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November 29-én, az adventi készülődés 
első vasárnapjának korán sötétedő dél-
utánján az ünnepi fényekkel kivilágított Zi-
chy parkba vártuk városunk apraja-nagyját 
a 2009-es év adventi vásárjára. 

Elsőként a városi sportcsarnok délelőtti 
aktív programjaival összhangban szervez-
tük az adventi futást, ami meglepetésünkre 
és a zordabb idő ellenére is nagy népsze-

rűségnek örvendett a gyerekek körében. 
Gondolván a kicsikre és nagyobbakra 
egyaránt, 2 távon, egy rövid park körüli és 
egy kastélyudvart megkerülő, hosszabb 
távon próbálhatta ki magát az összesen 60 
lelkes futó, akiket a kör megtétele után me-
leg teával és energiapótló szaloncukorral 
vártunk.  

(Folytatás a 3. oldalon)

Az ácsi adventi vásár szép üzenete: 
továbbítani a szeretetet

Advent	első	vasárnapján	díszbe	öltözött	a	művelődési	ház	és	a	környéke

Az idei évben két nappal később tartottuk, 
a már hagyományos Márton napi rendezvé-
nyünket. Sajnos az idő nem engedte, hogy 
a napján emlékezzünk Szent Mártonra.

Pénteken azonban kedveztek az égiek, 
így a jó hangulatot a kellemes idő is fokoz-
ta. Ezt a napot már hosszabb készülődés 
előzte meg. Az óvónők  minden gyermek-
nek lámpást készítettek, a gyermekekkel 
verseket, dalokat tanítottak, az esemény 
napján töklámpásokkal és mécsesekkel 
díszítették az óvodák udvarát. Az elmúlt év 
sikere után mindenki – szülők, gyermekek, 
kollégák – nagyon várta ezt a napot.

Mindkét óvodában egy időben hason-
lóan zajlott a program.

A vendégek köszöntése után a gyerme-
kek közös műsora következett, a központi 
óvodában az óvónők éneke tette ezt még 
színesebbé. 

 (Folytatás az 5. oldalon)

Márton-napoztak az óvodákban

Szeretetteljes, boldog
 karácsonyt, békés,

 eredményekben gazdag
 új évet  kíván

 az Ácsi Hírek szerkesztôsége

Ajándék a régi és új előfi zetőknek!
Kedves Ovasóink és leendő Olvasóink! 

Köszönjük egész évi érdeklődésüket az 
Ácsi Hírek önkormányzati havilap iránt. 
Szeretnénk, ha új előfi zetőkkel bővülhetne 
a lap olvasóinak tábora. A régi olvasóink-
nak megbecsülésünk jeléül értékes aján-
dékot sorsolunk ki, illetve az új előfi zetők 
közül is a szerencsés nyerteseket jutal-
mazzuk.

Az Ácsi Hírek szerkesztősége

A kicsik és nagyok nagy örömére megér-
kezett a várva várt Télapó. Sok gyermeknek, 
óvodásnak, iskolásnak szerzett örömet a 
nagyszakállú. Januári számunkban minder-
ről részletesen beszámolunk. 
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍRADÓ

Tájékoztatjuk az érdekelt állampolgárokat, hogy 
2010. január 1-től a személygépkocsik, motorke-
rékpárok után fizetendő adó átlagosan 15%-kal 
emelkedik. Az új adómértéknek megfelelő adó-
megállapítást tartalmazó, 2010. évre vonatkozó 
határozatot a polgármesteri hivatal adócsoportja 
küldi ki állományadata szerint, azaz az adóala-
nyokat nem terheli bejelentési kötelezettség.

Az adó mértéke a személygépkocsi és motor-
kerékpár gyártási évében és az azt követő 3 nap-
tári évben 345 Ft/kilowatt, gyártási évet követően 
4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, gyártási évet 
követően 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt, 
gyártási évet követő12-15. naptári évben 185 Ft/
kilowatt, gyártási évet követő 16. naptári évben 
és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

Ugyanakkor a légrugós vagy azzal egyenértékű 
rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergép-
jármű és autóbusz után a mai adómérték 1200 
Ft/megkezdett 100 kg marad. Ahhoz azonban, 
hogy e járművek továbbra is a mai adómérték-
kel adózzanak, az adóalanynak (üzemben tartó, 

annak hiányában tulajdonos) be kell jelentenie 
a polgármesteri hivatal adócsoportjánál a Nem-
zeti Közlekedési Hatóság szervezeti egysége 
által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, vagy az 
igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki 
szakértő szakvéleményével, vagy „útkímélő ten-
gely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély 
bemutatásával, hogy az adott jármű légrugós, 
vagy ezzel egyenértékű rugózási rendszerű. 
Azon járművek, amelyekhez kapcsolódóan az 
adózó nem tett bejelentést, vagy nem csatolta 
a törvény által megkövetelt tanúsítványt, 1380 
Ft/100 kg szerinti mértékkel adóznak. 

Kérjük a tisztelt gépjármű-tulajdonosokat, 
akik járműve ezen feltételnek megfelel, szíves-
kedjen mielőbb a szükséges igazolásokat be-
szerezni, és az adóhatóság felé a bejelentést 
2010. január 15-ig megtenni, hogy a kedvezmé-
nyezett adótételt érvényesíteni tudjuk.
A	 nagyteljesítményű	 személygépkocsik	

adója:	a 125 kW teljesítményt elérő vagy meg-
haladó, hajtómotorral rendelkező személy-

gépkocsi esetén az egyébként fizetendő gép-
járműadón túl vagyonadót (APEH felé) is kell 
fizetni. Az adó mértéke: 125 kW teljesítményt 
elérő és 175 kW teljesítményt meg nem haladó 
személygépkocsi után a gépjárműadó-törvény 
szerinti adóösszeg kétszeresét, a 175 kW tel-
jesítményt meghaladó és 200 kW teljesítményt 
el nem érő személygépkocsi után a gépjármű-
adó-törvény szerinti adóösszeg 2,5-szeresé-
nek megfelelő összeget, míg a legalább 200 
kW teljesítményt elérő személygépkocsi után 
a gépjárműadó-törvény szerinti adóösszeg 
3-szorosát kell vagyonadóként megfizetni. A 
kétszeres adóterhelés elkerülése érdekében a 
megfizetett gépjárműadót ebből az adóból le 
lehet vonni. 50%-os adókedvezmény illeti meg 
a kizárólag elektromos meghajtású, valamint a 
hibrid meghajtású személygépkocsit, valamint 
50%-os adókedvezményre jogosult egy sze-
mélygépkocsi után a három vagy több gyer-
meket nevelő szülő. 

Polgármesteri	hivatal	adócsoportja

Településünk szennyvíztisztító telepe 
750 m3/nap szennyvízkapacitásra készült, 
hisz az akkori igények ilyen nagyságú telep 
építését tették szükségessé. Időközben a 
lakosság számának növekedése – az új tel-
kek kialakításával –, valamint az ipari üze-
mek termelésnövelése szükségessé tette a 
szennyvíztisztító üzemünk bővítését.

A megnövekedett napi szennyvízmennyi-
ség miatt a tisztító hatékonysága romlott és 
több esetben – a szennyvízminták vételekor 
– még az előírt határértéken voltak az ered-
mények.  2008. végére a szennyvíztisztító 
maximális kapacitással üzemelt, így továb-
bi, elsődlegesen ipari üzemek kommunális 
szennyvizének bekötésére nem volt lehe-
tőség. Mindezek miatt szükségessé vált a 
szennyvíztisztító kapacitásának növelése.

Az üzemeltető, Vizák Kft. szakemberei-
vel kerestük a lehetőséget és sikerült olyan 
megoldást találni, hogy kis összegből, nagy 
átépítés nélkül, kémiai úton lehet növelni a 
teljesítményt. A legkedvezőbb ajánlatot a 
Környezet- és Zöldtechnológiák Mérnöki 
Kft.-től (9444 Fertőszentmiklós, Lukinich 
Mihály u. 7.) kaptuk.

A technológiai tervek elkészítésének, a 
medencék átalakításának, az új vezetékek 
és iszaprecirkulációk kiépítésének, a lég-

bevivő elemek beépítésének és az utóüle-
pítők felmérésének költsége: 9.720 e Ft + 
ÁFA, az utóülepítők átalakításának költsé-
ge: 1.375 e Ft + ÁFA, vízjogi engedélyes 
terv elkészítése: 1.125 e Ft + ÁFA.

A technológia átépítése elvégezhető nor-
mál üzem mellett, leállási igényt az utóüle-
pítők átvizsgálása és esetleges gépészeti 
átalakítása igényel – ehhez szükséges vár-
ható leállási idő 24 óra.

E mellett a szerződéses időszakban vál-
lalta a kft., hogy a felmerülő nehézségek 
megoldásában, külső körülményekhez való 
alkalmazkodásban, a szennyvíztisztító te-
lep további optimalizálásában tevékenyen 
részt vesz.

A kedvező ajánlat alapján a pénzügyi 
feltételek megteremtése az önkormányzat 
alacsony költségvetési kerete miatt nem 
volt könnyű feladat, a tárgyalásaink alapján 
a Hartmann Hungary Kft.-vel sikerült meg-
egyezni, hogy 50 m3/nap plusz szennyvíz-
bebocsátás ellenértékeként biztosítanak 
az egyéb költségekkel együtt 15 M Ft-ot. 
Ezen összegből a bővítés megvalósítható-
vá vált és az önkormányzat részére további 
200 m3 szabad kapacitást eredményezett, 
amely biztosíthatja a lakosság növeke-
désével, illetve a vállalatok létesítésével 

felmerülő plusz szennyvízmennyiség be-
fogadását. A korábban kialakult hálózat-
fejlesztési hozzájárulás nyomán az önkor-
mányzat mintegy 60 M Ft bevételhez juthat 
a későbbiekben.

A beruházások ez év tavaszán kezdődtek 
el és mára befejeződtek, és a próbaüzeme-
lés alapján sikeres volt a bővítés. 

Összességében a szennyvíztisztító bő-
vítését kedvezően sikerült megoldani, a 
várható fejlesztések és többletbevételek 
mellett a Komárom-Esztergom Megyei Fő-
ügyészség is kedvezőnek ítélte az itt végzett 
munkát, amely jelzi azt is, hogy elengedték 
a korábban, még a kisebb kapacitással 
üzemelés időszakában kiszabott bírságot.

Csöbönyei	Imre polgármester

A szennyvíztisztító telep bővítéséről

A gépjármű adóztatás 2010. évi változásai

A képviselő-testület döntései
Ács Város Képviselő-testülete soron követke-

ző, 2009. november 26-án megtartott ülésén az 
alábbiakról tárgyalt.

A Szociális Alapszolgáltató Központ 2009. évi 
működéséről az intézmény vezetője számolt be 
a központ 2009. évi munkájáról. 

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési 
koncepciója. A testület felkérte a bizottságokat, 
az intézményeket, hogy a költségvetési kon-
cepció folyamatában segítsék az önkormányzat 
költségvetésének tervezését és megalapozott, 

takarékos gazdálkodását. A művelődési ház 
egy eddig részben raktárnak használt helyiség 
belső terének kialakítása érdekében 220 e Ft ér-
tékben, továbbá jó minőségű, tartós székek és 
asztalok beszerzésére 500 e Ft összegben kér-
tek támogatást. A testület a kérést támogatta.

További döntések:  A CBA Áruház bekötő út-
ján lévő közvilágítás kiépítésének költségeihez 
nem járult hozzá. A beruházás megvalósítása a 
kivitelező vállalkozó feladata. – Az Árpád u. 2. és 
a Gyár u. 51/A/B szám alatti önkormányzati bér-
lakások áramellátása problémáinak megoldá-
sához elhatározta, hogy a feltétlenül szükséges 

munkákat az önkormányzat állományába tarto-
zó karbantartók végezzék el. – Az E-ON Észak-
dunántúli Áramhálózati Zrt. teniszpálya mellett 
átfutó OTR-állomás vezetékjog bejegyzéséhez 
Ács Város Önkormányzata a tulajdonosi hozzá-
járulását megadta. A létesítendő transzformátor 
állomás – egy további beruházással – biztosít-
hatja az eddig csak a vasút által megvilágított 
Hartmann út szabályos közvilágítását. –  Meg-
valósulhatnak a Concóhát utcában tervezett te-
lekalakítások. A kialakított építési telkeket az ön-
kormányzat értékesíteni kívánja a közeljövőben. 

Dr.	Malomsoki	István	jegyző



	 �009.	december	 ÁCSI	HÍREK	 �

(Folytatás az 1. oldalról)
Ezúton köszönnénk meg a város test-

nevelő tanárainak buzdító toborzását, és 
Lakatos Béla igazgató úrnak a lebonyolí-
tásban nyújtott segítségét. Bár a részvétel 
fontossága vitathatatlan, ismerjük meg a 
leggyorsabbakat: Kis	kör	dobogósai: Lá-
nyok: 1. Papp Petra (3. oszt.), 2. Zsolnai 
Petra (2. a oszt.), 3. Soós Kitti (3. a oszt.). 
Fiúk:	1. Kalla Sándor (3. oszt.), 2. Héregi 
Péter (3. oszt.), megosztott 3. Kalla Mar-
cell (2. a oszt.) és Galba Gergő (3. b oszt.). 
Nagy	kör	dobogósai: Lányok:	1. Horváth 
Rebeka (7. b oszt.), 2. Gerencsér Bettina 
(6. b oszt.), 3. Godena Ildikó (8. a oszt.). 
Fiúk: 1. Baumgartner Márió (8. b oszt.), 2. 
Kulhanek Zoltán (8. a oszt.), 3. Szabó Dá-
niel (7. a oszt.). Középiskolások: 1. Papp 
Ákos, 2. Markotics István

A futás során nemcsak a gyerekek és 
szüleik, hanem már a kiállító csoportok is 
gyülekeztek. A Jókai Mór Általános Iskola 
pedagógusai, az Összevont Napközi-ott-
honos Óvoda óvónői, a Városi Nyugdíjas 
Klub és a GESZ munkatársai, az Alapszol-
gáltatási Központ munkatársai, a reformá-
tus gyülekezet tagjai, a Magtár Teaház, a 
komáromi Fazekárium Kft., Bazsóné Nagy 
Mariann, Juhászné Tóth Helga, Dobsáné 
Nagy Lujza és Pap Krisztina által készített 
termékeket tekinthettük meg. Tóth Lajos-
né, Zsuzsika kovácsoltvas tűzhelyén a sült 
gesztenye sajátos hangulata nagy sikert 
aratott, amit az állandó sor és a folyamato-
san dolgozó kezek tanúsítottak.

Már a vásár kigondolása és a kezdeti 
szervezés folyamán érezhető volt az intéz-
mények, civil szervezetek és magánsze-
mélyek lelkesedése, mely a vásár során 
felkínált „portékáikon” is visszaköszönt. 

Rengeteg kreatív, ötletes karácsonyi deko-
rációt láthattunk, melyek valóban megér-
demlik a nyilvánosságot, ügyeskezű, fárad-
hatatlan készítőik pedig támogatásunkat. 
Így vélekedhettek a kilátogató emberek is, 
hiszen az est végére sok asztalon már csak 
egy-két apróság maradt.

A Családsegítő Szolgálat munkatársai 
3 nagy zsák adományt gyűjtöttek össze 
használt ruhákból, amiket városunk arra 
rászoruló családjainak szánnak, ezzel is 
szebbé téve ünnepüket.

A Bakancsos Klub tagjai sátruk alatt 
várták a nézelődésben megéhezett és át-
fagyott látogatókat bográcsban készült 
paprikás krumplival. Kiváló gasztronómiai 
tudásukat pedig mi sem bizonyítja jobban, 
mint a sok üresen hagyott tál. Ezúton mon-
danánk köszönetet nekik a lelkes közre-
működésért, jó ötletük barátiasabbá, csalá-
diasabbá tette a vásárt.

Még egyszer szeretnénk megköszönni 
minden kiállítónak, kilátogatónak és ada-
kozónak, hogy segítettek megvalósítani öt-
letünket, hogy Ács lakói kis városhoz híven 
együtt teremtsék meg a karácsonyi han-
gulatot. Így lehetünk képesek továbbítani 
a karácsony valódi üzenetét, a szeretetet, 
mely sokféleképpen köszönhet vissza ránk: 
egy rég nem látott ismerős arcán, egy jó 
beszélgetésben, egy kis horgolt angyalban, 
egy pár már kinőtt cipőben, egy tál öröm-
mel készített ételben, egy mosolyban, és a 
fáradtságos munka megbecsülésében.

Találkozzunk legközelebb december  
20-án 15 órától, aranyvasárnap a kivilágí-
tott parkban, ahol a vásár mellett mindenki 
meggyújthatja saját mécsesét az adventi 
koszorún.

FruKiDA

Az ácsi adventi vásár szép üzenete: 
továbbítani a szeretetet

Advent 
a csodavárás időszaka

Advent, vagy ahogyan több helyen említik 
ádvent, annyit jelent, eljövetel. Advent első 
vasárnapja, amely az új egyházi év kezdetét 
is jelzi, Szent András napjához legközelebb 
eső vasárnap. Az elkövetkezendő kicsivel 
több, mint három hétben várakozunk és fel-
készülünk Jézus születésére, a karácsony-
ra. Advent harmadik vasárnapjának neve a 
Gaudete (jelentése: örvendjetek) vasárnap, 
mely ádvent második felének kezdetét jelzi, 
ezért gyertyájának színe különbözik a többi-
től. A lila szín helyett a rózsaszín jelképezi a 
változást, színe az örömöt szimbolizálja. 

Számos hagyomány és szokás tartozik az 
advent időszakához. Az egyik ilyen „hagyo-
mányt”, az adventi naptárat egy édesanya 
találta ki kisfia részére. A kisfiú minden este 
nyaggatta édesanyját, hogy mikor ehet cso-
kit és mennyit kell még aludnia, amíg megér-
kezik a Jézuska. Ezért az édesanya kitalálta, 
hogy egy kartonlapot 24 mezőre oszt, azok-
ra bonbonokat helyez el, így a kisfia minden 
este tud egyet enni róla, így számolva vissza 
a napokat szentestéig. Idővel ebből a kisfiú-
ból felnőtt lett, akinek egyszer eszébe jutott 

ez a kis kedves meglepetés és arra gondolt, 
hogy más gyerekek is örüljenek, adventi 
naptárakat fog készíteni és árulni. A történet 
folytatását már ismerjük…

Miközben az ismerősökkel beszélgettem 
az ácsi adventi vásáron, forralt bor kortyo-
lása közben, a háttérben szóló karácsonyi 
zenék igyekeztek meghozni az igazi kará-
csonyi hangulatot. Összességében véve 
külső szemlélőként pozitívnak értékelem 
mind a megmozdulást, mind pedig azt, 
hogy az emberek igenis segíteni akarnak 
a szeretet ünnepe közeledtével, hogy min-
denkinek szép és áldott legyen a Kará-
csony. Mindezeknek december 20-án foly-
tatása következik.

Mindenkinek áldott és boldog karácsonyt 
kívánok!

Barsi	Krisztina

Hetven éven felüliek
köszöntése

Ács Város Önkormányzata tisztelettel 
meghívja és szeretettel várja 70 év feletti 
idős polgárait a 2009. december 18-án 
(péntek) 11 órakor kezdődő Idősek Ka-
rácsonya ünnepségére.

Az ünnepség helye: Ács Városi Sport-
csarnok (Ács, Igmándi u. 1.)

O K T A T Á S
OKJ-s képzések 
Komáromban

–	Ápolási	asszisztens
–	Óvodai	dajka
–		Kéz-lábápoló,		
műkörömépítő
-	Biztonsági	őr
–	Motorfűrész-kezelő

Érdeklődni:

Pannon Kincstár Tanoda 
Alapítvány
06/34/343-004
06/30/237-96-30

Finom	süteményekkel,	forralt	borral,	
forró	teával	is	várták	a	helyieket

Elismerés az Ácsi Kossuth 
Lajos Asztaltársaságnak

A Komárom-Esztergom Megyei Köz-
gyűlés „Komárom-Esztergom Megyé-
ért”-díjat adományoz az Ácsi Kossuth 
Lajos Asztaltársaságnak. Az ünnepé-
lyes díjátadó Tatabányán lesz decem-
ber 17-én. 

A rangos elismerésért az Ácsi Hírek 
szerkesztősége is gratulál. 
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Az ünnepélyes megnyitót november 9-én, 
hétfőn tartották az iskola aulájában. Nagy 
tömeg gyűlt össze, hogy részesei legye-
nek a közös ünnepségnek és megemlé-
kezésnek. Először az énekkarosok adtak 
elő egy gyönyörű, alkalomhoz illő dalt. 
Ezután diavetítés elevenítette fel intéz-
ményünk múltját és jelenét. Ezt követően 
avatta fel Lakatos Béla igazgató és Csányi 
Józsefné alpolgármester a volt pedagó-
gusok tiszteletére készített emléktáblát. 
Az ünnepélyt néhány diák rövid előadá-
sa zárta. Az iskolánkat támogató cégek 
képviselőit a megnyitó után fogadásban 
részesítették.

November 10-én, kedden megkezdőd-
tek a programok. Már délelőtt 11 órakor 
előadást tartott a Kincsesláda Bábszínház 
az alsó tagozatosoknak. Délután 1 órakor 
az Ister Gitárzenekar adott műsort felsős 
tanulóinknak, míg az alsósok mesemondó 
versenyen vehettek részt, melynek ered-
ményei: 1. Kalla Sándor 4. a, 2. Csordás 
Bence 4. a, 3. Fekete Vivien 4. b, 4. Szabó 
Veronika 3. a, 5. Milán Izabella 2. a. Külön-
díjat kapott: Lemnich Fanni 3. b

Kedd délután iskolánk felső tagozatos 
tanulói „Ki mit tud?” vetélkedőn mérhették 
 össze tudásukat osztályonként. Sok érdekes 
és szórakoztató feladatot kellett megoldani, 
melyeket a  diákok nagyon élveztek. Végül a 
7. c osztály és a 6. a nyerte el a fődíjat. Ezek 
végeztével az alsós tanulók a Márton-napi 
hagyományokat elevenítették fel.

Másnap folytatódtak a rendezvények. 14 
órakor az első és a második osztályosok-
nak tartottak diavetítést. A többi alsó tago-
zatosnak pedig ekkor rendezték a Benedek 
Elek-vetélkedőt.

Eredményei: 1. Ész-Vész 4. a, 2. Szuper-
agyak 4. a, 3. Pajtások 4. c

A héten Benedek Elek-rajzversenyt  is 
rendeztünk, melynek eredményei: 1-2. 
osztály: 1. Abai Zoltán 2. c, 2. Szabó Ben-
ce 2.a, 3. Gmiterko Annamária 2. a és Kun 
Krisztián 2.a. 3-4. osztály: 1. Csordás Ben-
ce 4. a, 2. Schill Csaba 3. a, Péntek József   
4.a, 3. Tóth Eszter 4.c

 Szintén ez időben láthattuk Kisvárdai Ist-
ván (Sidi Péter edzője) sportlövészetről szóló 
érdekes előadását. 16 órakor kezdődött az 
egyik legnagyobb sikert aratott bemutató, a 

Face Team Akrobatikus Kosárlabdacsapat 
Show-ja. Az előadók még a résztvevőket is 
bevonták, különös, izgalmas mutatványok-
kal kápráztattak el minket. Ezután követke-
zett Zombori Ottó előadása a csillagászatról. 
Fizikai kísérletekkel jól illusztrálta témáját. Az 
előadást csillagászati képek vetítésével fe-
jezte be.

November 12-én 13 órakor kezdődött 
az első műsor, az Igmándi Hagyományőr-
ző Egyesület kézműves foglalkozása alsós 
diákoknak. Egy óra múlva néhány tanár az 
agyagozás technikáját tanította az érdek-
lődő diákoknak. 3 órakor újabb sikeres 
bemutatót tekinthettek meg a tanulók. A 
Dogland kutyaiskola szórakoztatta őket 
egy-két tehetséges ebbel. A hagyománnyá 
vált tanár-diák kézilabda-mérkőzésre ez-
után került sor. Izgalmas meccsnek lehet-
tünk tanúi, ahol végül a tanárok nyertek.

E színes hét utolsó napján az MH 12. AR-
RABONA LÉGVÉDELMI RAKÉTAEZRED  
katonai bemutatója kezdődött el. Külön-
böző érdekességekkel várták a nézőket a 
katonák. A diákok részére akadályversenyt 

is rendeztek, kúszófolyosón mehettünk vé-
gig, gránátot hajítottunk, a Bakancsos Klub 
jóvoltából kipróbálhattuk az airsoft fegyve-
reket is. A hét utolsó programja a „Megle-
petés volt”: L. L. Junior tartott  nagysikerű 
koncertet a sportcsarnokban.

Az idei évben a Gárdonyi-héten diákdi-
ri-választásra is sor került. Iskolánk két 
végzős osztálya egy-egy jelöltet állított, 
akit szívesen láttak volna – ha csak rövid 
időre is – az iskola vezetői székében. A hét 
első három napján kampányoltak a nyolca-
dik osztályosok, megpróbáltak minél több 
támogatót szerezni jelöltjüknek. A győz-
tes végül a 8. a osztályos Kovács Gréta 
lett. Reméljük, a diákdiri-választás hagyo-
mánnyá válik iskolánkban. 

Ezúton köszönjük a szervezőknek a sok, 
színes programot, nagyon jól éreztük ma-
gunkat a Gárdonyi-héten.

Nyéki	Bence,	7.	a
Szalai	Krisztián,	7.	a

Színvonalas rendezvénysorozat a hagyományos Gárdonyi-héten

Lakatos	Béla,	az	iskola	igazgatója	köszöntötte	a	megjelenteket	a	megnyitón

A	kosárlabda-show	telt	ház	előtt

Nagy	sikere	volt	a	népszerű	L.	L.	Ju-
niornak

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik 
2008. évi adójuk 

1%-ával
A „Nagy iskola 
Kis Diákjaiért” 

Alapítványt 
támogatták.

Az összes befizetés 
713 000 Ft volt.
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„A szeretet olyan csoda,
Nem fogy el soha. Soha!
Bár két kézzel osztogatod,
Százszorosan visszakapod.
Pénznek nincsen ennyi haszna.
A boldogság a kamatja.” 
Idézet A szeretet című verséből. 
Jól megszerkesztett verseskötete jelent meg Liszkai Ferencné-

nek, amelyet egy kedves kis összejövetelen ajánlott a megjelentek 
figyelmébe Csányi Józsefné alpolgármester. 

Liszkai Ferencné, Borika a Városi Nyugdíjas Klub és a városi én-
nekkar egyik oszlopos tagja évek óta. 

A verseskötet ünnepélyes bemutatóját Metka Antalné, a Városi 
Nyugdíjas Klub vezetője szervezte, aki meghívta a szerző család-
ját is erre a találkozóra, ahol Csányi Józsefné így köszöntötte a 
versek íróit: – Személyes jó ismerősöm, utcabelim Borika, mégis 
meglepett engem is, hogy szabadidejében, hobbiként verseket, 
kisebb elbeszéléseket ír. A kikapcsolódásnak ritka szép módja, ha 
valaki egy-egy esemény után nemcsak felidézi az átélt eseménye-
ket, hanem szavakba önti érzéseit, gondolatait. 

A kis kötet címe: Gondolataim, érzéseim. – A versek olvasá-
sa közben mi is átérezhetjük a karácsony, a tavaszvárás han-
gulatát, egy-egy nyugdíjas összejövetel pillanatait, a jó barátok, 

társak elvesztése miatt érzett fájdalmat, de nyomon követhetjük 
az unoka cseperedését is, akit a nagymama – szép ajándékként 
verssel is köszönt – fogalmazott a verseskötet méltatásakor 
Csányi Józsefné. 

A közösség, a társadalom megbecsü-
lésének jeleként ünneplik világszerte no-
vember 12-én a szociális munka napját. A 
javaslat a Szociális Munkások Nemzetközi 
Szervezetétől származik. Magyarországon 
az Országgyűlés 1999-ben hozott erről 
határozatot és azóta ehhez a naphoz kap-
csolódóan országszerte megemlékeznek 
a szociális ellátásban dolgozók áldozatos 
munkájáról. 

November 11-én Szalai Bálint éttermében 
rendezték meg ünnepi külsőségek között 
a szociális munka napját, ahol Csányi Jó-
zsefné, Ács város alpolgármestere a maga 
és az önkormányzat nevében köszöntöt-
te a Szociális Alapszolgáltatási Központ 
munkatársait, a polgármesteri hivatal szo-
ciális igazgatással foglalkozó munkatársait 
és a szociális és egészségügyi bizottság 
vezetőjét. 

Csányi Józsefné ünnepi beszédében 
egyebek mellett kiemelte: – Az emberek 
többsége hajlamos azt hinni, hogy a segít-
ségnyújtás jórészt kimerül a segélyezésben. 
Ugyanakkor itt, Ácson is a Szociális Alap-
szolgáltatási Központ keretein belül széles 
körű szolgáltatás folyik az étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, családsegítés, idősek 
klubjában a nappali ellátás, gyermekjóléti 
és gyermekvédelem területén. Ez egészül 
ki a kistérségi társulás által működtetett 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtással. 
Ennek a jól működő rendszernek köszön-
hető, hogy minden rászoruló ember időben 
és kellőmértékű segítséget kap. Sajnos 
városunkban is sokan vannak, akik támo-
gatásra szorulnak, testi, lelki, szociális és 
anyagi bajaikban. Önök azok, akik sokol-
dalú szakértelemmel, áldozatvállalással és 
őszinte együttérzéssel segítenek ezeknek 
az embereknek. Önök azon fáradoznak, 
hogy a szegényebb, gyengébb, vagy idő-
sebb emberek se váljanak kiszolgáltatottá 
és megfelelő körülmények között éljenek 
– hangsúlyozta az ünnepi pillanatokban. 
Beszédét így fejezte be az alpolgármester 
asszony: – Munkájuk elismerését fejezi ki, 
hogy ehhez a nehéz, de szép hivatáshoz 
az önkormányzat anyagi lehetőségeihez 
mérten igyekszik elfogadható feltételeket 
teremteni az intézmény felújításával, gép-
kocsivásárlással....

Liszkai Ferencné: „Gondolataim, érzéseim”

A szociális ellátásban dolgozókat köszöntötték

Csányi	Józsefné	beszélget	a	megjelent	kötetről	a	szerzővel

(Folytatás az 1. oldalról)
Mindkét óvodában meggyújtottuk a Már-

ton-napi tüzet, a település utcáin lampio-
nokkal vonultak a résztvevők. A bizton-
ságos vonulást a helyi polgárőrök tették 
lehetővé. A kellemes séta után meleg tea 
és hagymás-libazsíros kenyér várta a visz-
szaérkezőket. 

Jó volt látni, hogy az egyszerű étket mi-
lyen jóízűen falatozta kicsi és nagy. Nem-
csak az étek volt jóízű, hanem a beszélge-
tés is. Az est különleges varázsát fokozta a 
tűz és a töklámpás fénye.

A gyerekek élvezték, hogy sötétben is 
játszhattak az udvaron. A felnőttek is egy 
pillanatra megálltak, maguk mögött hagyva 
a rohanó hétköznapokat. A sokadalomban 

szinte eggyé forrt öröm, vidámság, gyerek 
és felnőtt.

A rendezvény sikeréhez támogatóink is 
hozzájárultak. 

Köszönetemet fejezem ki a központi óvo-
da részéről: Vida pékségnek, a kenyeret tő-
lük kaptuk, a tűzoltóknak, akik tűzgyújtás-
ban segítettek és reflektorok felállításával 
némi világosságot adtak, a Tóth Tüzépnek, 
aki a tűzgyújtáshoz a fát biztosította, Smé-
ja Miklósnak, aki a hangosítást lehetővé 
tette, a polgárőröknek, hogy balesetmen-
tesen zajlott a vonulás, és a kollégáimnak, 
akik előkészítették és lebonyolították a ren-
dezvényt.

A tagóvoda kisebb, a gyermeklétszám is 
kevesebb, ennek következtében a résztve-

vők is kevesebben voltak. A kollégák úgy 
gondolták, hogy a polgárőrökön kívül más 
segítséget nem kérnek. Az est sikeréért 
őket is dicséret illeti.

Vargáné	Vasvári	Klára
óvodavezető

Márton-napoztak az óvodákban

A	Márton-napi	vígasságból	nem	marad-
hatott	el	a	kedves	vendéglátás	sem
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Ja
nu

ár
 1 Péntek Új év, Fru zsi na
 2 Szombat Ábel
 3 Vasárnap Ge no vé va, Ben já min
 4 Hétfő Ti tusz, Leo na
 5 Kedd Si mon, Edvárd
 6 Szerda Bol di zsár
 7 Csütörtök At ti la, Ra mó na, Ramón
 8 Péntek Gyöngy vér, Keve
 9 Szombat Mar cell
 10 Vasárnap Me lá nia
 11 Hétfő Ágo ta
 12 Kedd Er nő, Tatjána, Ernesztina
 13 Szerda Ve ro ni ka, Vera
 14 Csütörtök Bó dog
 15 Péntek Ló ránt, Loránd
 16 Szombat Gusz táv
 17 Vasárnap An tal, Antónia
 18 Hétfő Pi ros ka
 19 Kedd Sá ra, Má rió
 20 Szerda Fá bi án, Se bes tyén, Szebasztián
 21 Csütörtök Ág nes
 22 Péntek Vin ce, Ar túr
 23 Szombat Zel ma, Raj mund, Emerencia
 24 Vasárnap Ti mót
 25 Hétfő Pál
 26 Kedd Van da, Pa u la, Titanilla
 27 Szerda An ge li ka, Angyalka
 28 Csütörtök Ká roly, Ka ro la
 29 Péntek Adél
 30 Szombat Mart i na, Ger da
 31 Vasárnap Mar cel la

Fe
br

uá
r

 1 Hétfő Ig nác, Virgínia
 2 Kedd Ka ro li na, Ai da
 3 Szerda Ba lázs
 4 Csütörtök Rá hel, Csen ge
 5 Péntek Ágo ta, Ing rid
 6 Szombat Do rottya, Dó ra
 7 Vasárnap Tó dor, Ró meó
 8 Hétfő Aran ka, Jutocsa
 9 Kedd Abi gél, Alex
 10 Szerda El vi ra
 11 Csütörtök Ber told, Ma ri et ta
 12 Péntek Lí via, Lí dia
 13 Szombat El la, Lin da
 14 Vasárnap Bá lint, Va len tin
 15 Hétfő Ko los, Ge or gi na, Gina
 16 Kedd Ju li an na, Lil la
 17 Szerda Do nát
 18 Csütörtök Ber na dett
 19 Péntek Zsu zsan na
 20 Szombat Ala dár, Ál mos
 21 Vasárnap Ele o nó ra, Norina
 22 Hétfő Ger zson, Zétény
 23 Kedd Alf réd, Mirtill
 24 Szerda Má tyás, Jázmin
 25 Csütörtök Gé za, Alexander
 26 Péntek Edi na
 27 Szombat Ákos, Bá tor
 28 Vasárnap Ele mér

M
ár

ci
us

 1 Hétfő Al bin, Albina
 2 Kedd Luj za
 3 Szerda Kor né lia, Nelli
 4 Csütörtök Káz mér, Zorán
 5 Péntek Ador ján, Ad ri án
 6 Szombat Le o nó ra, Inez
 7 Vasárnap Ta más, Tomaj
 8 Hétfő Zol tán
 9 Kedd Fran cis ka, Fan ni
 10 Szerda Il di kó, Melissza
 11 Csütörtök Szi lárd, Borsika
 12 Péntek Ger gely
 13 Szombat Krisz ti án, Aj tony
 14 Vasárnap Ma tild, Tilda
 15 Hétfő Nem ze ti ün nep, Kris tóf
 16 Kedd Hen ri et ta, Vidor
 17 Szerda Gert rúd, Pat rik
 18 Csütörtök Sán dor, Ede
 19 Péntek Jó zsef, Bánk? Józsa
 20 Szombat Kla u dia, Alexa
 21 Vasárnap Be ne dek, Napsugár
 22 Hétfő Be á ta, Izol da, Lea
 23 Kedd Emő ke
 24 Szerda Gá bor, Kar i na, Miléna
 25 Csütörtök Irén, Írisz, Irina
 26 Péntek Emá nu el, Larissza, Manuéla
 27 Szombat Haj nal ka, Alpár
 28 Vasárnap Ge de on, Jo han na
 29 Hétfő Au gusz ta
 30 Kedd Za lán
 31 Szerda Ár pád, Benő

Á
pr

ili
s

 1 Csütörtök Hu gó
 2 Péntek Áron
 3 Szombat Bu da, Ri chárd
 4 Vasárnap Húsvét, Izi dor
 5 Hétfő Húsvét, Vin ce
 6 Kedd Vil mos, Bí bor ka
 7 Szerda Her man
 8 Csütörtök Dé nes
 9 Péntek Er hard, Dusán
 10 Szombat Zsolt
 11 Vasárnap Leó, Sza nisz ló, Glória
 12 Hétfő Gyu la
 13 Kedd Ida
 14 Szerda Ti bor
 15 Csütörtök Anasz tá zia, Tas
 16 Péntek Cson gor, Joakim
 17 Szombat Ru dolf, Kiara
 18 Vasárnap And rea, Ir ma
 19 Hétfő Em ma
 20 Kedd Ti va dar, Odett
 21 Szerda Kon rád
 22 Csütörtök Csil la, No é mi
 23 Péntek Bé la
 24 Szombat György, Debóra
 25 Vasárnap Márk, Márkó, Márkus
 26 Hétfő Er vin
 27 Kedd Zi ta, Mariann
 28 Szerda Va lé ria, Nimród
 29 Csütörtök Pé ter
 30 Péntek Ka ta lin, Kit ti, Kata

M
áj

us
 1 Szombat A mun ka ünnepe, Fü löp, Ja kab
 2 Vasárnap Zsig mond, Zoé
 3 Hétfő Tí mea, Ir ma
 4 Kedd Mó ni ka, Fló ri án
 5 Szerda Györ gyi
 6 Csütörtök Ivett, Fri da
 7 Péntek Gi zel la, Bendegúz
 8 Szombat Mi hály
 9 Vasárnap Ger gely
 10 Hétfő Ár min, Pál ma, Mira
 11 Kedd Fe renc
 12 Szerda Pong rác, Gyöngy
 13 Csütörtök Szer vác, Imo la, Imelda
 14 Péntek Bo ni fác
 15 Szombat Zsó fi a, Szon ja
 16 Vasárnap Mó zes, Bo tond
 17 Hétfő Pasz kál
 18 Kedd Erik, Ale xand ra, Szandra
 19 Szerda Ivó, Mi lán
 20 Csütörtök Ber nát, Fe lí cia
 21 Péntek Kons tan tin
 22 Szombat Jú lia, Ri ta
 23 Vasárnap Pünkösd, De zső
 24 Hétfő Pünkösd, Esz ter, Eli za, Vanessza
 25 Kedd Or bán
 26 Szerda Fü löp, Eve lin
 27 Csütörtök Hel la
 28 Péntek Emil, Csa nád
 29 Szombat Mag dol na, Magdaléna, Léna
 30 Vasárnap Jan ka, Zsa nett
 31 Hétfő An gé la, Pet ro nel la

Jú
ni

us

 1 Kedd Tün de, Torda, Kund
 2 Szerda Kár men, Ani ta
 3 Csütörtök Klo tild, Kevin
 4 Péntek Bul csú, Tormás
 5 Szombat Fa ti me, Ferdinánd
 6 Vasárnap Nor bert, Cin tia, Norman
 7 Hétfő Ró bert, Roberta, Robin
 8 Kedd Me dárd, Zaránd
 9 Szerda Fé lix, Annabella
 10 Csütörtök Mar git, Gréta
 11 Péntek Bar na bás, Barna
 12 Szombat Villő
 13 Vasárnap An tal, Anett
 14 Hétfő Va zul, Herta
 15 Kedd Jo lán, Vid
 16 Szerda Jusz tin, Arany
 17 Csütörtök La u ra, Alida
 18 Péntek Ar nold, Le ven te
 19 Szombat Gyár fás
 20 Vasárnap Ra fa el, Dina, Polett
 21 Hétfő Ala jos, Leila
 22 Kedd Paulina
 23 Szerda Zol tán, Édua
 24 Csütörtök Iván
 25 Péntek Vil mos, Maxim
 26 Szombat Já nos, Pál
 27 Vasárnap Lász ló
 28 Hétfő Le ven te, Irén
 29 Kedd Pé ter, Pál
 30 Szerda Pál

Eredményekben gazdag, boldog új évet kíván az  

A lap fotóit Nyéki János készítette



	 �009.	december	 ÁCSI	HÍREK	 7

A
ug

us
zt

us
 1 Vasárnap Bog lár ka, Boglár
 2 Hétfő Le hel, Özséb
 3 Kedd Her mi na, Kíra
 4 Szerda Do mon kos, Do mi ni ka
 5 Csütörtök Krisz ti na, Kriszta
 6 Péntek Ber ta, Bet ti na
 7 Szombat Ibo lya, Afrodité
 8 Vasárnap Lász ló, Eszmeralda
 9 Hétfő E mód
 10 Kedd Lő rinc
 11 Szerda Zsu zsan na, Ti borc
 12 Csütörtök Klá ra, Letícia
 13 Péntek Ipoly
 14 Szombat Mar cell, Maximilián
 15 Vasárnap Má ria
 16 Hétfő Áb ra hám, Rókus
 17 Kedd Já cint, Arika
 18 Szerda Ilo na, Ilka
 19 Csütörtök Hu ba
 20 Péntek Az ál lam alapítás ü., István, Vajk
 21 Szombat Sá mu el, Haj na
 22 Vasárnap Meny hért, Mir jam
 23 Hétfő Ben ce, Szidónia
 24 Kedd Ber ta lan, Jonatán
 25 Szerda La jos, Pat rí cia
 26 Csütörtök Izsó, Tália
 27 Péntek Gás pár
 28 Szombat Ágos ton
 29 Vasárnap Be at rix, Er na
 30 Hétfő Ró zsa
 31 Kedd Eri ka, Bel la, Hanga

Sz
ep

te
m

be
r 1 Szerda Egyed, Egon

 2 Csütörtök Re be ka, Do ri na
 3 Péntek Hil da
 4 Szombat Ro zá lia, Róza
 5 Vasárnap Vik tor, Lő rinc
 6 Hétfő Za ka ri ás
 7 Kedd Re gi na
 8 Szerda Má ria, Ad ri enn
 9 Csütörtök Ádám
 10 Péntek Ni ko lett, Hu nor
 11 Szombat Te o dó ra, Igor
 12 Vasárnap Má ria
 13 Hétfő Kor nél
 14 Kedd Sze ré na, Roxána
 15 Szerda Eni kő, Me lit ta
 16 Csütörtök Edit, Ditta, Ludmilla
 17 Péntek Zsó fi a, Hildegárd
 18 Szombat Di á na
 19 Vasárnap Vil hel mi na, Dorián
 20 Hétfő Fri de ri ka
 21 Kedd Má té, Mi rel la
 22 Szerda Mó ric
 23 Csütörtök Tek la, Lina, Linett
 24 Péntek Gel lért, Mer cé desz
 25 Szombat Eufrozina, Ken de
 26 Vasárnap Jusz ti na
 27 Hétfő Adal bert
 28 Kedd Ven cel
 29 Szerda Mi hály
 30 Csütörtök Je ro mos, Médea

O
kt

ób
er

 1 Péntek Mal vin
 2 Szombat Pet ra
 3 Vasárnap Hel ga
 4 Hétfő Fe renc, Edvin, Zóra
 5 Kedd Au rél, Galina
 6 Szerda Brú nó, Re ná ta
 7 Csütörtök Amá lia
 8 Péntek Kop pány
 9 Szombat Dé nes
 10 Vasárnap Ge de on
 11 Hétfő Bri git ta, Gitta
 12 Kedd Mik sa
 13 Szerda Kál mán, Ede
 14 Csütörtök He lén, Heléna
 15 Péntek Te réz, Terézia
 16 Szombat Gál, Aurélia
 17 Vasárnap Hed vig, Hédi
 18 Hétfő Lu kács
 19 Kedd Nán dor
 20 Szerda Ven del
 21 Csütörtök Or so lya, Orsika
 22 Péntek Előd, Korinna
 23 Szombat Nem ze ti ünnep, Gyön gyi
 24 Vasárnap Sa la mon
 25 Hétfő Blan ka, Bian ka
 26 Kedd Dö mö tör, Amanda, Armand
 27 Szerda Sza bi na, Szabrina
 28 Csütörtök Si mon, Szi mo net ta, Szimóna
 29 Péntek Nár cisz
 30 Szombat Al fonz, Zenóbia
 31 Vasárnap Far kas

N
ov

em
be

r

 1 Hétfő Mindenszentek, Ma ri an na
 2 Kedd Ac hil les
 3 Szerda Győ ző, Hubert
 4 Csütörtök Ká roly
 5 Péntek Im re, Tétény
 6 Szombat Lé nárd
 7 Vasárnap Re zső, Csenger
 8 Hétfő Zsom bor
 9 Kedd Ti va dar, Szibilla
 10 Szerda Ré ka, Ariel
 11 Csütörtök Már ton, Martin
 12 Péntek Jó nás, Re ná tó
 13 Szombat Szil via
 14 Vasárnap Aliz
 15 Hétfő Al bert, Li pót
 16 Kedd Ödön, Edmond
 17 Szerda Hor ten zia, Ger gő
 18 Csütörtök Je nő
 19 Péntek Er zsé bet, Zsóka, Liza
 20 Szombat Jo lán
 21 Vasárnap Oli vér
 22 Hétfő Ce cí lia
 23 Kedd Ke le men, Kle men ti na
 24 Szerda Em ma
 25 Csütörtök Ka ta lin, Katinka, Katrin
 26 Péntek Vi rág
 27 Szombat Vir gil
 28 Vasárnap Ste fá nia
 29 Hétfő Tak sony, Brenda
 30 Kedd And rás, An dor

D
ec

em
be

r

 1 Szerda El za
 2 Csütörtök Me lin da, Vi vi en
 3 Péntek Fe renc, Olí via, Xavér
 4 Szombat Bor bá la, Bar ba ra, Boróka
 5 Vasárnap Vil ma
 6 Hétfő Mik lós, Döníz
 7 Kedd Amb rus
 8 Szerda Má ria, Marion
 9 Csütörtök Na tá lia, Natasa
 10 Péntek Ju dit, Loretta
 11 Szombat Ár pád
 12 Vasárnap Gab ri el la
 13 Hétfő Lu ca, Otí lia, Lúcia
 14 Kedd Szi lár da
 15 Szerda Va lér
 16 Csütörtök Etel ka, A let ta
 17 Péntek Lá zár, Olim pia
 18 Szombat Au gusz ta
 19 Vasárnap Vi o la, Violetta
 20 Hétfő Teo fi l
 21 Kedd Ta más
 22 Szerda Zé nó
 23 Csütörtök Vik tó ria, Niké
 24 Péntek Ádám, Éva
 25 Szombat Ka rá csony, Eu gé ni a
 26 Vasárnap Ka rá csony, Ist ván
 27 Hétfő Já nos
 28 Kedd Ka mil la, Apor
 29 Szerda Ta más, Ta ma ra
 30 Csütörtök Dá vid, Zoárd
 31 Péntek Szil vesz ter, Darinka

Jú
liu

s

 1 Csütörtök Ti ha mér, An na má ria
 2 Péntek Ot tó, Ottokár
 3 Szombat Kor nél, So ma
 4 Vasárnap Ul rik, Babett, Szvetlána
 5 Hétfő Eme se, Sa rol ta
 6 Kedd Csa ba
 7 Szerda Apol ló nia, Apolka
 8 Csütörtök El lák, Edgár
 9 Péntek Luk ré cia, Marina
 10 Szombat Amá lia, Alma
 11 Vasárnap Nó ra, Li li
 12 Hétfő Iza bel la, Dal ma
 13 Kedd Je nő
 14 Szerda Örs, Stel la
 15 Csütörtök Hen rik, Ro land, Vlagyimir
 16 Péntek Val ter
 17 Szombat End re, Elek, Dzsesszika
 18 Vasárnap Fri gyes, Kamill
 19 Hétfő Emí lia, Esztella
 20 Kedd Il lés
 21 Szerda Dá ni el, Da ni el la
 22 Csütörtök Mag dol na, Magda
 23 Péntek Len ke, Borisz
 24 Szombat Kin ga, Kin cső
 25 Vasárnap Kris tóf, Ja kab, Zsaklin
 26 Hétfő An na, Ani kó
 27 Kedd Ol ga, Li li á na
 28 Szerda Sza bolcs, Alina
 29 Csütörtök Már ta, Fló ra
 30 Péntek Ju dit, Xé nia
 31 Szombat Osz kár

Eredményekben gazdag, boldog új évet kíván az  
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A Jókai-iskola idén is megtartotta 
hagyományos őszi bálját, mely most a 
Kukoricafesztivál nevet kapta. A terem 
dekorációja, a versenyfeladatok és a ki-
állítás is a kukoricához kapcsolódott. A 
diákok már hetekkel a rendezvény előtt 
lázasan készülődtek. 

Az őszi kiállításra több mint negyven 
tökből és kukoricából készült remekművet 
készítettek a gyerekek. A kiállítás másik ré-
sze régi használati tárgyakból állt, melyek 
egykor elengedhetetlen kellékei voltak a 
hétköznapoknak. A kukoricamorzsoló, a 
kézi morzsoló, a kukoricakés és a véka ma 
már csak muzeális darabok, nem használ-
ják őket. 

A diákokat néptánccal toborozták já-
tékra, a kezdeti bátortalanság után egyre 
nőtt a kör. Végül szinte mindenki részt vett 
a vetélkedőben, ahol a továbbjutás egye-
nes kieséssel zajlott, és az egyes számok 
nyertesei maradtak versenyben. A játé-
kos „hétpróbát” Kovácsné Tóth Gabriella 
vezette le, szintén a kukorica jegyében, 
volt kukoricamorzsolás, pattogatott kuko-
rica-fűzés, csuhédobálás, kukoricaszem 
számolás és egyéb feladatok. A végső fel-
adatokban Szűcs Patrícia, Horváth Fanni 
és Péter Dalma volt a legügyesebb, de az 
elsők között volt még Dákai Vivien, Varga 

Zsanett és Sás Csilla is, akik jutalmul ku-
koricapelyhet, pattogatott kukoricát és sü-
teményt kaptak.

A vetélkedő után következett a bál, 
melyre tombolaszelvényt lehetett venni a 
nagyobbaktól. A szünetben kihirdették a 
vetélkedő nyerteseit és a kiállítás ötletes 
darabjainak készítőit. Csuhébáb és tök-
lámpás kategóriában is néhány alkotást 
díjazott a zsűri, aki tanárokból és szülők-
ből állt. Csuhék között értékelte a zsűri a 
legkirálylányosabbat Végh Barbarától és 
Péter Szonjától, a legboszorkányosabbat 
Hanó Kittitől, a legmuzikálisabbat, melyet 
Horváth Alexandra és Balogh Zsófia ké-
szített, a legszomorúbbat Baranya Attila 
és testvére, Kata, valamint a legducibbat, 
mely Nagy Ádám munkája. A töklámpások 
között a legtökéletesebbet Szalóki Emília 
és Borbála készítette, a legszínesebbet 
Varga Zsanett, a legmunkaigényesebbet 
Tóth Barbara és Alexandra, a legboszorká-
nyosabb Fodor Vanda bábja lett, a legijesz-
tőbb Mórocz Dorináé, míg a legálmosabb 
Horváth Fanni és Gréta, valamint Nádud-
vari Ramóna, Takács Dávid és Bencze Bea 
munkája volt.

A szülők is tevékenyen kivették a részü-
ket, ők bonyolították a büfét, ahol finom 
szendvicseket, házi süteményeket és üdí-
tőt lehetett vásárolni jelképes összegért. 

Néhány nagyszülő kukoricából készült sü-
teménnyel, máléval és prószával kedves-
kedett a diákoknak, akik már szinte nem 
is ismerik ezeket az édességeket. Az egyik 
osztály pedig különleges dísztököket árult, 
„olcsó áron”.

Kialakult szokás az is, hogy az előző 
évben elballagott tanulókat is meghív-
ják, akik a nyolcadikosoknak tartanak 
élménybeszámolót, és saját tapasztala-
taikkal segítik őket a közelgő pályavá-
lasztásban.

Az estig tartó bál mindenkinek maradan-
dó élményt nyújtott, a diákok, a szülők és 
a tanárok is szívesen emlékeznek az idei 
Kukoricafesztiválra. 

Hodosi	Anikó

Kukoricáztak, csuhéztak a Jókaiban

Pompás	kukorica-figurák	készültek

Mint minden évben, idén is szeretnénk 
meglepni kollégáinkat, vevőinket, partne-
reinket karácsonyi képeslappal. Úgy gon-
doltuk, hogy a „szokásosnál” több energiát 
fektetünk ebbe. 

Rajzpályázatot hirdettünk a helyi óvo-
dákban, iskolákban „Hartmann és a kará-
csony” címmel. Szebbnél szebb műveket 
kaptunk a gyerekektől, nagyon nehéz volt 

a legjobbak kiválasztása. Ehhez a dolgo-
zóink segítségét kértük, akiknek ezúton is 
nagyon köszönjük a szavazatokat, igazi 
csapatmunka volt. 

Szinte az egész vállalat megmozdult, hogy 
értékelje az ambíciózus gyerekek munkáját. 
Összesen 545 szavazatot kaptunk, ebből 
Horváth Zsuzsika rajza 207-et „zsebelt be”. 

Dolgozói képviselőink közül felkért zsűri-
tagokkal egyetértésben eldöntöttük, hogy 

az idei karácsonyi képeslaphoz az ő rajzát 
használjuk fel. Zsuzsika rajza ezáltal eljut 
a dolgozóink otthonába és egyben a világ 
valamennyi pontjára is. Szeretnénk még ki-
emelni Tóth Réka nevét, mivel az ő rajzát 
használja fel ebben az évben a Hartmann 
Vállalatcsoport vezérigazgatója karácsonyi 
üdvözletéhez. Mindkét kislánynak gratulá-
lunk a nagyszerű eredményéhez! 

A Hartmann elkötelezettséget érez a kör-

nyezete iránt, ezért is tiszteli meg rendsze-
resen támogatásával a helyi intézményeket, 
alapítványokat, közösségi eseményeket. 
Minden résztvevő óvoda, iskola kap a 
gyerekek rajzaiból készült képeslapokból, 
melyeket a szülők, a közösség megvásá-
rolhatnak, ezzel is támogatva a gyermekeik 
óvodáját, iskoláját. 

Köszönjük a részvételt az összes kis 
„művészpalántának” és reméljük, hogy 
büszkén viselik majd a pólójukat, melyen 
az alkotásuk található. Külön köszönet jár 
az intézmények oktatóinak, akik segítették 
a gyerekek munkáját! 

Pap	Erzsébet
Hartmann Hungary Kft.

A	két	iskola	és	a	két	óvoda	vett	részt	a	
rajzpályázaton.	A	képeken	a	díjazottak	
Vincze	Attila	ügyvezető	társaságában.

A Hartmann idén különleges képeslappal lepi meg 
dolgozóit és partnereit…
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Szép hagyománya van a településen 
az egészségnapnak, amihez ezúttal 
csatlakozott az egészséges mozgásnak 
több válfaja is. 

November utolsó hétvégéje az egész-
séges életmód jegyében telt a lelkes szer-
vezőknek, orvosoknak, egészségügyi 
szakembereknek és nem utolsó sorban a 
sportot, a mozgást népszerűsítő elkötele-
zett híveknek köszönhetően. Dr. Németh 
Eleonóra… nagyon szívén viseli, hogy az 
emberek minél egészségesebben élje-
nek, de ezért tenni is kell valamit – vallja a 
szakember, aki az egyik élharcosa ennek 
a küldetésnek és az ácsi rendezvény fő-
szervezője. Olyan embereket sikerült meg-
nyernie az ácsi egészségnapra, mint dr. 
Török Katalin szemész főorvost, dr. Boros 
József sebész-onkológus főorvost és dr. 
Szentgyörgyi László infektológust. A kiváló 
szakemberektől a helyi lakosok nagysze-
rű előadásokat hallhattak, megszívlelendő 
tanácsokkal látták el a jelenlévőket és a 
szakterületükről a legjobb példákat felhoz-
va igyekeztek arra ráirányítani a figyelmet, 
hogy mennyire fontos az ember egészsé-
ge. Mit lehet tenni, hogy a tumoros beteg-
ségeket megelőzzük. A megelőzést tették 
az első helyre, annak fontosságát külön ki-
emelték. Egy tumoros (daganatos) beteg-
ség ha időben felfedezik biztosan gyógyít-
ható – hangsúlyozták. Ezért tartják nagyon 
lényegesnek a szűrővizsgálatokat. 

Nagy volt az érdeklődés az előadások és 
a helybeni szűrővizsgálatok iránt is, ahol 
készséggel álltak rendelkezésre az egész-
ségügyi dolgozók, hogy megmérjék az ácsi 

lakosok vérnyomását, koleszterinszintjét, a 
csontritkulást stb. Természetesen egy lé-
nyeges téma is sorra került, mégpedig az 
influenza elleni oltás. Igyekeztek úgymond 
ezzel  kapcsolatban is „tiszta vizet önteni a 
pohárba”. Örömmel mondta el dr. Németh 
Eleonóra: – Nagyon örülünk, hogy ekkora 
volt az érdeklődés, hiszen ez azt jelenti, 
hogy az ácsiak törödnek egészségükkel, 
ami a legfontosabb a világon. 

A sportcsarnokban a következő napon 
pedig a sporté, a mozgásé volt a főszerep, 

ami szintén az egészséges élet egyik alap-
köve. Mozdulj Ács! címmel hirdették meg 
a rendezvényt. Jó elgondolás volt a szer-
vezőktől, hogy ezúttal inkább a lányokat, 
asszonyokat invitálták, hiszen a férfiaknak 
ott a foci... Selmeczy Helga megizzasztot-
ta a szép számú hölgykoszorút az aerobik 
tornával, de emellett más lehetősége is 
volt a gyengébb nemnek egy kis alakfor-
máláshoz, mozgáshoz. Ilyen volt például a 
mostanában igen divatossá vált kangaoo-
jumps, vagy a pilates-torna is. 

Mozdulj Ács! Amikor az egészség  és a sport találkozik

Selmeczy	Helga	minden	izmot	megmozgató	gyakorlatait	ügyesen	követték	a	
résztvevők

Bizonyára sokan nem tudják, hogy él 
Ácson egy nagyon csinos fiatalasszony, 

akit már felfedeztek és modellként már 
több lehetőséget kapott a bemutatkozásra. 
Magáról így vall: – Két gyermek anyukája-
ként több mint egy éve modellkedem. Lá-
nyaim, Georgina és Alida. Gina már ötödik 
osztályos, a pici kétéves lesz a napokban. 
Egyelőre itthon vagyok vele és élvezem a 
perceket, amit még itthon tölthetek...

A modellkedés annyiban veszi el az idő-
met, hogy heti, illetve havi egy alkalommal 
lefotóznak, emellett interneten, találkozó-
kon tartjuk a kapcsolatot a művészekkel. 
Mint modell fontosnak tartom a termé-
szetességet. Elsősorban a családomnak 
köszönhetek mindent, hiszen mindenben 
támogatnak. Sok sikert elértem: fotózások, 
versenyek, internetes versenyek győzte-
seként és természetesen fotókiállításokon 
Budapesten is. Jelenleg is versenyzem és 
fotózásokra készülök. Egyébként írással is 
foglalkozom. Megírtam nyáron egy Ácsról 
szóló cikkemet, amely nagy sikert aratott 
egy internetes oldalon. Úgy gondolom, eny-
nyi idősen is van lehetőség egy nő számá-
ra, sőt... próbálkozni kell. A szépség min-

denkiben ott van. Köszönöm a lehetőséget 
a rövid bemutatkozásra. Kellemes kará-
csonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek! 

Noémi	és	családja	

Polgár Noémi modellként sikeres 
és a természetességet tartja fontosnak
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Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!
OM 163/307/2009

 A közbiztonság megteremtése, az érté-
kek védelme az itt élő emberek jogos és 
elemi igénye – emelte ki  a novemberi köz-
meghallgatáson az önkormányzati beszá-
moló fontos részeként Csányi Józsefné, 

a város alpolgármestere. Az Ács–Bábolna 
Rendőrőrs a komáromi rendőrkapitányság 
alatt működő önálló alosztályként novem-
ber elsejétől működik. A rendőrőrs megbí-
zott vezetője Rohonczi Tamás rendőrszá-
zados, őrsparancsnok, akinek  közel egy 
évtizedes kiváló szakmai tudással rendel-
kező rendőrmúltja van.

Rohonczi Tamás az Ácsi Híreknek annyit 
elmondott: hathatós rendőrőrsöt kíván lét-
rehozni és kiszorítani teljesen a bűnözést 
a térségben, amely 370 négyzetkilométert 
ölel fel. Az Ács–Bábolna Rendőrőrshöz 
– amelynek  két objektumon lesz irodája: 
Ácson és Bábolnán – tartozik: Ács, Bá-
bolna, Nagyigmánd, Kisigmánd, Tárkány, 
Bana, és ezeken a településeken 24 órás 
járőrözést biztosítanak. Rettegjenek tehát 
a bűnözők – emelte ki Rohonczi Tamás, 
aki azt is hozzátette: szükség esetén a 
polgárőrök segítségét is igénybe veszik és 
számítanak az együttes munkára a bűn-

megelőzésben. Azt is hozzátette, hogy a 
hatékony vagyonvédelemhez, a betöré-
sek megelőzéséhez lakossági együttmű-
ködésre és fokozott elővigyázatosságra 
is szükség van a lakosok részéről. Nem 
lesznek elnézőek a kerékpárosokkal sem, 
hiszen az elmúlt időszakban a térségben 
megszaporodott a kerékpáros balesetek 
száma és ennek legfőbb oka, hogy nem 
viseltek láthatósági mellényt, illetve nem 
volt a kerékpárjuk kivilágítva. Fokozottan 
ellenőrzik tehát a kerékpárosokat és akik-
nek  nincs kivilágítva a kerékpárjuk, vagy 
nem használnak láthatósági mellényt, azok 
szabálysértést követnek el és ez pénzbün-
tetést von maga után. A bűnelkövetők kö-
vetkezetes üldözése mellett a rendőri állo-
mány továbbra is fokozott hangsúlyt fektet 
a gépjárművezetők ellenőrzésére, különö-
sen az ittas vezetőkkel szemben lépnek fel 
erélyesen. 

N.	Lakics	Zsuzsa	

Rettegjenek a bűnözők Ácson (is)! 
Már működik az Ács–Bábolna Rendőrőrs

A 18 éves ácsi fiatalember veréssel, fenye-
getéssel kényszerítette prostitúcióra 20 éves 
barátnőjét. A nő egy hétig tűrte a megpró-
báltatásokat, végül a rendőrök segítségével 
sikerült kiszabadulnia futtatója kezei közül.

Szerelemként indult a két fiatal története, 
majd az összeköltözés után jött a gyors fel-
ismerés. R. Alex csak tettette a mély érzel-
meket, mindvégig egy gondolat vezérelte: 
pénzre váltani a nő szerelmét. Az összeköl-
tözés másnapján már jött is a feketeleves. 
Közölte a nővel, hogy az 1-es út mellett a he-
lye. Ellenkezett az asszony, verés lett a vége. 
Megfenyegette, hogy ne próbáljon elszökni, 
úgyis megtalálja, ráadásul a távolból egy is-
merőse is figyelni fogja minden lépését.

30.000-40.000 forint közötti összeget 
várt el naponta a férfi, egyéb részletet nem 

közölt az „üzletmenettel” kapcsolatban. 
A hölgy nem tudta, minek mennyi az ára, 
a legforgalmasabb napon is mindössze 
15.000 forintot tudott felmutatni, amit egy-
kori szerelme azonnal elvett tőle. 

5 napig engedett a testi és lelki terrornak 
az asszony, 40 fokos lázzal fekvő gyerme-
ke viszont a 6. napon már tettre késztette. 
Az 1-es úton posztolt, mikor arra gurult egy 
ismerőse. Segítséget kért tőle. Telefonon 
sikerült értesítenie a nővérét, aki azonnal 
hívta a rendőrséget. Annyit kért csak húgá-
tól, hogy ne mozduljon a helyéről.

Perceken belül megérkeztek a rendőrök, 
akik gondoskodtak a nőről és két gyerme-
kéről, futtatóját pedig őrizetbe vették. A 
férfit szerdán délelőtt előzetes letartózta-
tásba helyezte a bíróság. 

Előzetesben a 18 éves ácsi futtató  

Rohonczi	Tamás	őrsparancsnok

Életfogytiglani fegyház 
az ácsi gyilkosnak

Első fokon nem jogerősen életfogytiglani 
fegyházbüntetésre ítélte a megyei bíróság 
M. Istvánt, az ácsi kalapácsos gyilkost. 
A korábban már többször is büntetett M. 
Istvánt előre kitervezett, nyereségvágyból, 
különös kegyetlenséggel elkövetett eme-
berölés büntettében találták bűnösnek. 

A bíróság döntése szerint legkorábban 
harminc év múlva szabadulhat. 

Nyugodjanak 
békében

KÁLAZI	János	(196�-�009)
WINKLER	Józsefné

sz.:	Haller	Erzsébet	(19�1-�009)
SZABÓ	Sándor	(19��-�009)

JAKATICS	Ferencné
sz.:	Kiss	Mária	(19��-�009)
TANKÓ	Gábor	(19��-�009)

KÓRÓDI	Miklósné
sz.:	Bedecs	Mária	(19�9-�009)

SZABÓ	Jánosné
sz.:	Ponty	Erzsébet	(191�-�009)

SZABÓ	Jánosné
sz.:	Gyalus	Jolán	(19��-�009)

TÓTH	Gézáné
sz.:	Ollé	Julianna	(19��-�009)
DIBuSZ	Gyula	(19��-�009)

MOLNÁR	Józsefné
sz.:	Székely	Jolán	(19�1-�009)

PuLAI	Jánosné
sz.:	Pokker	Teréz	(19�6-�009)

BORVENDéG	Mátyás	(19�7-�009)
LuKÁCS	István	(19�0-�009)

Az Ács és Környéke Horgászegyesület a soron következő közgyűlését december  
12-én reggel kilenc órától tartja a Bartók Béla Művelődési Ház nagytermében, amelyre az 
elnökség tisztelettel meghívja az érdeklődőket. 

A napirendi pontok: beszámoló az egyesület vezetőségének 2009-ben végzett 
munkájáról. Javaslattétel a 2010-es horgászjegyek árának emelésére. A Malom-tó 
horgászrendjének módosítása, hozzászólások, egyebek, határozatok meghozatala. 

Közgyűlés a horgászegyesületnél

T Á J É K O Z T A T Á S
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a kislabor (vérvételi hely) 2009. december 11-

től új helyen, az Óvodaköz 1. szám alatti egészségházban működik. Vérvétel: Hétfőn, 
szerdán, pénteken:  7.00 -  9.30-ig. Leletek kiadása: 9.30 -10.30-ig.
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Az Invest Gépkereskedelmi Kft., mint a 
Case IH magyarországi importőre új ácsi 
központjának ünnepélyes alapkőletételére 
november 20-án került sor Ács határában.

Ezen részt vett Szaxon Róbert, az Invest 
Gépkereskedelmi Kft. ügyvezető igazgató-
ja, Andreas Klauser, a Case IH európai al-
elnöke, Stefan Bogner, aki a kelet-európai 
értékesítési és marketing részleget vezeti 
és Csöbönyei Imre, Ács város polgármes-
tere. 

Szaxon Róbert a cégük életében fontos 
mérföldkőnek nevezte az alapkőletételt, 
aki így fogalmazott: – Ácsi központunk az 
egyik legjelentősebb helyszín lesz, hiszen 
így az M1-es autópálya mellett az általunk 

képviselt márkáknak megfelelő telephelyet 
biztosítunk. 

Már elkészült az ötszázméteres bevezető 
út, körbekerítették a hathektáros területet 
és 2010 tavaszán megkezdik az építke-
zést. Az új központban lesznek a piaci po-
zíciót erősítő eladó, bemutató és szerviz 
létesítmények. 

A négy márka kizárólagos magyarorszá-
gi képviseletét ellátó Invest főként mező-
gazdasági gépek forgalmazásával foglal-
kozik. Csöbönyei Imre az Ács határában 
induló beruházással kapcsolatban el-
mondta: – Ez a beruházás a településünk 
számára a későbbiekben komoly előnyt 
jelenthet.

Az Invest Gépkereskedelmi Kft. új központja Ácson lesz

Andreas	Klauser	és	Szaxon	Róbert	az	
alapkőletétel	ünnepi	pillanatában

Pillanatképek a sport világából
A november is hozott több, fordulatok-

ban gazdag, sikeres és kevésbé sikeres  
sporteseményt a város életében. Ranga-
dót játszott a kézilabdacsapat a Komá-
rommal. A labdarúgóknál az edző szerint 
télen a védelmet biztosan meg kell erősíte-
ni.  Az utánpótláscsapatok viszont nagyon 
jól szerepeltek  Bábolnán. A Mexikóban 
megrendezett tízszeres Ironman világbaj-
noka az ácsi születésű Szőnyi Ferenc lett. 
Minderről és a többi novemberi sportered-
ményről részletesen a januári számunkban 
olvashatnak. 
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Kedves	Ácsi	Hírek	Olvasói!
Tisztelt	Ácsi	Lakosok!
A közelgő karácsonyi ünnepek és az új év 

alkalmából nagyon sok szeretettel és tisz-
telettel köszöntöm Önöket. Remélem, hogy 
az évközi nehéz munkájuk mellett egész 
éven át fi gyelemmel kísérték településünk-
városunk sorsát, és talán egy-egy kedvező 
hírrel – amit az újságban olvashattak – egy 
kicsit szebbé és derűsebbé váltak minden-
napjaik. 

Kérem és remélem, hogy a jövőben is 
szeretettel és egyre többen lapozzák újsá-
gunkat, és ennek alapján kívánok minden 
Kedves Olvasónak kellemes, gondoktól 
mentes karácsonyi ünnepeket és nagyon 
boldog új évet.

 Csöbönyei	Imre	 polgármester

Minden kedves ácsi lakosnak békés, 
örömteli karácsonyt kívánok. Legyen nyu-
godt és eredményes a 2010-es évük, ne 
árnyékolja be anyagi gond, betegség vagy 
egyéb probléma.

Csányi	Józsefné alpolgármester

Egy	gondolat	jövőre
A  2009. év sok  nehézséget hozott min-

denki életébe. Nehezebben élünk, többet 
rohanunk,  még jobban hajszoljuk életünk 
fontosnak hitt mozzanatait. Figyelemre és 
önvizsgálatra csak váratlan események 
bírnak rá bennünket. Ilyenkor az ember 
– akaratlanul is – számba veszi életének 
igazi értelmét, tetteit és céljait. A szám-
vetésnél talán rájövünk arra, hogy mi az 
igazi érték számunkra. Ekkor mindig új-
jászületünk. Ebben segítenek kedves és 
szép ünnepeink is. Álljunk hát meg és 
hallgassuk meg az ünnep üzenetét! A jövő 
év még több kihívást és változást hoz ma-
gával mind a közéletben, mind a gazda-
sági folyamatok terén. Sajnálatos módon 
máig a közigazgatás sem egyszerűsítette 
a jogkövető állampolgárok mindennapjait, 
amit a többség ráadásul a „hivatal packá-
zásaként” él meg. A gondok, bajok, bosz-
szúságok, intrikák, vélt és valós sérelmek 
azonban mind eltörpülnek akkor, amikor  
tudjuk és érezzük, hogy az ember értéke 
szerint is Emberként cselekszik. Becsüle-
tesen, nyíltszívűen, tiszteletteljesen, meg-
értően a magánéletben és a hivatásában 
egyaránt. Másként nincs értelme. Nincs 
az a  válság, ami e befektetés értékét ront-
hatná.

A fenti gondolatok tükrében, Jobbágy Ká-
roly Tanítás című versével kívánok minden-
kinek megújulást az ünnepekben, megértést 
és kifogyhatatlan szeretetet a jövő évben. 
„Aki szeret, annak varrd föl a leszakadt gombját, 
mert könnyen lehet, hogy felvarrja más. 
Aki szeret, annak hallgasd meg baját, gondját,
mert könnyen lehet, hogy meghallgatja más.
Aki szeret, azzal szelíd légy, ne goromba,
mert könnyen lehet, hogy megsimítja más.
Aki szeret – szeresd, s öleld meg naponta,
mert könnyen lehet, hogy megöleli más.
És akkor hidd el – nem ő a hibás.”

Békés Ünnepeket!
Dr.	Malomsoki	István jegyző

Karácsony ünnepe alkalmából áldott, 
békés, meghitt szeretetet kívánunk kedves 
mindnyájuknak.

Az új esztendőre biztonságot, munka-
lehetőséget, biztos megélhetést, egymás 
iránti türelmet, elfogadást, valamint jó 
egészséget, boldogságot kívánunk a pol-
gármesteri hvatal munkatársai nevében.

Dr.	Fülesné	Balogh	Anita aljegyző

Tisztelt	Ácsi	Hírek	Olvasói!
Amikor főszerkesztő asszonytól lehetősé-

get kaptam arra, hogy a helyi lap hasáb jain 
keresztül köszönthetem Önöket év vége 
alkalmából, sok minden eszembe jutott. 
Természetesen az első gondolatom az volt, 
hogy írok városunk egy évéről – ahogy én 
láttam. Aztán rájöttem arra, hogy valószí-
nűleg az itt lakók ugyanazt látják, mint én, 
csak más szempontok szerint. Látják, hogy 
miben sikerült fejlődni és előrelépni és az 
sem titok, mik azok a területek, ahol nehe-
zen működnek a dolgok és szinte egy hely-
ben topogunk. Úgy gondolom, erről nem is 
érdemes ezen a helyen többet mondani, an-
nál is inkább, mert az önkormányzat a köz-
meghallgatáson beszámolt a munkájáról. 
Azután arról is sokat lehetne beszélni, hogy 
a képviselő-testületen belül milyen a hangu-
lat és ez mennyire van hatással a feladatok 
elvégzésére. Ám nem érdemes erre sem 
sok időt vesztegetni, hiszen Önök előtt zaj-
lanak az események és nyilván mindenkinek 
van véleménye erről is. Arról meg végképp 
nem szeretnék beszélni, hogy most mennyi-
re nehéz, mennyire bizonytalan a helyzet és 
mennyire nincs pénz. Hát ez biztosan nem 
hiányzik senkinek, nagyon kevesen tudják 
magukat ezektől a dolgoktól függetleníteni, a 
többségnek egy ilyen iromány nem mond 
semmi újat és csak púp a hátukon.

Ezért aztán így az év utolsó hónapjában, 
közeledve a családok egyik legszebb, sze-
retetteljes ünnepéhez, karácsonyhoz, azt 
kívánom mindenkinek, hogy tudjon az ün-
nep alkalmából örülni és szeretteinek örö-
met szerezni. Kívánom, hogy amit eltervez-
tek az ajándékozással kapcsolatban, azt 
valóra tudják váltani és  amikor szenteste 
körülnéznek a szobában a gyertyák fényé-
nél, mosolyogjon vissza Önökre mindenki, 
aki fontos és legalább lélekben legyen ott 
mindenki, akit szeretnek.

Ha ez sikerül – és miért ne sikerülne? – túl 
tudunk lenni az élet sok-sok nehézségén is, 
amivel szembesülnünk kell bizonyára 2010-
ben is. Csuka	László	önk.képviselő

Kellemes karácsonyi ünnepeket és bol-
dog új évet kíván

Petró	Tibor	képviselő
az „Ács Fejlődéséért” Alapítvány tagja

„Fát díszíts, s a gyertyán szeretet égjen, s 
ekkor Betlehem eljön hozzánk” (Shoeberle-
ing). Áldott, meghitt karácsonyi ünnepeket, 
sikerekben és egészségben gazdag boldog 
új évet kívánok minden kedves ácsi lakos-
nak! Nagy	Tamás képviselő

Elsősorban a legfontosabbat: jó egészsé-
get kívánok mindenkinek. Kívánom  azok-
nak a feltételeknek a meglétét, amelyekkel 
élve minden ácsi lakos megteremtheti saját 
boldogságát. E sorokkal kívánom polgártár-
saimnak a jobb megértést, az egymás iránti 
türelmet, a másik megbecsülését és legyünk 
igen jó ácsi lokálpatrióták. Isten adjon ehhez 
segítséget! Békés, boldog ünnepeket!

Nagy	Irén képviselő

Békés, szeretetteljes ünnepeket és ered-
ményekben gazdag új évet kívánok!

Baracskai	Lajos képviselő

Kellemes karácsonyi ünnepeket és bol-
dog új évet minden kedves ácsi lakosnak! 
Reméljük, hogy a következő esztendőben 
településünk sikeres lesz és gazdaságilag 
tovább fejlődik.

Lakatos	Béla	képviselő

Valamennyi ácsi lakosnak azt kívánom, 
hogy a szeretet ünnepét boldog családi 
körben tölthesse. A következő évre pedig 
sok sikert, és jó erőt kívánok, tizenegy éve 
az Önök szolgálatában.

Varga	József	Károly képviselő

Csak szép és jó dolgok történjenek Önök-
kel és nem csak így a karácsony környékén. 
A szeretet napjaira azt kívánom az ácsi la-
kosoknak, hogy békességben, szeretetben 
töltsék az év utolsó napjait, erőt gyűjtve a 
következő évre, amelyhez jó egészséget és 
szép eredményeket kívánok!

Moncz	Imre	képviselő

Szeretetteljes ünnepeket kívánok! A kará-
csony legyen olyan, amilyet megálmodtak 
és ne hiányozzon a meghittség, az össze-
tartozás öröme. 2010-re pedig azt kívánom 
Önöknek, hogy teljesüljenek álmaik.

Nyéki	Péter képviselő 

Az év legszebb napjai következnek, 
amely a békességről, a család, a rokonok 
és a barátok iránti szeretetről szól. Éljék át 
ezeket az érzéseket minél bensőségesebb 
hangulatban. Kellemes karácsonyi ünne-
peket és eredményekben gazdag új évet 
kívánok minden ácsi lakosnak, az Ácsi Hí-
rek olvasóinak. 

Rohonczi	József képviselő

Az Ácsi Hírek olvasóinak és minden ál-
lampolgárnak azt kívánom, hogy magunk 
mögött hagyva ezt az esztendőt, a kará-
csony szép ünnepe ragyogja be minden 
család életét, legyen nagyon boldog és 
eredményekben gazdag az új évük is.

Tóth	Győző képviselő 

Minden kedves ácsi lakosnak kívánok a 
családja körében eltöltött szeretetteljes, 
békés karácsonyi ünnepeket. Az új eszten-
dőben kísérjen mindenkit egészség, siker 
és egymás iránti tisztelet.

	Tóth	Károly	Péter	képviselő

A városvezetők és a képviselők jókívánságai az ünnepekre


