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Az új évben először január 23-án ült 
össze a képviselő-testület 15 napirendi 
pont megtárgyalására, melyből 2 előter-
jesztést zárt ülésen vitattak meg. 

Dr. Szentirmai István polgármester első 
napirendként beszámolt a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről, valamint 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról. 

Ács Város Önkormányzata 
2020. évi költségvetés tervezete

A Polgármestertől megtudtuk, hogy a 
testületi ülést megelőzően, a Pénzügyi 
Bizottság hosszasan megtárgyalta a költ-
ségvetés tervezetét, ezért az ülésen újból 
már nem vitatták meg részletesen. Ezután 
a polgármester módosító javaslatot tett. 
Indítványozta, hogy az Ácsi Polgármesteri 
Hivatal személyi juttatásait csökkentsék, 
az Ácsi Tv támogatását növeljék meg a mi-
nőség javítása céljából. Az intézmények-
ben elvégezendő kötelező érintésvédelmi 
feladatok ellátására csoportosítsanak át 4 
millió forintot. A testület a módosító ja-
vaslatokat elfogta.

A helyi letelepedést és munkavállalást 
ösztönző támogatásokról szóló rendelet 

módosítása

Heroldné Hájos Júlia Ügyrendi Bizottság 
elnöke elmondta, hogy a rendelet hiány-
szakmái kiegészültek az egészségügyi 
munkakörben és a szociális területen fog-
lalkoztatott szakmákkal is. A módosítással 
az Esély Otthon Pályázat keretében még 
több fiatal nyújthatja be pályázatát az ösz-
tönző támogatás elnyerésére. 

Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
Alapító Okiratának módosítása

Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
2019. évben módosította a szakmai prog-
ramját, az intézmény része lett a demens 
ellátás biztosítása nappali ellátás keretében. 
Ennek megfelelően az alaptevékenység mó-
dosítása is szükségesség vált az alapító ok-
iratban is. A testület egyhangúlag elfogadta 
az alapító okirat módosítását, majd egysé-
ges szerkezetbe foglalását is.

Kábeltelevízió vállalkozási szerződés 
módosítása

Következőkben Nagy Sándorné a Pénz-
ügyi Bizottság elnöke terjesztette elő, a 
kábeltelevízió szerkesztőjének havi plusz 
5000 forintos igényét mobilinternet hasz-
nálatra. Háromházi György képviselő 
javasolta a bizottságnak a vállalkozói díj 
20.000 forintos emelését, indokolva azzal, 
hogy a vállalkozói díjat régóta nem emel-
ték meg. A testület egyetértett a bizottság 
módosító indítványával.

Üzemeltetési javaslat az ácsi temetőkre

A Stumtem Kft. üzemeltetési javaslattal 
kereste meg az önkormányzatot az Ács-
Kiscsém, valamint Ács-Vaspuszta terü-
leten lévő temetővel kapcsolatban. Az 
üzemeltető vállalná a temetők folyamatos 
rendbetételét és ellenőrzését. A zöldfelület 
nyírását évi több alkalommal, az elbur-
jánzott aljnövényzet ritkítását, a temető 
kiméretését és körbekerítését, egy hulla-
dék-lerakóhely kialakítását, a teljes temető 
füvesítését és fásítását is. A Kft. a temetők-
ben emlékhelyet alakítana ki, amelyben 
hamvak elhelyezését környezetbarát urná-
val, faültetéssel egybekötve oldanák meg. 
Az önkormányzat döntött az üzemeltetés 
átadásáról.

Központi orvosi ügyelet finanszírozása

Az önkormányzat régóta tagja a Komá-
rom és Környéke Önkormányzati Társu-
lásnak. Az önkormányzat számára fontos 
ez a szövetség, hiszen ezen keresztül bizto-
sított a város számára a Komáromi orvosi 
ügyelet igénybevétele. 2019-ben megkez-
dődött az ügyeletben dolgozók bérének 
rendezése. Elsőként az orvosok bérét, 
majd a nővérekét emelték, az idei évben 
pedig a gépkocsivezetők béremelése kö-
vetkezik. A napirend nem képezte vita 
tárgyát, hiszen a városnak kötelező felada-
ta az ügyelet biztosítása, így egyhangúlag 
támogatták a magasabb tagdíj elfogadását. 

Haszonbérlet

Három ácsi lakos 3 bérleti ajánlattal ke-
reste meg az önkormányzatot. A 0426/4-8 

hrsz.-ú, a 3202/33 és 3202/35-51 hrsz-ú, 
valamint a 1006/32-33 hrsz-ú ingatlanok 
haszonbérbe adásáról a testület döntött. 
A vagyonrendelet alapján valamennyi in-
gatlant versenytárgyaláson, licit keretében 
fognak bérbe adni. 

Ácsi dűlőút tisztítása

Megállapították, hogy a 0141 helyrajzi 
számú ácsi dűlőút mentén található gaz-
dasági területekre a mezőgazdasági gé-
pekkel való bejutás lehetetlen, a közleke-
dés biztosítása érdekében a felnövő erdő, 
növényzet kivágása javasolt. A testület 
a Hruskár és Társa Kft-t bízta meg az út 
tisztításával 7000 Ft + áfa/m3 áron. A te-
rületet felmérték, körülbelül 40-50 m3 fa 
kerül kitermelésre, amit a későbbiekben 
rászorulók között szeretnének kiosztani.

2020. évi teljesítménycélok elfogadása

A képviselő-testület az idei évben is el-
fogadta az Ácsi Polgármesteri Hivatal 
közszolgálati tisztviselői teljesítmény-
követelményeit. Ez alapozza meg a 
tisztviselő munkateljesítményének éves 
értékelését. 

Dr. Némedi István kérelme

Dr. Némedi István kérelmet nyújtott be 
az önkormányzat felé, hogy édesanyja, 
Dr. Gery Margit emlékére emléktáblát he-
lyezhessen ki a III. számú orvosi rendelő 
falára. Dr. Gery Margit 1970-től körzeti 
orvosként, majd háziorvosként dolgozott 
Ácson, egészen 2015-ig. Természetesen az 
önkormányzat támogatta az emléktábla 
kihelyezését, valamint át is vállalta az az-
zal járó költségeket és ünnepség megren-
dezését.

Igazgatási szünet engedélyezése

A testület elfogadta, hogy az Ácsi Pol-
gármesteri Hivatal 2020. július 27-től 
július 31-ig, 2020. december 21-től de-
cember 23-ig, valamint december 28-tól 
december 31. napjáig igazgatási szünetet 
tartson. 

Cseréné Koczek Barbara

Önkormányzati hírek
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Ács Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete 2020. február 13-án tartotta soros 
ülését.

Jelentés a két ülés közötti eseményekről

A polgármester beszámolt a két ülés 
között történt fontosabb eseményekről. 
Tájékoztatta a lakosságot, hogy kísérle-
ti jelleggel február 20. napjától minden 
hét csütörtökén reggel 9 órától a hiva-
tali kisbusz a kocsival nem rendelkező 
időseket térítésmentesen beszállítja a 
Pénzásásból a városközpontba. Herold-
né Hájos Júlia az Ügyrendi Bizottság el-
nöke tájékoztatta a képviselő-testületet, 
hogy január 31. napjáig a polgármester, 
a képviselők és a bizottsági tagok is ele-
get tettek vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettségüknek. 

Beszámolók

A Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár 
és Városi Sportcsarnok, valamint a Kinizsi 
Sport Club beszámolt a 2019-es évéről. 

Ács Város Önkormányzata 
2020. évi költségvetésének elfogadása

A polgármester tájékoztatta a képvise-
lőket és a nézőket, hogy a 2018-as évhez 
képest 2019-ben kevesebb volt az év vé-
gén ki nem fizetett számla, összesen 10 
millió forinttal. A ki nem fizetett számlák 
között nem volt lejárt határidejű. A szigo-
rú gazdálkodásnak köszönhetően a likvi-
ditási hitelt sem kellett igénybe venni az 
önkormányzatnak. A Pénzügyi Bizottság 
ülésén vita tárgyát képezte a köztisztvise-
lők illetményalapjának növelése. A pol-
gármester módosító javaslatot indítvá-

nyozott, 56.000 forintról 54.000 forintra 
csökkentsék az alapot. A testület az előbb 
említett módosítással elfogadta a 2020. 
évi költségvetést 1.106.906 ezer forint fő-
összeggel. 

Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
Alapító Okiratának módosítása

Jogszabályváltozás miatt az Ácsi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Alapító okirata 
ismét módosításra került. 

Önkormányzati ingatlanok 
telekalakítási eljárása

A búcsú térként ismert területet 2019 
év végén sikerült közterületből kivett 
beépítetlen területté minősítetni. A két 
részből álló ingatlan az önkormányzat 
üzleti vagyonába tartozik, és forgalom-
képes. A képviselő-testület elfogadta, 
hogy beruházási területet alakítsanak ki 
egy potenciális lakópark felépítésének 
céljából. 

A Petőfi utca végén található önkor-
mányzati tulajdonú 0426/4-8 helyrajzi 
számú ingatlanok jelenleg osztatlan kö-
zös tulajdonban vannak. Telekalakítási 
és telekegyesítési eljárás megindítása 
szükséges, hogy egy helyrajzi számra 
kerüljenek. Így lehetőség lesz arra, hogy 
későbbiekben az önkormányzat vala-
mely vállalatnak/vállalkozónak értéke-
sítse.

Az Etelka telepi játszótér területét is 
érintő, 3135 hrsz.-ú, ék alakú, elkeske-
nyedő területre vételi szándékot nyúj-
tottak be. Az önkormányzat sem most, 
sem a jövőben nem tudja az ingatlant 
hasznosítani. A testület telekalakítási 
eljárás megindításáról döntött, azért, 
hogy a jövőben a telek eladásra kerül-
hessen. 

Bagolyvár – LEADER pályázat 
eszközbeszerzésről döntés

Ács Város Önkormányzata 2018. évben 
LEADER felhívásra pályázatot nyújtott 
be közösségi célú fejlesztések tárgyában. 
Az elnyert támogatás összege 4.184.992 
forint volt. Az elnyert pénzből a Ba-
golyvárban helytörténeti emlékszoba és 
oktatószoba kerül kialakításra. A ple-
xitáblák és az asztalosipari tárgyakra a 
beérkező árajánlatok közül a legkedve-
zőbbet elfogadták. A Pénzügyi Bizottság 

javaslatára az elektronikai eszközökre 
újabb árajánlatok bekérését javasolták. 

Bartók Béla és Komáromi utca sarkán 
lévő villanyoszlop kiváltása

Ács Város Képviselő-testülete vállalkozá-
si szerződést köt a Roneko Kft.-vel a Bar-
tók Béla utca és a Komáromi utca sarkán 
lévő 431. számú oszlop kiváltásának kivi-
telezésére, nettó 3.667.846 Ft + áfa, azaz 
bruttó 4.658.164 Ft vállalási díj ellené-
ben. A képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására.

Új hulladéksziget felállítása

2018-ban a testület döntött arról, hogy a 
Kossuth Lajos utcai buszfordulóban hulla-
dékszigetet alakítsanak ki. A Győri Hulla-
dék Gazdálkodási Nonprofit Kft. kivitele-
zésért felelős alvállalkozója csak a februári 
hónapban vette fel az önkormányzattal a 
kapcsolatot. Az önkormányzat hozzájárul 
a terület használatához, valamint a sziget 
létesítéséhez. A hulladéksziget kialakítása 
az önkormányzatra nem ró anyagi terhet.

Zichy parki fák megbetegedése

A Zichy parkban található idős fák közül 
16 egyed elöregedett, ezért balesetveszé-
lyessé váltak. Szakértői vélemény alapján 
a testület úgy döntött, hogy a 6 legveszé-
lyesebb fa kerüljön első körben kivágásra, 
melyek helyére természetesen új fák pótlá-
sát vállalják, egy éven belül. 

Bölcsődei nyári szünet engedélyezése

A testület engedélyezte a Pitypang Bölcső-
dében a bölcsődei szolgáltatás szünetelést 
2020. június 22-től július 10. napjáig. 

Egyebek 

Lakossági kérésre, felvetődött a „Kohár” 
áruház témája. Nyitvatartási napokon az 
oda érkező autósok elállják az utat, ezzel 
nehezítve a közlekedést. A testület olyan 
megoldást szeretne, hogy az árusítás lehe-
tősége is megmaradjon, valamint a köz-
lekedési problémák is megoldódjanak. 
Az új közterület rendelet megalkotásánál 
részletesen megtárgyalják a fennálló prob-
lémát. Előtte természetesen az érintettek-
kel megbeszélést fognak kezdeményezni. 

Cseréné Koczek Barbara

Önkormányzati hírek

Rendkívüli ülés
2020. február 24-én Ács Város Ön-
kormányzat képviselő-testülete rend-
kívüli ülést tartott a következő napi-
rendek megtárgyalásával:
1. Bányaterület rendezési terv mó-

dosítási kérelme 
2. Érintésvédelmi felülvizsgálat Ács 

város intézményeiben
3. Vill-Korr Hungaria Villamosipari 

Kft. szolgáltatási szerződésének 
módosítása

4. TAO 2021
5. Ritmus Fúvószenekar kérelme
6. Városnap
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Ács Város Önkormány-
zata Partnertalálkozót 
tartott 2020. február 
26-án a Bartók Béla 
Művelődési Ház díszter-
mében. A város 70 leg-
nagyobb adózója került 
meghívásra, valamint 
azok a cégek és vállalko-
zók, akikkel az önkor-
mányzatnak kapcsolata 
van. A rendezvényen 
megjelentek száma kö-
rülbelül 40 fő volt. 

A polgármester pohár-
köszöntővel nyitotta meg 
az eseményt. Beszámolt 
a közelmúltban megva-
lósított beruházásokról 
és a jövő évi tervekről. 
Tájékoztatást adott az 
adóbevételek megoszlásáról, azok felhasználásáról. Megköszönte a 
jelenlévőknek, hogy adójukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez.
A köszöntő után egy kötetlen beszélgetésre és egy svédasztalos 
vacsorára invitálta a vendégeket. Remélhetőleg a rendezvény el-
érte célját, hogy a meghívottak kellemes benyomással és új kap-
csolatokkal gazdagodva tértek haza. 

Cseréné Koczek Barbara

TISZTELT 
ÁCSI POLGÁROK!

Sajnos a média, az internet a 
sok álhír gyártásával pánikot 
kelthet sok emberben. Valószí-
nű ennek az az oka, hogy még 
számunkra ismeretlen beteg-
séggel állunk szemben, mely a 
statisztikai adatok szerint nem 
okoz nagyobb problémát, mint 
egy influenza vírus. Szerencsé-
re a korona vírus maga nagyon 
érzékeny és élő szervezeten kí-
vül gyorsan elpusztuló vírus.
Tekintettel a koronavírus eu-
rópai elsősorban olaszországi 
terjedésére való tekintettel Ács 
polgármestere megalakította a 
helyi járványvédelmi mun-
kacsoportot, melynek tagjai:
Dr. Szentirmai István polgár-
mester, Nagy Tamás alpolgár-
mester

Dr. Fülesné Balogh Anita jegyző
Dr. Péntek Zsuzsanna háziorvos.
Az intézmények vezetői: 
Héreginé Major Ilona, Nagy 
Sándorné, Héreginé Nagy 
Márta, Németh Gyula, Ke-
resztesné Kosztolányi Andrea

A bizottság megtárgyalta a 
védekezés helyileg szükséges 
teendőit:
– lakosság felé kérések és 

felvilágosítás
– különböző fertőtlenítő és 

védőeszközök beszerzése
– külföldre fuvarozó vál-

lalkozásokkal a kapcsolat 
felvétele a nyomon köve-
tés érdekében

– a vendégmunkásokat el-
szállásoló lakástulajdono-
sokkal a kapcsolat felvétele 

Kérjük a bölcsődébe, óvo-
dába és iskolába járó gyer-

mekek szüleit, csak teljesen 
egészséges gyermeket vigye-
nek közösségbe. Tanítsák 
otthon is, de az óvodában is 
tanítani fogják az alapos kéz-
mosást, mert ez a megelőzés 
egyik fontos pillére. Lehető-
leg többször, alkoholos vagy 
más fertőtlenítőt tartalmazó 
kézmosóval hosszabb ideig a 
kézmosót a kezünkön tartva 
a kéznek minden részét ala-
posan összedörzsölve mos-
sunk kezet. 
A bölcsődébe, az óvodákba, 
a művelődési házba és a Szo-
ciális Alapszolgáltatási Köz-
pontba megrendeltük a meg-
felelő mennyiségű kézmosót, 
fertőtlenítő sprayt, fertőtle-
nítő kendőket. A többszöri 
fertőtlenítést elvégzik az in-
tézményekben. 
Kérjük azokat, akik fertőzött 

területen jártak, telefonon 
hívják a háziorvost, ugyanis a 
lappangási időre – ami 2 hét – 
betegállományba tudja venni 
az ilyen személyeket. Addig 
ne menjenek közösségbe, 
munkahelyre. 
Felhívjuk mindenki figyel-
mét, amennyiben nem mu-
száj, úgy fertőzött helyekre ne 
menjenek!
Aki bármilyen tünetet ész-
revesz magán, maradjon ott-
hon és telefonon értesítse az 
orvost. 
Aki részletesebben akar a ko-
rona vírusról és a védekezés 
lehetséges formáiról tájéko-
zódni Ács Város hivatalos 
honlapján megtalálja Dr. Ta-
kács Ágnes tájékoztatóját. 

Dr. Szentirmai István
polgármester

Megalakult a helyi járványvédelmi munkacsoport

Partnertalálkozó

Ács Város Önkormányzata 2020.02.20-tól csütörtöki napo-
kon (kivéve, ha az munkaszüneti nap) a tulajdonában lévő 
9 személyes kisbusszal szállítást biztosít azon autóval nem 
rendelkező idősek számára, akik ügyeiket szeretnék intézni a 
városközpontban, illetve hozzátartozóik sírját szeretnék meg-
látogatni a temetőkben. 
A kisbusz 9 órakor a pénzásási orvosi rendelőtől indul, meg-
áll a Gárdonyi utca és a Bem utca kereszteződésénél, majd a 
városközpontban a gyógyszertár előtt, valamint az Igmándi 
és a Kegyelet utca sarkán. 
Visszafelé 11 órakor indul az Igmándi és a Kegyeleti út sar-
kától. Megáll a gyógyszertárnál, majd a pénzásási felszállási 
helyeken. 

Dr. Szentirmai István
polgármester

Közérdekű közlemény
Felhívás autóval nem rendelkező idősek felé

Babakötvény
Kincstári Start-értékpapírszámla nyitásával, és Babakötvény vásár-
lásával kapcsolatos tájékoztatókat tartanak Ácson. Április hónap-
ban két alkalommal lehetőséget biztosítunk arra, hogy tájékoztatást 
nyújtsunk a szülők részére a Babakötvényről és a Kincstári Start-ér-
tékpapírszámla nyitásával kapcsolatos főbb tudnivalókról. A tájé-
koztatókat várhatóan a Bóbita Óvodában és a Bartók Béla Művelő-
dési Házban tartjuk, pontos dátumokról hamarosan tájékoztatjuk a 
lakosságot.
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Programok a Bóbita Óvodában

Magyar Kultúra Napja
„Kultúrát nem lehet 
örökölni. Az elődök 
kultúrája egyket-
tőre elpárolog, ha 
minden nemzedék 
újra meg újra meg 
nem szerzi magá-
nak.” (Bartók Béla)

A Magyar Kultúra 
Napja alkalmából 
immár második 
éven, egész hétre 
szóló programsoro-
zaton vehettek részt 
a Bóbita Óvoda Ki-
nizsi utcai épületébe 
járó gyerekek. 
A január 22-i jeles 
naphoz kapcsolódva 
kiemelten foglalkoz-
tunk a magyar kul-

túra értékeinek megismerésével, megismertetésével.
A témahét összeállításánál szem előtt tartottuk a gyerekek 
életkori sajátosságait, érdeklődési körét és előzetes ismere-
teit is. 
Néhány mondat a színes programsorozatról: „Magyar 
vagyok, magyar gyerek…”
A gyerekek megismerkedtek országunk jelképeivel: korona, 
országalma, jogar, kokárda, zászló. Meghallgatták a Him-
nuszt, megtanulták a Himnusz hallgatásának fontos szabá-
lyait, megérezhették az összetartozás és a tisztelet érzését.
Magyar várak, katonák, fegyverek: Beszélgettek a várak épí-
tésének módjáról, az építő anyagokról, a várban élő kato-
nák mindennapjairól. A katonák ruházatát és fegyvereit is 
megfigyelték: pajzs, kard, tőr, korona, ágyú, fegyverek. 
Részt vettek egy játékos lovagi tornán, ahol kipróbálták a 
„kardozást”, a pajzs használatát.
Népviselet, népi használati eszközök: „Képek és tárgyak a 
magyar kultúra kincseiből” címmel kiállítást rendezetünk 
az óvodában.
A gyerekek felpróbálhatták a népviselet ruhadarabjait. Ka-
lapot, kötényt, alsószoknyát…, kézbe vehették a régi agyag 
edényeket, szitát, a kenyérsütés eszközeit…
Képzeletbeli utazás, kastélyok, királyok, 
királynők,templomok, hidak
Megnézték Ács város fontos épületeit, beszélgettek a temp-
lomok tornyáról, harangjáról, toronyóráról.
Mini makettek segítségével ismerhették meg Budapest leg-
nevezetesebb épületeit.
Népi gyerekjátékok, népzene
Dunántúli ugróst hallgatva ismerkedtek a magyar népze-
nével, népi hangszerek hangjaival, neveivel. Utánzással 
gyakorolták a tánclépéseket a jó hangulatú táncházban.

Keresztesné Bédi Zsuzsanna 
óvodavezető helyettes

Óvodánkban az új év egy igencsak izgalmasnak ígérkező programmal 
kezdődött 2020.01.06-án.
A nem mindennapi előadás a tornatérben felállított mobil-planetári-
umban zajlott, melynek hatalmas kupolája alatt egy 360 fokos, speciális 
technikával kivetített, térhatású műsort tekinthettek meg a gyerekek. 
Részletes, csodálatos képi elemek segítségével betekintést nyerhettünk 
a Naprendszerbe. Mesefigurák vezetésével ellátogathattunk a Tejút-
rendszer megannyi érdekességéhez, megtanultuk a csillagok és bolygók 
neveit, születésük rövid történetét. A csillagos ég látványa lenyűgözte a 
gyerekeket.  Horváth Józsefné óvodavezető helyettes

Utazó planetárium gyerekeknek

Az idén februárban is megrendeztük szokásos hagyományőrző 
programjainkat.

A hónap elején medve hetet tartottunk. Egyhetes témahét alkalmával 
dolgoztuk fel a medvékkel kapcsolatos információkat. Az óvó nénik 
különféle a témához kapcsolódó játékokat, mozgásos feladatokat szer-
veztek a gyerekeknek.  Projektoron a medvék fajtáiról, életmódjukról, 
táplálkozásukról, néztünk meg képeket, természetfilmet. Minden cso-
portban kiállítás készült a gyerekek által otthonról hozott plüss med-
vékből. Új ismeretekkel, élményekkel gazdagodva, izgalmasan telt el a 
hét a csoportok számára.
13-án a Túra Manók programsorozatának szervezésében látogatott 
óvodánkba a Bakancsos Klub vezetője Tóth János és Tarr Gergő. A 
gyerekkel a csoportokban magokat gyűjtöttünk, melyekből Gergő se-
gítségével madáreleséget készítettünk. A madárkalács készítése után 
az óvoda tornatermében különféle madárfajokról tartott hangulatos, 
vidám előadást, vetítést. Az elkészült eleséget közösen az óvoda ud-
varán lévő fákra helyeztük, feltöltöttük a tavaly kihelyezett madárete-
tőket is. 
Február 13-án rendeztük meg a farsangi bált a Kinizsi úti óvodában. A 
gyerekek ötletes jelmezeket öltöttek magukra, szüleiket csoportonként 
egy kis táncos-dalos műsorral lepték meg, majd kezdetét vette a hagyo-
mányos „Süti vásár”, a közös tánc és a tombola. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a szü-
lőknek a sok segít-
séget, a sütemények 
elkészítését, tombo-
la tárgyak felajánlá-
sát. A bál bevételét 
az óvoda alapítvá-
nyára fizettük be.
Február 20-án ke-
rült megrendezésre 
az Óvoda közi cso-
portokban a farsan-
gi bál. A gyerekek 
az óvó nénikkel 
együtt ötletes jel-
mezekbe bújtak. 
A farsangolás, a ráhangolódás a csoportszobák hangulatos, vidám díszí-
tésével kezdődött.  A gyerekek álarcokat, szemüvegeket barkácsoltak, far-
sangi színezők, rajzok színesítették az óvodánkat. 

Folytatás a következő oldalon

Eseménydús február

Farsangi ovifoci Komáromban



Az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola pénzásási telephelyén ismét különleges na-
pot tartottunk a gyerekekkel. Az első apropó maga a dátum: 2020.02.02., hiszen a 
következő hasonlót több mint ezer év múlva ünnepelhetjük: 3030.03.03. A második 
ok: a medvék világnapja. Az egyik legismertebb néphagyományt követve, vasárnap fi-
gyelemmel kísértük a medvék mozgását. Hétfőn saját macijainkkal gyűltünk össze  az 
aulában. Felelevenítettük az idekapcsolódó népi megfigyeléseket. Medvés dalokkal, 
mondókákkal, versekkel lepték meg az osztályok egymást. Végül a „Medvevadászat” 
című játékot tanultuk meg, amit nagy élvezettel játszottunk el Fotó: Nagy Tamás
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Eseménydús február

Medvenap a pénzásási iskolában

Folytatás az 5. oldalról
Különféle dalokat, verseket, 
mondókákat, énekes játékokat 
tanultunk, melyek hangulatos-
sá tették a farsang napját és a 
rákészülés időszakát.
4 csoport a bál hangulatát a 
gyermekek születésnapjának 
megünneplésével fokozta, így 
a gyerekek örülhettek az óvó 
nénik által készített ajándé-
koknak is.
A mulatságon az énekes játé-
kok, táncok mellett, ügyessé-
gi feladatok is színesítették a 
programot.
A szülők a gyerekek jelmezei-
nek beszerzése, elkészítése mel-
lett süteményekkel, üdítőkkel 
járultak hozzá a bál sikeréhez.

Mindkét épületben megis-
merhettük Szentgyörgyvári 
Laurával, aki gyönyörű hang-
jával és magával ragadó elő-
adásmódjával belopta magát 
mindannyiunk szívébe. „Lara 
mesék” előadásában egy téli 
történet részesei lehettünk, 
együtt dalolhattunk a fiatal 
művésznővel.
A februári programokat az 
Alma együttes fergeteges mű-
sorával zártuk. Nem csak a 
gyerekek, hanem a felnőttek 
számára is maradandó él-
ményt nyújtottak. Az előadás 
alatt a gyerekek aktívan részt 
vettek a műsorban, énekeltek, 
táncoltak. 
A zene hallgatása mellett, a 

dalok szövege által a gyerekek 
találkoztak olyan témákkal is, 
min  pl. a madarak repülésének 
jellegzetességei, a dohányzás 
helytelensége, egymás feltétel 
nélküli elfogadása, a jelbeszéd, 
a természet védelme, műanyag 
hulladékok, konkrétan a szívó-
szál kerülése. 
Ezúton szeretnénk hálásan 
megköszönni az óvoda két 
alapítványára, erre a célra be-
fizetett támogatást a Borbás-
Best 2011 Kft-nek és az Nwest 

kft-nek, amellyel lehetővé vált, 
hogy a gyerekek ingyenesen 
vegyenek részt a rendezvé-
nyen.
Eseménydúsan, új ismeretek-
kel, pozitív élményekkel telt 
el a február, jöhet a tavasz és 
az újabb színvonalas progra-
mok.

Horváthné Tóth Tímea
óvodapedagógus

Keresztesné 
Kosztolányi Andrea

óvodapedagógus

KREATIVITÁCS – Fogadj örökbe egy területet!
A KreativitÁcs csoport felhívása nagy érdeklődést váltott ki. A vállalás hosszú távú, 
felelős, összehangolt munkát jelent, nem egy-egy akciót! Ennek szellemében 5 vállal-
kozó csoporttal tartottunk megbeszélést az elképzelésekről. Közterületekről van szó, 
ezért az Önkormányzat részéről a Polgármester Úr jóváhagyásával Hájos Júlia és Nagy 
Miklós vállalta a szakmai irányítást és összehangolást. A területekről, elkészült tervek-
ről, megvalósításról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Természetesen szeretnénk, 
ha a csoportok egyenként is bemutatnák elképzelésüket.  Heroldné Hájos Júlia

Közérdekű közlemény
Közvilágítással kapcsolatos 

hibabejelentésre 
az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:

0-24 óráig hívható telefonszám: 
06 30/334 4005   
Fax: 96/512-489

VILL-KOR Hungária Kft.
9027 Győr, Berkenyefa sor 9.

E-mail: hibabejelento@villkorr.hu

Gyógyulás önmagad forrásában 
2020. 04. 18. 14 órától a művelődési házban
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2020. február 14-én gyerekzsi-
vajtól volt hangos az iskola, 
mivel e napon tartottuk ha-
gyományos farsangi mulatsá-
gunkat. Már hetekkel ezelőtt 
megkezdődött a lázas készü-
lődés: jelmezek készítése, szín-
padi próbák, tánctanulás. A 
programok összeállításából, a 
rendezvény megszervezéséből 
jócskán kivették részüket a lel-
kes szülők, diákok, tanárok.

A vidám délután a legkiseb-
bek műsorával vette kezdetét. 
Az alsós osztályok a jelmezes 
felvonulás után visszamentek 
a tantermeikbe és ott osztály-
keretben folytatták a bálozást. 
Minden osztályban a szülők 
gondoskodtak a finom süte-
ményekről, üdítőről.A felső 

2020. február 14-én délután tartot-
tuk az iskolai farsangi bált. Az osz-
tályok már hetekkel előtte elkezdtek 
lázasan készülődni a jeles eseményre. 
A termeket és az iskolát már február 
elején az alkalomhoz illően, szépen 
feldíszítettük. A sikerhez mindenki 
hozzá tett egy darabot. 
A programot Gabi néni nyitotta 
meg köszöntőjével és a program is-
mertetésével. A 4.osztály manó, a 3. 
osztály kacsatáncot járt, a 2. osztály 
a 101 kiskutyából egy kis produkciót 
mutatott be. A csoportos bemutatók 
után az egyéni felvonulás követke-
zett, melyen szinte az iskola összes 
tanulója részt vett, és még a tanító 
nénik is beöltöztek. A tanítók fel-
ajánlásából minden jelmezes csokit 
kapott ajándékba. Ezt követően mu-
latsággal és tombolasorsolással gyor-
san elrepült a hátralévő idő. Ezúton 
is köszönjük a nagylelkű adományo-
kat a tombolához. A buliban a legna-
gyobb sikere idén is a Limbó hintó-
nak volt. Mindenki nagyon jól érezte 
magát a bálon, ez köszönhető az ala-
pos felkészülésnek, mindannyiunk 
közös munkájának és a lelkes szülői 
segítségének is. Továbbá köszönet 
illeti a takarító nénit, aki rendet tett 
utánunk, valamint Dobsa Mihályt, 
aki megörökítette az eseményt.

Füssi Regina Dóra

Pénzásási farsang

Farsang a Gárdonyiban

tagozatosok körében már 
nem a jelmezes felvonulás ör-
vend népszerűségnek, hanem 
a zenés, táncos produkciók 
aratnak nagy sikert. Minden 
évben ezen a napon választjuk 
meg a bálkirálynőt és a bálki-
rályt. Az idei tanévben Böröcz 
Petra és Szabó Bence kapta a 

legtöbb szavazatot, így a meg-
tisztelő címet. Ezt követően 
került sor a tombolahúzásra. 
A délután  hátralévő részében 
a táncé és a zenéé volt a fő-
szerep. A zenét, iskolánk volt 
tanulója, Fürjes Bence szol-
gáltatta. Fogyott a szendvics, a 
süti, a fánk, melyeket a nyol-

cadikos szülők készítettek. 
Reméljük ezen a délutánon 
minden iskolás szép és emlé-
kezetes élményekkel tért haza. 
Köszönjük szépen a szülők-
nek a süteményeket, a támo-
gatást. S jövőre is majd jön a 
farsang, áll a bál!!!

Fülöp Mónika

Lázár Ervin-program
A Lázár Ervin-program keretében január 7-én a 
tatabányai Jászai Mari Színházban a Két Lotti 
c. darabot tekintették meg 5. évfolyamos tanu-
lóink. A darabot a budaörsi színjátszó kisdiákok 
adták elő. Sok zenés-táncos betéttel színesítették 
a már ismert történetet. Jókat nevettek a gyere-
kek a néhol mókás jeleneteken.

Iskolánk 8. osztályos tanulói február elején Buda-
pesten, a Nemzeti Színházban nézték meg a János 
vitéz című előadást. A darab modern szemlélettel 
dolgozta fel a klasszikus darabot. Érdekes képi 
megjelenítésekkel, gyerekszereplőkkel, különle-
ges hanghatásokkal tették színessé Kukorica Jan-
csi és Iluskája történetét. Érdekes, színes és lát-

ványos produkcióban volt része ezen a délutánon 
valamennyi diáknak és az őket kísérő tanároknak 
egyaránt.
Iskolánk harmadik évfolyamos tanulói február 
25-én délelőtt a Lázár Ervin Program keretein be-
lül a tatabányai Jászai Mari Színházban a Gőgös 
Gúnár Gedeon című előadást nézték meg. Varga 
Katalin könyvének verseit, meséit a szerző uno-
kája, Tarján Veronika és zenekara, valamint négy 
táncos-színész keltette életre. Iskolavezetés

Gyógyulás önmagad forrásában 
2020. 04. 18. 14 órától a művelődési házban
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A Gárdonyi Géza Általános Iskolába 
második alkalommal hívtuk beszélge-
tésre a szülőket január 28-án. Fő téma 
az iskolaérettség összetett kérdése volt. 
Azokról a készségekről, képességekről 
volt szó, amelyekre a gyerekeknek az is-
kolában szükségük van ahhoz, hogy fel-
adataikat irányítással önállóan, öröm-
mel, jó  eredménnyel meg tudják oldani. 

Sajnos a szülők nem éltek ezzel a lehetőség-
gel. Az újság hasábjain keresztül szeretnénk 
segíteni, hogyan készüljenek az iskolára, 
miben segítsenek iskolás gyermekeiknek, 
ha tanulmányaikban a siker elmarad, ha 
a tanuló nem érzi jól magát az iskolában, 
nem tudja a tőle elvárható szintet teljesí-
teni. Óvónők, gyógypedagógus, gyermek-
orvos, tanítók, védőnő, edző próbálta ösz-
szegyűjteni azt a sok területet, amelynek 
együttes fejlesztésére van szükség iskolába 
lépés előtt és tovább kisiskolás korban is. 
Egy kivonatot állítottunk össze ezekből.

1. Testi, fizikai fejlettség: ha a 120-
130 cm-t és 20-22 kg-ot nem éri el 
a gyermek, nem kizáró körülmény 
ugyan tanulmányai elkezdésében, 
de a gyermek teljesítménye hul-
lámzó lehet, hamarabb elfáradhat. 

2. Érdeklődjön az iskolai élet iránt! 
Ha kíváncsi a betűkre, számok vilá-
gára, szeret színezni, igényli a rend-
szerességet, szabályoknak meg tud 
felelni a játékban és a mindenna-
pokban is, ha örömöt jelent számá-
ra a rejtvények, feladványok megol-
dása, akkor pszichésen is érett. 

3. A szociálisan érett kisgyerek ismeri a 
társas élet alapvető szabályait, köny-
nyen tud kapcsolatokat kialakítani és 
fenntartani, alkalmazkodni kis társa-
ihoz és a felnőttekhez. Arra is figyel-
jenek, hogy gyermekeik a felnőttektől 
el tudják-e fogadni az utasításokat, 
segítséget kérnek-e, ha elakadnak.

4. Figyelmét képes legyen már 10-15 
percre valamilyen tevékenységre 
fókuszálni. Akár utasítások szerint 
is munkálkodni.

5. Érzelmi érettsége a kudarctűrésben 
is látható. Kitartó, nem töri le, ha 
nem sikerül valami elsőre, hibáiból 
tanul. Iskolás gyerek feladattudata, 
feladattartása erős, legyőzi pillanat-
nyi fáradtságát, elvégzi feladatát ak-
kor is, ha éppen nincs hozzá kedve.

6. Gondolkodására a probléma-
megoldás jellemző. Elemi össze-
függéseket észrevesz, egyszerűbb 
következtetéseket le tud vonni, vé-
leményt alkot. Amikor a szavakat 
hangokra bontja, majd újra szóvá 
összeolvassa, ugyanazt teszi, mint 
mikor az építőkockákkal játszik. 
Analizálás (elemzés, részekre bon-
tás) és szintetizálás (elemekből 
új létrehozása) képessége nélkül 
nincs sem olvasás, sem írás.

7. Fontos az auditív (hallási) és a vi-
zuális (látási) emlékezetének fej-
lettsége. Amit korábban látott, hal-
lott, azt késleltetve is fel kell tudni 
idéznie. A később szerzett informá-
ciókat beilleszti a régiek közé, így 
szervezi rendszerré az ismereteket 
és lesz abból használható tudás.

8. A különböző érzékszervekkel szer-
zett információkat át tudja alakíta-
ni és más módon megjeleníteni. Pél-
dául a hallott mesét le tudja rajzolni, 
a látott esetet el tudja mondani.

9. Beszédkészsége leginkább a sok me-
sehallgatástól, verseléstől, beszél-
getéstől fejlődik. 6 évesen már ösz-
szefüggő, helyesen megfogalmazott 
mondatokban tudja kifejezni magát. 
Ha elkezdünk egy érdekes történe-
tet, ő befejezi. De másokat is képes 
meghallgatni, a beszédértés ugyan-
olyan fontos, mint a verbális, szóbeli 
kifejezőkészségének fejlettsége.

10. Önkiszolgáló tevékenységekben 
önállónak kell lennie. Például a 
saját dolgainak rendben tartásá-
ban, öltözködésben, étkezésben. A 
cipőfűző megkötése a gyakorláson 
túl a kézügyességről, téri tájékozó-
dásról, vizuális megfigyelőképes-
ségről is árulkodik.

11. A jó egyensúlyérzék, harmonikus, 
összerendezett mozgás fejlett ideg-
rendszert jelent, így könnyű írás 
– olvasástanulásra számíthatunk. 
Ha gyengébb, akkor figyelem - és 
magatartászavar várható.

12. A körötte levő világról szerzett isme-
reteinek kiindulópontja, alapja saját 
maga. Testrészeinek megnevezése 
után szülei nevét és foglalkozását, 
lakcímét, napok, évszakok válta-
kozását is megtanulja, fokozatosan 
tágul ki számára a világ, szerez álta-
lános tájékozottságot környezetéről. 

13. Szem - kéz koordinációjának, ösz-
szehangoltságának fejlettsége a 
betűk vonalrendszerben elhelye-
zéséhez szükséges. A koordinált 
szemmozgás kialakulásának nem 
kedvez a sok tévénézés, telefonos 
játék, számítógépezés. De a szem-
torna nemcsak hasznos, mulatsá-
gos szórakozás is egyben.

14. Fontos, hogy felismerjük, melyik 
oldala, jobb vagy bal keze, lába, sze-
me a domináns, és ne szoktassuk át 
a gyereket a másik oldalra, mert az 
súlyos következményekkel járhat.

15. Kisgyermekkorban kell odafigyelni, 
hogy helyes ceruzafogásra szoktas-
suk. Később nagyon nehéz már a 
rosszul rögzültet javítani. A kézfe-
jén túl karja, válla, egész teste meg-
fájdulhat a görcsös erőlködéstől.

16. A végtagok, vállöv, könyök, csukló 
ízületeinek finommozgása, lábak-
kal szinkronban és külön mozga-
tása, a keresztcsatornák helyes mű-
ködése sokféle játékkal, mozgással 
kísért mondókázással, gyurmázás-
sal fejleszthető.

17. Mozdulatok, alakzatok síkban és tér-
ben történő utánzása elengedhetet-
len a tanító bemutatásának másolásá-
hoz. Ehhez ismernie kell az irányokat, 
téri viszonyokat kifejező szavakat: elé, 
mellette, közé, jobbra stb.

18. Mese – és – rajzfilmfigura képén 
élesíthetjük a különbözőségek és 
azonosságok felismerésének ké-
pességét. Ezzel megelőzhetjük 
a betűtévesztéseket, helyesírási 
problémákat, mert a kis–és nagy-
betűket írott és nyomtatott formá-
ban más-más szövegkörnyezetben 
is fel kell ismernie. Ehhez sem 
elengedhetetlen munkafüzet, gya-
korolhatjuk mindennapi tevékeny-
ségeinkbe építve. (Tegyük a maci 
mellé a babát! Beparkolunk a kék 
és a piros autó közé.)

19. Sor alkotása, elemek sorba rende-
zése, formák felismerése, hangok 
megkülönböztetése, kis képkocka 
felfedezése a nagy képen, irány-
követés, alak megkülönböztetése 
a háttértől, labirintus, építés, raj-
zolás, gyurmázás, gyöngyfűzés, 
kupakcsavargatás, ollóhasználat, 
mesélés, verselés és  társai, mind-
mind fejlesztik a csemetéket.

Szülőnek lenni gyönyörű, de nehéz vállalás
Gondolatok az iskolaérettségről
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A gyermeknevelés nagyon összetett, sok-
rétű feladat. Minél többet tudunk meg a 
témáról, annál jobban látjuk, hogy még 
mennyi mindent kell tanulnunk. Látjuk, 
ezen a területen minden mindennel ösz-
szefügg. Ezért kérjük Önöket, szülőket, 
hogy a következő alkalommal jöjjenek 
el az iskolába és beszélgessünk. Segítsük 
egymást, adjuk át saját tapasztalatainkat, 
ajánljuk másoknak saját bevált praktiká-
inkat, olvasmányainkból szerzett tudá-
sunkat. 
Jószándékkal szembesítsük egymást azzal, 
hogy amit jónak gondol, szeretetből tesz, 
az nem érte el célját, vagy nincs tekintettel 
másokra s ez visszahat a gyermekünkre is. 
Segítsük a felismerésben a másikat, hogy 
amit rutinból tesz, amit már elfogadott, 
amibe beletörődött, amit megváltoztatha-
tatlannak hisz, az megváltoztatható. 
Minden gyerek más, az egyiknél ez, a 
másiknál az a módszer vezet eredmény-
hez. Sokszor olyan ötleteket „lophatunk” 
el másoktól, amire nem is gondoltunk 
korábban, s lám, beválik. A mindenna-
pi tevékenységeinkbe csempészhetünk 
be olyan fogásokat, amik átbillenthetik a 
gyereket egy-egy nehézségen. Játékosan, 
észrevétlenül, belesimulva a napi rutinba.  
Ne adjuk fel idejekorán és tárjuk szét ka-
runkat már az óvodás korosztály fölött, 
hogy „én mindent megpróbáltam, már 
tehetetlen vagyok”! A gyereknevelés sok-

sok kreativitást, kitartást, lemondást kí-
ván. Érezhetjük úgy, hogy kifogytunk az 
erőből, ötletből: padlóra kerültünk. Nem 
kell szégyelleni! Másokkal is, valószínűleg 
mindenkivel megesik olykor. Aztán más-
nap felállunk és folytatjuk, mert mindig 
van valami, amit még bevethetünk, ki-
próbálhatunk. Leginkább a saját viselke-
désünk, a mutatott példa az. Ezt soha ne 
feledjük: a gyerek kicsi ugyan, de mindent 
észrevesz, felfog, utánoz. Gyakran elég, ha 
magunkba nézünk, és mi magunk válto-
zunk. 

Közhelyes, de igaz: A jövőnk a tét, nem-
csak a gyerekeink jövője. De nekik való-
ban mindannyian a legjobbat szeretnénk. 
Tegyünk meg mindent, amit megtehe-
tünk! Szülői ösztöneinket meg kell támo-
gatni tanulással, mert nem születünk jó 
vagy rossz szülőnek. Tanuljuk folyamato-
san! Egymástól, könyvekből, szakembe-
rektől, előadásokból, internetes fórumok, 
blogok cikkeiből okosan szűrve! Azt kívá-
nom, legyen hozzá elég motivációja min-
denkinek!

Héreginé Pap Mária

Bölcsődés és óvodás korban a 
gyerekek észlelése és mozgása 
között még közvetlen összefüg-
gés van. Ezért ebben a korban, 
a szenzomotoros szemlélettel 
összeállított feladatsor végre-
hajtása közben figyelhetők meg 

legkönnyebben az eltérő fejlő-
dés jelei. A „Jutalom vagyok” 
projekt keretében végzett szű-
rés során a kisgyermekek, egy 
szakemberek által összeállított 
játékos feladatsort végeznek 
el csoportosan, a megszokott 

bölcsődei környezetben a saját 
kisgyermeknevelőjük irányítá-
sával. Ezt kamerák rögzítik és 
a felvételeket szakértők elemzik 
ki. A megfigyelő szakértő így 
közvetlen képet kap a gyerek 
szociális viselkedéséről, kitar-
tásáról, frusztrációtűréséről 
csakúgy, mint az észlelés mű-
ködéséről (látás, hallás, tapin-
tás, egyensúlyérzék) egy olyan 
csoportos helyzetben, környe-
zetben, ami a gyermek számára 
természetes.
A szakemberek a videókat ki-
elemzik, minden kisgyermek-
ről egyéni értékelést adnak és 
amennyiben szükséges, gyako-
rítandó mozgáselemeket is java-
solnak, amivel a szülők otthon, 
illetve a kisgyermeknevelők a 
bölcsődében korrigálni tudják 
az esetleges eltéréseket. Szükség 
esetén pedig tovább irányítják a 
kisgyermeket terápiás szakem-
berhez. 

Bármelyik eset is történik a leg-
nagyobb eredmény az, hogy a 
gyermek esetleges eltérő fejlő-
dése napvilágra kerül és meg-
kezdődhet a szükséges fejleszté-
si korrekció.
Az Ácsi Pitypang Bölcsődében 
nagy örömünkre már 3. éve sike-
rült megvalósítani ezt a szűrést, 
amire a fedezetet az Önkormány-
zat biztosította. Az idén február 
27-én került sor a szűrésre, amin 
21 kisgyermek vett részt. A gyer-
mekek nagyon ügyesek voltak, 
élvezték a játékos feladatokat, 
észre sem vették, hogy ez valójá-
ban egy vizsgálat. Annál jobban 
izgultak a kollégák értük! Most 
várjuk az „eredményeket”, hiszen 
amennyiben szükséges akkor a 
tanácsolt mozgásgyakorlatokat a 
kisgyermeknevelők is beépítik a 
gondozás során, segítve ezzel a 
szükséges korrekciót.

 Nagy Sándorné 
intézményvezető

„Jutalom vagyok” - Szenzomotoros szűrés a bölcsődében
Egyre több a magatartászavaros, a tanulási nehézséggel küzdő 
gyermek az iskola első osztályában, amire már egészen kis gyer-
mekkorban utalhatnak bizonyos jelek. Minél korábban kerülnek 
felszínre ezek a jelek, annál nagyabb hatékonysággal lehet korri-
gálni az eltéréseket.
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A bál megnyitó műsoraként 
óvodánk Süni és Katica cso-
portosait láthattuk. Őket a 
Ritmus Művészeti Iskola tán-
cosai követték. A zenéről Ka-
pitány Péter gondoskodott, az 
est fénypontja pedig egyértel-
műen a jelmezes felvonulás 
volt. A zsűri díjazta a legjobb 
páros, csoportos jelmezeket és 

a legötletesebb alkotást is. A 
260 fősre sikerült rendezvény 
belépőjegyeinek árából és a 
tombolaárusításból befolyt 
összeget, 640000 Ft-ot az Ácsi 
Bóbita Óvodának ajánlottuk 
fel. Szeretnék köszönetet mon-
dani a szervezésben résztvevő 
szülőknek, polgármester úr-
nak, Markó Renátának és csa-

patának, Németh Gyulának, és 
mindenkinek, aki egy kicsit is 
hozzájárult ahhoz, hogy ez a 
rendezvény megvalósulhas-
son. Köszönöm a felajánláso-
kat, anyagi hozzájárulásokat, 

Szalai Ákosnak a tortákat, a 
kedves vendégeknek a részvé-
telt és az ötletesebbnél ötlete-
sebb jelmezeket! Jövőre foly-
tatjuk! 

Szűcs Erika

Jelmezbál 
a sportcsarnokban

Idén második alkalommal került megrendezésre február 22-
én a felnőtt jelmezbál a Városi Sportcsarnokban. A tavalyi év 
sikeréhez hasonlóan most is hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy 
jelmezbe bújva kicsit kizökkenjen a szürke hétköznapokból, és 
együtt töltsön egy jó hangulatú estét. 

A farsang egy zajos, nevetéssel teli mulatság, 
melyet ősi hiedelmek, babonák hívtak életre. 
Intézményünkben az idei évben február 20-án, 
csütörtökön tartottuk a farsangi mulatságot. 

Már hetekkel előtte elkezdődött a lázas készülő-
dés. A dolgozók és a klubtagok együtt, napokon 
át készítették a díszeket, tervezték a jelmezeket, 
sütötték a finomabbnál finomabb sütiket. Sokan 
jelmezbe öltözve gondoskodtak a jó hangulatról. 

A színpompás maskarákba öltözött fellépők szó-
rakoztatták a közönség soraiban helyet foglaló, 
kevésbé bátor társaikat. Vidám volt a hangulat, 
hiszen a sok tarka jelmez mosolyra fakasztott 
mindenkit. A talpalávalót Lakatos Sándor szol-
gáltatta. A vállalkozó szelleműek táncra perdülve 
feledték el a hétköznapok gondjait. 
 A rendezvényen a klub dolgozói zenés műsoruk-
kal is hozzájárultak a farsang vidám hangulatá-
hoz, hogy tagjainak örömteli perceket szerezze-
nek. A bensőséges, vidám hangulatú rendezvény 
a hagyományokhoz hűen méltóképpen búcsúz-
tatta a telet, kifejezte a klubtagok tavasz várását. 

Budovics Istvánné szakmaiegység vezető

Idősek farsangja 
a Szociális Alapszolgáltatási Központban

Gyermekvédelmi 
Tanácskozás 
Az idei évben is lebonyolításra 
került a Gyermekvédelmi Tanács-
kozás az Ácsi Szociális Alapszol-
gáltatási Központban. A megbe-
szélést megelőzően a Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat írásban 
kért tájékoztatót a gyermekvédel-
mi jelzőrendszer tagjaitól az előző 
év tapasztalatairól. A településen 
élő gyermekek helyzetének átfogó 
vizsgálatát, valamint az érintett 
szakemberek közötti együttmű-
ködést hivatott elősegíteni ez 
az alkalom. A tanácskozáson a 
tájékoztatás összegzése a telepü-
lés gyermekvédelmi helyzete a 
jelzőrendszer együttműködésé-
nek megbeszélésére került sor. A 
résztvevők egy prezentációt is lát-
hattak a Szolgálat 2019 évi mun-
kájáról. A meghívottak a jövőre 
nézve is fontosnak tartják az egy-
más közötti együttműködést, a 
jelzőrendszer gyors és hatékony 
reagálását kialakult veszélyezte-
tés esetén, valamint a preventív 
programokat. A tanácskozás 
gondolatébresztő videók megte-
kintésével zárult.

Gerencsérné Járóka Erzsébet
szakmai egység vezető



11www.acsvaros.hu

Varga László és a Civil Kontroll cso-
port szervezésében kerül megrende-
zésre a Pálinka mustra és szakmai fó-
rum c. rendezvény. 

Idő: 2020. március 20. (péntek) 17 óra
Helyszín: Piskóta kávéház
Vendégeink lesznek: a Magyar  Magán-
főzők Pálinkaegyesület elnöke: Nagy At-
tila, elnökségi tagja: Múth József 

A vendégek beszélgetésre invitálják az 
érdeklődőket a jó pálinka titka , a pálin-

kafőzés fortélyai témakörben. Az igazán 
jó pálinka ismérveit mintákon keresztül 
mutatják be.
Lehetőség lesz 20 előre leadott név nél-
küli minta szakmai véleményezésére.  A 
vizsgáltatni kívánt mintákat Varga Lász-
lónál lehet leadni 1000Ft/minta ellené-
ben, március 18-19-én. A mintához fél 
literes üvegben kérjük a pálinkát, melyek 
a vizsgálatnál csak számon szerepelnek.  
A fel nem használt pálinka természete-
sen visszakerül a tulajdonoshoz.
Varga László: 30/2838 451

2020. február 03-án Varga 
Orsolya szakmai elképzelése 
alapján, a Civil Kontroll cso-
port  szponzorálásával került 
megrendezésre Dr. Zacher Gá-
bor: „Mindennapi függősége-
ink” című előadása .

Az előadó: Dr. Zacher Gá-
bor(1960): toxikológus főorvos, 
egyetemi docens, jelenleg men-
tőzik, klinikai toxikológiát oktat 
a Semmelweis  Egyetemen, a 
Szegedi és a Pécsi Tudomány-
egyetemen, igazságügyi szakér-
tő. Közkedvelt médiaszereplő, 
mindig szókimondó, nyíltan fo-
galmaz. Bevallott függőségei: ni-
kotin, csokoládé, koffein, futás, 
sorozat és „munkaalkoholista”.
A közönség: Kivételesen nagy 
létszámú,  vegyes összetéte-
lű minden értelemben(kor, 
nem,….. stb.)  Közös jellemző: 
érdeklődés.
Felvetődik a kérdés, hogy ilyen 
vegyes hallgatóság esetében 
mindenkit meg tud szólítani az 
előadó? Igen!  Megtörtént!! 
Nem előadást, hanem show-t 
kaptunk, de a tudományos té-
nyek, ismeretek beszivárogtak 
a nézők gondolataiba. A rend-
kívül jó problémafelvetések és 
megoldások többször szemé-
lyes sztorik alapján mély nyo-
mot hagytak a hallgatóságban. 
Elkerülhetetlen volt, hogy sok-

szor magunkra, családunkra 
gondoljunk, ez valószínűleg cél 
is volt.    
A legnagyobb baj: önmagunk-
kal nem vagyunk tisztában, „tü-
körbe kell nézni”!  A függőség 
tágabb értelmű, mint a drog, 
alkohol, cigaretta, mindenki-
nek van valamilyen függősége, 
a kérdés, hogy mennyire tudjuk 
keretek közt tartani.
A rengeteg ismeretet és élményt 
nem lehet visszaadni, ezért csak 
néhány gondolat:
-Magyarországon 800 000 alko-
holista él, közülük  200 000 nő. 
Társadalmilag jobban elfoga-
dott, mint a drogfüggőség. Az 
alkoholfüggőség kialakulásához 
több év kell, ezért nem igaz, 
hogy a bulizó fiatalok rögtön 
alkoholisták, drogosok. Ameny-
nyiben van megfelelő kontroll 
és természetesen jó szülői pél-
da(!), túljutnak ezen a koron és 
nem lesznek függők. Az egyik 
legbutább mondat: ”bezzeg az 
én időmben”, mert nézzen min-
denki magába és emlékezzen, 
hogy korának megfelelően ő is 
bulizott.
-Enni jó! Az elhízás is egyfajta 
függőség, az evésé. Az evés-
hez való viszonyunk szinte  
hungarikum. Mi lenne, ha egy 
ismert politikus, aki felszedett 
20-25 kg-ot, kiállna és kijelen-
tené: Elhagytam magam, hely-

telenül éltem, próbáljunk meg 
együtt változtatni!?
– Nikotin: bizonyított, hogy mi-
nél fiatalabb korban kezdi vala-
ki a dohányzást, annál valószí-
nűbb, hogy függő lesz. A később 
kezdőknél már jobban működik 
a kontroll.
– Közel százezer a nyugtatószer 
függő, sokaknak kell a „lesz..
om” tabletta. Tudatos életve-
zetéssel el lehet hagyni. Más 
gyógyszerfüggőség is létezik, 
az egyik legjobban terjedő az 
orrcsepp, amire csak pszichésen 
van szükség. 
– Az ugye természetes, hogy 
gyerek kezébe kábítószert, ci-
garettát nem adunk. …….. ÉS 
TELEFONT?! A jelenkor legna-
gyobb veszélye a telefon, inter-
net és a közösségi média. Már 
leírtak olyan betegségeket, ame-
lyek ezek rovására írhatók. Egy 
átlagos fiatal napi 150-szer néz 
rá a telefonjára, este az az utolsó 
tudatos cselekvése. Bizonyítot-
tan romlik az alvás minősége, 
mennyisége. Több száz „barát-
ja „ van az oldalakon, de a való 
életben nem tud kommunikál-
ni, egyre több az elmagányoso-
dás, a testképzavaros jelenség. A 
szülők sem jobbak. A gyermek 
biztosan akarná, hogy minden 
mozzanatáról felkerüljön egy 

kép? Az előadó szerint az ed-
digi legkárosabb függőségről 
van szó, ráadásul társadalmilag 
teljesen elfogadott és kb. 40 évet 
kell várni, míg kiderül milyen 
károkat okoz. Sajnos addig va-
lószínűleg kialakul egy újabb 
veszély.
A lényeg, hogy tudjunk néha 
teljesen megállni, kikapcsolni 
mindent, akkor nem égünk ki. 
Nézzünk szembe magunkkal, 
vegyük komolyan a felelőssé-
get a gyermekeink felé.  Minél 
idősebb korban találkozzanak 
káros függőséget kiváltó anya-
gokkal, jelenségekkel, hogy  már 
megfelelő kontrollal rendelkez-
zenek ahhoz, hogy ne váljanak 
függővé.  Elkövetkezhet egy 
olyan szint, amikor nem az 
örömszerzéshez kell egy pohár 
finom ital, kávé mellé egy ci-
garetta, buliban egy füves cigi, 
hanem a napi „működéshez”. Itt 
csak az orvosi segítség a megol-
dás, ehhez kell család, barátok.
Aki meghallgatta az előadást, 
biztosan végig gondolta család-
ja mindennapjait, gyerekeihez 
fűződő viszonyát, biztosan sok 
mondat beégett a gondolataiba. 
Nem utolsó sorban sokat nevet-
tünk, jót szórakoztunk. Aján-
lom mindenkinek!

Heroldné Hájos Júlia

Pálinkamustra a városban

Mindennapi 
függőségeink



Ácson is népszerű a stand up
Igazán jól szórakozott a közönség a feb-
ruárban megszervezett, humornak szen-
telt esten. A Stand Up Comedy Humor-
társulat két fellépője, Orosz György és 
Magyed voltak a vendégek a Bartók Béla 
Művelődési Házban. Aktuális napi témá-
kat és magánéletükből kiragadott pillana-
tokat elevenítettek fel az érdeklődök nagy 
örömére. A műfaj kedvelői megtöltötték 
a termet, így várhatóan ősszel ismét lehet 
részünk hasonló stand up-élményben.

Farsangi móka
Közös alkotásra invitáltuk a kreatív gyer-
kőcöket és szüleiket. Februárban farsan-
gi kézműves foglalkozást tartottunk a 
Bartók Béla Művelődési Házban. Vidám 
bohócok, színes álarcok készültek, és ter-
mészetesen gipszből öntött maszkokat is 
festettünk.  Alkotás közben farsangi nép-
szokásokról beszélgettünk, többek között 
a busójárás és a kiszézés hagyományairól 
tudtunk meg néhány érdekességet.

Jótékonysági koncert Lauráért
A Bartók Béla Művelődési Házban tartott 
jótékonysági koncert alkalmával 167.100 
Ft gyűlt össze Laura támogatására. Kö-
szönet Szűcsné Bányóczky Piroskának a 
kezdeményezésért és a szervezésért, va-
lamint a nagylelkű közönség adománya-
iért. Fellépő művészek voltak: Elek Icu, 
Vanyus Szilvia, Radics Márk, Galát Nor-
bert, Sőregi Levi és Csibész Tóth Miki, 
akik idén is felajánlották fellépésüket a jó 
ügy érdekében. Az ácsi Szenior Öröm-
tánc Csoport ismét nagy sikert aratott. 
Ezúton is köszönet mindenkinek, aki 
eljött és bármilyen formában segítséget 
nyújtott.

Társasozni jó dolog
Társasjáték Klub indult a művelődési 
házban február 21-én. Mostantól havi 
egy alkalommal várjuk majd azokat, akik 
szeretnének kipróbálni néhány izgalmas 
játékot. Jó hangulatban telt az első közös 
társasozással töltött délután, ahol való-
ban minden korosztály talált magának el-
foglaltságot. Köszönjük a játékmesterek-
nek, Siposné Horváth Anna Zsófiának 
és Sipos Istvánnak, hogy megismerked-
hettünk ennyi izgalmas játékkal. Aki jól 
érezte magát - illetve aki most kap ked-
vet, azt várjuk március 28-án, szombaton 
délután is, 15-20 óra között. Kiegészítő 
programként ismét Retro társasjátékokat  
állítunk ki. A részvétel és a játékok kipró-
bálása teljesen ingyenes.

BBMH
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Programok a művelődési házban

Az Ácsi Bartók Béla Műve-
lődési Ház minden évben 
bekapcsolódik az országos 
Kultúrházak Éjjel-Nappal 
programsorozatba. Idén 
is játékos, könnyed, tartal-
mában mégis értékes isme-
reteket adó programra in-
vitáltuk az érdeklődőket. 

Harry Potter témájú, 
szabadulószoba jellegű 
programunkra 2-5 fős csa-
patok jelentkezését vártuk. 
Az ácsi könyvtár olvasói-
nak nagy kedvence az ifjú 
varázslótanoncról szóló 
történet, a mai napig szíve-
sen kölcsönzik ki a vaskos 
köteteket. A könyvsoro-
zat jubileuma kapcsán is 
érezhető volt a szűnni nem 
akaró érdeklődés, ezért már 
korábban is megfogalma-
zódott egy hasonló tema-
tikájú nap megszervezése. 
A szabadulószoba jellegű 
program lebonyolításához 
rendelkezésre álltak könyv-
tárunk olvasóbarát termei, 

eszközei, és a dekorációra is 
igazán nagy hangsúlyt fek-
tettünk. Munkatársainkkal 
játékos módon idéztük meg 
a történet szereplőit, főbb 
eseményeit, helyi aktuali-
tásokkal fűszerezve. Az el-
múlt évek benyomásai alap-
ján úgy készültünk, hogy 
szinte minden korosztály 
részt vehessen a játékban, 
és jó élménnyel távozzon 
a rendezvényről. Így nem-

csak a könyvsorozaton fel-
nőttek jelentkezését vártuk. 
Köszönjük a csapatoknak, 
hogy velünk játszottak. 
Játékos, olvasást ösztönző 
programunkkal szerettük 
volna ötvözni a korábbi 
években megvalósított te-
matikákat, emellett ezzel 
a programmal is szerettük 
volna felhívni a figyelmet 
intézményünk munkájának 
sokszínűségére. BBMH

Kultúrházak Éjjel-Nappal 2020

Februárban egy könyv-
bemutatóval egybekötött 
előadás alkalmával az ácsi 
származású Szalai Réka 
volt a városi könyvtár ven-
dége, aki Sorstervező című 
könyvét mutatta be. 

Előadásának központi té-
májának a „Válts át túl-
élő üzemmódból teremtő 
üzemmódba!” mottót vá-
lasztotta. Szalai Réka  író-
ként a Sorstervező Aka-
démia alapítója, évek óta 
önismereti tanácsadással, 
sorstervezéssel foglalkozik. 
Terapeutaként és mentor-
ként számos embernek se-
gített különböző üzleti, lelki 
és egészségügyi válsághely-
zeteken túljutni. Mindemel-

lett a tudatos élet lényegét 
és módszereit tanítja egyé-
ni konzultációkon, a kép-
zésein és ezen a könyvön 
keresztül is. A szerző arra 
biztatott minden jelenlévőt, 
hogy azok munkájukban, 
magánéletükben, valójában 
életük minden területén 

merjenek kreatív lenni. Az 
előadás során szó esett arról 
is, hogyan fér meg egymás 
mellett a spiritualitás és a 
logika, és a könyvhöz tarto-
zó kártyákkal és munkafü-
zettel. is megismerkedhetett 
a közönség.
 BBMH

Merjünk kreatívak lenni! 
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Orbán Ilona művésztanár tolmá-
csolásában ismét izgalmas ka-
landra hívtuk az érdeklődőket.

A három hónapon keresztül tar-
tó előadássorozat január végén 
indult, és az idei évben minden 
alkalommal egy-egy ország épí-
tészetével, kulturális sajátossága-
ival, gasztronómiájával ismerke-
dünk meg. Eddig Franciaország 
és Görögország kultúrájában ba-
rangoltunk, kóstoltunk macaront, 
madeleint, ouzo-t, olivát. A han-

gulathoz minden alkalommal 
az Orbán Ilona tanárnő által ké-
szített festményekből rögtönzött 
kiállítás is hozzájárult. Tartsanak 
velünk legközelebb is! Következő 
előadás időpontja: 2020.március 
31., kedd 18 óra - Téma: Belgium. 
A művelődési ház programjairól 
bővebben olvashatnak a külön-
böző internetes felületeken is. 
Friss információk, aktualitások: 
https://www.acskonyvtar.hu/, il-
letve facebook/acsmuvhaz.
 BBMH

Egy kacsintás - egy ország

A Nemzeti Művelődési Intézet új kezdemé-
nyezésével indítja útjára irodalmi találkozó-
it a 2020-as évben.

A Falusi Krónika Olvasóköri Irodalmi Talál-
kozó témája a falusi, vidéki élet, az e téma-
körrel foglalkozó –  hagyományok, munka, 
szokások,  táj, szülőföld, természet, ünnep, 
barátság, szerelem – művek kerülnek bemu-
tatásra a résztvevők által a kortárs vagy klasz-
szikus magyar irodalomból, valamint a régi-
ókban született irodalmi alkotásokat, vagy az 
oda kötődő, ott élő vagy onnan elszármazott 
költők, írók műveit; saját gyűjtésű falutörté-
neteket, anekdotákat, elbeszéléseket is mód 
nyílik bemutatni.
A Bartók Béla Művelődési Ház ajánlásával 
Kalla Sándor Mátyás képviselte városunkat 
az idei Falusi Krónika alkalmával, az olva-
sóbarátok, olvasókörök és közösségek iro-
dalmi találkozóján. A Tatabányán rendezett 
eseményre az alábbi Dancs József verssel 
készült, és elnyerte a zsűri egyhangú tetszé-
sét. A  Falusi Krónika keretében 2020. április 
25-én a megyei és határainkon túli irodalmi 
találkozókon fellépők legkiválóbbjai mutatják 
be előadásaikat a  Lakitelek Népfőiskolán. A 
fellépők produkcióit követően szakmai mű-

helybeszélgetésekre is lehetőség nyílik az iro-
dalomszeretők részére. Kalla Sándor nemcsak 
városunkat, de megyénket is képviseli majd 
a Lakitelken megrendezésre kerülő országos 
gálán. Gratulálunk a sikerhez! BBMH / NMI

Dancs József
A CSALÁDFA

Azt a nagy erdőt, ahol az
Én családfám felnőtt,

Magyarországnak hívják.
Közelebbről a kisalföldi síkság
Halmokba ágyazott falujában,

Ácson születtem férfivá, hirmondóvá,
Aki vagyok ma, hogy tovább mondjam

Dadogva bár, de nem háborogva,
Amit tarsolyomba gyűjtöttem

Családfámról…Annak terebélyéről,
Nem a felszínről, inkább a magasról
És a mélyről, Gyökerekről, levelekről.

Falumban, ahol a hireket mindig
Szájról, szájra adták, keringtek

Mende-mondák, hogy a családfát többször
Átoltották, s a nemesi vérbe keveredett

Megyei urak és zsellérek vére is.
/Bár ez a hir lehet, hogy hamis./
Emiatt volt szépanyám ingerült

És perbe szállt, de kiderült,

Hogy semmit sem sikerült bizonyitani.
Dédapáim, akik rég holtak,

Őszinték és közlékenyek voltak.
Írásban hagyták örökül…ma is őrzöm,

Hogy azok a tágas ácsi porták,
Tükrözték a családunk sorsát.

Magas kazlak, ólak, birkanyájak,
No meg azok, akiket vendégül láttak

A bőség  napjaiban, amit szük esztendőkben
Vissza hiába vártak.

Szépanyáink és dédapáink,
Alföldi és Dancs retyerutyáink
Mélybe eresztett gyökerekkel,

Foggal, körömmel, seregnyi gyerekkel,
Kapaszkodtak az ácsi földbe,

Napjaik zömét küzdelemmel töltve
Állták a zord idők viharát.

Az elődöket nem érhette vád,
Az etei ággal tovább gyarapodott

Vagyon és család. A visszaforgatott
Évszázadok alatt adtunk az országnak
Szorgalmas parasztot, papot, katonát.

Ők odaátról az élőknek üzennek.
Értem szavukat, őrhelyen állok

És tenyeremből tölcsért formálok
Az üzenetet tovább adom:

A családfa töltse be szerepét
Ezután is azon a szinpadon,
Ahol évszázadokkal ezelőtt

Szerepet vállalt és nagyra nőtt.

Falusi Krónika - helyi irodalmi siker

Itt a farsang 
KreativitÁcs!
A korábban meghirdetett „Itt 
a farsang KreativitÁcs” című 
rajzpályázatra február 25-ig 
szép számú munka érkezett be. 

Nagyon hálásak vagyunk a ren-
geteg szép munkáért, amiket 
kaptunk tőletek. Úgy döntöt-
tünk nem hirdetünk helyezette-
ket, hanem a felsorolt személyek 
mindegyike meglepetésben ré-
szesül!

A nyertes nevek: Váradi Patrí-
cia, Kopcsa Zsófia, Lieber Zsó-
fia, Szűcs Borbála, Rácz Luca, 
Farkasdi Léna, Unfer Mira, 
Samai Zsófi, Palkó Noémi, Kiss 
Krisztina Kármen, Samai Réka, 
Kiss Tamásné Veronika 

Különdíjban részesül: Mórocz 
Boáz, Mórocz Elizabet, Féli Esz-
ter, Féli Boglárka

Szívből gratulálunk Nektek!

Fruzsina és Évi - KreativitÁcs

REKORDKÍSÉRLET!
A KreativitÁcs szervezésében országos rekordkí-
sérletre hívjuk az érdeklődőket. Magyar rekord 
utoljára 2009-ben Kazincbarcikán volt, közel 
13.500 db tojással. A célunk min. 15.000 db to-
jásból feldíszített tojásfa. A Hartmann Hungary 
Kft. 12.000 tojással támogatja a KreativitÁcs öt-
letét. Ezeknek a kifújásához és festéséhez kérjük 
mindenki segítségét! Kérjük, vigyen haza 20 vagy 
30 db-ot, és a kifújt, festett tojással járuljon hozzá 
a sikerhez! A tojásokat március első hetében le-
het felvenni a Bartók Béla Művelődési Házban. 
Aki részt tud venni a rekordkísérletben, kérjük 

március 25-ig hozza vissza az elkészült tojásokat a 
művelődési házba. Tartunk tojásfújó délutánokat, 
amikor a helyszínen kisebb-nagyobb csapatokkal 
ezt közösen is megtehetjük. Ha van otthon tojás, 
amit felajánlanának a rekordkísérlethez (akár 
műanyag is), azt köszönettel elfogadjuk!  További 
3.000 műanyag tojás vásárláshoz csapatunk tá-
mogatókat keres. Ezeket az iskolások és óvodások 
festik meg. Ezzel a gyerekeink is hozzájárulnak 
a siker eléréséhez. A Guinness-rekord kísérlet 
időpontja: 2020. április 4., szombat. Helyszín: 
Gyógyszertár melletti platánfa. Fogjunk össze 
és tegyük híressé szeretett városunk! Hajrá Ács! 
További felmerülő kérdések esetén, kérjük keresse 
Varga Évát vagy Tóth-Tasi Fruzsinát.
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Tisztelt Ácsiak!
Nemrég létrehoztunk egy önkéntes csoportot – neve: „Egy zöldebb ÁCSÉRT! – a legna-
gyobb közösségi oldalon, azzal a céllal, hogy közösen tegyünk egy szebb, rendezettebb, 
és tisztább, “Egy zöldebb ÁCSÉRT!” Kértük és most is kérjük, hogy csak olyan lakosok 
csatlakozzanak a csoporthoz, akiknek szívügye ez a kezdeményezés. Ötleteket természe-
tesen szívesen fogadunk, de úgy gondoljuk, hogy nem beszélni, hanem cselekedni kell!
Akár heti vagy havi szinten is, ahogy időnk engedi, rendszeresen végezhetnénk, ön-
kéntes alapon:
•	 szemétszedést,	akár	utcákra,	közterületekre,	településrészekre	lebontva
•	 sétát	a	határban,	figyelve	ezzel	az	illegális	szemetet	lerakókat
•	 zöldfelület	rendezéseket	(közös	parkrendezés,	akár	szervezhetünk	közös	hétvégi	

fűnyírást, növénytelepítést a tavaszi időszakban)
•	 tereprendezést
Az év során többször is történik szervezett szemétszedés, köszönhetően főként az önkor-
mányzatnak és a Természetjáró Bakancsos Klubnak is, valamint nemrég a KreativitÁcs 
nevű csoport is hirdetett „közterület örökbefogadási akciót”,  de mi emellett vagy efelett 
vállalnánk kisebb-nagyobb feladatokat, gyermekeink, településünk és jövőnk érdekében. 
Akár egyesületekkel, civil szervezetekkel összefogva megszépülhetne több helyi műtárgy 
is, például a zúgó környezete, vagy a kerékpáros híd – amelynek „rekonstrukciójával” 
kapcsolatban már történtek lépések –, de egy futókört is ki lehetne alakítani a Malom-
tó körül, emellett szóba került a kihelyezett padok és azok környezetének gondozása is.  
Az elmúlt napokban több helyen is történt már önkéntes szemétszedés, egyebek közt az 
Óvoda közben és a pénzásási városrészen is. Csak így tovább! Hajrá! Első körben arra 
biztatunk Mindenkit, hogy abban az utcában sétáljon egyet, ahol lakik - akár szomszé-
dokkal, utcabeliekkel összebeszélve - és szedje össze a földön fekvő “eldobott” szemetet. 
(Akinek kell annak szemeteszsákot és gumikesztyűt tudunk vinni.) Az összegyűjtött sze-
metet egyelőre a saját szemetes edényében tudja mindenki elhelyezni. Úgy gondolom, ha 
többen vagyunk, maximum 1-2 zsákról lenne szó. Aki ezt a saját elhelyezést nem tud-
ja megoldani az szóljon, és megpróbáljuk megoldani neki. Tisztelet azoknak, akik saját 
portájuk előtt rendet tesznek és összeszedik a szemetet, akik pedig efelett vállalnak ön-
kéntesen feladatot és egy utcarészletet vagy egy egész utcát varázsolnak szebbé, azoknak 
hatalmas köszönet! Kérem, ha tetszik az ötlet csatlakozzanak hozzánk és ajánlják az oldalt 
ismerőseiknek, kérdéseikkel pedig keressenek minket e-mailen! A terveinkről és a meg-
valósult projektekről, folyamatosan tájékoztatjuk majd Önöket!

Tegyünk együtt “Egy zöldebb Ácsért!” 
Tisztelettel: Nagy Tamás és Lay János, e-mail: egyzoldebbacsert@gmail.com

A szertartást követően a je-
lenlévők az Emlékparkba vo-
nultak, ahol Nagy Tamás kö-
szöntötte a megjelenteket. Az 
alpolgármester elmondta, hogy 
az Országgyűlés 2000. júni-
us 13-án elfogadott határoza-
ta minden év február 25-ét a 
kommunizmus áldozatainak 
emléknapjává nyilvánította. – 
Azért február 25-e, mert 1947-
ben a szovjet megszálló hatósá-
gok ezen a napon tartóztatták 
le Kovács Bélát, a Független 
Kisgazdapárt főtitkárát, akit 
országgyűlési képviselőként 
mentelmi jog védett – emelte ki 
Nagy Tamás. Hozzátette: ezen 
a napon a több tízezer, család-
jától elválasztott és kényszer-
munkatáborba hurcolt honfi-
társunkra emlékezünk, azokra 

az emberekre, akiket koholt vá-
dak alapján mészárszékre küld-
tek és azokra a hősökre, akik 
ellenállóként mártírhalált hal-
tak. Köszöntő szavai után meg-
emlékező beszédet mondott vi-
téz Kaszál József, a Történelmi 
Vitézi Rend Komárom-Eszter-
gom Megyei Székkapitányságá-
nak kapitánya. A beszéd után a 
jelenlévők elhelyezték az emlé-
kezés virágait. Koszorút helye-
zett el az 1956-os kopjafánál 
Ács Város Önkormányzata, az 
Ácsi Római Katolikus Egyház-
közösség, a Történelmi Vitézi 
Rend Komárom-Esztergom 
Megyei Székkapitánysága és a 
Fidesz MPSZ Ácsi Alapszerve-
zete is. Az eseményen verssel 
közreműködött Bolla Imre.

Nagy Tamás

Felhívás „Egy zöldebb ÁCSÉRT!”

A kommunista diktatúra magyar áldozataira emlékeztek

Ökumenikus istentisztelet volt templomunkban 
Hagyományos ökomenikus istentiszteletre vártuk 
a híveket az ácsi katolikus templomba január 22-én, 
ahol nagytiszteletű Gerecsei Zsolt lelkész úr hirdetett 
igét. Szentbeszédében buzdította a jelenlévőket a kije-
lölt szentírási részlet alapján a toleranciára és a keresz-
tények közötti egység megteremtéséért való imára. Ezt 
követően a református testvéreket láttuk vendégül a 
Bartók Béla Művelődési Ház nagytermében.

Megújult a plébánia és a templomtorony
2018 őszén kezdődött az ácsi plébánia felújítása, 
amely több tízmillió forintba került. A munkálato-
kat a Győri Püspökség finanszírozta. Emellett tavaly 
megtörtént a katolikus templom tornyának felújítá-
sa is, amelynek költsége 17,5 millió forint volt. Eb-
ből 15 millió forint pályázati forrásból származott, 
emellett a katolikus bálon is erre a célra gyűjtöttünk 
és egyéni adományokat is kaptunk. Az ácsi önkor-
mányzat 1 millió forinttal járult hozzá a templom-
torony renoválásához, amellyel nem csak katolikus 
közösség gyarapodott, hanem városunk is szépült 
és gazdagabb lett. 2019. december 15-én Dr. Ve-
res András a Magyar Püspöki Konferencia elnöke, 
győri főpásztor áldotta meg, aki ezen alkalommal 
megszentelte az új lélekharangot is, amelyet az ácsi 
katolikus ravatalozóban fogunk megszólaltatni a bú-
csúztatások alkalmával.

Dr. Szalai Gábor plébános

A kommunista diktatúra magyar áldozatainak lelki üdvéért 
mutatott be szentmisét március elsején dr. Szalai Gábor plé-
bános, a Szűz Mária tiszteletére felszentelt római katolikus 
templomban. 

Húsvéti miserend templomunkban:
Nagycsütörtök 19:00     Nagypéntek 19:00

Nagyszombat 19:00    Húsvétvasárnap 10:30
Húsvéthétfő 10:30
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A Komárom-Esztergom Me-
gyei Labdarúgó Szövetség által 
rendezett Téli Futsal tornákon 
U11,U13, U14, U16, U19 és a 
felnőtt csapattal is megméret-
tettük magunkat. Az U16-os 
csapat egészen a döntőig me-
netelt, ami kimagasló ered-
mény. Kollár Károly csapata 
Komárom, Tatabánya és ha-
sonló kiemelt csapatok ellen 

állt helyt és jutott be a döntőbe 
a többlépcsős tornarendszerű 
bajnokságban.
Az U16, U19 és a felnőtt csa-
patok közösen egy tucat edző-
mérkőzést vívtak a felkészülés 
alatt, míg a kézilabdások is 
több felkészítő mérkőzést ját-
szottak az edzések mellett.
A Bozsik korosztályban szerep-
lő gyerekek a téli torna mellett 

egy tornán is részt vettek. Már-
cius végén beindul a tavaszi 
meccsdömping számukra is. A 
korosztály számára célzottan 
beszerzett új kapuk, melegítők, 
sportszárak is azt a célt szolgál-
ják, hogy minél jobb körülmé-
nyek között edzhessenek, spor-
tolhassanak a gyerekek. 
A női utánpótlás vonalon is 
kezdetét vette a bajnokság, 
Lány U15, Lány U12 és Lány 
U10 csapataink hazai mérkőzé-
seire szeretettel várjuk  a sport-
barátokat és szurkolókat az 

Ácsi Sportcsarnokban. A mér-
kőzések alatt a büfé nyitva tart. 
A labdarúgó szakosztály csapa-
tainak sorsolását az (http://adat-
bank. mlsz.hu) oldalon, a kézi-
labda szakosztály csapatainak 
sorsolásait a (https://www.mksz.
hu/ v2h/001/001/p_001.asp) 
honlapon lehet megtekinteni. 
A Kinizsi Sporttelepet futás cél-
jából igénybe venni kívánó la-
kosok a +3620-3400-898 vagy 
+3630-7670-899 telefonszá-
mon tudnak kulcsot igényelni.

Sipos István elnök

IV. korcsoportos kézilabdázó 
lányaink 2020.02.19-én tava-
szi körzeti diákolimpiai mér-
kőzésen vettek részt Komá-
romban. 
Ezt a fordulót ugyanúgy meg-
nyerték, mint az őszit, így is-

kolánk képviseli körzetünket 
a megyei diákolimpián. A III. 
korcsoportos kézilabdázó lá-
nyaink az őszi forduló után a 
tavaszi fordulót is 100%-os tel-
jesítménnyel nyerték meg. 
Így iskolánk versenyzői képvise-

lik körzetünket a megyei verse-
nyen. Gratulálunk a lányoknak 

és felkészítő tanáruknak, Bíróné 
Tóth Ágnesnek! Iskolavezetés

A Kinizsi Sport Club hírei

A kézilabda 
diákolimpiáról

Motocross sikerek
2020. 02. 02-án rendezték 
meg a Papp László Bu-
dapest Sportarénában a 
SuperEnduro GP Világ-
bajnokság, Európa kupa és 
junior Országos Bajnokság 
futamait. 

Az Ácsi Motoracing Team 
Sportegyesület versenyzői 
nagyon szép eredményeket 
értek el. 85 cm3 kategóriá-
ban Hateier Botond ácsi la-
kos első helyezést ért el. 65 
cm3 kategóriában Horváth 
Zsombor ácsi lakos első 
helyezést, Bellabás Andor 
süttői lakos második helye-
zést ért el.

Horváthné Szalai Ibolya
Ácsi Motoracing Team SE

Következő lapszámunkban 
bővebben beszámolunk az 
Ácsi Motoracing Team sike-
reiről.

Az Ácsi Kinizsi SC csapatai a téli szünet utáni időkben sem 
pihentek, hiszen 2020. januárjától kezdetét vette a tavaszi sze-
zonra való felkészülés, alapozás. 

Túramanók programunk februári eseményein 
a téli madáretetéssel, a hazánkban őshonos ma-
dárfajok megismerésével foglalkoztunk a Bóbita 
Óvodában. A tél közeledtével egyre több szó esik 
arról, hogy a különböző élőlények hogyan készül-
nek fel a hideg évszakra, hogyan vészelik át azt. A 
foglalkozásokon nagy figyelmet fordítunk azokra 
a madárfajokra, amelyek nálunk töltik a fagyos 
hónapokat. Azzal, hogy etetjük, megkönnyítjük 
számukra telelést, és persze kiváló alkalom nyí-
lik arra, hogy megfigyeljük őket. Szó esett arról 
is, hogy mit nem szabad adnunk a madaraknak, 
mi az, amivel árthatunk nekik. Rövid, fényképek-

kel tarkított előadáson megismerkedtünk azokkal 
a madárkákkal, akik itt élnek köztünk, majd be-
mutattuk a madárkalács készítés fortélyait testkö-
zelből. A gyerekek maguk válogatták a magokat, 
megnézhették a zsírsütést, majd közösen elkészí-
tettük a „madárkalácsokat”.  Reméljük, hogy sike-
rült átadni valamit élővilágunk szeretetéből. Kö-
szönjük a segítséget az óvónéniknek. A következő 
Túramanók program, március 10-én a Monostori 
Erődben lesz, majd nem sokkal utána március 
15-én kerékpáros emléktúrára hívunk minden-
kit, és március 22-én a víz világnapján is készü-
lünk programokkal. Figyeljétek a facebook.com/
bakancsosklub oldalt, és a plakátokat. Tarr Gergő

Madárkalácsot készítettünk az ovisokkal




