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A 2019-es év választásokkal volt tele. Ta-
vasszal az Európai Uniós, ősszel pedig az 
önkormányzati választások tartották izga-
lomban azokat a lakosokat, akik elmentek 
választani és szavazataikkal próbálták be-
folyásolni a nagyobb, illetőleg kisebb kö-
zösség életét. Ilyenkor sajnos az ellentétek 
mindig felerősödnek. De Ácson a válasz-
tások után a jótékony célból megrendezett 
események az összefogás, a tenni akarás 

példáját mutatták. Bebizonyosodott, hogy 
nagy és jó dolgokat csak az önkormány-
zat, a civil szervezetek, magán emberek és 
az egyházak teljes összefogásával lehet jól 
megvalósítani. Ugyanezt példázta a tele-
pülés feldíszítése október végén, majd az 
adventi készülődés minden mozzanata. 
Kívánom a 2020-as évre, hogy maradjon 
ez a tenni akarás és összefogás Ácson. Mun-
ka lesz bőven. Tudjuk mindennapjainkat 

a megszokott, keresztyén kultúrkör lehető-
ségei között biztonságban élni. Ne kelljen 
rettegnünk más, tőlünk idegen kultúrák 
betelepült csoportjaitól. 
Ehhez kívánok a Jó Isten áldásával egész-
ségben, békében gazdag boldog Újévet min-
den ácsi embernek a magánéletben is.

Dr. Szentirmai István
polgármester

Január 12-én az Ácsi Kos-
suth Lajos Asztaltársaság 
és Ács Város Önkormány-
zata közös megemlékezést 
tartott a doni katasztrófa 
77. évfordulója alkalmából. 

Várták azokat a családo-
kat, akiknek hozzátartozói 
a világháborúban vesztet-
ték életüket, akiknek a tör-
ténelem nem jelölte meg 
nyughelyét, akik hadifog-
ságba kerültek, akik haza-
juthattak, valamint azokat 
a családokat, akiknek hoz-
zátartozói megszenvedték 
az eseményeket, ártatlan 
áldozatai, mártírjai lettek a 
II. világháborúnak. 
A megemlékezést az asztal-
társaság elnöke Nagy Irén 
tartotta. Dr. Szentirmai 
István emlékező szavait kö-

vetően a hősök előtti tisz-
teletüket kifejezni kívánó 
szervezetek helyezték el 
koszorúikat. A koszorúzást 
követően a Civil Controll 
Csoport teával és sütemény-

nyel kínálta a jelenlévőket. 
A program a Bartók Béla 
Művelődési Házban folyta-
tódott az akkori eseménye-
ket felidéző vetítéssel.

Fotók: Dobsa Mihály

Megemlékezés a doni katasztrófáról

Tisztelt Ácsi Polgárok!

Közérdekű 
közlemény
Ács Város Önkormányzatának meg-
bízásából a Mertcontrol Metric Mi-
nősítő, Fejlesztő és Szolgáltató Kft 
által történt laboratóriumi és érzék-
szervi vizsgálatok eredménye alapján 
megállapítható, hogy a Vörösmarty 
utcában található artézi kút vize em-
beri fogyasztásra alkalmas, iható. 

Adventi vásár
A már hagyományossá vált városi 
adventi vásár nagyon sok embert 
csalogatott ki a jó időben a Zichy 
parkba. 

Ahhoz, hogy mindenki jól érezze 
magát, több közösség és egyén járult 
hozzá önzetlen munkával és anya-
gi áldozatokkal. Hálás köszönet az 
adventi vásár szervezőinek, az aktív 
résztvevőknek és köszönet a kilátoga-
tóknak, akik szintén részesei voltak a 
jó hangulatnak.
Köszönet illet minden ácsi lakost, aki 
felajánlásával, segítségével hozzájá-
rult ahhoz, hogy adakozhassunk. 
Az adventi vásárt követően Laura 
gyógykezelését városunk további 
600.000 forinttal támogathatta.

Dr. Szentirmai István 
polgármester



3www.acsvaros.hu

Az októberi alakuló ülés után, novem-
ber 14-én ült össze először az újonnan 
megválasztott testület a városháza nagy-
termében, ahol nyílt ülésen tizenegy, 
míg zárt ajtók mögött egy napirendi 
pontról döntöttek a képviselők. 

Az első napirendi pontban a szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályo-
zásáról szóló rendelet módosítását fogad-
ták el a képviselők. Az apró módosítások-
ra az időközben bekövetkezett jogszabályi 
változások miatt volt szükség. 
A második és harmadik pontban a laká-
sok bérletéről, valamint elidegenítésükről 
szóló rendeletről tárgyaltak a képviselők, 
valamint az első lakáshoz jutók támogatá-
sáról szóló önkormányzati rendelet mó-
dosítását fogadták el. 
A negyedik napirendi pontban az Ácsi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ szak-
mai programjának, valamint a Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítá-
sáról szavazott a testület. Dr. Fülesné Ba-
logh Anita jegyző elmondta, hogy a szol-

gáltatások kialakítása során a kötelezően 
ellátandó feladatok biztosítása mellett az 
intézmény mindig figyelemmel kísérte 
a településen élők igényeit, problémáit 
és ezek figyelembevételével alakította ki 
szolgáltatásait. A mostani módosítást a 
demens nappali ellátás bevezetése és az 
ellátottak számára nyitva álló egyéb hely-
ség intézményhez történő hozzárendelése 
indokolta. 
A továbbiakban a 2020. évi belső ellenőr-
zési tervről szavazott a testület, majd az 
általános iskolai körzethatárokról tárgyal-
tak a képviselők. Ennél a napirendi pont-
nál az a döntés született, hogy következő 
testületi ülés előtt a városvezetés meghall-
gatja a pedagógusokat, a szülői munkakö-
zösség vezetőit, az iskolavezetést, valamint 
a fenntartót is. 
A következő napirendi pontban az Észak-
dunántúli Vízmű önkormányzatunk irá-
nyába kibocsátott 2016. és 2017. évekre 
szóló kiegyenlítetlen számlák összegének 
2 évre vetített részletfizetési ütemezéséről 
döntött a testület. 

A folytatásban az ácsi I. és III. számú házi-
orvosi körzetek helyettesítéséről szavaztak 
a képviselők. Ennek szellemében Ács Vá-
ros Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete megbízási szerződést kötött a Péntek 
és Társa Humán Szolgáltató Bt-vel (2941 
Ács, Fő u. 58.) az I. számú háziorvosi 
körzet, helyettesítéssel történő feladatel-
látására, területi ellátási kötelezettséggel, 
határozatlan időtartamra, 2020. január 
1. naptól, valamint Dr. Takács Ágnessel 
(2900 Komárom, Guyon Richard utca 
48.) a III. számú háziorvosi körzet, he-
lyettesítéssel történő feladatellátására. A 
képviselők emellett szavaztak egy határon 
átnyúló – Madar községgel együttműköd-
ve – INTERREG-es pályázat benyújtásá-
ról, az alpolgármester tiszteletdíjáról és 
költségtérítéséről, valamint az utolsó na-
pirendi pontban Ács Város Önkormány-
zat és a Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat együttműködési megállapodásának 
felülvizsgálatáról is. Az ülés zárt résszel 
folytatódott, ahol az első lakáshoz jutók 
támogatásáról döntött a testület.

ÖSSZEFOGLALÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL
Tizenkét napirendi pontról döntött a testület

December 11-én tartotta a 
2019-es év utolsó ülését a 
testület a városháza nagy-
termében, ahol nyílt ülésen 
tizennégy napirendi pontról 
döntöttek a képviselők. 

Dr. Szentirmai István először 
a két ülés közötti időszakban 
történt fontosabb események-
ről, intézkedésekről, valamint 
a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról tájékoztatta a 
jelenlévőket. 
A polgármester egyebek közt 
elmondta, hogy november 
22-én a Komárom-Esztergom 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság vezényletével a 
Brigetio Járási Mentőcsoport-
ja, Ács Település Önkéntes 
Mentőcsoportja, Komárom 
Település Önkéntes Mentő-
csoportja részvételével, vala-
mint a Vízügyi Igazgatóság 
részvételével sikeres kataszt-
rófavédelmi gyakorlat zajlott 
le településünkön a Malom tó 
partján. 

Emellett első alkalommal, de 
hagyományteremtő szándék-
kal november 23-án a FUTÁCS 
elnevezésű eseményt rendezte 
meg városunk, amely egyben 
jótékony célt is szolgált, hi-
szen a befolyt nevezési díjakat 
Laura gyógyulására ajánlotta 
fel az önkormányzat. Az ese-
mény előtti héten megtörtént 
az útvonal teljes megtisztítása, 
lakossági közreműködéssel, 
valamint az önkormányzati 
intézmények bevonásával je-
lentős mennyiségű hulladékot 
szállítottunk el a futás által 
érintett utak mentén. 
Ezután Nagy Tamás alpol-
gármester elmondta, hogy 
november végén részt vett az 
Északdunántúli Vízmű Zrt. 
évzáró rendezvényén, ahol 
Székely Ferenc Géza először 
tájékoztatta a jelenlévőket az 
elmúlt év kiemelt beruházá-
sairól, valamint a jövő év fej-
lesztéseiről. A vezérigazgató 
emellett felhívta figyelmet 
arra, hogy a WC lefolyóba 

ne dobjon senki úgynevezett 
„popsitörlőt”, hiszen ezek ko-
moly gondokat okoznak a 
rendszerben. 
Az évzáró mellett a Mozgás-
korlátozottak Komárom-Esz-
tergom Megyei Egyesülete 
Komáromi Kapocs Klubjának 
karácsonyi rendezvényén is 
képviselte a települést. A ese-
ményen a Ritmus Alapfokú 
Művészeti Iskola ácsi növen-
dékei kedveskedtek műsorral a 
jelenlévőknek. 
Az ülés folytatásában a kép-
viselők döntöttek az általános 
iskolai körzethatárokról, mó-
dosították az előirányzatot, 
valamint az ácsi I. számú há-
ziorvosi körzet feladat ellátási 
szerződés felbontásáról is. 
A testület emellett megszavaz-
ta az Eurest Étteremüzemelte-
tő Kft. szerződésmódosítását, 
azzal a kitétellel, hogy az előál-
lított ételek minősége javuljon 
a későbbiekben. 
A folytatásban az Európai Unió 
által elfogadott általános adat-

védelmi rendeletben foglaltak 
végrehajtásáról döntöttek a kép-
viselők. A következő napirendi 
pontnál arról szavazott a tes-
tület, hogy az elkövetkező egy 
évben a Blue Key Kft. végezze 
az adatvédelmi szolgáltatást te-
lepülésünk intézményeiben. 
A képviselők a folytatásban 
döntöttek a Postagalambsport 
C-05 Ács Egyesület kölcsön-
szerződéséről, valamint az 
Ácsi Római Katolikus Egyház-
község kérvényéről is. 
Emellett elfogadták a 2020. évi 
munkatervet, valamint a testü-
let az idei városnap időpont-
járól is döntött. Idén június 
harmadik hétvégéjén lesz tele-
pülésünkön a városnap.  
Az ülés végén vételi ajánlatok-
ról, valamint együttműködési 
szándéknyilatkozat aláírásáról 
is szavaztak a képviselők Ács 
város és Madar település kö-
zött. 
Az ülés zárt résszel folytató-
dott, ahol egy napirendi pont-
ról döntött a testület. 

Számos napirendi pontról szavaztak a képviselők decemberben
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A karácsony ünnepe, mely nemcsak Jézus születé-
sének, a kereszténységnek, hanem a családnak, a 
békességnek, az örömnek és a szeretetnek az ün-
nepe is egyben. A karácsony az az ünnepünk, mely 
a család, a békesség, a szeretet melegét hozza köze-
lebb hozzánk. Annak a szeretetnek a melegét, mely 
tökéletesen összefog mindent, s amelyet nem csak 
karácsony kapcsán kellene éreznünk. 
Nagy szüksége van erre az érzésre mindenkinek, 
gyermeknek és felnőttnek egyaránt azért, hogy 
ennek segítségével erőt meríthessünk a mindenna-
pokban és a következő időszakot megújult erővel 
tudjuk folytatni.
A karácsonyt kicsi és nagy egyaránt várja. A kicsik 
sok ajándékot, a nagyok pihenést, nyugalmat re-
mélnek tőle. A karácsony szépségét azonban nem 
az ajándékok nagyságával kell mérni, hanem egy 
olyan ajándékkal, amiből mindenki részesülhet, 
amit mindenki adhat, ez pedig a szeretet. Kará-

csony fényét azzal tudjuk erősíteni, hogy ha a ka-
rácsonyfa alá az ajándékokkal együtt elhelyezzük 
szívünk szétáradó szeretetét is. Ezt az ünnepet az 
emlékezés, az együttlét élménye, a boldogság érzé-
se különbözteti meg a hétköznapoktól. Egymásra 
mosolygunk, mert együtt lehetünk szeretteinkkel. 
Őrizzünk meg ebből az ünnepi pillanatból morzsá-
kat az elkövetkező év hétköznapjaira is azért, hogy 
azokból is kicsit ünnepit, kicsit méltóságteljeset, a 
hétköznapitól eltérőt tudjunk varázsolni.
A hagyományokhoz híven a 4. évfolyamosok idén 
is nagy szeretettel készítették a karácsonyi műsort 
az iskola tanulóinak, tantestületének, a meghívott 
vendégeknek és szülőknek.  
A műsor a szeretetről, a békéről és a megértésről 
szólt. Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül című el-
beszélését adták elő a gyerekek. Az ünnepi műsort 
versek, tánc, hangszeres játékok, az énekkarral kö-
zös énekek is színesítették. 

Minden évben nagy izgalom-
mal készülünk az adventi idő-
szakra. Igyekszünk a gyere-
kekkel megismertetni e szép 
időszak minden csodáját. Az 
idei évben is sok program 
várta gyerkőceinket, ezek 
között szerepeltek olyanok, 
amelyek már hagyománynak 
számítanak, de voltak olya-
nok, amelyek csak az idei év-
ben kerültek porondra.

Hagyományaink közé tartozik, 
hogy az adventi hétvégéken 
meggyújtjuk kis műsor kísé-

retében az iskola koszorúján a 
gyertyákat. Ezt mindkét épü-
letben megtesszük. A műsorok 
kapcsolódnak az éppen aktuá-
lis szokásokhoz is. Így ebben az 
évben volt a Mikuláshoz kap-
csolódó program, Luca napi 
kotyolást is láthattunk, de min-
dig középpontba állítottuk az 
adventi gyertyák meggyújtását. 
Mindkét iskolában járt a Mi-
kulás is. Sőt, erre a napra Pizsi 
Partit szerveztünk mindkét 
iskolaépületben. A gyerekek 
nagy izgalommal várták, hogy 
megtudják, milyen az iskola 

éjszaka. Volt felfedezés, diave-
títés, hálózsákban alvás és csak 
szabad nézelődés a suliban. 
Valószínűleg lesz folytatás…
Böde Péter vándor meseíró is 
járt iskolánkban. Érdekes dol-
gokra világított rá, szavakat 
mondott, s ezek segítségével 
mutatta meg, hogy mai vilá-
gunkban hogyan kell(ene) he-
lyesen élni, viselkedni. Akinek 
tetszett, amit az előadásokon 
hallott, délután vásárolhatott a 
meseíró könyveiből.
A Bakancsos Klub által szer-
vezett Mikulás túrán is részt 
vehettünk az adventi időszak-
ban. Séta közben a vadászok 
ismertettek meg bennünket 
környezetünkben található 
vadállatokkal. Tarr Gergő ter-
mészetfotós a téli madáretetés 
fortélyairól beszélt. Megmu-
tatta a madáretetők leggyako-
ribb vendégeit. A túra végén 

a Nyugdíjas klub tagjai vártak 
bennünket finom zsíros ke-
nyérrel. Ezen a napon báb-
színházi előadást is láthattunk, 
amely egy bibliai történetet 
mesélt el.
Az alsós osztályok csopor-
tonként is nagy izgalommal 
készültek a karácsonyra. Vol-
tak, akik mesevarázzsal tették 
szebbé a várakozást, volt ahol 
beszélgetésekkel, játékkal. A 
téli szünetet már mindenki 
nagy örömmel várta. Az alsós 
lurkók moziban is voltak, utá-
na pedig kipróbáltuk a komá-
romi Jókai ligetben található új 
játszóteret.
Tartalmas adventi időszak van 
mögöttünk, sok értékes prog-
ramot tudtunk gyerkőceink-
nek szervezni. Már készülünk 
a következőre.

Nyéki Tiborné
alsós munkaközösség-vezető

Karácsony a Gárdonyi iskolában

Advent az iskolában

Békességet, boldogságot, csengőszót és gyertyalángot. 
Ajándékot, szeretetet, s mindent, ami fontos neked.

Ajtód elé fehér bársonyt, adjon Isten szép karácsonyt!

Karácsonyi 
hangolódás
December 16-án került sor a 
Ritmus Alapfokú Művészeti 
Iskola immár hagyományos 
karácsonyváró műsorára a 
Gárdonyi iskola aulájában.  

A rendezvényen felléptek az 
iskola hangszeres növendékei 
és táncosai, kicsik és nagyok 
egyaránt. A helyszínt a festé-
szet tanszak csodás dekorációi 
színesítették. 
Köszönet a diákoknak és a 
felkészítő tanároknak a szín-
vonalas műsorért, amellyel 
hozzájárultak az ünnepek előt-
ti készülődés hangulatához.  
Szeretnénk megköszönni az 
általános iskola vezetőségének, 
hogy biztosították számunkra 
az aulát a műsor megrendezé-
séhez. 
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Az adventi időszak beköszöntével a 
csend, a várakozás, az egymásra figyelés 
időszakába léptünk. Az ünnepre készülők 
a település több pontján is összegyűltek a 
négy adventi vasárnapon. 

A KreativitÁcs Csoport és a Bartók Béla 
Művelődési Ház is igyekezett segíteni eb-
ben az elcsendesedésben. Közös énekkel, 

karácsonyi mesékkel, teával, süteménnyel 
hangolódhattak az érdeklődők. 
Az Ácsi Bóbita Óvoda Hóvirág és Lepke 
csoportja készült műsorral, majd a koráb-
bi évekhez hasonlóan az Ácsi Református 
Egyházközség énekkara szerepelt kastély-
parkunkban. 
A Mesefotelben ezúttal Héreginé Major 
Ilona, Földes Zsuzsanna, Markó Renáta 

és Gál László foglalt helyet, akik elhoz-
tak egy-egy kedvenc karácsonyi törté-
netet. 
Ezúton is köszönet illeti meg a Pénzásási 
Nyugdíjas Klub tagjait, az óvódás csopor-
tokat és szülőket, a KreativitÁcs tagjait, il-
letve a Városgazdálkodás munkatársait is a 
város utcáit díszítő dekorációikért.

BBMH

Mindenki másért várta a decembert. Néhányan az ünnep 
meghittségéért, a pihenésért, nyugalomért tettünk így, de idő-
közben azért nem feledkeztünk meg egy kis vidámságról sem! 

Számos alkalommal járt a művelődési házban a Mikulás, aki fel-
nőtt és gyermek foglalkozásainkra is bekopogott. Láthatta, hogy 
zenebölcsiseink és kézműveseink is mind-mind ügyes, szorgal-
mas, jó csapatok! Öröm és feltöltődés köztük lenni egész évben. 
Ezúton is köszönjük minden résztvevő és segítő munkáját. 
Örömünkre szolgált továbbá, hogy idén is otthont és segítsé-
get biztosíthattunk a Nagyné Farkas Viki által szervezett jó-
tékonysági ünnepváró mulatságokhoz, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, illetve a Hartmann Hungary Kft Mikulás ren-
dezvényeinek és az Ácsi Református Egyházközség adventi ját-
szóházának is. BBMH

Szívmelengető kiállítás a Sméja Galériában
November végétől Nyári Irén és Farkas Ervin közös, „Színek-
ben oldott életek” című kiállítását nyitotta meg Markó Renáta a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Bartók Béla Műve-
lődési Házban. A tatabányai és oroszlányi alkotók munkái első 
alkalommal szerepeltek Ácson. A kiállításmegnyitót hangsze-
res játékkal Nyéki Regina, énekkel Márkus Gréta színesítette.

Adventi dekorációk és gyertyagyújtások a településen

Kézműves foglalkozások és 
mikulás programok várták 
a kicsiket és nagyokat

Mesék hete a művelődési házban
A kastélyparkban álló Mesefa tiszteletére indult útjára annak 
idején a Mesék Hete elnevezésű programsorozat, amely tavaly 
novemberben is nagy sikert aratott. Megtapasztaltuk, hogy mi-
lyen az, amikor a legkisebbek köszöntik fel a város egyik leg-
idősebb lakóját. A program részeként bekapcsolódtunk az Or-
szágos Rajzfilm Ünnepbe. Ismét több helyi mesélő foglalt helyet 
a mesefotelünkben. Retro diavetítésre és papírszínházi előadá-
sokra is vártuk az óvodásokat és az iskolásokat. BBMH
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A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat  meghívásából 32 kisgyermeket aján-
dékoztak meg az idei évben ezen a jeles 
alkalmon. A gyermekek közel egyharma-
da nem csak résztvevője, hanem szerep-
lője is volt ennek a meghitt ünnepségnek. 

A műsort követően, a gyermekek megterí-
tett asztalnál finom gyümölcsöket, szalon-
cukrot és aprósüteményt is falatozhattak, 
amíg izgatottan várakoztak az ajándékosz-
tásra. Pócsi Mónika és Rigó Klaudia plüss-
játékokat osztott szét a résztvevők között. 
Ezt követően a becsomagolt ajándékok át-
adására is sor került. A dobozok az Ácsi 

Adventi Angyalok és a Hartman Hungary 
Kft támogatásának köszönhetően, min-
den kisgyermek számára új ajándékot is 
rejtettek, ami mellett több kedves kis játék 
is került még a csomagba a lakosság fel-
ajánlásának jóvoltából. 
A gyerekek kézműves foglalkozáson is 
részt vehettek az ünnepi perceket köve-
tően. Sokan kipróbálták újonnan kapott 
ajándékukat, társaikkal megosztva a játék 
és az újdonság örömét. Közös játékkal zá-
rult a program. 
A téli szünet első napján a jegespusztai Kö-
zösségi Házban is megrendezésre került 
a karácsonyi ünnepség. A Szent Evangé-

liumi Egyház Közösség lelkésze Molnár 
József ünnepi szavait követően az egyház 
cipősdoboz adományának átadása követke-
zett. A gyerekek egy nagy csomag szalon-
cukrot is magukénak tudhattak. Az aján-
dékozás során a Közösségi Ház játéktára is 
sok új eszközzel bővülhetett, amelyet a gye-
rekek nagy örömmel kipróbáltak és a jövő-
ben is alkalmuk nyílik használatukra. Kel-
lemes ünnepi hangulatban telt a délelőtt.
Ezúton szeretnénk köszönetet nyilváníta-
ni minden kedves támogatóinknak, akik 
gazdagabbá tették az ünnepi perceket. 
Boldog, eredményekben gazdag Új Évet 
kívánunk!

Gyermekek 
karácsonyi ünnepsége

December 5-én a Mikulás 
ellátogatott a Jegespusztai 
Közösségi Házba. 

A gyerekek vidám versek-
kel énekkel készültek, a 
szülők finom süteménnyel 
várták az ide érkezőket. 
Az ünnepségen meghívott 
vendégként a polgármester 
úr és a képviselő-testület 
tagjai is részt vettek, finom 
édességekkel kedveskedtek 
a gyerekeknek. 
Az adventi házikók egyike 
is elhelyezésre került, amely 
a gyerekek legnagyobb örö-
mére, csordultig volt sza-
loncukorral. 
Kellemes hangulatban telt 
a délután, a gyerekek és a 
látogatók is jól érezhették 
magukat.

Decemberi 
programok 
a Szociális 
Alapszolgáltatási 
Központban

A Szociális Munka Napja al-
kalmából került megrendezés-
re novemberben a szociális és 
egészségügyi területen dolgozók 
köszöntése a Piskóta Kávéház 
nagytermében. 

A megjelenteket Dr. Szentir-
mai István polgármester úr üd-
vözölte, kiemelte tevékenységük 
fontosságát,majd elismerését és kö-
szönetét fejezte ki a város nevében. 
A Ritmus Művészeti Iskola növen-
dékei lepték meg előadásukkal az 
egybegyűlteket: Palkó Dóra klari-
néton játszott, a táncosok pedig egy 
rövid kis operett műsort adtak elő. 
Az est folytatásaként Nagy Sándor-
né képviselő asszony, az Ácsi Szo-
ciális és Alapszolgáltatási Központ 
vezetője oklevelet adott át Kériné 
Gombos Mártának, aki közel 20 
éve áll a legelesettebb, legkiszol-
gáltatottabb, beteg idős emberek 
szolgálatában. Munkáját szeretettel, 
odaadással és szakértelemmel vég-
zi. Továbbá köszönetét fejezte ki a 
szociális és egészségügyi szféra va-
lamennyi dolgozójának a kitartó és 
áldozatos munkáért.
Az estét vacsorával egybekötött han-
gulatos beszélgetések zárták. 

Szociális munka napja
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Az ünnepi díszbe öltöztetett 
fenyő alatt az Ácsi Bóbita Óvo-
da műsorát tekinthették meg a 
jelenlévők, majd Nagy Sándor-
né ünnepi beszéde hangzott el. 
A naptári év végéhez közeled-
ve megérint mindenkit a kará-
csony varázsa. Ez a titkokkal 
övezett, megható nap a család, 
a békesség, az életbe vetett hit 
ünnepe. Az ünnepi meghittsé-
get, harmóniát elsősorban ma-
gunknak kell megteremteni. A 
karácsony jelképe az ajándéko-
zás, a legszebb ajándékot azon-

ban nem találjuk meg a boltok-
ban, ugyanis felbecsülhetetlen 
érték a törődés, a szeretet, a 
gondoskodás, az együtt töltött 
idő, mely a legtöbb örömöt 
nyújthatja számunkra - fogal-
mazott köszöntőjében. Ezután 
az idős emberek műsora kö-
vetkezett, amire már hetekkel 
ezelőtt megkezdődött a készü-
lődés. Intézményünkben már 
több éves hagyomány, hogy az 
idős emberek saját maguk ad-
ják elő az ünnepi műsort, így 
egy kicsit mindenki részese 
lehet az adventi várakozás idő-
szakának.
A műsor után a polgármester 
köszöntötte a szép korú embe-
reket.
Az ünnepi ebéd elfogyasztása 
után a délutánba nyúlóan folyt 
a beszélgetés. Az ünnepi asz-
tal mellett a gyertya lángjánál 
visszagondoltunk az elmúlt év 
örömeire, bánataira, kudarca-
ira és sikereire is. Elgondol-
kozunk azon, vajon mi lehet 
2019. karácsonyának üzenete. 
Természetesen ez mindenki 
számára más és más lehet. A 
karácsonynak azonban örök 

üzenetei is vannak. Ilyen a 
szeretet, a tisztelet, az egymás 
iránti türelem, a mások megér-
tésének szándéka.
Szeretném megemlíteni a tá-
mogatóink nevét, akik adomá-
nyaikkal hozzájárultak az idős 
emberek felejthetetlen kará-
csonyi ünnepségéhez:
Horváth Viktória: fenyőfa fel-
ajánlás
Balogh Istvánné Zsuzsika: 
szaloncukor felajánlás
Eurest: ebéd felajánlás

Budovics Istvánné
Szakmai egység vezető

2019. 12. 17- én került megrendezésre az Ácsi Szociális Alap-
szolgáltatási Központ karácsonyi ünnepsége. A meghitt ese-
ményre az időseken kívül a polgármester, a képviselő-testület 
tagjai és az óvoda vezetője kapott meghívást. 

Meghitt 
karácsonyozás

2019. december 20-án került megrende-
zésre az immár hagyományossá vált ácsi 
„Idősek Karácsonya”.

A 800 meghívott 70 év feletti lakosból 370 
vendég érkezett meg a városi sportcsar-
nokba.
Dr. Szentirmai István polgármester meg-
nyitója után Czunyiné Dr. Bertalan Judit 
országgyűlési képviselő tartott ünnepi kö-
szöntőt, aki eddig minden évben megtisz-

telte jelenlétével az „Idősek Karácsonya” 
ünnepséget.
Dr. Szalai Gábor plébános mondott imát 
és néhány karácsonyi gondolatot. 
Az iskolások karácsonyi műsorát a Győri 
Nemzeti Színház művészeinek operett- és 
régi slágerekből álló előadása követte. A 
finom ebédet idén a Piskóta Kávéház ké-
szítette.
Köszönet a városgazdálkodás és a hivatal 
dolgozóinak az előkészületek során a te-

rem berendezéséért és az utómunkálatok 
elvégzéséért. 
Köszönet illeti meg a Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskolát a színvonalas műsorért, a 
dekoráció elkészítéséért. 
Köszönet Szalai Ákosnak a berendezésért, 
a kulturált tálaló készletekért, és Ódor 
Vincének, a Tempolux Kft. vezetőjének, 
aki ingyenesen bocsátott rendelkezésre 
buszt, amivel az idősek szállítását biztosí-
tották.

Ismét együtt ünnepeltek a 70 éven felüliek
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Január 20-án egy 197 évvel ezelőtti ese-
ményre emlékeztünk, amiről akkoriban 
talán még nem sejtették, hogy aznap egy 
egész nemzet számára meghatározó mű 
született. 

A Nemzeti Múzeumban őrzött kézira-
tának tanusága szerint az akkor 33 éves 
Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én 
fejezte be a Himnusz megírását. Költe-
ménye azóta nemzeti imádságunként 
szolgál. Erre, a Szatmárcsekén történt 
nemes pillanatra emlékezve 1989. óta 
minden évben megünnepeljük a magyar 
kultúra napját. 
E jeles nap megünneplését ifj. Fasang Ár-
pád zongoraművész, későbbi kulturdiplo-
mata kezdeményezte, aki akkoriban így 
fogalmazott: „Ez a nap annak tudatosítá-
sára is alkalmas, hogy az ezeréves örök-
ségből meríthetünk, és van mire büszké-
nek lennünk, hiszen ez a nemzet sokat 
adott Európa, és a világ kultúrájának. 
Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkod-

ni lehet, valamint segíthet a mai gondok 
megoldásában is.”
Kölcsey költeménye 1903-ban vált törvé-
nyileg is elismert himnuszunkká, az egész 
magyarság identitását kifejező énekké. „Is-
ten, áldd meg a magyart!” – hangzik első 
sora. A magyar himnusz nem éltet királyt, 
uralkodót, történelmi hősöket, soraival a 
magyarok megtartó Istenéhez fohászkodik 
egy évszázadokon át szorongatott nemzet. 
Erre utal a vers teljes címe is: Hymnus – A 
magyar nép zivataros századaiból.
A magyar kultúra fogalma nemcsak szel-
lemi javainkat, nyelvünket, évezredes ha-
gyományainkat, kimagasló irodalmi és 
művészeti alkotásainkat foglalja magába, 
hiszen ide tartoznak mindazon értékek, 
amiket társadalmunk teremtett és ezután 
teremt. Gyökereink, szellemi és épített 
örökségünk gyűjtőfogalma. „Kultúránk 
tesz felismerhetővé bennünket, ezért nagy 
felelősség, hogy miként ápoljuk.” – mond-
ta korábban kultúránk egy másik kiemel-
kedő alakja, Hegedűs D. Géza. Tehát nagy 

felelősség számunkra méltóképp örökül 
hagyni utódainkra mindazt a felhalmo-
zott tőkét, amit elődeinktől kaptunk. Meg-
őrizni, ápolni, gyarapítani és átadni, közös 
feladatunk marad ezután is. 
Ez a nap is alkalmat és lehetőséget adott 
arra, hogy országszerte különböző kultu-
rális rendezvényekkel hívják fel a figyel-
met a magyar nyelv szeretetére, hagyo-
mányaink, szellemi és tárgyi emlékeink 
tiszteletére. Hagyományosan a Magyar 
Kultúra Napján adtak át számos művé-
szeti, oktatással és pedagógiai munká-
val kapcsolatos díjat. Mi ezen az estén 
adományoztuk a Bartók Közművelődési 
Díjat. 
Az elismerést évek óta olyan személyek és 
szervezetek kapják, akik – bár hivatásuk 
szerint más-más területen tevékenyked-
nek – munkájuk mellett sokat tesznek a 
közösségért, a kulturális életért, és évek 
óta segítik a Bartók Béla Művelődési Ház 
munkáját. Hozzáállásuk, tenniakarásuk 
példaként szolgál mindannyiunk előtt.

Zenés program és Bartók-díjak átadása 
a Magyar Kultúra Napján

Az ácsi közönség minden év ja-
nuárjában bizonyítja, hogy van 
igénye színházi élményekre. 

A Magyar Kultúra Napja al-
kalmából tartott előadásokon 
évek óta megtelnek a székso-
rok. Idén a Magyarock Dal-
színház – Szép nyári nap című 
zenés darabja került színpadra 

Bakó Gábor és Vizeli Csa-
ba rendezésében. A Neoton 
nagysikerű dalai színesítették 
az előadást. A társulat tehetsé-
gével és az előadásba fektetett 
energiájával ismét kiérdemelte 
a sikert. Az előadást létrehozó 
teljes csapat munkájához gra-
tulálunk!

Fotók: Nyéki János

Színházi élmények
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Az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház Bartók Közművelődési 
Díjat adományozott Csathó Éva Zsuzsanna részére a Bartók 
Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok mun-
kájának állandó segítéséért és az ácsi kulturális életért tett ál-
dozatos tevékenysége elismeréseképpen.

Csathó Éva Zsuzsanna Szombathelyen, a tanárképző fő-
iskolán végezte felsőfokú tanulmányait, diplomáját nép-
művelő – könyvtár szakon szerezte. Pályáját 1970-ben, 
gyerekkönyvtárosként kezdte. 1976-ban lett a művelődési 
ház igazgatója, majd később a helyi mozi, könyvtár, és a 
művelődési ház vezetéséért is ő felelt. 1987-ben már nem 
pályázta meg ezt a vezetői pozíciót, 2010-beli nyugdíjazá-
sáig vezette a könyvtárat. Tevékenységét korábban, az akkori 
Járásban is elismerték, így munkájáért 1979-ben a kulturá-
lis minisztériumtól vehetett át állami kitüntetést. A pályán 
töltött 42 év során hivatása számos kihívás elé állította, de 
pályája elhagyása soha nem fordult meg a fejében. 2014-ben 
keresett meg bennünket a Nosztalgia Klub ötletével, melynek 
nemcsak életrehívója, hanem immár 6. éve vezetője. Elmond-
ható, hogy az akkor útjára indított klub a számos ismeretter-
jesztő előadásnak, tematikus kirándulásoknak köszönhetően 
mára baráti társasággá kovácsolódott. Mindez csendesen 
történt hónapról hónapra és évről évre. Díjazottunk ugyan-
úgy hisz a közösségépítés kis csoportos megvalósításában és 
fontosságában, ahogy azt mi is tesszük. Régi tanulmányai-
nak köszönhetően fontos célként tűzte ki a kultúra minél több 
területének megismertetését, így elmondható, hogy a klub 
tagjai időről időre nyitottabbá, befogadóbbá, igazi kultúra-
fogyasztóvá váltak. Fontos észrevennünk, hogy a mai rohanó 
világban erre törekedni, és ezt elérni, nagy, és elismerésre mél-
tó feladat. A klub további életének szervezéséhez kitartást és 
az eddigi évekhez hasonló lelkesedést kívánunk!

Az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház Bartók Közművelődési 
Díjat adományozott Tóth Lajosné részére a Bartók Béla Mű-
velődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok munkájának 
állandó segítéséért és az ácsi kulturális életért tett áldozatos 
tevékenysége elismeréseképpen.

Tóth Lajosné Zsuzsa a helyi polgármesteri hivatalban, 
köztisztviselőként eltöltött évtizedek után nyugdíjas éve-
it is aktívan, a közösséget szolgálva tölti. Hivatása mellett 
több évtizede foglalkozik virágképek alkotásával, mivel a 
természet szeretetén keresztül igyekszik megtartani, és meg-
mutatni a virágok szépségét. Alkotásait számos kiállításon 
megtekinthették már az ácsiak. Három alkalommal a mű-
velődési házban, majd az ácsi református templomban és 
Vértessszőlősön is bemutatták munkáit. Állandó résztvevője 
a Református Egyház által szervezett Hagya-Ték-A napnak 
és Aratónapnak. Az Adventi vásárban férjével 10 éve kínál-
ják sült gesztenyével a vásárba kilátogatókat. Évekkel ezelőtt 
Zsuzsával közösen hívtuk életre a Bartók Béla Művelődési 
Ház máig egyik legsikeresebb programját, a felnőtteknek szó-
ló kézműves foglalkozást. A tavaszi, őszi és adventi időszak-
ban tartott foglalkozások minden alkalommal nagy létszám-
mal zajlanak, igazi feltöltődést biztosítva a résztvevőknek. A 
kézműves foglalkozásokat hosszas előkészület előzi meg. Zsu-
zsa minden alkalomra lelkiismeretesen készül, hogy később 
jó élményt adhassunk azoknak, akik a művelődési házban 
velünk töltenek egy-egy délutánt. Zsuzsa számára a legfon-
tosabb, hogy virágképei bemutatásával és a közös alkotások 
alkalmával is örömet szerezzen és meghittséget csempésszen 
az ácsiak mindennapjaiba. Lelkesedése, kreativitása, szépség 
iránti fogékonysága tette lehetővé, hogy sikeresen működjön 
ez a népszerű, közösségformáló programunk. A továbbiak-
ban is hasonló lelkesedést kívánunk a közös munkához!

SOK SZERETETTEL GRATULÁLUNK AZ IDEI DÍJAZOTTAKNAK!
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A Komáromi Sütinapon már 
tudtuk; Laura szülővárosában is 
szeretnénk egy „édes” esélyt arra, 
hogy az aprócska Aliz édesanyjá-
val nőhessen fel boldogságban.
Nem egész 2 hét leforgása alatt 
elképesztően megmozdult a 
település, több mint 150-en je-

lentkeztek sütemény-felajánlá-
saikkal, segítőként 40 fő jelent-
kezett, ami szinte duplája lett a 
helyszínen, tárgyi adományok-
kal és szolgáltatásokkal érkez-
tek többen, mindannyiunkat 
meglepő mennyiségben. Kü-
lönleges programokkal, izgal-

mas licitekkel, csodadíszek-
kel, üdítővel, kávéval, őszinte 
mosolyunkkal és egy halom 
sütivel háláltuk meg Laura ne-
vében is az önzetlen segítséget, 
ami emberfeletti volt aznap.
Zárásként megélhettük a cso-
dát; 2.386.967 Ft-tal közelebb 
repítettünk egy családot álmaik 
megvalósulásához, hogy miha-
marabb újra együtt lehessenek. 
Azt hiszem, felülmúlta elkép-
zeléseinket mind az eredmény, 
mind a nap folyamán megélt 

pillanatok, az összetartás, a fi-
gyelem, a szeretet.
Hálásan köszönjük minden-
kinek, aki közreműködésével 
velünk tartott ezen az emlé-
kezetes és szép rendezvényen, 
ahonnan mindenki boldogan 
tért haza, és ahol igazán érté-
kes barátságok születtek.
Vigyázzunk egymásra és ápol-
juk ezt az összetartást, nagy-
szerűek vagyunk együtt!
Laura, melletted vagyunk!

Pócsi Mónika

Ácsi Csodatévő 
Sütinap Lauráért
Egy egészen kicsi város, többszáz segítő kéz és meleg szív, ösz-
szefogás, szeretet, öröm és Csoda.. A lelki feltöltődést átélhet-
ték mindazon nagylelkű támogatók, akik bármilyen formában 
részt vettek a Crohn-beteg Taubitz Laura életmentő műtéteinek 
finanszírozására szervezett november 17-i rendezvényen.

A család az alábbi számlaszámokon  
tudja fogadni az adományokat:

Bankszámla magánszemélyeknek:
Számlatulajdonos: Molnár Tibor
Címzett: Molnárné Taubitz Laura

Belföldi utalás : 11773401-01544345
Külföldi utalás : 

IBAN HU33 11775403 37239884 00000000
Swift: OTPVHUHB

Közlemény: Jótékony célú közadakozás
Bankszámla cégeknek:

Ács Fejlődéséért Alapítvány
Pannon Takarékszövetkezet: 63200092-15901385

Közlemény:  Molnárné Taubitz Laura részére 
adomány

PayPal: https://www.paypal.com/pools/
c/8jd8CYW7Aj

GoFundMe Euro: gf.me/u/v7nndiF
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Egyesületünk a Nemzeti Együttműködé-
si Alap (NEA) támogatásával, összefogva 
több helyi civil szervezettel, beindította a 
Túramanó elnevezésű programsorozatát. 

Ennek a sorozatnak a célja, 
hogy megmutassuk a fia-
talabb generációnak a szá-
munkra fontos értékeket, 
megtanítsuk őket a termé-
szet és környezetvédelem 
alapjaira, megmutassuk a 
közösséghez tartozás élmé-
nyét, mindeközben egész-
ségtudatosan bevezetjük 
őket a szabadidős elfoglalt-
ságokba, a szabadidős spor-

tolás örömeibe. Mindezt úgy képzeljük, hogy 
előadások sokaságán keresztül, megmutat-
juk a környezetünk élővilágát, erdő-
ket, réteket, madarakat, vadakat. 
Megtanítjuk arra őket, hogyan 
kell vigyáznunk az ajándék-
ba kapott értékeinkre. Majd, 
ha már minden tudásnak a 
birtokában vannak, akkor el-
kezdjük rövid, oktató túráinkat, 
ahol testközelből ismerkedhetnek 
meg az élővilággal, a problémáinkkal. 
És ha már ez is menni fog, akkor megmu-
tatjuk hogyan tehetnek azért, hogy élhető, és 
szép legyen a környezetünk, és fenn tudjuk 
tartani a megfelelő egyensúlyt. A program-
sorozathoz készült egy élménygyűjtő füzet, 

amiben a programok után kapnak 1-1 mat-
ricát, és a megfelelő számú matrica után pe-

dig különböző ajándékokat zsebelhetnek 
be.  A programok minden esetben 

nyíltak, tehát bárki részt vehet 
rajtuk, és minden esetben ingye-
nesek. Tájékozódni a Bakancsos 
Klub facebook oldalán, az óvoda 
facebook oldalán, és a most meg-

újuló www.bakancsosklub.hu olda-
lon lehet.

Akik együttműködésükkel segítik a 
programot: Ács Város Önkormányzata, 
Ácsi Bóbita Óvoda, Vadásztársaság, Ma-
darászok és még sokan mások. Ha van ked-
vetek, gyertek, csatlakozzatok hozzánk.

Csánó József, Bakancsos Klub

2019. november 23-án ismé-
telten összefogott Ács Városa 
a Jó ügy érdekében. 

Az Önkormányzat, a Bakancsos 
Klub, a Spartan Race Training 
Group Ács, Balogh Attila, Büki 
Zsolt, és Kocsis Zseni szerve-
zésében, a Hartmann Hungary 
Kft., és Czakó Ignác támogatá-
sával, és rengeteg jó szándékú 
ember segítségével, első alka-
lommal szerveztük meg futó-
fesztiválunkat. A rendezvény 
teljes bevételét Laura gyógyítá-

sára ajánlottuk fel. Mi magunk 
sem hittük, hogy ekkora sikere 
lesz a rendezvénynek, nagyon 
sok pozitív visszajelzést kap-
tunk tőletek, azokat köszönjük. 
Nagyon jó volt ott lenni, vele-
tek lenni azon a napon. Örü-
lünk, hogy ilyen szép számban 

eljöttetek, és annak külön, hogy 
segíthettünk Laurának, az ösz-
szegyűlt 537.000 Ft-tal, amit 
férjének, Tibornak át is adtunk 
még a rendezvényen. Külön 
öröm számunkra, hogy az ese-
ményen jelen volt az RTL Klub 
stábja, és már az esti híradóban 
bent voltunk. Gratulálunk az 
összes résztvevőnek, futóknak, 
segítőknek egyaránt. És folytas-
suk együtt az elkezdett munkát, 
legyünk büszkék a helyi érté-
kekre! Köszönetünket fejezzük 
ki továbbá a Bóbita Óvodának, 

az ácsi tűzoltóknak, a polgár-
őröknek, a művelődési háznak, 
a városgazdálkodás és az ön-
kormányzat munkatársainak, 
a Szilaj Motoros Klubnak, a 
nyugdíjas kluboknak, a KEFE-
nek, a helyi TV-nek, Nyéki 
Jánosnak, nem utolsó sorban 
a remek képeket készítő Tarr 
Gergőnek, és mindenkinek, aki 
bármivel is hozzájárult az ese-
mény sikeréhez. Isten Áldjon 
Benneteket! 
 Tóth János
 Fotók: Tarr Gergő

TÚRAMANÓ PROGRAM
A Természetjáró Bakancsos Klub legújabb programja

Összefogás Lauráért – 
FUTÁCS



Remek hangulatú mesekoncertet 
adott a Ritmus Koncert-Fúvósze-
nekar november 30-án Ácson, a 
2019/20-as évad koncertsorozatá-
nak első állomásaként.
A műsoron olyan ismert rajzfilmek 
zenéi csendültek fel, mint az Orosz-
lánkirály, a Vuk, az Aladdin, vagy 
épp a Simpson család. A művészeti 
iskola festészetet tanuló diákjai raj-
zokkal, festményekkel tarkították 
az előadást. 

12 www.acsvaros.hu

A 2019/2020-as tanévben egy kis létszá-
mú, de nagyon jó alapokkal rendelkező, 
így érdekes, gondolkodásra késztető, 
kreatív feladatokkal terhelhető csapat-
tal dolgozhatok. Bár az előképző és az 
alapfok évfolyamaiban a legfontosabb 
az életkornak megfelelő rajzolás és fes-
tés megtanítása a lehető legtöbb grafikai 
és festészeti eszközzel, időnként rajz- és 
képzőművészeti pályázatokon is meg-
mérettetjük a tudásunkat. Eddig két 
színvonalas pályázat zárult le, s értünk 
el nagyszerű eredményeket:

 A tatai Talentum Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Művészeti Szak-
gimnázium minden évben meghir-
deti Közép-Dunántúli Regionális 
Képzőművészeti Pályázatát, az úgy-
nevezett „összművészetit”. Idén cso-
dálatos témában lubickolhattunk, 
hiszen a „Dzsungel” számtalan le-
hetőséget adott. Megörökíthettük az 
ázsiai, afrikai, dél-amerimai dzsun-
gelek egzotikus állatait, érintetlen 
vagy az ember meggondolatlan tevé-
kenysége által visszafordíthatatlanul 

lepusztított tájait, különleges őslakó-
it vagy a velük kapcsolatos természe-
ti, társadalmi problémákat. Szebbnél 
szebb festmények születtek. Volt, aki 
két munkával is pályázott.

 Márta Dóra 5. osztályos tanuló 
1. díjat kapott

 Horváth Attila 6. osztályos tanuló 
2. díjat kapott

 Nagy Kitti 7. osztályos tanuló 
2. díjat kapott

 A komáromi Feszty Árpád Általá-
nos Iskola ezévi pályázatán egy ne-
héz téma feldolgozását kérte pályá-
zóitól: A Feszty körkép történelmi 
eseményeit, szereplőit, helyszíneit 
újragondolva lehetett grafikai és 
festészeti technikákkal megalkotni 
versenymunkáikat. A Feszty iskola 
– jogosan – mindig külön értékeli a 
normál tanrendű iskolákat és a mű-
vészeti iskolákat, ahol kétszer any-
nyi tanóra keretében készítjük fel a 
képzőművészet tanszakos tanulókat, 
mint az általános iskolában. Így ezen 

a pályázaton eredményt elérni külön 
büszkeség, hiszen Szlovákia közeli 
művészeti alapiskolái között ilyen 
csodás eredményeket elérni igazoljni 
látszik munkánk eredményességét:

 Palkó Noémi 4. osztályos tanuló 
2. díjat szerzett

 Márta Dóra Adrienn 5. osztályos 
tanuló 1. díjat szerzett

 Horváth Attila 6. osztályos tanuló 
dícsérő oklevelet kapott

 Nagy Kitti Csenge 7. osztályos 
tanuló dícsérő oklevelet kapott

 Lakatos Ádám Gábriel 8. osztályos 
tanuló 2. díjat szerzett

Kérem a cikket olvasó szülőket, családtago-
kat, ha van a rajzolás – festés – szobrász-
kodás iránt érdeklődő gyermekük, unoká-
juk, és szeretnék tehetségét megerősíteni, 
fejleszteni, irassák be őket a „zeneiskola” 
– Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola festé-
szet tanszakára, mert helyben lehetőség van 
olyan képzőművészeti alapképzésre, mint a 
környék más rajz tagozatos vagy művészeti 
iskoláiban. Bazsóné Nagy Marianna

A festészet tanszak hírei

Mesekoncert a zeneiskolásokkal

A Komárom-Esztergom Megyei Zene-
iskolák XII. Fafúvós Fesztiválján tele-
pülésünkről négyen is megmérkőztek a 
Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola szí-
neiben. A verseny november 29-én zaj-
lott, az eredmények a következők:

Szűcs Attila –fagott – ARANY minősítés 
Lőrincz Liza –fuvola – EZÜST minősítés

Maráz Regina – alt furulya – BRONZ mi-
nősítés
Péntek Krisztina – fuvola – emléklap.

Felkészítő tanáraik Molnár Johanna és 
Bánfi Krisztina Viktória voltak.

Szívből gratulálunk a diákoknak és taná-
raiknak, további sok sikert kívánunk!

Zeneiskolás sikerek
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Az influenza elnevezés az olasz 
„befolyásolni” szóból ered.
Ezt a megbetegedést az in-
fluenza vírus váltja ki, mely 
cseppfertőzéssel (levegő, kö-
högés, tüsszögés, nyál) ter-
jed. Három vírusfajta létezik.: 
A,B,C, melyek közül az A típus 
váltja ki a leggyakrabban a jár-
ványhullámokat. Az influenza 
vírusok átalakulási képessége 
óriási: labilis szerkezete miatt a 
vírus burkában állandó válto-
zások (mutációk) jönnek létre, 
új antigén tulajdonságokkal. 
Az emberi immunrendszer 
nehezen ismeri fel a vírus új 
mutánsait, s így nem jön létre 
maradandó védelem. 
Ez azt jelenti, hogy az influen-
za oltás sem nyújt tartós védel-
met, hanem azt évente a meg-
változott antigén szerkezetű 
vírusokhoz kell „alakítani” és 
ezért van szükség az évenkénti 
újraoltásokra. Ritkán, az in-
fluenza vírus emberi és állati 
(madár, sertés)  eredetű víru-

sok egy sejtben való kombiná-
ciója vagy maga a humán (em-
beri) vírus nagyobb mértékű 
változása folytán egy teljesen 
új megbetegítő képességekkel 
rendelkező influenzavírus tá-
mad, mellyel szemben az em-
beri immunrendszer védtelen. 
Ilyen új szerkezetű vírus a hír-
hedt A/H1N1  is. Maga az inf-
luenzás megbetegedés hirte-
len, magas lázzal, elesettséggel, 
végtagfájdalmakkal, köhögés-
sel, torokfájdalommal jelent-
kezik. Gyermekeknél néha 
hányás és hasmenés is jelen 
van. Az új típusú A/H1N1  inf-
luenza eltérően a már ismert 
szezonális influenzától az év 
más időpontjaiban is támad-
hat nemcsak tavasszal és télen, 
hosszabb lefolyású lehet, illet-
ve a fiatalabb korosztályt bete-
gíti meg gyakrabban. 
A vírus kimutatható a garat-
öblítő mintából, torok-, orr-
váladékból megfelelő labora-
tóriumi eszközökkel. Vannak 

olyan gyorsteszt vizsgálati 
lehetőségek, amelyek nagyon 
gyorsan lehetővé teszik a vírus 
kimutatását. 
Az influenza lehetséges szö-
vődményei: tüdőgyulladás, fül- 
és melléküreg gyulladás, idős 
embereknél szív és keringési, 
valamint tüdő megbetegedés-
ben szenvedőknél ájulásra való 
hajlam, keringési problémák. 
Az influenza lappangási ideje 
néhány órától 2-3 napig tarthat. 
A betegség lefolyása szövőd-
mények nélkül 5-7 nap.
Gondot kell fordítani a meg-
előzésre: gyakori kézmosás, 
zsebkendő-használat, tömeges 
rendezvényeken való részvé-
tel mellőzése. Ha megbeteg-
szünk a panaszok enyhítésére 
teákat, gyógynövényekből ké-
szült termékeket használjunk 
és gyógyszeres lázcsillapítás 
javasolt bő folyadékbevitellel. 
Lázas csecsemőknek, gyer-
mekeknek az acetilszalicilsav 
származékait (ASS), aszpirint 
ne adjunk. Ha a lázas állapot, 
illetve az egyéb panaszok fo-
kozódnak, haladéktalanul ke-
ressük fel a háziorvost.

A gyógyszeres kezelést illetően 
az antivirális szerek csökkentik 
az influenzás fertőzés súlyos-
ságát, a komplikációk számát 
és a betegség lefolyásának ide-
jét. A megelőzés egyetlen igazi 
hatásos fegyvere a vakcináció 
– azaz az aktív immunizáció – 
az oltás!
Az influenza elleni védőol-
tások, akár az évek óta rend-
szeresen adott szezonális, va-
lamint az új A/H1N1   elleni 
vakcina jól tolerálható, gya-
korlatilag nem fordulnak elő 
komolyabb mellékhatások, ér-
demi oltási reakciók. 
A vakcinák (oltóanyagok) 
megfelelnek az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) 
és az Európai Unió Bizottsá-
ga pandémiás (világjárvány) 
helyzetre vonatkozó ajánlása-
inak.
Az utóbbi hetekben nagyobb 
tömegben alkalmazott – úgy 
a  hagyományos, valamint az 
új A/H1N1  megbetegedés el-
leni védőoltások beadásánál 
magam sem tapasztaltam mel-
lékhatásokat, érdemi oltási re-
akciókat.  Dr. Kádár Sándor

A szezonális, valamint a A/H
1
N

1
 vírus árnyékában

A Civil Controll Csoport meghívására 
„Mindennapi függőségeink” címmel elő-
adást tart településünkön dr. Zacher Gá-
bor toxikológus. 

A függőségek – melyekről Dr. Zacher 
Gábor kendőzetlen őszinteséggel beszél – 
mára szerves részei mindennapjainknak. 
„Amikor szóba kerül a függőség, szinte 
mindenki az úgynevezett rossz függősé-
gekre gondol, úgymint alkohol, kábító-
szer, dohányzás. De mi a helyzet a többi 
függőséggel: koffein, vásárlás, számítógép, 
Facebook, csokoládé, edzés, vásárlás?” 
Többek között ezekre a kérdésekre is vá-
laszt kaphatunk.

2020. február 03., hétfő 17óra
Gárdonyi Géza Általános Iskola – aula 

A belépés díjtalan!

Szenvedélybetegségeinkről tabuk nélkül

A legtöbb ember évente kétszer-háromszor esik át egyszerű „ba-
nális” légúti fertőzésen. Ezektől az ártalmatlan megfázásoktól 
kell megkülönböztetni az influenzát.
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Az Ácsi Gárdonyi Géza Általános 
Iskola pénzásási telephelyén műkö-
dő négy alsó tagozatos  osztállyal hó 
hiányában az aulában állítottuk ki a 
hóember világnapjára készült mun-
káinkat. Hagyományteremtés céljából 
közösen megtanultuk Molnár Orsi 
Hó, hó hóember c. dalát, melyre a 
végén egy jót táncoltunk. Ígérjük, ha 
lesz havunk, akkor igazi hóembert is 
gyúrunk! Kovácsné Tóth Gabriella
 Fotó: Nagy Tamás 

Az idei évben is majd hatvanan 
fociztak gyerekek, felnőttek, és 
közösen fogyasztották el a jól 
megérdemelt süteményeket és 
üdítő italokat.
A foci után minden Bozsik-
programban részt vevő focista 
kapott egy kis ajándékot a Ki-
nizsi SC jóvoltából.
Németh Gyula, a Bozsik-prog-
ram helyi vezetője beszédében 
kiemelte, hogy a 2019-es év 
egy nagy előrelépés a labdarú-
gó-utánpótlás életében, hiszen 
átvették az ovifoci irányítását 
Császár Ernő vezetésével, és két 
korosztályban (U7-U11) is már 
két csapattal vesznek részt a 

Bozsik egyesületi programban.
A meghívott vendégek közül 
Dr. Szentirmai István kiemelte, 
hogy öröm látni ezt a sok fo-
cizó gyermeket, ami nemcsak 
a versenysport szempontjából 
fontos, hanem az egészséges 
életmód miatt is.
Sipos István, a Kinizsi SC elnö-
ke teljes támogatásáról biztosí-
totta az utánpótlást, jelezve a 
szülők felé, hogy a Kinizsi év-
ről-évre többet költ a Bozsik-
programban és a Kinizsi után-
pótlásában játszó játékosokra.
Józsa Sándor szakosztály-ve-
zető örömét fejezte ki, hogy nő 
a játékosok létszáma, ami már 

sikeres szerepléssel is párosul, 
ami bizonyítja az elmúlt évek 
szisztematikus és jó munkáját.
Az idei évben Németh Gyu-
la kezdeményezésére átadták 
egy, a Bozsik-programban sze-
replő játékosnak „Az Év Játé-
kosa” címet, melyet idén Szabó 
Anna Lora, az U9-es csapat 
tagja nyert el.
Németh Gyula a tavalyi év vé-
gén Székesfehérváron, a Bozsik 
Egyesületi Programban végzett 
kiemelkedő munkájáért vehe-
tett át elismerést Szentkirályi-
Tóth Kornéltól, a Bozsik Egye-
sületi Program Puskás Régió 
szakmai vezetőjétől.

Január 18. – A Hóemberek Világnapja

Bozsik-karácsony

Immár évek óta hagyományosan megrendezésre kerül az Ácsi 
Kinizsi SC labdarúgó szakosztályának Bozsik (U7-U9-U11-U13) 
korosztályainak karácsonyi vidám, közös edzése, melyen a szü-
lők is nagy létszámmal és aktivitással vesznek részt.

Koncertvetítések – 
Határtalan Müpa-élmény

Folytatódik együttműködé-
sünk a Művészetek Palotá-
jával. A formabontó Müpa 
HD sorozat a megszokott 
keretek közül kimozdulva, 
ingyenes vetítések formá-
jában ad ízelítőt az elmúlt 
évek legemlékezetesebb elő-
adásaiból, koncertjeiből. Így 
azok is megtapasztalhatják 
a Müpa-élményt, akik nem 
tudnak személyesen elláto-
gatni Budapestre, de azok 
számára is ideális választás, 
akik szeretnének egy jó han-
gulatú estén újraélni egy-egy 
izgalmas produkciót.  Leg-
utóbb a Budapest Bár és az 
Mr2 Szimfonik+ egy-egy 
sikeres koncertjének felvéte-
leit élvezhettük a Bartók Béla 
Művelődési Ház nagytermé-
ben. Köszönjük a lehetőséget 
az idén 15 éves Művészetek 
Palotájának. Bízunk benne, 
hogy egyre többen lesznek 
részesei ennek az élménynek. 
Várunk minden zenekedvelő 
érdeklődőt a következő vetí-
tésekre! BBMH
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Kedves Mindenki!
2020. február 22-én 18 órai kezdettel jel-
mezbál kerül megrendezésre (felnőttek 
részére) a városi sportcsarnokban. A ren-
dezvény teljes egészében batyus bál jelle-
gű. A belépődíjat mindenki becsületére 
bízzák, de minimum 1000 Ft/fő. A befolyt 
összeget az Ácsi Bóbita Óvodának szeret-

nék felajánlani. Jelentkezni, és asztalt fog-
lalni a belépő árának befizetésével lehetsé-
ges legkésőbb 2020.február 14-ig.

Információ és jelentkezés:
Szűcs Erika – 06 30 544 4888
Nyáriné Mecséri Gyöngyi – 

06 70 656 7643

A zenéről Kapitány Péter gondoskodik. 
Tomboladíj felajánlásokat szívesen fo-
gadnak. Megjelenés kizárólag jelmezben, 
hiszen egy beöltözős bulinak éppen ez a 
lényege! 
Szeretettel várnak minden kedves érdek-
lődőt. Jelige: „Bulizzunk egy jót, legyünk 
minél többen, legyünk újra gyerekek!”

Ismét megrendezik 
a jótékonysági jelmezbált

Egy kacsintás – Egy ország
Építészet, művészet, gasztronómia. Orbán Ilona művésztanár tol-
mácsolásában ismét izgalmas kalandra hívjuk Önöket minden 
hónap utolsó keddi napján. A három hónapon keresztül tartó elő-
adássorozat január 28-án indult. Tartsanak velünk a következő két 
alkalommal is! Friss információk, aktualitások: acskonyvtar.hu

Kultúrházak Éjjel-Nappal 2020 
Időpont: 2020. február 14-15.
Helyszín: Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár
A korábbi évekhez hasonlóan idén is bekapcsolódunk az országos 
programsorozatba, és igyekszünk változatos, ismeretterjesztő és 
egyben szórakozási lehetőséget is nyújtó programokat szervezni. 
Ismét várjuk majd csapatok, baráti társaságok, családok jelent-
kezését, hiszen játékos, könnyed, tartalmában mégis értékes is-
mereteket adó, olvasást ösztönző programra invitáljuk majd az 
érdeklődőket. Részletek és bővebb információ hamarosan!

További programok februárban
2020. február 7. – Református bál
2020. február 11. – Betegek Világnapja, Katolikus Plébánia
2020. február 13. – Farsangi bál, Bóbita Óvoda, Kinizsi utca
2020. február 14. – Farsangi bál, Gárdonyi Géza Általános Iskola
2020. február 20. – Farsangi bál, Bóbita Óvoda, Óvoda köz




