 
készített házi sütemény vár-
ta a vendégeket. A talpalá-
valóról Lakatos Sándor és 
lánya, Izabella gondosko-
dott. Fergeteges volt a han-
gulat, amit csak fokozott a 
sok-sok ötletes jelmez és a 
dolgozók ajándék műsora. 
Ismét sikerült közösen egy 
olyan szép napot varázsol-
nunk, amire jó lesz vissza-
gondolni, amiből lehet majd 
meríteni a szürkébb, ború-
sabb napokon.  

Nagy Sándorné

Óévzáró rendezvényt tartottak február 
23-án a városi nyugdíjasok a Piskóta ká-
véház nagytermében. 

Dr. Szentirmai István polgármestert, dr. 
Szalai Gábor plébánost, Varjú Évát, test-
vértelepülésünk, Csallóközaranyos a pol-
gármesterét  és Prétor Máriát, az Aranyosi 
Nyugdíjas Klub vezetőjét, valamint a meg-
jelent ácsi és csallóközaranyosi szépkorú-
akat Meizner Ibolya, az Ács Város Nyug-
díjas Klub vezetője üdvözölte. 
Köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy klub-

életük színesebbé, egészségük jobbá tétele 
érdekében igyekeznek olyan programokon 
részt venni, ahol minden klubtársuk jól 
érzi magát.  „ A városi rendezvényekbe is 
aktívan bekapcsolódunk magunk és mások 
örömére” – emelte ki a vezető.
 Dr. Szentirmai István előbb köszönetet 
mondott a nyugdíjas klub tevékeny közre-
működéséért, majd beszédében kiemelte: 
ha Ács minden társadalmi rétege olyan 
aktív lenne, és annyit tenne a települé-
sünkért, mint amennyit a nyugdíjasok, 
az előrébb vinné a várost. „Kevés olyan 

rendezvény van, ahol a nyugdíjasok nem 
képviseltetik magukat” – emelte ki a pol-
gármester.
Az eseményen műsort adtak az Ácsi Bóbi-
ta Óvoda Micimackó csoportjának aprósá-
gai, a Ritmus Művészeti Iskola növendékei 
és Balogh Attila előadó. Felléptek az Ács 
Város Nyugdíjas Klub tagjai is, akik szeni-
or örömtáncot jártak. Emellett Landeszné 
Liszkai Ilona elénekelte a Magyarok világ-
himnuszát, majd  Dombiné Rensberger 
Máriának és Fekete Lászlónénak köszön-
hetően még egy vidám előadást is megte-
kinthettek a résztvevők. A műsort vacsora 
és az estébe nyúló vigasság követte. 

Nagy T.

nem az a fontos, az ember hány éves, 
csak a szíve legyen fiatal

HúSVéTI
FElHíVÁS!

Az Ács Pénzásási Nyugdíjas Klub 
tagjai felhívással fordulnak város-
unk ügyes kezű lakóihoz. Szeret-
nénk húsvétra felállítani a kastély-
kertben egy, az eddiginél nagyobb 
és szebb tojásfát. Biztosak vagyunk 
abban, hogy településünkön is 
vannak szép számmal ügyes kezű 
lányok és asszonyok. Tőlük várjuk 
a szabadon választott techniká-
val díszített tojásokat (lehet kifújt, 
műanyag, horgolt stb.)
A kész munkákat április 1-je 
és 14-e között lehet leadni a 
könyvtárban.
Kérjük, hogy körülbelül 20 cen-
timéteres kötővel szíveskedjenek 
ellátni a tojásokat.
Köszönettel: az Ács Pénzásási 
Nyugdíjas Klub vezetője. 
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Jelmezben érkező segítség

Farsang a Gárdonyi Géza Általános Iskolában

A farsangi időszak minden 
évben nagy nyüzsgéssel jár a 
Gárdonyiban. Az idei tanév-
ben egy napon mulattak ki-
csik és nagyok egyaránt.

Február 22-én rendeztük meg 
a hagyományos farsangi bált. 
Már kora délután gyerekzsi-
vajtól volt hangos az iskola.

Az alsósok ebéd után felvették 
jelmezeiket, és izgatottan vár-
ták a felvonulást. A mulatság fél 
2-kor kezdődött az iskola aulá-
jában. A bált Nyéki Tiborné kö-
szöntője és a Ritmus Művészeti 
Iskola növendékeinek táncbe-
mutatója nyitotta meg. (A gye-
rekeket Szűcs Erika készítette 
fel.) Ezután a 2.a osztály tanulói 

farsangi versekkel színesítet-
ték a műsort, majd a Fashion 
Dance tánccsoport fellépése 
után a 4.c osztályos lányok egy 
újabb tánccal szórakoztatták a 
jelenlévőket. A program jelme-
zes felvonulással végződött. Sok 
ötletes, szépen elkészített jel-
mezt láthattunk. A mulatság az 
osztálytermekben folytatódott. 

Itt finom sütemények és üdítő 
várta a gyerekeket. Ezután fer-
geteges tánc vette kezdetét, a 
tanító nénik tréfás játékokkal 
tették még emlékezetesebbé ezt 
a napot.
Hamar elérkezett a karnevál 
vége. A diákok élményekben 
gazdagon, fáradtan tértek 
haza.

Az Ácsi Bóbita Óvoda Szü-
lői Szervezete ismét nagy 
feladatra vállalkozott. Olyan 
rendezvényt akart megvaló-
sítani, amilyen Ácson eddig 
még nem volt: jelmezbált fel-
nőttek részére.

Azt gondoltuk, a jelmezbe való 
beöltözéstől sokan megijednek 
majd.  De a kisebb létszámú 
eseménynek indult bál iránt 
a végén akkora lett az érdek-
lődés, hogy az eredetileg ter-
vezett helyszínt is meg kellett 
változtatni: a városi sportcsar-
nokba tettük át a március 2-ára 
220 fősre nőtt jelmezbált. Min-
den várakozásunkat felülmúlta 
hát az érdeklődés. Ennek a 
nagy létszámnak azért örülök 
különösen, mert bebizonyoso-
dott számomra, amit eddig is 
vallottam, hogy Ácsnak nagy 
szüksége van az ilyen közös-

ségépítő összejövetelekre. 
Nagy öröm volt látni, ahogy 
ez a sok ember kikapcsolódik 
a hétköznapokból, jól érzi ma-
gát együtt, és hogy mindez jel-
mezekben történt, az már csak 
hab volt a tortán.
 Ez egy kísérleti jellegű ren-
dezvény volt, tanultunk be-
lőle, van, amit legközelebb 
másképp csinálunk. Az óvoda 
már hagyományosnak mond-
ható „nagy” jótékonysági bál-
ját kétévente rendezzük meg, 
tehát legközelebb 2020 őszén. 
Mivel tudjuk, hogy az óvoda 
milyen anyagi helyzetben van, 
úgy gondoltuk, a jelmezbál 
bevételét is felajánljuk az in-
tézmény számára. Mivel most 
nem árusítottunk szendvicset, 
pörköltet, süteményt, mint 
a jótékonysági bálon, ezért a 
végösszeg „csak” a belépője-
gyek árából, a tombolaáru-

sításból, valamint az anyagi 
hozzájárulásokból tevődik 
össze: 680 ezer forintot gyűj-
töttünk. Egy ácsi érdekeltségű 
vállalkozás pedig további 100 
ezer forint támogatást utalt a 
jelmezbál kapcsán a Mosolygó 
Bóbiták Alapítvány számlájá-
ra. Nagyon szépen köszönjük 
minden kedves támogatónk 
nagylelkűségét, felajánlását! 
Nem könnyű ennyi embert 
mozgósítani Ácson, mégis 
sikerült, és az elmúlt évek ta-
pasztalataiból kiindulva azt 
látom, tényleg egy nagybetűs 
Közösség kezd formálódni a 
településen. 
A Szülői Szervezet elnöke-
ként hatalmas köszönettel 
tartozom a szülőfelelősöknek, 
azoknak az aktív anyukáknak 
és apukáknak, akik időt és 
energiát nem kímélve mellém 
álltak, és maximálisan kivet-

ték a részüket a szervezésből. 
Köszönöm az önkormány-
zatnak, dr. Szentirmai István 
polgármesternek, Németh 
Gyulának, az Ács Városgaz-
da Kft-nek, hogy segítséget 
nyújtottak abban, hogy ez az 
est megvalósulhasson. A visz-
szajelzések alapján úgy vélem, 
kell lennie folytatásnak!

Szűcs Erika
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Farsang a pénzásási iskolában
2019. február 22-én délután tartottuk a 
pénzásási iskolában a farsangi bált. 

Az osztályok már hetekkel előtte elkezdtek 
készülődni a jeles eseményre. Lelkesen gya-
korolták a táncaikat, a tanító nénik és néhány 
szülő pedig szorgalmasan készítették a cso-
portos jelmezeket. A termeket és az iskolát 
már február elején szépen, az alkalomhoz il-
lően feldíszítettük. A sikerhez tehát mindenki 
hozzátette a részét. 
A programot Szőnyi Lajosné, Éva néni nyi-
totta meg köszöntőjével. Az első fellépők a 
negyedikesek voltak, ők versekkel és két tánc-
cal örvendeztették meg a közönséget. Vadász 
Fanni, Nagy Vivien és Weisz Dominika önál-
lóan készültek fel az előadásukra, míg társaik 
a tanító nénijük segítségével változtak pattogó 
gumimacikká néhány percre, és szórakoztat-
ták a nagyérdeműt. Őket az elsősök követték, 
akik egy focimeccsre invitáltak bennünket. 
Műsorukban pomponlányok táncoltak és 
szurkoltak az ügyesen dekázó fiúknak.  Utá-
nuk a harmadikosok bohócnak öltözve mó-
káztak a színpadon, fokozva ezzel az addig is 
jó hangulatot. Végül a másodikosok hawaii 

táncosai és kalózai következtek, akik szinte 
felforrósították a levegőt, és fergeteges bulit 
varázsoltak a színpadra. 
A csoportos produkciók után az egyéni jel-
mezes felvonulás következett, melyen szinte 
az iskola összes tanulója részt vett, még a taní-
tó nénik is beöltöztek. Láthattunk villanyórát, 
pattogatott kukoricát, TV-t, távirányítót és sok 
más ötletes jelmezt. A csoportok oklevelet, a 
maskarások csokit kaptak a tanító nénik jó-
voltából. Az ezt követő buliban a legnagyobb 
sikere a Limbó hintónak volt, közkívánatra 
kétszer is le kellett játszanunk. A mulatsággal 
és a tombolasorsolással gyorsan elrepült a hát-
ralévő idő. Ezúton is köszönjük a tombolához 
kapott nagylelkű adományokat. 
Mindenki nagyon jól érezte magát a bálon, 
alig várjuk a következőt.                                 G.

A felső tagozatosok számára 
három órakor vette kezdetét 
a mulatság. A délután első 
programja a jelmezesek fel-
vonulása és  zenés, táncos 
műsoruk bemutatása volt. 
Nagy örömünkre nagyon 
színvonalas produkciókat 
láthattunk. Első műsorszám-
ként a Fashion Dance tánc-

csoport mutatta be tudását.
Ezt követően az énekkar tag-
jai lepték meg a diáksereget 
egy tánccal , majd az osztá-
lyok örvendeztették meg a 
jelenlévőket.
Iskolánkban minden tanév-
ben a farsangi bálon választ-
juk meg a bálkirálynőt és a 
bálkirályt. 2019-ben Orbán 

Anna és Görözdi Gergő 8.b 
osztályos tanulók kapták a 
kitüntető címet. 
A fergeteges délután záró-
akkordjaként következett  az 
igazi mulatság, ahol a gyere-
kek már tét nélkül, boldogan 
és kipirult arccal mulathatták 
át a délutánt.
Közben a büfében is elfogy-

tak az üdítők, a nyolcadik 
osztályosok és szüleik által 
készített szendvicsek és sütik 
is, valamint a tombolaaján-
dékok is gazdára találtak.
A jó hangulatról Fürjes Ben-
ce és Formaggini Bence gon-
doskodott, amit ezúton is kö-
szönünk.

G.

Néhány gondolat 
a gyerekektől:

„Nekem azért tetszett a bál, mert a 
kistesóm is beöltözött, és mert kap-
tunk lufit. Szerintem azért is jó volt, 
mert sokat táncoltunk.” 
– Szabó Anna, 2. d

„Nekem az tetszett, hogy finomak 
voltak a sütik. Az is nagyon jó volt, 
hogy az egész osztály fellépett.”
– Molnár Máté, 2. d

„Nekem nagyon tetszett a farsang, 
mert sokat táncoltunk és mindenki-
nek nagyon jó volt a jelmeze.” 
– Vincze Virág, 3. c

„Nagyon jó volt, mert mondtunk 
verset és táncoltunk. Volt jelmezes 
felvonulás is. Buliztunk egy nagyot.” 
– Vadász Máté, 4. d

„Tetszettek a zenék, amikre jól le-
hetett táncolni. A programok is jók 
voltak. Szerintem ez volt eddig a 
legjobb farsang.” 
– Tóth Marcell, 4. d
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teljesen megújul az ácsi plébánia hivatal

Idén is népszerű volt a református bál

A Győri Egyházmegye támo-
gatásával január óta zajlik az 
ácsi plébánia hivatal belső 
felújítása. 

A több tízmillió forintos támo-
gatásnak köszönhetően az el-

múlt időszakban már megújult 
az épület villamos-, gáz- és 
vízvezeték hálózata, valamint 
a nyílászárók cseréje és a festés 
is megvalósult. A szakemberek 
új helyiségeket is kialakítottak 
az épületben, egyebek közt 

egy több mint 80 fő befogadá-
sára alkalmas nagytermet is, 
amely számos rendezvénynek 
adhat otthont a későbbiekben. 
A közeljövőben emellett a plé-
bánia hivatal külső felújítása is 
megvalósulhat. Ezzel párhuza-

mosan hamarosan megkezdő-
dik a templomtorony felújítá-
sa, valamint a templom belső 
vakolása is. Ennek köszönhe-
tően végre teljesen megújul  
településünk katolikus temp-
loma.                                   N.T.

Február 8-án, pénteken a Pis-
kóta étterem és Kávéházban 
tartotta a református gyüle-
kezet szokásos Református 
Bálját. 

Nagy örömünkre sokan el-
fogadták meghívásunkat, 
mintegy 150 főt vártunk a 
rendezvényre. A bált Mé-

száros János Elek művész úr 
műsora nyitotta meg, aki a 
Csillag Születik tehetségku-
tató program győztese volt. 
A gyönyörű énekszámokat 
vidám történetekkel, vic-
cekkel kiegészítve teremtet-
te meg a jó hangulatot. Ezt 
követően a Ritmus Művé-
szeti Iskola táncosai mutat-

ták be nyitótáncukat.Őket 
Szűcs Erika készített fel. Az 
est folyamán sok vidámság-
ban, jó hangulatban, ferge-
teges táncban volt részünk. 
A bált, hagyományainknak 
megfelelően jótékony céllal 
is rendeztük. A felajánlott 
és megvásárolt ajándékok 
sorosolásának bevételé-

ből a gyülekezetben folyó 
gyermekmunkát támogat-
juk. A tombolából és egyéb 
támogatásokból  mintegy 
280 ezer forint folyt be. Kö-
szönjük mindazoknak, akik 
támogattak minket, illet-
ve, akik ezt az estét velünk 
együtt töltötték el.

Gerecsei Zsolt



11www.acsvaros.hu

A 2004-ben újjáalakult Ácsi Kossuth Lajos 
Asztaltársaság alapszabályában rögzítet-
te, hogy öt éven belül egész alakos szobra 
álljon Kossuth Lajosnak a városban. Nagy 
Irén az asztaltársaság elnöke elmondta, 
hogy a leggyakrabban ábrázolt magyar 
Kossuth Lajos, akinek sok bronzból vagy 
kőből készült szobra áll közterületeken. – 
Ezek az alkotások egy-egy nagyobb hul-
lámban valósultak meg mindig valamilyen 
évforduló kapcsán. Az utolsó hullám 2002-
ben, születésének 200. évfordulója táján 
volt. Az ábrázolás mindig az akkori közíz-
lést tükrözte, mint ahogy ez esetünkben is 
látszik – emelte ki Nagy Irén. Hozzátette: az 
utóbbi évtizedekben számtalanszor vitatták 
Kossuth jellemét, tetteit és nagyságát, ezért 
volt sokak számára meglepő, hogy közada-
kozásból egész alakos szoborral öregbítik a 

településen személyét. Kitért arra is, hogy 
tíz éve hirdeti bronzba öntött alakja a sza-
bad hazában, a szabad emberek számára di-
namikus valóját. – Úgy kell erre a szoborra 
tekinteni, mint aki állandóan minket figyel, 
mozdulatával bennünket lelkesít. Ennek a 
szobornak már tíz éve kijár a figyelem – 
fogalmazott az elnök. Nagy Irén azt is el-
mondta, hogy nemzeti jelképüket a magyar 
zászlót is itt lengeti a szél. – Az elnyomott 
és visszafojtott magyarságtudat és nemzeti 
büszkeség igen is hasson át bennünket! Az 
a nemes méltóság, amely bennünket, ma-
gyarokat jellemez igenis törjön felszínre, 
és tekintsünk büszkén nemzeti zászlónkra 
– emelte ki. Elmondta, hogy a szobor és a 
felállított zászló is mind közadakozásból 
valósult meg, amiért köszönet jár minden 
önzetlen adakozónak. A 225 centiméteres 

alkotás, amely a település arculatát szépí-
ti,  Nagy Benedek szobrász keze munkáját 
dicséri. Az idei év nemcsak az évforduló 
okán kiemelkedő jelentőségű a szervezet 
életében, hanem azért is, mert a megyei 
törvényszék döntése értelmében mostan-
tól az Ácsi Kossuth Lajos Asztaltársaság 
tulajdonát képezi az alkotás. Nagy Irén azt 
is elmondta, hogy a szívesen vállalt feladat 
soha nem fogy el, ennek szellemében re-
mélik, hogy ebben az évben a szobor dísz-
kivilágítása is megvalósul az önkormányzat 
támogatásával. 
Nagy Irén beszélgetésünk zárásaként el-
mondta: Sok-sok tíz évet kívánunk még a 
szobornak, de magunknak is. Jókai Mór 
fogalmazta meg számunkra a legfonto-
sabbat: „Az örök hazában hirdessék ne-
vednek emlékét e késői századok!”

N.T./24 Óra

koSSuth lAJoS ASztAltárSASáG
2004. április 22-én elsősorban azzal a céllal alakult újjá az Ácsi Kossuth 
Lajos Asztaltársaság, hogy Kossuth Lajos eszmeiségét ápolja. Emellett 
számos feladatot tűztek ki az alapítók célul, egyebek közt a tárgyi emlékek 
gyűjtését, kiállítások szervezését, jótékonysági rendezvények szervezését, 
és hogy a fiatalokkal megismertessék Kossuth Lajos eszmeiségét, valamint 
Kossuth Lajoshoz méltó szobor felállítását Ácson. Az asztaltársaság öt 
éven belül meg is valósította ezt az elképzelést, aminek eredményeként tíz 
éve ékesíti a város központját a szobor.

Tíz éve annak, hogy 2009. március 15-én megvalósult a 2004-ben újjáalakult Ácsi 
Kossuth lajos Asztaltársaság egyik kiemelt célja. Idén, a március 15-ei ünnepség 
keretében idézte fel az asztaltársaság a szoborállítás pillanatait. 

tíz éve ékesíti a város
központját kossuth Lajos szobra

Fotók: Nyéki János/archívum„Kossuth Lajos azt üzente
elfogyott a regimentje,

ha még egyszer azt üzeni
mindnyájunknak el kell menni

éljen a magyar szabadság,
éljen a haza!”
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megkezdte a munkát a Helyi Értéktár Bizottság

Februárban ünnepelte 5 éves születés-
napját a Nosztalgia Klub. A töretlen nép-
szerűségnek örvendő klub tagjai idén is 
jókedvűen, az elmúlt évek eseményeinek 
felidézésével ünnepeltek. 

A vidám, játékkal és tánclépések elsajá-
tításával eltelt néhány óra Csathó Éva 
klubvezető köszöntőjével vette kezdetét, 
aki bemutatta és összefoglalta a klub ed-
digi tevékenységét. A tartalmasan eltöl-
tött 5 évhez Németh Gyula, a művelődé-
si ház igazgatója is gratulált. A jókedvű 
csapat havonta összegyűlik, és az egész-

ségtudatos életmód, egészségmegőrzés, 
művészetek témakörében meghívott 
előadókkal várja tagjait jóízű beszélgeté-
sekre. Emellett rendszeresen kirándulá-
sokat szerveznek, és közösen fedezik fel 
a környék nevezetességeit egy-egy túra 
alkalmával. Az elmúlt éveket programjait 
kézműves foglalkozásokkal, a nyári sze-
zonban pedig szalonnasütésekkel tették 
még változatosabbá. – Amikor ezt a klu-
bot terveztem, egy közösséget álmodtam 
meg.  Mostanra szinte baráti társasággá 
kovácsolódott a csapat. Ezt mind segítet-
te a sok közös program. Többféle témával 

foglalkoztunk, mint például a fizikális, 
mentális egészség, fittség, kertészkedés, 
művészetek. Minden kérdést több ol-
dalról körbejártunk, megosztottuk egy-
mással a tapasztalatainkat. Szeretném, 
ha évek múlva úgy gondolhatnánk vissza 
erre a klubra, mint a kulturális élet egy 
jól sikerült szegmensére. A cél, nyitottabb 
emberekké válni, sokféle információt be-
fogadni – szinte észrevétlenül – foglalta 
össze Csathó Éva a klub életének lénye-
gét. A művelődési ház és az olvasók nevé-
ben ezúton is sok szeretettel gratulálunk 
a jubileumhoz!                                 BBMH

Öt éves az ácsi nosztalgia klub

A magyar nemzeti értékekről 
és a hungarikumokról szóló 
törvényben foglaltak alapján 
a települési önkormányzatok 
települési értéktárakat hoz-
hatnak létre, illetve telepü-
lési értéktár bizottságokat 
alakíthatnak. 

A bizottságok feladatai közé 
tartozik a településen fellelhető 
nemzeti értékek azonosítása, a 
településen fellelhető nemze-
ti értékek adatait tartalmazó 
gyűjtemény létrehozása, vala-
mint azok megyei értéktárba 
történő megküldése. Ács Vá-
ros Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a Települési 
Értéktár Bizottság tagjainak az 
alábbi személyeket választotta: 
Nagy Irén, Szűcs Béla Albert, 

Gerecsei Zsolt, Tóth János, dr. 
Papp Gábor és Varga Zsuzska. 
Az elnök személyét a tagok 
jelölték ki maguk közül. A bi-
zottság tagjai elsődleges célul 
tűzték ki egy folyamatosan bő-
vülő helyi adatbázis létrehozá-
sát, mely bemutatja városunk 
nevezetességeit, és gyűjtőhelye 
tárgyi és eszmei értékeink-
nek. Bízunk benne, hogy ezt 
követően javaslataink alapján 
hamarosan a Komárom-Esz-
tergom Megyei Értéktárba 
kerülhet jó néhány természeti 
értékünk, épített, szellemi és 
kulturális örökségünk. A gyűj-
tőmunka eredményeként sze-
retnénk elérni, hogy ne csak 
az ide vendégségbe érkezők-
től és a városunkba kiránduló 
csoportoktól halljunk elismerő 

szavakat kincseinkről, hanem 
újra és újra adjunk hírt róluk 
a megyében, a környező tele-
pülések körében és - ami talán 
a legfontosabb - mi, helyiek is 
legyünk büszkék rájuk. Mutas-
sunk jó példát a fiatal generá-
cióknak is. A korábbi években 
egy-egy helytörténeti séta, 
előadássorozat, vagy a hely-
történeti vetélkedők mind jó 
alkalmak voltak arra, hogy 
megismertessük, megszeret-
tessük velük mindazt, amire 
itt helyben büszkék lehetünk.
Igyekezzünk megtanítani őket 
megbecsülni, ami a miénk, hi-
szen a későbbiekben már az ő 
feladatuk lesz megőrizni, ápol-
ni a már meglévő értékeinket, 
és gyarapítani azokat a jövő-
ben. Az értéktár bizottság te-

vékenységéről a későbbiekben 
részletesebben beszámolunk. 
A település lakóinak több mó-
don van lehetősége segíteni 
munkánkat, és ajánlást tenni, 
mely értékek érdemesek arra, 
hogy bekerüljenek az adott 
értéktárakba, archívumba. 
A településünkhöz köthető 
értékek helyi/megyei/nem-
zeti értékké nyilvánításának 
javaslattételeit beküldhetik 
postai úton (2941, ács, zichy 
Park 1.), emellett van mód a 
helyi értéktár bizottság tagja-
inak közvetlen megkeresésére 
is. A javaslatok elektronikus 
úton történő benyújtására az 
acsiertektar@gmail.com cí-
men van lehetőség. 

Varga Zsuzska
bizottsági elnök
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Művelődési ház, könyvtár hírek, programajánló

FelHívÁS
Az Ácsi Ritmus Alapfokú Művészeti 

Iskolába történő beíratásra

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 
az intézménybe 2019/2020-as 

nevelési évre  való beiratkozásra 
az alábbi időpontban kerül sor:

2019. április 25., csütörtök

16-18 óráig a gárdonyi iskola

3/b termében

Az intézménybe azokat a gyereke-
ket várjuk, akik érdeklődést mutat-
nak a művészetek iránt, és szüleik is 
fontosnak tartják gyermekük klasz-

szikus értékrendek alapján törté-
nő nevelését. A művészetek korai 
megismerése elősegíti a gyermekek 
logikus gondolkodását és elmélyíti 
kérzelmi fejlődésüket. 

Beiratkozás feltételei: 
- betöltött 6 éves életkor
- szülő által aláírt nyilatkozat 
   és beiratkozási lap 

Beiratkozni az alábbi szakokra 
lehet:
- zenei nevelés, hangszeres képzés
- képzőművészeti nevelés, festészet
- mozgásművészeti nevelés, 
   társastánc
                                                                                          

Bánfiné Varga Ágnes
igazgató                                 

Kiválóan szerepeltek ácsi  hang-
szeres növendékeink a Komárom-
Esztergom Megyei Zeneiskolások 
kamarazenei versenyén – mond-
ta Bánfi Csaba a Ritmus Okta-
tó Közhasznú Nonprofit Kft. ügy-
vezetője.

A megmérettetésen Péntek 
Krisztina, Sári Szonja és Ko-
vács Anna fuvolatriója arany,  
Choi hei Jin, Vízkeleti Zsolt és 
Szendi Anna fuvolatriója ezüst, 
Kovács Zsuzsa, Hugyecz Sára, 
Gerencsér Tamara és Nagy Kris-
tóf kvartettje szintén ezüst minő-
sítést kapott a szakmai zsűritől. 
A felkészítő tanáraik Molnár Jo-
hanna és Nagy Krisztina voltak.
Szerkesztőségünk ezúton is gratu-
lál a szép teljesítményhez.

egy arany,
két ezüst

új könyvek érkeztek
Ismét új könyvek érkeztek a könyvtárba. 
Az újdonságokról könyvtárunk elérhető-
ségein, a honlapunkon, illetve a Facebook 
oldalunkon is tájékozódhatnak. Várjuk 
kedves olvasóinkat! 

Felnőtt kézműves foglalkozás
A felnőtteket várjuk egy remek hangulatú 
tavaszi kézműves foglalkozásra március 
30-án 15 órától a művelődési házba. A 
foglalkozást Tóth Lajosné Zsuzsa vezeti. 

Színházi előadás
A Színházi világnap alkalmából ezúttal 
a Bartók Béla Művelődési Ház nagyter-
mébe várjuk az érdeklődőket egy külön-
leges előadásra március 31-én, vasárnap. 
Soóky László - Egy disznótor pontos le-
írása című művét elmeséli: Lajos András. 
A belépés ingyenes! 

Költészet napja
Április 12-én, pénteken 19.00 órakor 
várjuk az érdeklődőket a könyvtárba. 
Költészet napja alkalmából Gál László 
és Kreft-Horváth Márk előadói estjét te-
kinthetik meg.

Tavaszi kézműves foglalkozás
Kézműves foglalkozásra invitáljuk a gye-
rekeket április 13-án, a megszokott idő-
pontban 10 órától 14 óráig a művelődési 
házba. A foglalkozást Bazsóné Nagy Ma-
rianna vezeti. Téma természetesen a hús-
véti ünnepkör.

Előadás
Április 14-én, 17 órakor Taska Judit 
kineziológus tart előadást a művelődési 
házban Mi fán terem a természetgyó-
gyászat? címmel. 

Túra
Április 20-án Föld-napi túrára indul a Ba-
kancsos Klub. A részleteket a hátoldalon 
lévő plakáton olvashatják.

Húsvét a parkban
Április 21-én várjuk a családokat a kas-
télyparkba 14 órától a Pénzásási Nyugdíjas 
Klubbal és a Bakancsos Klubbal. Húsvéti 
játékok, móka, kacagás. 
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Kezdődik a tavaszi szezon

A férfi kézisek szereplése az első három fordulóban

KÉZIlABDA - TAvASZI SORSOlÁS
2019. március 30. szombat 18:00  - Ácsi Kinizsi SC - Bajnok DSE Nemesvámos

2019. április 6. szombat 16:00 -  Bakonyerdő Pápa - Ácsi Kinizsi SC
2019. április 28. vasárnap 18:00  - Ácsi Kinizsi SC - Veszprémi KKFT U23

2019. május 11. szombat 18:00  - KK Ajka - Ácsi Kinizsi SC
2019. május 19. vasárnap 18:00  - Ácsi Kinizsi SC - AGROFEED ETO-SZESE U23

Tarján – Ácsi Kinizsi SC 
39-33

Sajnos csapatunk a tavaszi nyi-
tányon vereséget szenvedett 
a jobb erőkből álló Tarjánnal 
szemben. Rosszul kezdtük a 
mérkőzést, ennek köszönhető-
en nagy erőket kellett mozgó-
sítani az egyenlítésért is. Az 50. 
percben még döntetlen volt a 
mérkőzés. Sajnos a sok hiányzó 
játékos miatt csapatunk elfáradt 
a végjátékra, ezért a végén sima 
vereséget szenvedett.

Ácsi Kinizsi SC –
 Szentgotthárd

30-24
Tavaszi első hazai mérkőzé-
sünk alkalmával győzelmi 
szándékkal lépett pályára csa-
patunk. Sajnos a sérülések és 
munkahelyi elfoglaltságok mi-
att a létszám nem volt nagy. Jól 
kezdtük a mérkőzést. Kemény 
védekezésünk és gyors gólja-
ink 2-3 gólos előnyt jelentettek 
a mérkőzés elején. Félidőre 
a gotthárdi gárda egy gólra 

feljött. Második félidő elején 
gyorsan öt gólos előnyre tet-
tünk szert, köszönhetően a fel-
javuló kapusteljesítménynek. 
Előnyünket a mérkőzés végéig 
meg tudtuk tartani, ennek kö-
szönhetően értékes két pontot 
szereztünk.

Balatonfüred U 23 –
Ácsi Kinizsi SC 

36-30
Sajnos ezen a mérkőzésen a se-
bességbeli különbségnek nem 
találta ellenszerét a csapatunk. 

A technikás füredi fiatalok 
olykor-olykor átrohantak raj-
tunk. A rossz kezdés után azért 
sikerült  feljönnünk, így  az  
50. percben 26-26 állt az ered-
ményjelzőn. Sajnos a játékveze-
tők ekkor számunkra nem elő-
nyösen ítéltek meg néhány kétes 
szituációt, ennek köszönhetően 
a Füred meglépett három gól-
lal. Az utolsó 5 percben meg-
próbáltunk mi is gyors gólokat 
szerezni, de sajnos hibáztunk, 
amit a Füred könyörtelenül ki-
használt. Ennek köszönhető a 
hat gólos vereség.            Pék B.

lABDARúGÁS - MeGye I.
Felnőtt és ifi bajnoki sorsolás

2019. március 31. vasárnap 15:00
Ácsi Kinizsi SC – Bábolnai SE

•••
2019. április 7. vasárnap 15:30

Tatai AC - Ácsi Kinizsi SC
•••

2019. április 14. vasárnap 15:30
Ácsi Kinizsi SC – OBSK Oroszlány

•••
2019. április 21. vasárnap 16:00

 Zsámbéki SK - Ácsi Kinizsi SC
•••

2019. április 28. vasárnap 16:00 
Ácsi Kinizsi SC – Nyergesújfalu SE

•••
2019. május 5. vasárnap 16:30

Vértessomlói KSK - Ácsi Kinizsi SC
•••

2019. május 12. vasárnap 16:30
Ácsi Kinizsi SC – Tatabányai Sport Club

•••
2019. május 19. vasárnap 17:00 

Nagyigmánd KSK - Ácsi Kinizsi SC
•••

2019. május 26. vasárnap 17:00
Ácsi Kinizsi SC – Koppánymonostori SE

•••
2019. június 01 vasárnap 17:00

Sárisápi BSE - Ácsi Kinizsi SC

2019. március 24-én kez-
detét veszi a Puskás Ferenc 
labdarúgó Akadémia Ko-
márom-Bábolnai csoportjá-
nak kilenc állomásból álló 
Bozsik programja.

Az Ácsi Kinizsi U7-U9-U11-
U13-as csoportjai heti rend-
szerességgel vesznek részt 
ezeken a tornákon és fesztivá-
lokon. Az idei tavasz abból a 
szempontból lesz kicsit más, 
hogy a téli összes terembaj-

noksági fordulók mellett már 
kinti füves pályás fordulót is 
rendezni fogunk.
A felkészülésünk jól sikerült, 
a megfelelő mennyiségű ter-

mi edzést el tudtuk végezni. 
Két korosztályunkból az U13-
asok a téli bajnokság végén 
második, U11-eseink a har-
madik helyen végeztek.
Játékosaink közül Gasztonyi 
Dominik több alkalommal 
szerepelt a kistérségi váloga-
tottban. A 2010-es korosztály-
ból Nyéki Gergő, Keresztes 
Ákos, Németh Zéta, Ördög 
László, Adamecz Zalán részt 
vett a Danone Kupa előválo-
gatásán. Kertész Dániel meg-
hívást kapott a májusi német-
országi Fritz Walter kupára, 
ahol egy régiós válogatott tag-
jaként tölthet el 5 napot.
Szerencsénkre egyre több fi-
atal választja a labdarúgást, 
köztük lányok is. Megérdem-
lik, hogy név szerint is meg-
említsük őket: Szabó Anna, 
Bernáth Réka, Vadas Zoé.
Császár Ernő vezetésével az 
óvodai labdarúgás is már a 
Kinizsi berkein belül zajlik. 
Heti egy alkalommal a Bóbita 
Óvoda mindkét intézményé-

ben tartunk foglalkozásokat.
Jelenleg 44 igazolt játékos sze-
repel a Bozsik programban és 
majd 50 fő vesz részt az óvodai 
labdarúgás foglalkozásain.
Edzőink Karvaj Imre, Császár 
Ernő, Németh Gyula töreked-
nek arra, hogy a labdarúgás 
megszerettetésén és megtaní-
tásán kívül, egy jó közösség 
kovácsolódjon össze. Erre szol-
gálnak az év végi és szezonvégi 
gyerek-szülő foci meccsek, a 
nyári labdarúgó táborok is.
Külön szeretnénk megkö-
szönni azoknak a szülőknek 
az áldozatos hozzáállását, akik 
folyamatosan részt vesznek, 
kísérik gyermekeiket az edzé-
sekre, tornákra, fesztiválokra. 
Nélkülük nem tudnánk évről-
évre fejlődni, előre lépni.
Április 7-én (vasárnap) 9 órá-
tól az U11-U13, április 13-án 
(szombat) 10 órától az U7-U9-es 
tornát illetve fesztivált rendez-
zük meg a Kinizsi Sporttelepen.

Németh Gyula
utánpótlás szakág-vezető

Bozsik program

I. FORdUlÓ  II. FORdUlÓ  

II. FORdUlÓ  
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

ÁcS FejlőDÉSÉÉRT AlApíTvÁNy 19149385-1-11

„MOSOlyGó BóBITÁK“ AlApíTvÁNy 18614244-1-11
pÉNZÁSÁSI  óvODA  GyeRMeKeIÉRT  AlApíTvÁNy 18614378-1-11

„NAGy ISKOlA KIS DIÁKjAIÉRT“ AlApíTvÁNy 18612644-1-11
TeRMÉSZeTjÁRó BAKANcSOS KluB 18609288-1-11

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%  1% 1% 1%
Tisztelt lakosság! 

Közeleg az adóbevallás ideje, ne felejt-
sen el nyilatkozni adója 1 százalékának 
felhasználásáról! Kérjük önöket, hogy 
segítsék az ácsi szervezeteket ezzel a fel-
ajánlással, hiszen ez semmibe sem kerül, 
mégis sokat számít a munkájuk során.

POlGÁRMESTERI HIVATAl
34/385-121 

Dr. Szentirmai István polgármester 
fogadónapja: hétfőn  14-15 óra

Ügyintézők fogadónapjai: hétfő:13-17 óra, 
szerda: 8-16 óra, péntek: 8-12 óra

ÁCSI ÖNKéNTES TűZOlTÓSÁG
34/386 – 231, 06 70/323-4477

ÁCS-BÁBOlNAI RENdőRőRS 
34/386-169

ORVOSOK
dr. Zilahy Bertalan háziorvos
Rendel: H, Sz, Cs, P: 8-12 óráig,

K: 8-11, du. 15-16
 34/385-429, 0630/811-7952 (8-16 óráig)

dr. Péntek Zsuzsanna háziorvos
Rendel: 8-12 óráig, szerdán 13-17 óráig, 
34/385-118, 0630/902-3268  (8-16 óráig)

dr. Kiss-Szóllinger Attila háziorvos
 Rendel: 9-13 óráig,  szerdán 12-16 óráig
34/385-643, 0620/244-0031 (8-16 óráig)

dr. demissie Tewodros gyermekorvos 
Rendel: hétfőn 08-12-ig, kedden 09-12-ig, 
szerdán 12-16-ig, csütörtökön  09-12-ig, 

pénteken 09-12-ig
0630/298-4318

(munkanapokon 8-16 között)

VédőNő
 Kiss Mónika

Csecsemő és kisgyermek-tanácsadás: 
kedd: 8-9, terhestanácsadás: hétfőn 8-10 óra, 

0620/329-6983 
(munkanapokon 8-16 között)

 Mórocz Melinda
Rendelési idő: csütörtök 9:30-13:30-ig

Tanácsadás: (terhes- és csecsemő-tanácsadás) 
0620/253-0977

VédőNő PéNZÁSÁS
Mórocz Melinda
kedd: 10:30-13:30 
szerda: 9:30-12:00

0620/264-9299

FOGÁSZAT
Időpontkérés: rendelési napokon 7-8 óráig: 

0630/973-1670

Fogorvosi ügyelet:
Győr, Liezen-Mayer u. 57. 

06/96-417-316
Hétköznap: 20:00-22:00

Munkaszüneti és ünnepnap:
8:00-11:00, 20:00-23:00

lABOR
hétfőn 5:45-7:45-ig,

szerdán 7-9-ig,
pénteken 7-9-ig.

Bejelentkezés minden hétköznap: 
12-15 között a 0620/241-5725 telefonszámon.

SElyE JÁNOS KÓRHÁZ:
34/342 840

ORVOSI ÜGyElET
Ügyeleti ellátás helye:

2921 Komárom, Széchenyi I. u. 2.
34/344-770

Ügyeleti ellátás ideje:
hétköznap 16:00-tól 8:00-ig,

hétvégén és ünnepnapon 24 órás

VIOlA GyÓGySZERTÁR
Nyitva: hétköznap: 8-17- ig, 

szombaton: 8-12-ig,
34/385-497

REFORMÁTUS EGyHÁZKÖZSéG
0634/385-415
Hivatali órák: 

kedd: 9-11, szerda: 14-16, péntek: 9-11

KATOlIKUS PléBÁNIA
0620/410-0511
Hivatali órák: 

hétfő: 10-12-ig, szerda: 16-18-ig, 
péntek: 16-18-ig

CSAlÁdSEGíTő
éS GyERMEKJÓléTI SZOlGÁlAT:

0620/229-4977, 34/395-096

GONdOZÁSI KÖZPONT
34/385-667

ÁCSI GÁRdONyI GéZA
 ÁlTAlÁNOS ISKOlA 

34/385-126
Héreginé Nagy Márta: 0630/2321168

Gárdonyi iskola titkárság: 0630/3193979
Ifjúság úti telephely:  0630/3194314

ÁCSI BÓBITA ÓVOdA:
34/385-230

BÖlCSődE
0620/267-5193

BARTÓK BélA MűVElődéSI HÁZ, 
KÖNyVTÁR 

éS VÁROSI SPORTCSARNOK 
34/385-043

Németh Gyula: 0620/329-6993
Varga Zsuzska: 0620/335-4512
Balogh Attila: 0620/255-8010

Könyvtár: 34/600-390

Online katalógus:
www.acskonyvtar.hu

Művelődési ház nyitva tartása: 
H-CS: 10-19, K-SZ: 10-19:30, P: 10-18

SZ-V: programok, rendezvények szerint.

Könyvtár nyitva tartása:
hétfő: Kölcsönzési szünnap

kedd: 10:00-16:30
szerda: 10:00-16:30

csütörtök: 10:00-16:30
péntek: 10:00-16:30

szombat: 09:00-12:00

Ács Városi Sportcsarnok telefonszáma: 
Németh-Varga Anett: 0620/950-4506

E-ON
KÖZVIlÁGíTÁSI HIBABEJElENTő

30/334-4005 

HUllAdéKUdVAR
(Ács, Árpád u. 42.) 

2019. január 31-től téli nyitvatartási 
rend szerint üzemel. 

csütörtök: 10:00-18:00
szombat: 14:30-18:00

MENTőK: 104 | SEGélyHíVÓ: 112




