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Harmadik alkalommal ült össze a testület idén
Március 28-án ült össze leg-
utóbb a képviselő-testület a 
városháza nagytermében. A 
nyílt ülésen tizenhat, míg a 
zárt ülésen további három 
napirendi pontot tárgyal-
tak meg.

Az első pontnál dr. Szentirmai 
István a két ülés közötti idő-
szakban történt fontosabb 
eseményekről tájékoztatta a 
jelenlévőket. A polgármester 
egyebek közt elmondta, hogy 
a téli rezsicsökkentés kereté-
ben folyamatosan kerülnek 

kiosztásra a gázpalackok, a tű-
zifa, a pellet és a szén. Márci-
us 12-én a testület elbírálta az 
Esély Otthon – Ácsra  vágyÁcs 
– pályázat keretében a fiatalok 
lakhatásának biztosítására és a 
helyi munkavállalást ösztönző 
támogatására benyújtott pá-
lyázatát. Az első körben 2019. 
május 1-től 2021. április 30-ig 
kiutalásra került a Deák Fe-
renc utca 25. szám alatti két 
lakás, valamint a Gyár utca 
79. ingatlanból is két lakás. A 
PAL-LEN-LIV Kft. képvisele-
tében Pálla József megkezdte 

a pénzügyi szakértői célvizsgá-
latot. Az átvilágítás áprilisban 
lezárul. A folytatásban a kép-
viselők elfogadták a Polgárőr-
ség, a Könyvtár és a Kinizsi SC 
beszámolóját, valamint mó-
dosították a helyi adórendele-
tet – amely elsősorban a tűz-
oltókat érinti – a Bartók Béla 
Művelődési Ház, Könyvtár és 
Városi Sportcsarnok alapító 
okiratát és a térítési díjakról 
szóló rendeletet is. A képvise-
lők emellett megszavazták az 
óvoda átszervezéséről szóló 
előterjesztést, az Esély Otthon 

pályázathoz tartozó eszköz-
beszerzéseket, és a kft. iroda-
bérlésének megszűnéséről is 
döntöttek. A napirendi pontok 
között szerepelt továbbá az 
önkormányzati utak kátyúzási 
munkáiról szóló előterjesztés 
is, amelyről szintén tárgyaltak 
a képviselők, és a négy benyúj-
tott pályázat közül a legkedve-
zőbb ajánlatot fogadták el. A 
testületi ülés ezután zárt résszel 
folytatódott, ahogy támogatási 
és lakásbérleti kérelmekről 
szavaztak a városatyák.

Nagy Tamás

Nemrég ünnepelte szerettei 
körében a kilencvenedik szü-
letésnapját Csuka József, akit 
a napokban a városvezetés is 
felköszöntött.

Kilencvenedik születésnapja  
alkalmából dr. Szentirmai 
István polgármester és Soós 
Piroska osztályvezető is meg-
látogatta otthonában Csuka 
Józsefet. A városvezetés egy 
emléklappal és egy ajándékcso-
maggal lepte meg az ünnepel-
tet, aki felesége és gyermekei 
körében fogadta a vendégeket. 
Csuka József aktív éveiben a 
cukorgyárban gépkocsivezető-
ként dolgozott és a közéletben 
is részt vett. Volt tanácstag, va-
lamint a cukorgyári és a refor-

mátus énekkarnak is oszlopos 
tagja volt. Emellett a dr. Pap 
András baráti körben is aktív 
szerepet vállalt, sokáig titkára 
volt. Csuka József – aki jelen-
leg is rendkívül jó szellemi és 
fizikai állapotnak örvend – el-
mondta, hogy pontosan annyi 
idős, mint a Fő utca aszfaltos 

burkolata, hiszen azt is 1929-
ben látták el először szilárd 
burkolattal. Az ünnepelt azt 
is elárulta, hogy semmit nem 
változtatna a múlton. – Min-
den úgy történt, ahogy történ-
nie kellett – emelte ki.  Arra 
a kérdésre, hogy mi a hosszú 
élet titka, mosolyogva annyit 

felelt, hogy a családjukban 
soha nem voltak titkok. – En-
nek azonban nincs titka, csu-
pán annyi, hogy normális életet 
él az ember. Inni nem szabad 
mértéktelenül, és soha nem do-
hányoztam – mondta. Családja 
elmesélte, hogy szabadidejében 
szívesen olvas és nézi a tele-
víziót, ha a dereka engedné, 
még ma is kimenne a kertbe 
munkálkodni.  A mindennapi 
ügyes-bajos dolgok megoldá-
sában nagyon sok segítséget 
nyújt számukra a menyük, Ica.  
Csuka József ott jártunkkor el-
árulta azt is, hogy októberben 
ünneplik feleségével a 60. há-
zassági évfordulójukat. 

Isten éltesse sokáig!
Nagy T.

Simon Tamás, az Ács Város-
gazda Non-profit Kft. ko-
rábbi ügyvezetője év elején 
írásban benyújtotta az ügy-
vezetői feladatokról szóló 
lemondását.

A megüresedő helyre dr. 
Szentirmai István polgármes-
ter, a hivatalban közszolgálati 
tisztviselőként dolgozó Pék 
Zsuzsannát javasolta az Ács 
Városgazda Non-profit Kft. új 
ügyvezetőjének, aki elfogadta 
a megbízatást. A februári tes-
tületi ülésen a képviselő-tes-

tület egyhangúlag meg is sza-
vazta a kinevezését, így április 
elsejétől Pék Zsuzsanna látja el 
a cég vezetését. 
Az új ügyvezető 
elmondta, hogy 
a rendelkezésre 
álló erőforrá-
sokból, meg-
próbálja kihoz-
ni a legtöbbet, 
és igyekszik 
megszolgálni a 
bizalmat. Gratulálunk és mun-
kájához sok sikert kívánunk!

N.T.

November 1-től dr. Malomsoki 
István távozása miatt megüre-
sedett az ácsi jegyzői állás. 

Polgármester-
ré való megvá-
lasztásom után 
egyik legfonto-
sabb dolgom a 
jegyzői pályá-
zat kiírása volt. 
Az első körben 
eredménytelen 

lett a pályázat.Ezután máso-
dik körben is kiírásra került 
a pozíció. A pályázati eljárás 

lezárására 2019 április 1-én 
került sor. A jelentkezők kö-
zül dr. Fülesné Balogh Anita 
aljegyző asszony pályázatát 
találtam legmegfelelőbbnek, 
így őt bíztam meg a jegyzői 
feladatok ellátásával. Szorgal-
mas, becsületes, lelkiismere-
tes, tapasztalatokkal és helyis-
merettel rendelkező hölgynek 
ismertem meg a volt aljegyzőt, 
aki immár jegyzőként vezeti a 
hivatalt. Munkájához sok si-
kert kívánok.

Dr. Szentirmai István
polgármester

Csuka Józsefet köszöntötte a városvezetés

Dr. Fülesné Balogh Anita az új jegyző Pék Zsuzsannát bízták meg a kft. vezetésével
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Beszámolt előző évéről az Ácsi Polgárőr Egyesület 
A legutóbbi testületi ülésen 
Szűcs Attila, az Ácsi Polgárőr 
Egyesület elnöke beszámolt a 
képviselőknek a 2018-as évi 
tevékenységükről.

A tájékoztatóból megtudtuk, 
hogy az Ácsi Polgárőr Egyesü-
let a közrend és a közbiztonság 
javítása érdekében a bűncselek-
mények megelőzésére és meg-
akadályozására létrejött civil 
szervezet. Tagjai önkéntes ala-
pon, szabadidejükben és anyagi 
juttatások nélkül végzik tevé-
kenységüket évek óta. Jelenlegi 
taglétszámuk 40 fő, de szívesen 
fogadnak új tagokat. Tavaly 
összesen 3206 óra szolgála-
tot teljesítettek az önkéntesek, 
amelyből 424 óra rendezvény-
biztosítás volt, 22 óra a rendőr-
séggel közös szolgálat, valamint 
26 óra segítségnyújtást is ellát-

tak, amely helyszínbiztosítást 
és forgalomirányítást jelentett. 
Szűcs Attila elmondta, hogy 
az önkormányzat által nyújtott 
támogatás nagyban hozzájárult 
az egyesületük gördülékeny 
működéséhez. A városvezetés 
támogatása tavaly is fedezte a 
gépkocsi fenntartási költsége-
iket, a könyvelési díjakat, va-
lamint formaruhát és techni-
kai eszközöket is beszereztek. 
– 2018-ban is megrendeztük a 
hagyományos családi napun-
kat, amelyet évről évre az egye-
sületünk tagjainak és családjuk 
részére szerveztünk meg, ezzel 
is elismerve és megköszönve 
munkájukat. Öröm volt szá-
momra, hogy egyre népsze-
rűbb a rendezvényünk, és egyre 
több tagunk vesz részt rajta, 
családtagjaival együtt – emelte 
ki az elnök. Az egyesület tavaly 

ünnepelte fennállásának 10. 
évfordulóját. Ennek szellemé-
ben október 27-én jubileumi 
közgyűlést és megemlékezést 
tartottak a Bartók Béla Műve-
lődési Ház dísztermében, ahol 
a 12 alapító tag elismerésben 
részesült. A rendezvényen részt 
vett Kun Csaba, a Megyei Pol-
gárőr Szövetség elnöke, Bedecs 
János megyei elnökhelyettes, az 
ácsi civil szervezetek képviselői, 
valamint a képviselő testület 
tagjai is. – A Megyei Polgárőr 
Szövetség egyesületünknek a 
tízedik évfordulóra emlékpla-
kettet adományozott, emellett 
Nagy Gabriella tagunk ápri-
lisban a megyei szövetségtől 
Kopácsy Sándor érdemkereszt 
ezüst fokozatát vehette át mun-
kája elismeréseként – emelte 
ki Szűcs Attila. Kitért arra is, 
hogy együttműködésben áll-

nak a közös szolgálat ellátá-
sára a Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőrkapitánysággal, 
valamint a Polgármesteri Hi-
vatal mezei őrszolgálatával is. 
Zárásként pedig  megköszönte 
az önkormányzat támogatását, 
és kiemelte: bízik abban, hogy 
munkájukkal továbbra is tud-
ják szolgálni a lakosságot.

Nagy Tamás

A március 28-án tartott testületi 
ülésen a képviselők felülvizsgál-
ták a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások térítési díjának 
megállapításáról szóló önkor-
mányzati rendeletet, ugyanis az 
önkormányzatnak minden évben 
meg kell vizsgálnia az ellátások té-
rítési díjait. 

A testület rövid egyeztetés után azt a 
javaslatot fogadta el, hogy idén nem 
emeli a szociális étkezők térítési 
díját, valamint a házi segítségnyúj-
tás, a nappali ellátást nyújtó idősek 
klubja és a bölcsődei ellátás gondo-
zási díja 2019-ben is térítésmentes 
lesz. Az új rendelet április elsején 
lépett hatályba.

Az elmúlt évek ugrásszerű születési adata-
inak és a településre költöző kisgyermekes 
családok magas számának köszönhetően 
szeptembertől új csoport indul az Ácsi Bó-
bita Óvoda telephelyén.

A korábban megtörtént felújítás során a 
fenntartó önkormányzat egy új csoport-
szobát alakított ki a Kinizsi úti épületben, 
ennek köszönhetően biztosított a negyedik 
csoport beindítása. Az előkészítés során 
az a fontos szempont fogalmazódott meg, 
hogy több lehetőséget kell biztosítani a 
két és fél éves gyermekek óvodai ellátásá-
ra, mert a bölcsőde teljes létszámmal mű-
ködik, nem tud több gyermeket fogadni. 
Emellett a jelenlegi óvodai csoportlétszá-
mok is magasak, tehát ez is indokolja az 
óvodai férőhelyek 25 fővel való emelését. 
Az Önkormányzat ezzel a lépéssel segítsé-

get nyújt a családoknak, az édesanyáknak 
a munkába való visszatérésre a gyermek 
két és fél éves korában. A személyi és tár-
gyi feltételek biztosítása, valamint az óvoda 
dokumentumainak átdolgozása a nyár fo-
lyamán megtörténik. Szeptembertől az új 
csoportszobában is várjuk a gyermekeket.

Héreginé Major Ilona
óvodavezető

Felülvizsgálták...Új csoporttal bővül az óvoda Kinizsi úti telephelye

ÓVODAI  
BEIRATKOZÁS

Értesítem a Kedves Szülőket, 
hogy az Ácsi Bóbita Óvodában 
a 2019/2020-as nevelési évre 
az óvodai beíratás időpontja:

2019. április 24-25.
(szerda, csütörtök)
8.00–16.30 óráig.

A beíratás helye: Ácsi Bóbita 
Óvoda, Ács, Óvoda köz 2.

Az óvoda felvételi körzete: Ács 
város közigazgatási területe.
A beíratáshoz szükséges doku-
mentumok:
- a gyermek születési anyaköny-
vi kivonata, 
- a gyermek lakcímkártyája, 
TAJ kártyája,
- a szülő (gondviselő) személyi 
igazolványa, lakcímkártyája.
- sajátos nevelési igényű gyer-
mek esetében: szakértői véle-
mény
Óvodai felvételre várjuk azo-
kat a szülőket, akiknek gyer-

meke 2019. augusztus 31-ig 
betölti a harmadik életévét.
Azon gyermekek számára, 
akik 2019. augusztus 31. után 
töltik be 3. életévüket, óvodai 
felvételi kérelmüket jelezzék az 
intézményben, és óvodai felvé-
telükről a jogszabályban meg-
fogalmazott előírásoknak meg-
felelően dönt az óvoda vezetője.
Az óvodavezető 2019. május 
25-ig írásban értesíti a szülőt a 
felvételi eljárás eredményéről.
Az óvodai jogviszony létesítésé-
nek napja: 2019. szeptember 1.

Az óvodáztatási kötelezettség 
nem teljesítése szabálysértési 
eljárást von maga után, az 
óvoda vezetője a mulasztás-
ról köteles értesíteni Ács város 
jegyzőjét.
Az óvodavezető döntése el-
len a szülő (gondviselő) a 
kézhezvételtől számított ti-
zenöt napon belül jogorvos-
lati kérelemmel fordulhat a 
fenntartó felé.

Héreginé Major Ilona 
óvodavezető
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Jó csapadékvíz gazdálkodási 
gyakorlat Ácson

Tavaly pályázati forrásból, 
idén pedig az önkormányzat 
támogatásának köszönhető-
en korai szenzomotoros szű-
rés zajlott a Pitypang Bölcső-
dében. 

Nagy Sándorné, az Ácsi Szoci-
ális Alapszolgáltatási Központ 
vezetője elmondta, hogy az 
előző évben végzett szűrés jó 
tapasztalatai, hasznos infor-
mációi miatt szervezték meg 
idén is a korai szenzomotoros 
szűrést az intézményben. – 
Szerdán, három csoportban, 
összesen 26 gyermek moz-
gását és kommunikációját fi-
gyelték a kamerák, játékos fel-
adatokon keresztül – emelte ki 
Nagy Sándorné. Hozzátette: a 
szűrés célja, az eltérő fejlődé-
sű gyerekek felfedezése, hogy 
megfelelő fejlesztés után ők 
is a társaikkal, azonos eséllyel 
kezdjék az iskolát, csökkent-

ve ezzel a diszlexiás és maga-
tartászavaros gyerekek egyre 
növekvő számát. Tóth Péter, a 
projekt koordinátora elmond-
ta, hogy az Ajándék Család-
segítő Alapítványnak van egy 
innovatív ága, amelyik ilyen 
szűréseket végez. Kitért arra 
is, hogy a statisztikák szerint 
átlagosan minden hatodik 
gyermek eltérő fejlődésű. – Az 
eltérő fejlődés, amennyiben 
idejében kiszűrik, korai fej-
lesztéssel az esetek többségé-
ben akár néhány hónap alatt 
korrigálható. Az ilyen fejlesz-
tés hiánya viszont tanulási, 
értési vagy mozgászavarokat 
eredményezhet majd később 
az iskolában – emelte ki Tóth 
Péter. Kitért arra is, hogy a 
korai szenzomotoros szűrés 
azon alapszik, hogy a gyermek 
eltérő fejlődése mindig együtt 
jár a mozgásban is megfigyel-
hető valamilyen sajátossággal. 

A gururulást, a mászást és 
ilyen egyszerű mozgáseleme-
ket vizsgálnak egy csoportos 
szűrésen. – A szűrés után egy 
mozgásvizsgáló szakemberek-
ből álló csoport megnézni és 
megvizsgálja a videófelvételt, 
majd szakvéleményt készít 
minden gyermekről a szülők 
és a bölcsődei nevelők részé-

re, amelyben benne van, hogy 
milyen mozgássort kellene 
gyakorolnia a gyermeknek, 
hogy később ne legyenek 
problémái – emelte ki a pro-
jekt koordinátora. Az egyen-
ként 40 perces felméréseken a 
gyerekek örömmel végezték el 
a feladatokat.

Nagy T./24 Óra

Hazánk az édesvízkészlet 
szempontjából szerencsés-
nek számít a világ sok más 
országaihoz képest. Nálunk 
egyelőre ismeretlen a kor-
látozott vízhozzáférés fo-
galma, ezért sem feltétlenül 
érezzük égetően fontosnak 
a vizeink védelmét. Mégis 
az, hiszen vizeink által ösz-
szeköttetésben vagyunk Föl-
dünk összes területével. 

Mindannyiunknak egyéni fe-
lelőssége, hogy tudatosan ke-
zeljük a vízfogyasztásunkat, és 
odafigyeljünk vizeink állapotá-
ra. Erre számos lehetőségünk 
van, akár a mindennapi rutin, 
a mezőgazdasági tevékenysé-
gek, vagy a fogyasztói döntése-
ink részeként is. 

Ács Város Önkormányzata a 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében 
nyertes pályázat segítségével, 
181 900 000 Ft európai 
uniós támogatás-
ból megvalósuló 
beruházással 
oldja meg a 
város csapa-
dékvíz-elve-
zetését. A vá-
rosközpont 
k ö z e l é b e n 
megkezdődött 
a csapadékvi-
zek rendezett és 
kártétel nélküli elvezetése, a 
belterületeken áthúzódó víz-
folyások és belvízcsatornák, 
belvízelvezető rendszerek ren-
dezése. A fejlesztés várható-

an 2019 nyarán befejeződik.  
A TOP-2.1.3-15-KO1-2016-
00012 azonosító számú projekt-
nek köszönhetően a Zúgó utca, 

a Fő út és a Gyár utca 
környékének csa-

padékvíz elveze-
tési problémái 
is megoldód-
nak. Ezáltal 
megóvják a 
közlekedési 
alapinfrast-

ruktúrát és 
a közterületek 

állapotát a vízká-
roktól, tisztán tartá-

sukkal pedig elkerülhető lesz 
a szennyező anyagokat is tartal-
mazó hordalékok lerakódása. 
Miért fontos ez a fejlesztés az 
ácsi lakosok számára? Mert a 

vizek helyben tartása fontos a 
környezetünk tisztasága és vé-
delme, a vízpazarlás elkerülése, 
valamint a hatékonyabb vízgaz-
dálkodás érdekében. A beruhá-
zással továbbá elkerülhetőek a 
víz okozta károk. Még tisztább 
és biztonságosabb környezetet 
és szebb utcaképet ad! 
Hogyan járulhat hozzá egy 
lakos a hatékony vízgazdálko-
dáshoz? Mindig tartsa tisztán a 
vízelvezető árkokat! Ápolja az 
utcaképet és lehetőség szerint 
minél kevesebb vizet igénylő 
gazdálkodást folytasson! Ne 
öntsön folyékony vagy veszé-
lyes hulladékot az árokba, és ne 
gyomirtózza a csatornaparto-
kat, rézsűket, mert a növényzet 
nélkül a csatorna könnyebben 
bemosódik!                  KEMÖH

Játékos feladatokon keresztül vizsgálták a gyerekek mozgását

Ácsi Hírek - Ács város közéleti havilapja
Megjelenik: havonta 2300 példányban | Felelős kiadó: Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok | 2941 Ács, Zichy park 1. | Németh Gyula, igazgató 
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Bartók Béláról emlékeztek meg a művelődési házban

Monodrámával ünnepelték a színházi világnapot

A Művészetek Palotája is partner-
ként csatlakozott az ácsi kulturá-
lis intézmény névadójának tiszte-
letére rendezett eseményhez. 

A művelődési ház 1955-ben vette 
fel Bartók Béla nevét, a zeneszerző 
halálának 10. évfordulóján. Bar-
tók Béla tudását rendkívül sokol-
dalúnak tartják, életműve mind a 
magyar, mind az egyetemes zene-
történet szempontjából korszak-
alkotó jelentőségű.  Nevét szinte 
az egész világon ismerik. Elismert 
népzenekutató, tanár, zongora-
művész és zeneszerző volt egy sze-

mélyben. Az európai zenetörténet 
és az egész magyar kultúra egyik 
legkimagaslóbb egyéniségeként 
tekintünk rá. A születésének 138.
évfordulója alkalmából rendezett 
zenés megemlékezésen Németh 
Gyula, a művelődési ház igaz-
gatója emlékkoszorút helyezett 
el a zeneszerző emléktáblájánál, 
majd röviden összefoglalta Bartók 
munkásságát. Az este folyamán a 
Művészetek Palotájával együtt-
működésben levetítésre került az a 
felvétel, amely a Muzsikás együttes 
Bartók című koncertjéről készült 
a Bartók Béla Nemzeti Hangver-

senyteremben. A magyar népze-
ne nagyköveteként számontartott 
Muzsikás együttes 1973 óta mű-
ködő, nemzetközi hírű, Kossuth-
díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar 
népzenei együttes, eddig ők adták 
a legtöbb koncertet a MÜPA Bar-
tók Béláról elnevezett hangver-
senytermében. Bartók nevéhez 
kötődött már az együttes indulása 
is, amikor a hatvanas évek végén 
Budapesten a Bartók Táncegyüttes 
ifjú tagjai táncházakat szerveztek.  
Munkásságukból kapott ízelítőt az 
ácsi közönség.

BBMH

A gyerekeknek szóló kézmű-
ves foglalkozások és a nyári 
kézműves tábor mellett ismét 
nagy sikernek örvendett a fel-
nőtteknek hirdetett kézműves 
foglalkozás. 

Zsúfolásig megtelt a művelő-
dési ház díszterme, ahol Tóth 
Lajosné Zsuzsa vezetésével ta-
vaszi hangulatú asztali díszek és 
húsvéti ajtókopogtatók készül-
tek. Öröm volt látni a kreatív 

felnőtteket, ahogy egymásnak 
segítve készítették a szebbnél 
szebb alkotásokat. A közös 
munkálkodás és a közösségi 
együttlét mentén természetesen 
remek hangulat bontakozott ki, 

így mosolygósan, vidáman 
telt a délután. A Bartók Béla 
Művelődési Ház ezúton is sze-
retné megköszönni minden-
kinek a részvételt és a segítők 
munkáját.                        BBMH

A színházi világnapot a Nemzetközi 
Színházi Intézet közgyűlésének határo-
zata alapján 1962 óta ünneplik minden 
év március 27-én, annak emlékére, hogy 
1957-ben ezen a napon tartották a Pá-
rizsban működő Nemzetek Színházának 
évadnyitóját.

Az ácsi közönség minden év januárjában 
bizonyítja, hogy van igénye színházi él-
ményekre. A magyar kultúra napja alkal-
mából évek óta megtelnek a széksorok a 
Magyarock Dalszínház zenés előadásain. 
A művelődési ház emellett régóta megem-
lékezik a színházi világnapról is, így a ko-
rábbi években vendégszerepelt már Ácson 
a Tatabányai Orfeusz Társulat, vagy a 

Talpalatnyi Színház Almásfüzitőről. Idén 
márciusban a Dialóg n.o. darabját láthat-
ták a jelenlévők. Soóky László Egy disz-
nótor pontos leírása című monodrámáját 
Lajos András adta elő parádésan, miután 
Németh Gyula, a művelődési  ház igazga-
tója köszöntötte a megjelenteket, és felol-
vasta Carlos Celdrán kubai író, rendező, 
színházigazgató üzenetét. 
Soóky László drámaszövege végtelen 
könnyedséggel és humorral beszél az 
„ideiglenes” szovjet megszállásról, a 70-es 
évek világáról, átvilágításról, a közösségi 
élet mindennapjairól. A közönség ferge-
teges tapssal jutalmazta Lajos András elő-
adását, ami nem csak a mostani alkalomra 
szólt; hiszen a művelődési ház hosszú távú 

együttműködést tervez a Dialog n.o. tár-
sulatával, így várhatóan a jövőben is lát-
hatja darabjait az ácsi közönség. 

BBMH

Vidám hangulatban kézműveskedtek a felnőttek
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Hangszersimogató

Színházba járnak az óvodások

Április 3-án délelőtt a Ki-
nizsi úti óvodában „Hang-
szersimogató” foglalkozást 
tartott az Ördöngös Nép-
zenetanoda vezetője, Horsa 
István, aki Komáromból ér-
kezett hozzánk.

A gyerekek nagy érdeklő-
déssel nézték a magyar népi 
hangszereket, figyelmesen 
hallgatták „Pista bácsit”, aki 
a hangszerek készítéséről és 
származásáról mesélt nekik. 

Kezükbe vehették és kipró-
bálhatták a kecskebőrből ké-
szült dobokat, kecskedudát, 
ütőgordont és a nagybőgőt 
is. Népdalt énekelve zenél-
tek, Pista bácsi hegedűn is 
játszott a gyerekeknek. A 
közös éneklés, zenélés va-
rázslatos hangulatot terem-
tett ezen a délelőttön óvo-
dánkban. Köszönjük, hogy 
részesei lehettünk!

Keresztesné Bédi Zsuzsanna 
óvodavezető helyettes

Az óvoda udvara folyama-
tosan szépül, ehhez na-
gyon sok szülői segítséget 
kaptunk már a nevelési év 
folyamán.

Kora tavasszal Keresztes 
Józsefné, Marika néni 14 tu-
jával ajándékozott meg ben-
nünket, amelyeket a saját 
kertjében nevelgetett eddig. 
Hét tuját ültettünk az Ácsi 
Bóbita Óvoda Kinizsi úti 
épületének előkertjébe, hét 
pedig az Óvoda közi épület 
udvarát díszíti mostantól. 
A Kinizsi úti előkertben 

füvesítés is volt ezzel egyi-
dejűleg. Az ültetésben részt 
vett Varga András és Markó 
Renáta, valamint az Ács Vá-
rosgazda Kft. lelkes csapata.
Grúber Károly két császár-
fát ültetett, Simon Tamás 
és Boráros László pedig 
egy nyugati ostorfával tette 
szebbé az óvoda udvarát.
Köszönjük, hogy segítet-
tek nekünk abban, hogy a 
gyerekek árnyékban játsz-
hassanak a napsütéses hó-
napokban.

Héreginé Major Ilona
óvodavezető

„Vannak helyek, melyeknek 
lelke van. Ahová jó bemen-
ni, ahol jó lenni. Győrben, 
a Czuczor Gergely és az Ár-
pád utca sarkán több mint 
nyolcvan éve a művészeteket 
szolgáló, jelenleg a Vaskakas 
Bábszínháznak otthont adó 
épület is ilyen: nyitott, színes, 
hívogató...”

Ezt olvashatjuk a győri 
Vaskakas Bábszínház oldalán 
bemutatkozásként. Valóban 
így van. Minden alkalommal 
érezzük ezt, amikor a gyere-
kekkel megérkezünk egy újabb 
csodálatos előadásra.
A Vaskakas Bábszínház 1991-
ben nyitotta meg kapuit. Óvo-
dánk közel 20 éve tagja annak 
a közösségnek, akik a középső 
és nagycsoportos gyerekeknek 
biztosítják a valódi színházél-
mény megtapasztalásának le-

hetőségét.
Óvodapedagógusként nagyon 
fontosnak érezzük, hogy lehe-
tőséget biztosítsunk számos 
olyan tevékenységre, amely 
igazi művészi értéket közvetít, 
amely segít a gyerekek érzelmi 
fejlődésében, valamint abban, 
hogy minél tejesebb emberré 
válhassanak.
Úgy gondoljuk, ha a gyerekek 
már óvodás korban találkoz-
nak a színházba járás alapvető 
szabályaival, átélik a színház 
adta csodát, később ez termé-
szetes igénnyé válik bennük, 
színházba járó fiatalokká ne-
velődnek.
Óvodásaink minden alkalom-
mal lázasan készülnek az elő-
adásokra. Előző napokban az 
óvónénik átbeszélik a gyere-
kekkel a történetet, felkészítik 
őket az élmény befogadására. 
Izgatottan választják ki csinos 

ruhácskájukat, megbeszélik, 
kivel utaznak a buszon, kinek 
a kezét fogják az utcán halad-
va. Lehetőségük van leadni a 
ruhatárban a kabátjukat, és 
imádnak a „lecsukható szé-
ken” hintázni. Örömmel lát-
juk minden alkalommal, hogy 
gyerekeink a környező telepü-
lések óvodásaihoz viszonyítva 
is türelmesek, érdeklődőek. 
Értő figyelemmel nézik az elő-
adásokat, és lázasan mesélnek 

a szülőknek, amikor hazafelé 
mennek. Az idei évben négy 
előadást nézhetünk meg. Az 
előadások címe: A halhatat-
lanságra vágyó királyfi, Ki-
rály kis Miklós, Óz, Ludas 
Matyi. Továbbiakban is sze-
retnénk hasonló élményeket 
szerezni a gyerekeknek, mert 
hisszük: „A színház a világ és 
önmagunk megismerésének 
egy lehetséges eszköze.”

Novák Eszter

Szépülnek az óvodaudvarok
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A téltemetés régi népszoká-
sát elevenítettük fel az Ácsi 
Bóbita Óvoda központi óvo-
dájának udvarán. 

Óvodánkban már hagyo-
mánya van ennek a rendez-
vénynek, amelyre csaknem 

egy hétig készülünk. Ma 
már csak elvétve ismerik és 
tartják meg ezt a hagyomá-
nyos, régi ünnepet, amely 
úgy zajlik, hogy a gyere-
kek készítenek egy bábot, 
az úgynevezett kiszebábot, 
valamint különféle zajkeltő 

szerszámokat, majd télűző 
rigmusokat kiabálnak, mint 
például: „Haj, ki kisze haj, 
kivisszük a betegséget, be-
hozzuk az egészséget, haj 
kisze haj…” Közben zörgetik 
a zajkeltő eszközöket, dobo-
kat. A babona szerint a ki-

szebáb elégetése megszaba-
dítja az embereket minden 
bajtól. A kiszebábok elége-
tése után a település hatá-
rain kívülről hozott ágakból 
tartott kapu alatt átbújva 
köszöntöttük a tavaszt.

Héreginé Major Ilona 

Rajzverseny

Az Ácsi Bóbita Óvoda Hóvi-
rág csoportos gyerekei részt 
vettek egy közös alkotással 
az Észak-Dunántúli Vízmű 
Zrt. rajzpályázatán, amelyet 
óvodásoknak és iskolásoknak 
írtak ki a Víz világnapja al-
kalmából. Az elkészült pálya-
munka különdíjban részesült 
és kiállították Tatabányán a 
Vértes Agórájában. Gratulá-
lunk!

Keresztesné Bédi Zsuzsanna 
óvodavezető helyettes

Az EFOP-3.9.2. pályázatnak 
köszönhetően kóstolóval egy-
bekötött előadást hallgathat-
tak a szülők, nagyszülők, és 
az óvoda dolgozói nemrég a 
Bóbita Óvodában.

Az előadás témája az Egészséges 
táplálkozás volt. Gulyás Beátá-
nak köszönjük az érdekes, gon-

dolatindító szavakat és a kós-
toló előkészítésében való aktív 
részvételt. A központi óvodában 
dolgozó dajka nénik és Pappné 
Rohonczi Fruzsina kreativitását 
dicsérik a gyümölcstálak, amik-
kel a vendégeket vártuk. Öröm 
volt látni a nagy érdeklődést a 
téma és az előadás iránt, ami 
után örömünkre nagyon jó han-

gulatú beszélgetés alakult ki. Az 
előadáson minden korosztály 
képviseltette magát. Köszönjük, 
hogy ilyen sokan ellátogattak 
a rendezvényre, és hálásak va-
gyunk a finom falatokért a Pis-
kóta Kávéház Ács dolgozóinak 
és Szalai Ákosnak.

Héreginé Major Ilona
óvodavezető

Az Ácsi Bóbita Óvoda pénz-
ásási telephelyén február 
14-én délután megrendez-
ték a már hagyományos far-
sangi bált. 

A gyerekek a saját csoport-
jaikban gyülekeztek szüleik-
kel és nagyszüleikkel együtt. 
Nagy volt az érdeklődés és 
az izgalom. A megelőző he-
tekben tanult versek és dalok 
elmondásával, valamint kör-
táncok eljátszásával kezdődött 

a program. Ezután az ovisok 
megmutatták a szebbnél-szebb 
jelmezeiket, megcsodálták 
és megtapsolták egymást. Az 
óvó nénik különböző vidám, 
vicces játékokkal, feladatok-
kal készültek, amelyekben a 
gyerekek a szüleikkel együtt 
vettek részt. A játékokat kö-
zös mozgás követte. Párban, 
csoportosan táncoltuk a nép-
tánc alaplépéseit, forogtunk, 
tekeredtünk jókedvűen.  Ké-
sőbb mindenki meglátogatta 

a tornatermet, ahol a szorgos 
kezek már elrendezték a süti 
vásárra hozott finomságokat. 
Ezúton is köszönjük a szü-
lőknek a sok házi készítésű 
süteményt. A vásár bevétele 
az óvoda alapítványán lévő 
adományokat gyarapította. Az 
Óvoda közben is minden kis-
gyermek farsangi jelmezbe öl-
tözve járta a táncot egy egész 
délelőtt folyamán. Szívesen 
fogadták az érdeklődő szülő-
ket is, akik sokat dolgoztak a 
jelmezek elkészítésén. Minden 
évben ámulatba ejt bennünket 
a szülők kreativitása, amellyel 
a gyerekek által megálmodott 
jelmezeket igyekeznek elké-
szíteni. A farsangi népszokás-
ok felelevenítése fontos része 
a Pedagógiai programunkban 
megfogalmazott hagyomá-
nyok ápolásának.

K.B.ZS. és H.M.I.

Hagyományos téltemetés az óvodában

Egészségnapot tartottak az óvodában

Itt a farsang, áll a bál
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oszorúzással kezdődött a már-
cius 15-i ünnepség települé-
sünkön. Először Korotnoki 

Dániel sírjánál, majd a Mackó büfé 
előtti 1848/49-as emlékműnél, végül az 
1-es út mellett található emlékhelyen 
helyezték el a résztvevők az emléke-
zés koszorúit. Ezt követően kezdődött 
az ünnepség az Ácsi Gárdonyi Géza 
Általános Iskola aulájában, ahol szín-
vonalas műsorral közreműködtek  az 
iskola diákjai. A Ritmus Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tanulói palotás tánccal, 
Kalla Sándor versmondó pedig szava-
lattal színesítette az előadást. A műsor 
után dr. Szentirmai István mondott 
ünnepi beszédet. A polgármester úgy 
fogalmazott, hogy összejöttünk meg-
ünnepelni az 1848-as forradalom és 
az 1848-49-es szabadságharc 171 éves 
évfordulóját, amikor emlékezünk tet-
teikre, és fejet hajtunk a meghalt már-

tírok előtt. A városvezető beszédében 
a településünk környékén lejátszódott 
harcokról is szólt, amelyben kiemel-
te, a várból kitörő magyar csapatok a 
Duna déli oldalán folytatott 1849. jú-
lius végi csatáit nevezik Ácsi-csatának, 
mert mindegyik csata kimenetele az 
ácsi harcokban dőlt el. Dr. Szentirmai 
István emellett kitért arra is, hogy a 
történelem ugyan megtépázta hazán-
kat, de a csonka Magyarország megint 
visszanyerte hitét és életerejét, amit a 
II. Világháború és az azt követő elnyo-
mó szocialista rendszer félre magyará-
zott. Hozzátette: ma újabb Birodalom 
terjeszkedik és nyilvánosan is vállalt 
célja, hogy eltörölje a nemzetek Euró-
páját és létre hozza az Európai Egyesült 
Államokat. – Megint feltűnnek a saját 
ideológiájukat harsogó, csőcselékkel 
vegyülő tüntetők az utcákon és anar-
chiát próbálnak csinálni, mert a zava-

rosban a legjobb halászni. Ebből sem 
kérünk és abból se, hogy antiszemita 
európai tisztviselők, isiászos bizottsági 
elnökök megmondják nekünk, hogy 
mi a jó, és hogyan kell viselkednünk. 
Köszönjük, de ebből már kinőttünk, 
és van elegendő önbecsülésünk. Mi-
nekünk vannak történelmi tapaszta-
lataink, nekünk van Egri csillagunk, 
van népdalunk, amiben a gyerekek 
így énekelnek: „Gólya, gólya gilice, 
mitől véres a lábad török gyerek meg-
vágta, magyar gyerek gyógyítja”. Nem 
kérünk a Jumurdzsákokból. Legyen 
keresztyén hagyományunkon, ősi kul-
túránkon, szokásainkon nyugvó biz-
tonságos országunk, ahol mi döntjük 
el saját sorsunkat – zárta gondolatait 
dr. Szentirmai István. Ezután az em-
lékparkba várták a megemlékezőket, 
ahol a tíz éve felállított Kossuth-szo-
bornál folytatódott az ünnepség. 

TISZTELET A BÁTRAKNAK!
Településünk méltón emlékezett meg március 15-én 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. 

A koszorúzás és a városi ünnepség mellett, 
a Kossuth-szobor tíz éves fennállását is megünnepeltük, 

a Természetjáró Bakancsos Klub pedig kerékpártúrát szervezett.

K
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KOSZORÚZÁS 
Korotnoki Dániel sírjánál koszorút helye-
zett el Ács Város Önkormányzata és in-
tézményei nevében dr. Szentirmai István 
és Csuka László; az Ácsi Református Egy-
házközség nevében Gerecsei Zsolt és Nagy 
Tibor; a Katolikus Egyház nevében dr. 
Szalai Gábor; az Ácsi Polgárőr Egyesület 
nevében Szűcs Attila; a Hartmann Hun-
gary Kft. nevében Bedő Ákos; a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Markó Re-
náta és Kolompár Hajnalka; az Ácsi Job-
bik alapszervezete nevében Kőszegi János 
és Hermann Ilona; a FIDESZ MPSZ ácsi 
alapszervezete nevében Csere Ferenc és 
Hegedűs Roland; a Pap András Baráti 
Kör nevében Csuka László; a Kárpát-me-
dencei Nemzetőrség és Új Magyar Gárda 
Mozgalom nevében Sörtély Miklós. Emel-
lett az Ácsi Kossuth Lajos Asztaltársaság 
nevében Nagy Irén és Tóth Ilona, akik 
Vargha Károly főhadnagy és Tóth Pál sír-
jánál is virágot helyeztek el.

1848-as emlékműnél (Mackó Büfé) 
koszorút helyezett el Ács Város Önkor-
mányzata és intézményei nevében dr. 
Szentirmai István és Csuka László; az 
Ácsi Református Egyházközség nevé-
ben Gerecsei Zsolt és Nagy Tibor; az 
Ácsi Polgárőr Egyesület nevében Szűcs 
Attila; a Hartmann Hungary Kft. 
nevében Bedő Ákos, az Ácsi Kossuth 
Lajos Asztaltársaság nevében Nagy 
Irén és Novák Géza, a FIDESZ MPSZ 
ácsi alapszervezete nevében Baracskai 
Attila és Csere Ferenc.
Az 1-es út mellett lévő obeliszknél Ács 
Város Önkormányzata és intézményei 
nevében dr. Szentirmai István és Csuka 
László; az Ácsi Református Egyházköz-
ség nevében Gerecsei Zsolt és Nagy Ti-
bor; az Ácsi Polgárőr Egyesület nevében 
Szűcs Attila; a Hartmann Hungary Kft. 
nevében Bedő Ákos, az Ácsi Kossuth 
Lajos Asztaltársaság nevében Nagy 
Irén és Novák Géza, a FIDESZ MPSZ 
ácsi alapszervezete nevében Baracskai 
Attila és Hegedűs Roland.

A megjelenteket Nagy Irén az Ácsi 
Kossuth Lajos Asztaltársaság elnöke 
köszöntötte, majd Csöbönyei Imre, 
volt polgármester, városunk díszpol-
gára mondott ünnepi beszédet. A tíz 
éves szobor születésérül a remekmű al-
kotója, Nagy Benedek beszélt. A meg-
emlékezésen közreműködtek a Ritmus 
Művészeti Iskola tanulói palotás tán-
cukkal, majd Bolla Imre szavalata kö-
vetkezett. Zárásként Balogh Attila elő-
adóművész énekelte el a Nemzeti dalt  
a Kossuth-szobor előtt. Az események 
ezután a Bartók Béla Művelődési Ház-
ban, folytatódtak, ahol többek között 
felidézték a 10 évvel ezelőtti szobor-
avatás emlékképeit.
Az ácsi Természetjáró Bakancsos Klub 
is kivette részét a március 15-ei törté-
nésekből, hiszen idén is megszervezte 
hagyományos kerékpártúráját, ame-
lyen az érdeklődők a környék emlék-
helyeit látogatták meg. 

Nagy Tamás



10 www.acsvaros.hu

Fenntarthatósági témahét a Gárdonyiban

Március 18 és 22. között a 
fenntarthatósági témahét 
programjai zajlottak az isko-
lában. 

Hétfőn a Brigetio Kerékpáros 
Sportegyesület tagjai tartottak 
érdekes előadást a helyes ke-
rékpáros közlekedésről, a jól 
felszerelt bicókról, no és persze 
különböző versenykerékpáro-
kat is bemutattak. A program 
végén egy ügyességi pályát 
próbálhattak ki a gyerekek. 
Köszönjük Agócs Gábor és Le-
ányvári József segítségét!
Szerdán a gyerekek „Kerek a 
világ” elnevezésű sportos játé-
kon vettek részt. A kisgyerekek 
örömteli arccal mutatták meg 
egymásnak közlekedési eszkö-
zeiket. Kipróbálhatták magukat 
a kültéri sportpályán kialakí-
tott akadálypályán is. Nagyon 
sokan hoztak kerékpárt, rol-
lert, görkorcsolyát, gördesz-
kát, de akadt bobo car, elekt-
romos roller, sőt hoverboard 

is. Mindenki nagyon élvezte a 
programot. Ebéd után a máso-
dikos iskolaotthonos tanulók 
még egyszer birtokba vették 
a sportpályát, sőt tanulási idő 
után a napköziseknek is építet-
tek a tanító nénik akadálypá-
lyát a belső udvaron.
Csütörtökön délután Unfer 
Marci nagyapja, Unfer János 
a cukorgyári mozdonyról me-
sélt a gyerekeknek, A közös-
ségi közlekedés egyik pillére 
a vasút. Ácson a cukorgyáron 
belül is működött vasút, er-
ről hallhattak érdekes dolgo-
kat. A régi gyári mozdonyról 
láthattak képet és a jelenlegi, 
elég leromlott állapotú moz-
donyt és az utána álló kocsit 
is megnézhették testközel-
ből. Szinte hihetetlen, hogy a 
mozdony után látható vagon-
ból csak ez az egy van a vilá-
gon. Reméljük, hogy sikerül 
felújítani, rendbe tenni ezt a 
szerkezetet, hogy még soká-
ig emlékezzünk arra, hogy 

itt működött Magyarország 
első cukorgyára. Érdeklődve 
hallgatták a gyerekek, hogy 
valaha volt kisvasút is Ácson 
három kis mozdonnyal (Lili, 
Muki, Bözsi). 
Pénteken az ötödik óra előt-
ti szünetben volt a szerdán 
megrendezett „Kerek a világ” 
elnevezésű sportos játék ered-
ményhirdetése. Minden osz-
tály kitűnően szerepelt a prog-
ramon, ezért osztályonként 
oklevelet kaptak. Délután a  
2. b osztályos tanulók szor-
galmas munkájukkal meg-
tisztították az iskola udvarát a 
szeméttől. Reméljük, munká-
juk gyümölcsét a tiszta udvart 
hosszú hetekig élvezhetjük.
Az idei fenntarthatósági hét 
keretében a pénzásási isko-
lában többek között a tuda-
tos közlekedés fontosságá-
ra hívták fel a figyelmet a 
tanító nénik. A hét elején a 
KRESZ-ről tanultak játékos 
formában a gyerekek, majd 

ők is meglátogatták Ács hí-
res gőzmozdonyát, ahol 
Unfer János mesélt nekik is 
a történetéről. Csütörtökön 
kerékpáros napot tartottak a 
gyerekeknek. Délelőtt a test-
nevelés órákon Szilvi néni 
által épített pályán tehették 
próbára magukat, délután a 
napközisek vették birtokba 
az egész udvart, és kibőví-
tett pályán ügyeskedhettek. 
Emellett a víz világnapja 
alkalmából a hét minden 
napján készítettek valamit 
a tanulók, ami vizes élőhe-
lyeink megóvására hívja fel 
a figyelmüket. Reményeink 
szerint az ilyen programok 
segítségével gyermekeinkből 
tudatos, környezetvédő fel-
nőttek lesznek majd. 
Sok érdekes és hasznos tudás-
sal, közös élményekkel gazda-
godtak az iskola alsós tanulói 
a fenntarthatósági témahét ke-
retében rendezett színvonalas 
programokon.                        G.

Március végén településünkön állomásozott a Paks II. élmény-
kamion. A Polgármesteri Hivatal mögött lévő parkolóba elsé-
táltak a Gárdonyis diákok is, hogy közelebbről is megismer-
kedjenek a Paks II. projekt részleteivel. 

Délelőtt a felső tagozatos tanulók, délután az alsó tagozatos diá-
kok vettek részt az izgalmas, ismeretterjesztő „utazáson”. Minden 
korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve hallhatott egy rö-
vid előadást az atomerőművek működéséről, az energiaforrások 
fontosságáról. A gyerekeknek legjobban az interaktív feladatok 
tetszettek. Hamar versenyhelyzet alakult ki a legügyesebb diákok 
között. Köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehettünk ebben a 
programban! 

Poncsákné Nagy Ildikó

Az atomerőművek működésével ismerkedtek a diákok
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Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma a 2018/2019. tan-
évben negyedik alkalommal 
hirdette meg a fenntartható-
sági témahetet 2019. március 
18-22. között. A megrendezett 
programsorozat kiemelt témá-
ja a közlekedés, a víz és a fenn-
tarthatósági törekvések, célja 
pedig a fenntarthatóság üze-
netének széles körű terjesztése 
iskolai keretek között.

Felső tagozatos tanulóink már-
cius 22-én testnevelés órák ke-
retében kerékpáros ügyességi 
akadálypályán tesztelhették  két-
kerekű járművüket. Az akadály-
pályát sok felsős tanuló többféle 
közlekedési eszközzel is kipró-
bálhatta, ugyanis ezen a napon 
nagyon sokan jöttek kerékpárral 
vagy rollerrel az iskolába.
A 6. a osztály tanulói a komáro-
mi vízirendészethez látogattak 
a program keretében. Rövid is-
merkedés után először elmélet-
ben mutatták be a vízirendőrök 
munkáját, majd ezt követően a 
tanulók megnézhették a rend-
őrség hajóját, kipróbálhatták 

a szirénát. Különleges élmény 
volt, hogy tanúi lehettek a Duna 
tisztításának is. Ezt követően 
a gyerekek felpróbálhatták a 
mentőmellényeket, a golyóálló 
mellényeket és kipróbálhatták, 
milyen bilincsben érezni ma-
gukat. Mindeközben rengeteg 
kérdést tettek fel, melyekre min-
den igényt kielégítő válaszokat 
kaptak. A gyerek nagyon sok 
hasznos információt gyűjtöttek, 
mind a rendőrök munkájáról, 
mind pedig arról, hogy lehet va-
lakiből rendőr. Ezúton szeretnék 
megköszönni a vízirendészet se-
gítségét az élményekben gazdag 
program megszervezésében. 
Hazaindulás előtt jutott még idő 

egy kis mókázásra a játszótéren 
és egy sütire a cukrászdában.
Március 20-án a hetedik évfo-
lyamosok a fenntarthatósági té-
mahét egyik programjaként az 
új Komárom-híd építését láto-
gatták meg. Az építési területen 
kialakított látogatócentrumban 
bemutatták az építkezés lé-
péseit. A gyerekek láthatták a 
hatalmas darukat, munkagépe-
ket, a napról napra magasodó 
pilonokat. Kérdéseket tehettek 
fel, amelyekre választ kapva sok 
érdekességet tudtak meg diá-
kok a 2020-ra elkészülő hídról. 
A hídszerkezet egypilonos, fer-
dekábeles híd lesz, acél pályale-
mezzel. A 600 méter hosszú hí-

don kétszer egysávos főút vezet 
majd át a Duna felett. Kerék-
párutat, gyalogos járdát, közvi-
lágítást is kialakítanak, sőt a ká-
belek is kapnak díszkivilágítást. 
Az új közúti híd elkészülte után 
a teherforgalom az M1-es autó-
pályától a települések érintése 
nélkül érheti el a szlovák határt. 
A komáromi hídhoz hasonló 
felfüggesztett, egyoldalas híd 
csak Kanadában található.
Az épülő hídra kiváló rálátás 
nyílt a látogatóközpont emele-
téről, ahol a gyerekek a kész híd 
makettjét is megtekinthették.
A fenntarthatósági hét kere-
tén belül a nyolcadik osztá-
lyosok számára rendőrségi 
előadást szerveztünk. A be-
mutató első felében a gyalogos 
és a kerékpáros közlekedésről 
hallgattak meg a tanulók egy 
előadást, majd az udvaron ki-
próbálhatták a „részeg” szem-
üveget, közben egy motoros 
rendőr mesélt munkájáról. 
Sok érdekességet hallottunk, 
mindenkinek nagyon tetszett 
a bemutató.

G.

„Nemzeti történelmünk és az 1848/49-
es szabadságharc nyomában” címmel 
iskolánk 2019 januárjában a Honvédel-
mi Sportszövetség által kiírt pályázaton                    
1 763 010 Ft összeget nyert, melyet te-
matikus kirándulás megszervezésére 
fordíthattunk.

A tanév során kiemelkedő sportteljesít-
ményt (futball, kézilabda, úszás, atlétika, rit-
mikus gimnasztika sportágakban, televíziós 
vetélkedőn) elért 4.-8. osztályos tanulóink 
vehettek részt a háromnapos Velencei-tavi 
sport- és honismereti kiránduláson.
A támogatási kérelem benyújtásával az 
volt a célunk, hogy olyan szellemi és fizi-
kai aktivitásokat valósítsunk meg, melyek 
hozzájárulnak a tanulók személyiségé-
nek kiteljesedéséhez, szűkebb és tágabb 
környezetünk értékeinek bemutatásával 
a gyerekeknek a hazához való kötődését, 
magyarságtudatát megalapozzuk. Számos 
olyan programot terveztünk, melyek a 
csapatmunkára fókuszáltak, erősítették 
az egymás közötti bizalmat és kötődést, 
együttműködésre késztették a diákokat.
A háromnapos kirándulás alatt tartal-

mas sport – és honismeretei programon 
vettek részt a gyerekek. Székesfehérvár 
történelmi belvárosában, a királyok ko-
ronázásának és temetkezésének legfőbb 
színhelyén, idegenvezetéssel egybekötött 
kisvonatos városnézést terveztünk. Majd 

ellátogattunk a város történelmi játszó-
parkjába, a Koronás Parkba. Itt a gyer-
mekek egyedi és változatos játékokkal, a 
modern technika vívmányait is alkalmaz-
va ismerhették meg az egykori koronázó 
város történelmét, mindennapi életét, 
tapasztalhatták meg, hogyan éltek, mivel 
játszottak a lovagok korában a gyerme-
kek. A délután a vízisportok jegyében telt 
a Csitáry Emil Uszodában. A velencei-tavi 
tókerülő kerékpártúra közben sok érde-
kességet hallhattunk a tó kialakulásáról, 
a környékbeli látnivalókról, a növény – és 

állatvilágról. A közeli Dinnyés településen, 
a Várparkban egy hobbi történész által ké-
szített középkori magyar várak makettje-
iből készült kiállítást tekintettük meg. A 
Várpark megalkotójának tárlatvezetése 
lehetőséget adott a történelmi ismeretek 
elmélyítésére. Mivel településünk, Ács, 
szorosan kapcsolódik az 1848-49-es sza-
badságharc eseményeihez, és lakóhelyün-
kön nyugszik Korotnoki Dániel, a szabad-
ságharc kisdobosa, fontosnak tartottuk, 
hogy felkeressük a Velencei-tó partjától 
nem messze lévő Mészeg-hegyen kiala-
kított, a hazánkban egyedülálló Katonai 
Emlékparkot Pákozdon. Az állandó kiál-
lítás hadtörténelmünket az 1848-as ese-
ményektől napjainkig mutatja be. Nagyon 
népszerű csapatépítő ügyességi játék volt a 
buborékfoci elnevezésű sportprogramunk 
az Agárdi Szabadstrandon. Szállásunk a tó 
déli oldalán található agárdi Hotel Viking-
ben volt mindenki megelégedésére. Némi 
izomlázzal, de sok-sok élménnyel gazda-
godva tért haza a 45 fős diákcsoport és 5 
kísérő pedagógusuk: Biróné Tóth Ágnes, 
Lőrinczné Rosta Szilvia, Ódorné Gede Tí-
mea, Szadeczki Tünde és Kokas Gábor. 

Motoros rendőr is járt a Gárdonyiban a témahéten

Tematikus kirándulásokon vettek részt a tanulók
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Bizony, nem tartjuk húsvéti szónak a ha-
talmat, mert nem szent, hanem nagyon 
is profán, sőt rossz érzések támadnak 
bennünk a szó hallatán. A mindennapok 
küzdelmei, amelyek a hatalomért foly-
nak. És minden, ami ehhez kapcsolódik 
az emberi gyakorlatban: gátlástalanság, 
erkölcstelenség,   egymás legázolása, el-
nyomás, szenvedés stb. Épp ezért fontos 
látnunk, hogy a húsvét a hatalomról is új 
tartalommal beszél. Mégpedig úgy, hogy 
ez a mindennapi életünkre nézve is mér-
cét, útmutatást ad.
Először is azt üzeni húsvét, hogy a jézu-
si hatalom a feltámadás, az élet hatalma. 
Vagyis a legnagyobb, az isteni erők meny-
nyen és földön az élet érdekében mozdul-
nak meg. Minden ezzel ellentétes hata-
lom: a Gonosz, a bűn, a halál, a pusztulás 
és pusztítás hatalma. Itt ne csak politikai 
vagy katonai értelemben vett hatalomra 
(erőre) gondoljunk, hanem bármilyen fi-
lozófia, ideológia, akár vallás befolyásoló 
erejére. Ha az életet, annak méltóságát, 

értékét, boldogságát támadja akár csak 
szavak erejéig is: nem jézusi, nem életet 
munkáló hatalom. (Akkor sem, ha épp 
az Ő nevét használja fel bárki is önmagát 
igazolni!) 
Azután Jézus húsvéti szavaiból kiderül, 
hogy az övén kívül minden más hatalom 
csak „alávetett”, tehát nem abszolút ha-
talom. Sajnos, keresztyén elköteleződés, 
húsvéti jézusi hit hiányában a hatalom 
mámora becsap, és öncélúvá válik. Ezzel 
minden korlátot elveszt a hatalom meg-
szerzése, gyakorlása, megtartása érdeké-
ben. Ahogy mondni szoktuk: mindent be 
lehet vetni a cél érdekében, és mindent 
megtehet az, akinek hatalma van. Ezek 
húsvét nélküli, Jézus nélküli – tehát eleve 
vesztes elgondolások a hatalomról. 
Végül Jézus szavai azt üzenik, hogy a neki 
alávetett hatalom: szolgáló hatalom. Nem 
uralkodó, hanem szolgáló hatalom. Maga 
Jézus is azt mondta, hogy ő szolgálni jött 
és szolgálni akar. A címben idézett sza-
vakkal küldte el tanítványait missziói 

útjukra, hatalmazta fel őket a keresztelés 
végzésére. Vagyis arra, hogy „minden né-
pet” megismertessenek az Ő győzelmé-
vel, minden embert belekereszteljenek az 
ő megtisztító halálába és feltámadásába. 
Minden kereszteléskor ma is ez történik. 
Jézus élet és halál feletti, vagyis az életért 
a halál ellen küzdő hatalma alá kerülünk. 
Aki ebben él, nem akar önmagáért ha-
talmat, hanem csak a szolgálat, a boldog 
életre segítés jézusi parancsának akar en-
gedelmeskedni ott és abban a helyzetben, 
amiben van. Tudva azt is: kapott hatal-
mával (szolgálatával) el kell számolni az 
előtt, akié „minden hatalom mennyen és 
földön.”
Áldott húsvétot, boldog reménységet, 
szebb és boldogabb életet kívánok min-
den kedves Testvéremnek, a Győztes Jé-
zus Krisztus szavaival: „Nékem adatott 
minden hatalom mennyen és földön” -  
„Békesség néktek!”

Gerecsei Zsolt
református lelkipásztor

„Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.”

HÚSVÉTI GONDOLATOK

Jézus Krisztus ajkán hangzottak el e szavak feltámadása után (Máté ev. 28, 18). 
A húsvét üzenete ez: Jézus Krisztus kereszthalálával odaadta magát a világ bűneiért engesztelő 

áldozatul. Ezt az áldozatot a mennyei Atyja elfogadta, és ennek mintegy megpecsételéséül
harmadnapra feltámasztotta Fiát a halálból. Vagyis: a legnagyobb, addig legyőzhetetlennek hitt 

hatalmat, a halált is legyőzte. Mindennél nagyobb hatalma van Jézus Krisztusnak!
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Csaknem száz önkéntes gyűlt 
össze a Dunapart Vadásztársa-
ság felhívására a Fenyves erőd-
ben található vadászháznál. 

A szervezők célja az volt, hogy 
az illegálisan lerakott, elszórt 
hulladékokat összegyűjtsék, 
és a Nakor Kft. által felajánlott 
konténerekben elszállítsák 
azokat a NATURA 2000 vé-
dett erdőből. Czita János, Ko-
márom alpolgármestere, aki 
egyben az akció főszervezője 
volt, köszöntötte a megjelen-
teket, majd rövid útbaigazítás 
után több csoportban indul-
tak el az önkéntesek, hogy az 
erdő több pontját és a Duna 
partot is megtisztítsák. 

A komáromi lakosok és a va-
dásztárság tagjai mellett az 
ácsi Természetjáró Bakan-
csos Klub, valamint az ácsi 
Spartan Race Training Group 

tagjai is bekapcsolódtak a 
kezdeményezésbe. Mindkét 
társaság gyakran látogatja 
meg az ácsi erdőt és szív-
ügyüknek tekintették, hogy 

megtisztítsák környezetüket 
az illegálisan lerakott és el-
szórt hulladékoktól. A részt-
vevők jó kezdeményezésnek 
tartották az akciót, hiszen 
számos pontot sikerült össze-
fogással megtisztítaniuk.
– A résztvevők egy csaknem 
500 hektáros területet tisztítot-
tak meg, így a nemes cél mel-
lett az egészségükért is tettek 
– mondta Czita János.  Kitért 
arra is, hogy fontos a környe-
zetünk védelme, ezért a kez-
deményezéssel egyrészt példát 
akartak mutatni másoknak és 
felhívni azoknak a figyelmét, 
akik az erdő határába viszik ki 
a hulladékot, hogy ne tegyék.

N.T./24 Óra

Faragó Annamária dokumen-
tumfilmes, író lesz a vendégünk 
május 16-án 17 óra 30 perckor 
a Bartók Béla Művelődési Ház-
ban. Az eseményen az írónő 
Menaságra repülj! című nagy-
sikerű dokumentumfilmjét is 
megtekintheti az ácsi közönség. 

Faragó Annamária pályáját a Ma-
gyar Rádió  körzeti stúdióiban 
kezdte, majd a Reggeli Krónika c. 
műsorában folytatta, később más  

rádiós műsorokban is dolgozott.  
Az 1956-os forradalom- és sza-
badságharc 40. évfordulóján Ní-
vódíjat kapott a Magyar Rádió 
elnökétől az 1956-os történelmi 
visszaemlékezéseket feldolgozó 
munkáiért. 1999-ben a Magyar 
TV „A HÉT” c. műsorának mű-
sorvezetője, szerkesztője, 2000 
óta szabadfoglalkozású doku-
mentumfilmes.  
A május 16-ai rendezvény Fa-
ragó Annamária előadásával 

kezdődik, majd megtekintjük a 
Menaságra repülj! című filmjét. 
A film a csíkmenasági széke-
lyek emberi tartásáról, hitéről, a 
nemzethez való hűségéről szól. 
Bemutatja a székely emberek 
humorát, örömeit és könnyeit, 
akik az anyaországtól való elszi-
geteltségükben és elzártságukban 
is őrzik a magyar gyökereiket és 
hagyományaikat. Az eseményre 
minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!                                    B.A.

Az Ács és Környéke Horgászegyesület 
március 23-án tartotta meg éves köz-
gyűlését a Bartók Béla Művelődési Ház 
dísztermében.

A közgyűlésen a tagságon kívül részt vett 
Kecskés András Komárom-Esztergom Me-
gyei Horgászegyesületek Szövetségének 
ügyvezető elnöke és az Ácsi TV részéről 
Dobsa Mihály. A tagság néma főhajtással 
emlékezett az előző közgyűlés óta eltelt 
időszakban elhunyt horgásztársakra. A 
közgyűlést Farkas István, a horgászegyesü-
let elnöke vezette, aki beszámolt az egyesü-
let 2018-ben végzett munkájáról, gazdasági 
helyzetéről és a taglétszámok alakulásáról. 
A közgyűlés következő fontos napirendi 
pontja az új vezetőségi és bizottsági tagok 
választása volt. Farkas István elnök, Gazda 
Gyuláné, a felügyelő bizottság vezetője és 

Csányi József gazdasági felelősök lemond-
tak tisztségükről. Így ezekre a feladatokra 
és néhány egyéb területre a választási bi-
zottság Liszkai Ferenc vezetésével, új jelöl-
teket állított az alábbiak szerint:

Fikner Tamás elnök
Horváth Ferenc gazdasági felelős

Vörös Gyula felügyelő bizottság vezető
Samai Gyula környezetvédelmi felelős

Weisz Gergő ifjúsági felelős
Pirsli Róbert felügyelő bizottsági tag

A tagság minden jelöltet ellenszavazat nél-
kül megválasztott. Farkas István ezután 
búcsúbeszédében összefoglalta több, mint 
három évtizedes munkáját: a Malom-tó 
jelenlegi formájának a kialakításától a 
megvásárlásig eltelt időszakot, beszélt a 
közös munkákról és rendezvényekről. Vé-
gezetül sok sikert és kitartást kívánt az új 
tisztségviselőknek. Fikner Tamás a tagság 

nevében megköszönte a lemondott veze-
tőségi tagok kitartó munkáját, a rengeteg 
szabadidőt, amit annak érdekében áldoz-
tak, hogy egy jól működő egyesületet le-
hessen továbbvinni az alapszabályzatban 
meghatározott céloknak megfelelően.  A 
tagság egyöntetűen megszavazta mind-
hármuknak a Malom-tó területére szóló 
tiszteletjegyeket, amelyekkel - reménye-
ink szerint jó egészségben, gondtalanul 
- élvezhetik a horgászat örömeit. Ugyan-
ezen tiszteletjegyet ítélték meg Sági Géza 
úrnak is, akinek elévülhetetlen érdemei 
voltak abban, hogy az egyesület saját tulaj-
donban lévő halastóval rendelkezik. Végül 
a tagság aktív részvételével, kérdések és 
válaszok formájában, zárult a 2018-as, és 
kezdődött a 2019-es év az Ács és Környéke 
Horgászegyesület életében.

Ács és Környéke Horgászegyesület

Éves közgyűlést tartottak a horgászok

Összefogással tisztult meg az ácsi erdő

Dokumentumfilmet vetítünk a székely emberekről
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Első alkalommal, de hagyo-
mányteremtő szándékkal ren-
dezett március 17-én fekete 
lőporos elöltöltős lőversenyt 
az Ácsi Kinizsi SC Sportlövész 
Szakosztálya, Korotnoki Dániel 
Kupa néven. 

Pok András, a lőtér vezetője 
és a verseny egyik főszervező-
je elmondta, hogy a versenyt 

az 1848-as szabadságharcra 
és olyan hősökre emlékezve 
rendezték meg, akik a kör-
nyéken harcoltak, és életüket 
adták a hazáért. – Köztük volt 
Korotnoki Dániel, az 1848-as 
szabadságharc kisdobosa, aki a 
tokaj-hegyaljai Mád községből 
származott, de Ácson vesztette 
életét – emelte ki Pok András. 
Először az egy- és a többlöve-

tű pisztolyoké volt a főszerep. 
A versenyzőknek 25 méterről 
kellett beletalálniuk a cél kö-
zepébe, ami nem is olyan egy-
szerű feladat. Ebben a kiírás-
ban első helyen Nickl László 
végzett. Ezt követően a puskák 
vették át a főszerepet.  – Itt 
katonai, hadi és vadászfegyve-
rekkel szerepeltek a résztvevők 
– mondta el a főszervező. Hoz-

zátette: itt az első helyet Nyitrai 
József világbajnok szerezte 
meg. A versenyzők mellett a 
közönség tagjai is kipróbál-
hatták a korabeli fegyvereket, 
ezáltal bepillantást nyerhettek 
az elmúlt korok haditechni-
kájába. Gratulálunk a résztve-
vőknek és a szervezőknek!

N.T.
Forrás: Hagyományőr Magazin

Motoroktól volt hangos az 
egykori ácsi kavicsbánya és 
környéke, ahova több szá-
zan látogattak ki április 
6-án, hogy megtekinthessék 
a Magyar Motorsport Szö-
vetség CL4 Motoros Iskola 
Endurocross Bajnokság és 
Kupák második fordulóját. 

Évről évre egyre népszerűbb 
az ácsi verseny a motorosok 
és a közönség körében is, amit 
mi sem mutat jobban, mint-
hogy csaknem 200 indulót és 
több száz látogatót vonzott a 

hétvégi verseny. Csaknem tíz 
éve, évente két alkalommal fo-
gadja az érdeklődőket az Ácsi 
Motoracing Team SE pályá-
ja, amelyet mindig dicsérnek 
az ideérkező versenyzők. A 
szervezők már jóval a bajnoki 
futam előtt megteremtették a 
feltételeket, hogy az indulók 
egy nem mindennapi pályán 
mérhessék össze erejüket, ki-
tartásukat és persze ügyessé-
güket. A megmérettetésre az 
ország számos pontjáról ér-
keztek versenyzők, valamint 
több ácsi résztvevő is nekivá-

gott a küzdelmeknek. Emel-
lett a környező országokból: 
Szlovéniából, Szlovákiából és 
Romániából is érkeztek mo-
torosok a versenyre. Az Ácsi 
Motoracing Team SE eredmé-
nyei: 50 cm3: Kovács Brayen 
Dominik 3. Hely, Schmiedt 
Levente 4. hely. 65 cm3: Hor-
váth Zsombor 2. hely, Bellabás 
Andor 4. hely, Kovács Adrián 
8. hely, Szluka Gergő Tibor 
11. hely, 85 cm3: Hateier Bo-
tond 4. hely, 3. osztály E2 
kategória (felnőtt): Szabó Ta-
más 2. hely, 2. osztály E2 ka-

tegória: Zsikó Dávid 1. hely. 
A díjakat és elismeréseket dr. 
Szentirmai István polgármes-
ter adta át. A szervezők el-
mondták, hogy május 19-én 
ismét várja az érdeklődőket 
az Ácsi Motoracing Team SE 
a pályára, hiszen a Junior-
Senior Motocross Országos 
Bajnokság ácsi futamának ad 
otthont a település. A verseny 
különlegessége, hogy az ácsi 
egyesület mind a 12 junior 
versenyzője, valamint a 12 fel-
nőtt versenyzője is rajthoz áll.

Nagy T.

Rangos versenynek adott otthont Ács

Korotnoki Dánielre emlékeztek a sportlövők
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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.

Szlukovényi Anna

Nyárelő
Minden évben telnek-múlnak a napok s a hetek,
Sok élőlény várja, de leginkább mi emberek.
Rügyeznek a fák, s a földön új élet sarjad,
Virágoskertem ilyenkor bimbókban gazdag.
Kibújnak a virágok sorban egymás hátán,
Számomra ez a csúcs a boldogság fáján.
Ezután napról-napra szebb a látkép,
Egyre jobb a kedvem,
Nyárelőre már szinte rést sem látni 
A csodás virágrengetegben.
Van, ki nem érti miért ez a sok időrabló növény s a kert,
De ők nem tudják mekkora öröm 
Harmóniában élni a természettel.
Virágaim minden tavasszal a téli jeget melegítik,
Hogy végre elolvadjon,
Majd a meleg nyár után szirmaikkal védik szívemet, 
Nehogy a bánattól megszakadjon.

Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.

Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, 
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,

Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem, 

Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,

Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.
A ház népének áldott húsvétot kívánok!
Tudtam, hogy versem nagyot fog szólni,

megkérdem hát: szabad-e locsolni? 
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FOGATHAJTÓ VERSENY ÁCSON
A Kinizsi SC lovasszakosztálya és Ács Város Önkormányzata idén 
is megrendezi Bujáki Gábor emlékére az Ácsi Fogathajtó Versenyt.  
A programok május 10-én kezdődnek az Igmándi út melletti 
lovaspályán a díjhajtással. Majd 11-én, szombaton a Malom-tó kör-
nyéke népesül be a lovasokkal, ugyanis itt rendezik a rendkívül látvá-
nyos maratonhajtást. A három napos rendezvény az akadályhajtással 
zárul május 12-én, vasárnap. A szervezők minden érdeklődőt szere-
tettel várnak! 

2019. május 10-11-12.
PR

O
G

R
A

M
A

JÁ
N

LÓ




