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Újévi köszöntő
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Ácsi Polgárok!
Néhány nappal a szeretet ünnepe után a 

2010. évet köszönthetjük. Szilveszter éjje-
lén – az év utolsó napján – megújult esély-
lyel indulunk neki, hogy szebbé és jobbá 
tegyük az új évet.

Értékelünk és tervezünk: számvetést ké-
szítünk a mögöttünk lévő évről és tervezzük 

az előttünk állót. Hisszük, hogy az új évben 
majd lesz elég erőnk és kitartásunk, hogy 
jobban menjenek dolgaink, kedvezőbben 
alakuljon az életünk. 

Számvetést én is készítettem, de rend-
hagyó módon nemcsak az előző, hanem 
az elmúlt hét évről, amióta az Önök válasz-
tása alapján polgármesterként tevékenyke-
dem. Elővettem a kétszer négyéves ciklust 
felölelő programokat, végignéztem a hét 
év testületi anyagait, átolvastam az Ácsi 
Hírek valamennyi számát, amelyben szin-
tén nyomon követhetőek az elmúlt időszak 
eseményei. Úgy érzem, hogy megnyugod-
va állapíthatom meg, hogy sok minden 
megvalósult a tervekből, amelyeket meg-
választásomkor vállaltam. Természetesen 
ez közös érdem a település polgáraival, az 
itt működő gazdasági és civil egységekkel, 
a képviselő-testülettel. 

Az új év beköszöntével most utoljára kö-
szönthetem Önöket, mert a következő ön-
kormányzati választáson már nem kívánok 
indulni. Szerettem és szeretem ezt a mun-
kát, de sohasem tekintettem annak. A pol-
gármesterség huszonnégy órás szolgálatot 
jelent számomra, mivel a városban hétköz-
napokon és ünnepnapokon is zajlik az élet, 
ami tevékeny közreműködést igényel. 

(Folytatás a 3. oldalon)

A máskor labdapufogtatástól, szurkolók 
buzdításától hangos sportcsarnok decem-
ber 18-án meghitt, bensőséges ünnepi 
hangulatot árasztott. Jó volt nézni a szé-
pen megterített, gyertyafényes asztalokat 
körülülő, ünnepi ruhába öltözött, tisztes-
ségben, becsületben megőszült és sok 
munkától bizony kissé megfáradt idős em-
berek kedves arcát. Az alaphangulatot Ady 
Endre csodálatos verse: a Karácsony adta 
meg, Németh Gyula, a Bartók Béla Műve-
lődési Ház és Könyvtár igazgatójának tol-
mácsolásában.

(Folytatás a 4. oldalon)

…„Nagyon kérlek benneteket, hogy szeressétek az öregeket…”
Szépkorúak karácsonya köszöntővel, zeneszóval

A csillagszórók is emelték az ünnep 
hangulatát

Az ácsi zeneiskola és Ács Város Ön-
kormányzata szervezésében január 
2-án ismét fergeteges újévi koncertre 
került sor a sportcsarnokban, amelynek 
házigazdája a Ritmus Koncert Fúvósze-
nekar volt, vezényelt Bánfi Balázs.

Johann Strauss: A cigánybáró című ope-
rettjének nyitánya vezette be és adta meg 
az alaphangulatot a koncerten szép szám-
mal megjelenő közönségnek. Időben és tér-
ben „tovább utazva” a zene hangjaival, kö-
vetkezett a Velencei karnevál témájára egy 

trombitavariáció, szólót játszott ifj. Bánfi 
Csaba. Csöbönyei Imre polgármester mon-
dott ezután újévi köszöntőt, sikert, boldog-
ságot, egészséget és békességet kívánva 
Ács lakosságának. Majd  folytatódott a 
hangverseny, mégpedig egy híres filmzene, 
John Williams amerikai zeneszerzőtől, a Ju-
rassic park. Nagyon kedves színfoltja volt a 
nagyszabású kulturális-zenés rendezvény-
nek Erkel: Hunyadi László operájából a Pa-
lotás, amelyet a lelkes ácsi fiatalokból álló 
tánccsoport adott elő nagy sikerrel. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Vezényel Bánfi Balázs

Nagysikerű újévköszöntő hangverseny 
vidám zenével, népszerű melódiákkal

Fotók: Nyéki János
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍRADÓ
Ács Város Képviselő-testülete soron kö-

vetkező, 2009. december 10-én megtartott 
ülésén az alábbiakról tárgyalt.

A polgármester tájékoztatást adott a két 
ülés közötti időszakban történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről, valamint 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról. E napirend keretében bejelentette: 
az ITD Hungary Kft. értesítését novem-
ber végén megkaptuk, hogy pályázatunk 
alapján elnyertük a „Befektetőbarát tele-
pülés” címet. A címmel együtt jogosultak 
vagyunk viselni az e célra készült logót, és 
felkerültünk az ITD honlapjára, így a Ma-
gyarországon befektetni szándékozó vál-
lalkozók tájékozódhatnak településünkről. 
Az ITD Hungary Kft., mint a minisztérium 
mellékintézménye, irányítja a nagy befek-
tetők letelepedését hazánkban. 

A napirend keretében elhangzott, hogy 
az Ipartestület által alapított Gombás Ist-
ván sportdíjat az idei évben az ácsi szü-
letésű triatlonista-Ironman versenyzőnek, 
Szőnyi Ferencnek ítélték.  Szőnyi Ferenc 
ez évben a mexikói világbajnokságon első 
helyet szerzett, mintegy 10 óra előnnyel. A 
sportdíj átadására 2009. november 28-án 
került sor a városi sportcsarnokban.

Az ivóvízellátási díj változása

A képviselő-testület elfogadta az ivóvízel-
látási, szennyvízelvezetési díj módosításá-
ról szóló rendeletet. A Vizák Kft. taggyűlése 
által előterjesztett díjjavaslatot elfogadva a 
testület 2010. január 1-től a 237 Ft/m3-ről 
249 Ft/m3-re növelte a díjat, amely 5,06%-os 
emelésnek felel meg. A szennyvízelvezetés 
és -tisztítás díjánál a Vizák Kft. nem terjesz-
tett elő díjemelési javaslatot, így a képvi-
selő-testület ennek mértékét változatlanul 
hagyta.

A térítési díjak változása

A képviselő-testület módosította a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó ellátások térí-
tési díját. A Süllős & Süllős Bt. kérelmében 
szereplő 12%-os emelés helyett 5%-os 
növelést fogadott el az étkezési normára 
és térítési díjra vonatkozóan 2010. január 
1-től. Ennek megfelelően az intézményi té-
rítési díjak a következők szerint változnak:

Fentieken túl a képviselő-testület az 
alábbiakról döntött:

– Elfogadta a Komárom-Bábolna Több-
célú Kistérségi Társulás és munkaszerve-
zete 2009. II. féléves munkájáról, a társulá-
si tanács döntéseiről, azok végrehajtásáról 
szóló beszámolót. 

– Elfogadta az önkormányzat 2009. évi 

költségvetését tartalmazó rendelet módo-
sítását, az előirányzatok átvezetéséről.

– Elfogadta a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ előirányzat módosítási kérelmét, 
amely az intézmény étkeztetési kiadásai-
nak fedezetére biztosít előirányzatot az ál-
talános tartalék terhére.

– Elfogadta a Gazdasági Ellátó Szerve-
zet létszámemelési kérelmét. 2010. január 
1-től a GESZ létszámát 13 főben határozta 
meg, úgy, hogy a karbantartói létszámot 1 
fő festő álláshellyel növelte.

– Megbízta a Bagolyvár épületének kül-
ső felújítása, múzeummá alakítása projekt 
közbeszerzési eljárásának lebonyolításával 
a Sugallat Kft.-t 300 e Ft+ÁFA díjazás el-
lenében. Elfogadta e napirend keretében a 
közbeszerzési eljárás szabályait tartalmazó 
eseti szabályzatot, valamint a közbeszer-
zési ajánlattételi felhívást.

– Elfogadta „A Komplex közoktatás-fej-
lesztés Ácson” projekt keretén belül a Gár-
donyi Géza Általános Iskola és Szakiskola, 
valamint a Jókai Mór Általános Iskola épí-
tési beruházására irányuló közbeszerzési 
eljárás szabályait tartalmazó eseti szabály-
zatot, valamint a közbeszerzési ajánlattételi 
felhívást. A napirend keretében az iskolák 
kiviteli tervének elkészítésével megbízott 
Partner Mérnöki Iroda Kft.-től kért és kapott 
tájékoztatást a képviselő-testület. A kép-
viselő-testület elhatározta – a tervellenőr 
és a tervező iroda között a polgármesteri 
hivatal közvetítésével megvalósított kap-
csolattartással – a kiviteli tervek javítását, 
hogy a lehető legrövidebb határidőn belül 
a közbeszerzési eljárás elindítható legyen. 
– Elfogadta a képviselő-testület 2010. évi 
munkatervét, amely a polgármesteri hivatal 
hirdetőtábláján kifüggesztésre került.

– Meghallgatta a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságot az intézmények 2009. III. negyed-
éves gazdálkodásával kapcsolatosan felme-
rült túllépésekről. Elhatározta, hogy a 2009. 
évi zárszámadás tárgyalásakor részletesen, 
egységes és táblázatban foglalt formátum-
ban megvizsgálja a túllépések indokoltságát.

– Elhatározta, hogy a Selye János Kórház 
gyógytornásza részére, terhestorna, baba-
mama torna és beteg babák tornáztatása 
céljából tartandó foglalkozások tartására 
és idejére a terhes tanácsadó helyiségét 
térítésmentesen biztosítja határozatlan 
időre, heti egy alkalommal. 

– Elhatározta, hogy a Komáromi utca 
megújult járdaszakaszán esővíz-elveze-
tés kiépítésének tervezési költségeire 500  
e Ft-ot különít el, amelynek fedezete az ál-
talános tartalék.

A képviselő-testület zárt ülés keretében 
lakáskérelmeket tárgyalt.

Dr. Malomsoki István jegyző

Teljes térítési díj (Ft/adag)
1. Iskolai ellátás 
– ebéd (menza) 345
– tízórai + ebéd + uzsonna (napközi) 513
2. Óvodai ellátás
– tízórai + ebéd + uzsonna  435

M  E  G  H  Í  V  Ó
Ács Város Önkormányzata január  

28-án (csütörtökön) 15 órai kezdettel 
képviselő-testületi ülést tart a városháza 
nagytermében.

Napirendi pontok:
1.  Jelentés a két ülés közötti időszak-

ban történt fontosabb események-
ről, intézkedésekről, valamint a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtá-
sáról. Előterjesztő: a polgármester

2.  Az Ácsi Kinizsi Sportkör beszámoló-
ja a 2009. évi működéséről. Előter-
jesztő: a sportkör elnöke

3.  Ács Város Önkormányzatának 2010. 
évi költségvetési vitája (I. forduló).       
Előterjesztők: polgármester, pénz-
ügyi osztályvezető

4.  2010. évi rendezvénynaptár jóváha-
gyása. Előterjesztő: Kulturális, Ifjú-
sági és Sportbizottság elnöke

5.  A köztisztviselők teljesítmény-köve-
telményeinek alapját képező 2010. 
évi célok meghatározása. Előter-
jesztők: polgármester, jegyző

6. Egyebek
Csöbönyei Imre polgármester

Ács Város Önkormányzata fenntar-
tása alá tartozó 

Gazdasági Ellátó Szervezet, Ács

PÁlyÁzAToT HIRDET
műszaKi csopoRtvEzEtő
MUNKAKÖR BETÖlTéSéRE.

A foglalkoztatás jellege: határozatlan 
idejű teljes munkaidős közalkalmazotti 
jogviszony

Pályázati feltételek: 
– középfokú iskolai végzettség
– B kategóriás jogosítvány
–  magyar állampolgárság, cselekvőké-

pesség, büntetlen előélet
–  előnyt jelent műszaki területen szer-

zett szakmai tapasztalat, valamint jó 
kommunikációs készség 

Feladatai: 
–  az önkormányzati épületek állapotá-

nak figyelemmel kísérése,
– éves karbantartási terv készítése,
–  karbantartói csoport munkájának 

irányítása
Illetmény megállapítása: a közalkal-

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény szerint

A munkakör betölthető 2010. március 
1-től.

A pályázat 2010. január 31-ig postai 
úton a Gazdasági Ellátó Szervet, Ács, 
Gyár u. 23. címre nyújtható be. 

Benyújtandó: önéletrajz, végzettséget 
igazoló dokumentumok másolata

A pályázattal kapcsolatosan további 
információ a 34/385-343-as telefonszá-
mon kérhető.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Köszönök minden segítséget, bíztatást 

és a jószándékú építő kritikát is, amit ez-
idő alatt kaptam. A nemtelen és arctalan 
támadások megviseltek ugyan, de tiszta 
lelkiismerettel igyekeztem túltenni azokon 
magam. 

A 2009-es esztendőben – úgy, mint a 
többi évben is – a képviselő-testület a 
munkájával a várost szépítette és gazda-
gította. Az elvégzett munkák eredményeiről 
és problémáiról az újságok hasábjain fo-
lyamatosan tájékoztattuk Önöket. Össze-
foglalóan megállapítható, hogy jó évet 
zártunk. Megindult az iparfejlesztés a 
településünkön. Az adósságállomány is 
jelentősen csökkent, hitelképességünk 
helyreállt és a további fejlődés akadályai el-
hárultak. Településünkön szétnézve, most, a  
2010-es év legelején bizton állíthatjuk, hogy 
a város szó nemcsak fogalom maradt, de 
élhető kisvárosi hangulat és vonzó szol-
gáltatói rendszer alakul ki folyamatosan. 
Megszépültek és tovább szépülnek intéz-
ményeink, új élelmiszeráruház nyílt meg és 
további fejlesztés is várható. Növekedett a 
zöld terület, több parkot is kialakítottunk, 
amelyek közül a Kegyeleti-parkot a város 
központjában Kossuth Lajos szobra gaz-
dagítja. De nemcsak anyagi javakban, ha-
nem szellemiségünkben és kultúránkban is 
fejlődtünk. Városunk évről évre színvonalas 
programokat, fesztiválokat is szervez. 

Mit várhatunk a 2010-es esztendőtől?
A munka és a szorgalom mellett ahhoz, 

hogy sikereket érjünk el, fontos, hogy az 
új évben is figyeljünk egymásra, észreve-
gyük és megőrizzük értékeinket, segítsük 
a városért dolgozókat. Így olyan város-
ban élhetünk, amely az otthonunk. Tudjuk, 
hogy nem jók az ország gazdasági mutatói 
és a világválság hatására az év folyamán 
munkahelyek szűntek meg. Sok területen 
várhatók megszigorítások és ezáltal ne-
hezebbé válnak mindennapjaink. Az ön-
kormányzatok is kevesebb forrást kapnak 
feladataik ellátásához, amely a szolgáltatá-
sok színvonalát befolyásolja. 

Tisztelt lakosok!
A problémák ellenére is mindent elköve-

tünk, hogy szűkebb közösségünkben itt, 
Ácson továbbra is jó légkörben élhessünk. 
Mindannyian a legfontosabb célra: a tele-
pülés és a lakosság érdekeinek előmoz-
dítására törekedjünk, még ha ez sokszor 
nehéz is. Bölcsesség, mértékletesség, be-

csület, összefogás és tenniakarás – úgy ér-
zem, ezen értékek mentén haladva érhetjük 
csak el kitűzött céljainkat. A célunk pedig 
továbbra is kiegyensúlyozottan működtet-
ni az immár várossá vált településünket, az 
intézményhálózatot, amely nem kis feladat. 
A takarékossági intézkedéseket úgy kell 
folytatnunk, hogy az eddig elért szakmai 
színvonal ne szenvedjen csorbát. Úgy hi-
szem, jó irányban haladunk, céljainkat jól 
határoztuk meg, és ezt az irányt kell követ-
nünk terveink megvalósításához. Az Önök 
bizalmából és segítségével ezt fogjuk ten-
ni az élhetőbb város érdekében. A közös 
gondolkodás döntő fontosságú városunk 
jövője szempontjából. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Hiszem, hogy a testület a város valameny-

nyi polgárával együtt nyertese lesz a 2010-es 
évnek. Hiszem, hogy sikerül új munkahe-
lyeket teremtenünk, felpezsdíthetjük a köz-
életet, pályázatok útján tovább szépíthetjük 
középületeinket, új arculatot tudunk adni 
városunknak. Okos, takarékos gazdálko-
dással olyan várost építhetünk, ahol jó élni. 
Itt az alkalom, hogy köszönetet mondjak 
minden jó szándékú ácsi polgárnak, gaz-
dasági egységnek, civil szervezetnek, akik 
elősegítették településünk várossá válá-
sát és folyamatosan azon munkálkodnak, 
hogy épüljön, szépüljön környezetünk. Ez 
az év a választások éve is lesz. Az év első 
felében országgyűlési képviselő választá-
sokra kerül sor, majd a második félévben 
önkormányzati képviselőket választunk. 
Kérem és javasolom a tisztelt választópol-
gároknak, hogy a legjobb meggyőződésük 
szerint, befolyásolás-mentesen mérlegel-
jenek és döntsenek, hogy választásukkal 
az ország jövőjét és ezzel együtt települé-
sünk fejlődését szolgálják. Őszinte szívvel 
kívánom valamennyi ácsi lakosnak, hogy 
a 2010-es év boldog és sikeres legyen. 
Gyarapodjanak anyagiakban, tudásban és 
élményekben, mert egy várost a sikeres 
polgárai teszik naggyá. Kívánom, hogy a 
jövőben is találják meg a közös célokhoz 
vezető legjobb megoldásokat, hogy erőin-
ket egyesíteni tudjuk településünk fejlesz-
téséhez.

Kívánok mindannyiuknak jó egészséget, 
derűs és békés napokat a 2010-es eszten-
dőre. Boldog újévet kívánok minden ácsi la-
kosnak és minden kedves újságolvasónak!

Csöbönyei Imre
polgármester

Újévi köszöntő Nagysikerű újévköszöntő 
hangverseny vidám zenével
(Folytatás az 1. oldalról)

 A szünet előtt Johannes Brahms: V. Ma-
gyar tánc koncertfúvószenekari változa-
ta varázsolta el a közönséget. A koncert 
második részében is úgy állították össze 

a zeneszámokat, hogy mindenki megta-
lálja a számára legkedvesebb dallamokat, 
melódiákat. Vittorio Monti Csárdása fúvós-
zenekari köntösbe öltöztetve szintén telita-

lálat volt, klarinéton szólót játszott Kónya 
Judit. A trombita és klarinét szóló mellett 
megszólalt a tuba is ezen az estén Fritz 
Kröpsch: A pince mélyén című tubavariá-
ciójában, szólót játszott Knizner István. 
Nem hiányozhatott a nagy közönségsikerű 
koncert repertoárjából a Radeczky-induló, 
és Ács város indulója sem. 

Világhíres dallamok, nagyformátumú fú-
vószenekarra hangszerelt művek, táncos 
polkák, magyar táncok, népszerű melódiák 
töltötték be a sportcsarnok falait és a közön-
ség lelkét is kellemesen átjárták bizonyára a 
zene hangjai a 2010-es év második napján.

Hagyományos ökumenikus imahét
Az új év első heteiben hagyományosan megtartottuk az ökumenikus imahét alkalmait.
Január 13-án, szerdán 17 órakor a katolikus templomban gyülekeztünk össze a ke-

resztyénség egységéért, békességért, a világért, nemzetünkért és városunkért imád-
kozni.

Január 20-án, szintén szerdán 17 órakor a református templom lesz a közös elmél-
kedés, igére figyelés, imádság helyszíne. 

Minden testvérünket és minden ácsi embert szeretettel hívunk és várunk!

A híres kánkán is nagy sikert aratott

Megszólalt a tuba is Knizner István 
előadásában
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(Folytatás az 1. oldalról)
Ács Város Önkormányzata minden év-

ben megszervezi a településükön élő het-
ven éven felüli állampolgárok karácsonyi 
ünnepségét. Hétszázhatvan hetvenéven 
felüli idős ember kapott meghívót és gaz-
dagon megrakott ajándékcsomagot. Csak 
tisztelettel és elismeréssel kell szólni a ki-
váló szervezésről, rendezésről. Csöbönyei 
Imréné, Paksiné Szabó Tünde és Soós Pi-
roska, valamint a lelkes segítőik, a hivatal 
munkatársai mindent megtettek ezúttal is, 
hogy minden a legnagyobb rendben men-
jen és hogy mosolyt tudjanak az idős em-
berek arcára varázsolni, akik közel négy-
százan részt is vettek az ünnepségen. 

A szép karácsonyi műsorról a Jókai Mór 
Általános Iskola tanulói gondoskodtak, 
előadásukkal igazán örömet varázsoltak 
az idősek szívébe. Ünnepi köszöntőt mon-
dott Csöbönyei Imre polgármester, szavai, 
gondolatai mély érzelmet sugároztak, ame-
lyek az emberségről, a szeretetről szóltak. 

– Önökért is építjük, szépítjük a várost, a 
jelen és a jövő érdekében. Önök nélkül ez 
a település elképzelhetetlen, hiszen Önök 
azok, akik a legtöbbet tettek, áldozatválla-
lásukkal, szorgos, becsületes munkájukkal 
– mondta többek között a városvezető. 

Tájékoztatta a vendégeket röviden arról is, 
hogy milyen fejlesztések valósultak meg, 
illetve milyen beruházások várhatók a vá-
ros további fejlődése érdekében. Beszélt 
továbbá az év legszebb ünnepe kapcsán 
a szeretet megújító erejéről, amely akkor is 
egybetart, amikor már nem lehetnek közöt-
tünk imádott szeretteink. Nagy sikere volt 
Szűcs Józsefnének és Edeházi Antalnénak, 
akik szívbe markolóan szép versekkel aján-
dékozták meg a jelenlévőket. 

Az már csak hab volt a tortán, amikor 
színpadra lépett a Zsadon Andrea, Szol-
noki Tibor művészpáros, akiket Körmendi 
Péter kísért orgonán. Csodálatos hangjuk 
bejárta a sportcsarnok minden zegét-zú-
gát és eljutott az idősek szívéig, hiszen 
olyan közismert, közkedvelt, örökzöld slá-
gerek szólaltak meg, amelyek bizonyára 
visszarepítették a szépkorúakat fiatal éve-
ikhez, ha csak rövid időre is. A bőséges 
ajándékcsomag mellett megvendégelte 
Ács Város Önkormányzata finom ebéddel 
is a város idős lakóit és bizonyára szép 
emlékként őrzik azt a pár órát, amellyel az 

önkormányzat kedveskedett karácsony 
közeledtével. Nagyon jól érezte magát Pék 
Mihályné Erzsike néni és Czipó István-
né Magdika néni is az ünnepségen, akik 
egyébként barátnők is és nagyon várták 
ezt a napot. Minden évben eljönnek és 
szeretnének a következő karácsonyi ün-
nepségen is részt venni – mondta nevetve 
a 78 éves Pék Mihályné. Véleményük sze-
rint nagyon szép gesztus az önkormányzat 
részéről, hogy a gazdasági válság ellenére 
is megemlékeznek a település idős embe-
reiről és ilyen szép kiszolgálásban része-
sülhetnek. Nagyon tetszett ezúttal is a ze-
nés karácsonyi műsor, amelyet a fővárosi 
színészektől hallottak, de legalább ennyire 
szép volt az iskolások műsora – mondták, 
amikor odatelepedtem hozzájuk. Jó volt 
velük találkozni, jó volt velük beszélget-
ni, hiszen hiába vagyunk már felnőttek, 
ezekben az idős emberekben a szüleinket 
látjuk, őket tiszteljük, mert vagyunk jóné-
hányan, akik a szülők közelségét már nem 
élvezhetik... Az idősek karácsonya ezért is 
volt szép és meghitt.

…„Nagyon kérlek benneteket, hogy szeressétek az öregeket…”
Szépkorúak karácsonya köszöntővel, zeneszóval

Az idős emberek élvezték a gyerekek műsorát, illetve a művészek előadását

Farkas Csabáné szolgálja fel a finom ételt Az idős „hölgykoszorú” örömmel vett részt az ünnepségen

zsadon Andrea és Szolnoki Tibor
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December 14-én került sor ünnepi 
külsőségek között a felújított napközi-
otthonos óvoda bemutatására, amelyen 
részt vettek a kivitelező munkatársai, 
projektmenedzserek, Csöbönyei Imre 
polgármester, Csányi Józsefné alpol-
gármester, dr. Malomsoki István jegyző, 
dr. Fülesné Balogh Anita aljegyző  és 
több képviselő. 

A témával kapcsolatban annyit kell tudni, 
hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Közép-Dunántúli Operatív Program tá-
mogatási rendszeréhez Ács Város Önkor-
mányzata pályázatot nyújtott be „Komplex 
közoktatás-fejlesztés Ácson” címmel. A 
KDOP-5.1.1/2F-2f-2009-0015 jelű pályá-
zatot a Regionális Operatív Programok Irá-
nyító Hatóság vezetője 206.825.876 forint 
összegű támogatásra érdemesnek ítélte. 

A projekt összköltsége: 229.806.526 
forint. Az igényelt támogatás összege: 
206.825.876 forint, saját forrás: 22.980.650 
forint. A projekt teljes költségvetése magá-
ba foglalja a projekt során végrehajtott be-
ruházásokat, infrastrukturális fejlesztése-
ket akadálymentesítéssel, IKT technológia 
fogadására alkalmas helyiségek kialakítá-
sával. Az óvoda felújítására, bővítésére vo-
natkozó elem beruházási költsége 35 millió 
forint. 

Az előzményekről annyit kell tudni, hogy 
a fejlesztés első projekteleme az Összevont 
Napköziotthonos Óvodát érinti. A pályázat 
keretében az Összevont Napköziotthonos 
Óvoda székhelyén, az Óvodaköz 2. szám 
alatt került sor a fejlesztésre. Az intézmény 
része a székhely mellett egy tagintézmény, 
így az óvoda összesen 245 férőhellyel mű-
ködik, jelenleg 221 gyermeket fogad tíz 
csoportban. 

Csöbönyei Imre polgármester tájékoz-
tatást adott a meghívott vendégeknek a 
megvalósult projektről és külön szólt arról, 
hogy a beruházásnak köszönhetően javulni 
fog a nevelés színvonala az intézményben, 
egyenlő esélyeket teremtve valamennyi 
gyermek számára. Tájékoztatásul azt is 
elmondta, hogy az óvodában két csoport-
szobával bővült az épület, elkészült az 
épületrész energetikai korszerűsítése és 
modernizációja, mindez a legújabb kori el-
várásoknak megfelelően. Lényeges kérdés 
volt a bővítéssel kapcsolatban, hogy kivál-

tották a nem megfelelő méretű szükségter-
met, másrészt csoportok átszervezésével 
a létszám jobb elosztása is sikerült, kapa-
citásbővítés nélkül. A szükségterem kivál-
tásával olyan foglalkoztató helyiség került 
kialakításra, amelyben a hátrányos helyze-
tű és sajátos nevelési igényű gyerekek szá-
mára lehetőség lesz egyéni fejlesztésekre. 

A már említett pályázat keretében meg-
kezdődik a felújítás és a bővítés ez évben a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakis-
kolában, valamint a Jókai Mór Általános Is-
kolában is – tájékoztatott Csöbönyei Imre. 

Bemutatták a felújított napköziotthonos óvodát

Csöbönyei Imre megmutatta a vendégeknek az új helyiségeket

Hatodik alkalommal rendezte meg az Ácsi Kossuth Lajos  
Asztaltársaság december negyedikén Szalai Bálint éttermé-
ben a Mikulás-estet, amelynek ezúttal is az volt a célja, hogy 
a település nehéz helyzetben élő állampolgárainak, csalá-
doknak segítsenek, hogy az ünnepek előtt támogatásban 
részesüljenek. 

– Ha többen összefogunk, többet tudunk juttatni – állítja határo-
zottan Nagy Irén, az Ácsi Kossuth Lajos Asztaltársaság elnöke, aki 
azt is elmodta, hogy a társaságuk programjában kiemelt szerepet 
kap a nehéz helyzetbe kerültek segítségnyújtása. 

A Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói ünnepi műsorral 
kedveskedtek az est résztvevőinek, majd a református énekkar 
lépett fel. A vacsora után zenés, táncos bemutatkozás követke-
zett. A jótékonysági rendezvény eredményes volt – tudtuk meg 
Nagy Iréntől, aki azt is hozzátette, hogy évről évre ugyanazok 
jönnek el és adományokkal, felajánlásokkal, tombolavásárlással 
segítik a nemes cél megvalósítását. Egyre több a rászoruló a 
településen, mondta szomorúan a társaság elnöke, de sajnos 
mindenkinek nem tudnak segíteni. 

Ezúttal az adományokból befolyt összegből hat beteg ember-
nek segítettek a gyógyszerellátásban, tíz nagycsaládos – akik 

nagyon rossz anyagi körülmények között élnek – kapott élel-
miszercsomagot, nyolc-tíz fő ebédfizetéséhez járultak hozzá és 
két családnak tüzelőt juttattak. 

„Ha többen összefogunk, többet tudunk juttatni”
 Mikulás-est jótékonysági céllal

A református kórus Nagy Ildikó vezetésével
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Igaz, hogy a szokásos közmeghallga-
tást minden év novemberében kell az 
önkormányzati rendelet szerint megtar-
tani, amelyet a hivatal vezetése rendre 
le is vezényelt. A részletes beszámoló 
felölelte az egész 2009-es évet, szólt 
feladatok teljesítéséről, amelyek tulaj-
donképpen markánsan meghatározhat-
ják a következő időszak terveit, céljait. 
Így ennek megismerése nagyon is 
aktuális, hiszen egy új év keződött.

Szép számmal meg is jelentek a város 
lakói a közmeghallgatáson, ahol elsőként 
Csányi Józsefné alpolgármester az önkor-
mányzat munkájáról, elért eredményekről, 
tervekről beszélt. 

A gazdálkodásukkal kapcsolatban azt 
emelte ki, hogy kiegyensúlyozottabb lett, 
de továbbra is fontos feladat az intézmé-
nyek költségvetésének szigorúbb betar-
tása, a takarékos és fegyelmezett gazdál-
kodás. Az adósságállományuk 600 millió 
forintról 300 millió forintra csökkent. Szólt 
a beruházások és fejlesztések helyzetéről, 
alakulásáról. 

Kiemelte az oktatási intézmények inf-
rastruktúrájának fejlesztését, a Nyárfa utca 
felújítását, a Bagolyvár külső felújítását, 
amely a Leader-pályázaton nyert 23 millió 
forintnak köszönhetően valósulhat meg.  A 
polgármesteri hivatal bővítésére, korszerű-

sítésére és akadálymentesítésére 100 millió 
forintra nyújtottak be pályázatot. Tájékoz-
tatta a jelenlévőket, hogy a Komáromi úton 
a járdaépítést több szakaszban, először a 
legforgalmasabb útszakaszon kell megol-
dani, a csapadékvíz elvezetésével együtt. 
A Fő utca gyalogos átkelőinek terveztetése 
megtörtént, a kivitelezés tavaszra várható. 
A buszmegállók számának bővítését kis-
térségi pályázat keretében oldják meg. A 
Szociális Alapszolgáltatási Központ épü-
letének korszerűsítése folyamatban van. 
Az önkormányzati fejlesztések mellett más 
cégek is terveznek beruházást Ácson – tet-
te hozzá az alpolgármester.

Beszámolóját úgy folytatta, hogy az ön-
kormányzatnak  kiemelt feladatai vannak az 
egészségügy terén: a háziorvosi, fogorvosi 

és védőnői státuszok betöltése, a rendelők 
állapotának felülvizsgálata, korszerűsíté-
se. A minilabort áthelyezték az Óvoda-közi 
egészségházba, így megoldódott annak 
akadálymentes megközelítése. Szintén ki-
emelt feladat a szociális ellátás a városban. 
Nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a gaz-
dasági válság, a munkahelyek megszűné-
se miatt nehéz helyzetbe kerülő családok 
anyagi gondjain segítsenek. A rendszeres 
és eseti szociális ellátásra, pénzbeni támo-
gatásra eddig 35 millió forintot költöttek. 
Szólt még az alpolgármester a közműve-
lődésről, a sportról és a közbiztonság hely-
zetéről is.

Az önkormányzat fejlesztési elképzelé-
seit, terveit így foglalta össze: hatékony 
gazdálkodás, stabil anyagi helyzet megte-
remtése, az elnyert pályázatok kivitelezése, 
újabbak benyújtása. Az ipari parkban be-
fektetők felkutatása, vállalkozók segítése. 
Az úthálózat fejlesztése: kerékpársáv kiala-
kítása, járda, közúti átkelők és a Duna-part 
rendbetételének megkezdése.

Beszámoltak a bizottságok is 
Környezetvédelmi, településfejleszté-

si feladatok
A Környezetvédelmi, Településfejleszté-

si és Városszépítő Bizottság elnöke, Petró 
Tibor számolt be a nyilvánosság előtt a 
bizottság 2009. évben végzett munkájá-

ról. Kiemelte, hogy a legnagyobb válto-
zás a kommunális hulladék elszállítása 
során lesz a következő év elején. 2010. 
május 31-ig elkészül hét darab hulladék-
sziget és egy hulladékudvar a települé-
sen. A városszépítő feladatok felsorolá-
sánál külön utalt arra Petró Tibor, hogy 
a városközpont kialakítása és a Fő utca 
átépítése a legfontosabb városszépítő 
feladatok között szerepel, a pályázatok 
kihasználásával. 

Az egészségügyi  bizottság feladata 
segíteni a rászorulókon

Az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság elnökének, Varga József Károlynak a 
beszámolójából az derül ki, hogy nagyon 
sokrétű feladattal szembesülnek, különö-
sen a szociálisan rászorulók megsegítése 
során kell megtalálni a legjobb megoldást. 
Erre a célra az önkormányzat 21 millió fo-
rintot biztosít a bizottság számára. 

2009 egy ellentmondásos és változa-
tos év volt

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 
2008. november – 2009. október közötti 
időszakról számolt be a közmeghallgatá-
son. Csuka László, a Pénzügyi és Gazda-
sági Bizottság elnökének beszámolójában 
markánsan fogalmazódik meg az is, hogy 
Ács városának a zökkenőmentes gazdál-
kodásához 1 millárd forint körüli bevétel 
szükséges. Ez eddig általában év végére 
sikerült is, idén már félév elteltével ebben 
a magasságban járt a költségvetésük. Ez 
persze nem jelenti azt, hogy mindenre van 
pénz. Az önkormányzat korábban vállalt 
kötelezettségeinek ugyanis eleget kell 
tenni. Finanszírozni kell azokat a fejleszté-
seket, amelyeket elhatároztak, biztosítani 
kell a pályázati önerőket és az új pályá-
zatok előkészítése is jelentős összegeket 
emészt fel. Az intézmények fenntartása is 
egyre többe kerül és a magasabbra ter-
vezett úgynevezett dologi kiadások sem 
fedezik a felmerülő kiadásokat. (A bizott-
ságok részletes beszámolójának későbbi 
számunkban adunk helyet. – A szerk.)

Vélemények, észrevételek 
A közmeghallgatáson, ahogy lenni szo-

kott, az önkormányzat lakossági tájékoz-
tatója után következtek a hozzászólások. 
Igazából nem volt nagy az aktivitás, mind-
össze hárman kértek szót, akik elmond-
ták véleményüket, hangot adtak észre-
vételeiknek. Elhangzott, hogy a Dózsa 
György utcában már nem lehet közle-
kedni, a Kossuth – Bartók Béla út sarkán 
életveszélyes a közlekedés. Kritikaként 
fogalmazódott meg az elhanyagolt utak, 
járdák, útszélek, az utak építésénél hiá-
nyolják az ellenőrzést, a vízelvezetés 
több helyen sem megoldott és a közvilá-
gítással sem elégedettek. Vannak olyan 
utcák, ahol több hétig nem volt közvilá-
gítás. 

Takarékos és fegyelmezett gazdálkodás 
Vélemények, észrevételek a közmeghallgatáson

Dr. Csekő Elemér is elmondta vélemé-
nyét, észrevételeit

Szűcsné zsidi Piroska több témában is 
hozzászólt

Csányi Józsefné alpolgármester adott 
tájékoztatót 
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A megyei közgyűlés döntése értelmé-
ben „Komárom-Esztergom Megyéért 
Díj” kitüntető elismerésben részesült 
az Ácsi Kossuth Lajos Asztaltársaság, 
akik a díjat ünnepi külsőségek között 
vették át Tatabányán december 17-én  
dr. Völner Páltól, a megyei közgyűlés 
elnökétől. 

A méltató beszédben egyebek mellett 
elhangzott: – Kossuth Lajos 1892-ben 
díszpolgári címet kapott Ácson. Ez az 
esemény lökést adott a társaság alakulá-
sának, 1905-ben felavatták háromméteres 
zászlójukat. A zászlót őrző család március 
15-én, 1956 után pedig október 23-án is 
kitűzte. Az így életben tartott Kossuth-kul-
tusz eredményeként 2004. április 24-én 
alakult ismét újjá az Ácsi Kossuth Lajos 
Asztaltársaság harminc alapító taggal, 
akik a település szinte valamennyi társa-
dalmi rétegét képviselik. Első és legfőbb 
célkitűzésük az volt, hogy öt éven belül, 
közadakozásból szobrot állítsanak név-
adójuknak, az első felelős magyar kor-
mány pénzügyminiszterének, Kossuth 
Lajosnak. Kitartó gyűjtőmunka eredmé-
nyeként 2009. március 15-én a szobor, 
amely Nagy Benedek móri szobrász alko-
tása, átadásra került. 

Az asztaltársaság tagjai aktív résztvevői, 
alakítói a helyi közéletnek. Fórumokat szer-
veznek különböző témákban, nagy hang-
súlyt fektetnek a település környezetének 
védelmére. Az ifjúságot is bevonják társa-

sági életükbe. „A mi 48-unk” címmel a te-
lepülésre vonatkozó egyházi, levéltári ada-
tokkal három ízben is tartottak előadást, 
valamint felújították a ’48-as honvéd síro-
kat. Orgonahangverseny szervezésében és 
anyagi támogatásában is tevékenykednek. 
Szoros kapcsolatot ápolnak a Kossuth 
Szövetséggel, a Pesterzsébeti Kossuth 

Társasággal, valamint Monokkal és a Rá-
kóczi Szövetséggel. 2009 októberében 
gyásztábla avatásával emlékeztek meg az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc 
Aradon kivégzett vértanúira, valamint a for-
radalom ácsi eseményeire – hangzott el a 
méltatásban. 

N. l. zs. 

„Komárom-Esztergom Megyéért Díj” 
az Ácsi Kossuth Lajos Asztaltársaságnak

Az Ácsi Kossuth lajos Asztaltársaság rangos díjat vehetett át munkájáért

FFotó: Pohlmüllner Tamás

Nagyon érdekes téma megvitatására került sor december 
18-án a Bálint étteremben. Az Erdőgazdálkodó Munkaadók 
Szövetsége (EMSZ) által kezdeményezett konferencia témája 
az erdőgazdálkodás finanszírozása volt. Ennek megrende-
zéséhez a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
pályázatán nyertek támogatást.

Ezen az összejövetelen részt vett dr. Petrasovits Anna, aki elnö-
ke az EMSZ-nek, és előadóknak kérték fel Keresztes Györgyöt, 
a HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgató-helyettesét, 

Milasovszky Zoltánt, a MVH Közvetlen Támogatások Igazgató-
ságok Erdészeti Támogatások Osztálya osztályvezetőjét, Puskás 
Mihályt, a Tiszántúli Első Hitelszövetkezet ügyvezetőjét, Telegdy 
Pált, a Magyar Erdőgazda Szövetség elnökét.

Részt vett a város vezetése részéről Csöbönyei Imre polgár-
mester, dr. Fülesné Balogh Anita aljegyző, valamint a képviselők 
közül Varga József Károly és Rohonczi József. Csöbönyei Imre 
köszöntötte a rendezvény résztvevőit és úgy fogalmazott, hogy 
nagyon jó elgondolás, hogy ezt a fontos témát felkarolták a szak-
emberek és örült, hogy Ács városa ad otthont ennek a konferen-
ciának. 

Dr. Petrasovits Anna nyitotta meg a tanácskozást, aki röviden 
szólt arról is, hogy miért is van szükség egy újabb erdészettel fog-
lalkozó civil szervezet létrehozására. Kiemelte azt is, hogy az Agrár 
Munkaadók Szövetségének társszervezeteként hatékonyan tud-
ják az erdészeti szakmát bekapcsolni a munkaadói képviseletbe. 
Keresztes György előadásában elhangzott egyebek mellett az is, 
hogy a finanszírozás folyamatosságától függ az erdők állapotának 
fenntartása és nem utolsó sorban a munkahelyek megteremtése. 
Puskás Mihály a hitelszövetkezetekről és a speciális, erdőgazdál-
kodás finanszírozásában érdekelt hitelszövetkezet felállításának 
lehetőségéről beszélt. Telegdy Pál a magán-erdőgazdálkodókat 
érintő támogatásokról szólt, illetve a támogatási rendszer hibáiról 
és a finanszírozási nehézségekről. Milasovszky Zoltán a 2010-es 
évre kiírt támogatásokról is adott tájékoztatót, amely kecsegtető 
lehet a jövőt illetően az érintetteknek. Az előadások után a kon-
ferencián résztvevőknek volt lehetőségük kérdéseiket feltenni az 
előadóknak.  N. lakics zsuzsa

Konferencia az erdőgazdálkodás finanszírozásáról

A szakemberek több témában is tájékoztatást adtak
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A karácsony meghitt ünneplésére gyűlt 
össze iskolánk apraja-nagyja és a szép 
számú vendégsereg december 17-e 
délutánján.

Iskolánk több éves hagyománya immár, 
hogy e jeles ünnepen a 4. osztályos tanu-
lóink adnak műsort.

Megnyitásként az énekkarosok előadá-
sában felcsendült néhány karácsonyi ének, 
majd A kis gyufaárus lány szívhez  szóló 

története elevenedett meg a színpadon. 
A több hetes kitartó és fáradtságos mun-
kának köszönhetően diákjaink színvonalas 
színpadi játékot mutattak be. A díszletek, 
a jelmezek, a projektorral megjelenített, ki-
vetített képek tették még színesebbé ezt a 
bemutatót.

A műsor második felében könnyedebb, 
vidámabb; zenei betétekkel gazdagított je-
lenet bemutatására került sor.

Ízelítőt kaphattunk a klarinét és fuvo-

la hangszereken tanuló gyerekek zenei 
játékából is, ami egyedivé tette az elő-
adást.

A közös(en elénekelt) dal a sok kis gyer-
tya fénye mellett meghittséggel töltötte be 
a termet, s szívünket egyaránt.

Ezen a délutánon egy szívet melengető, 
kedves előadás részesei lehettünk.

Horváthné Borvendég Teréz
Ódorné Gede Tímea
Sulyokné Szeitl Rita

Karvaj Jánosné
tanító nénik 

Gárdonyis 
sikerek

 
November huszonnegyedikén Ko-

máromban a Feszty Árpád Általános 
Iskola rendezett mesemondó versenyt, 
melyen Csordás Bence negyedik „a” 
osztályos tanuló a harmadik helyezést 
érte el.

 
December tizenegyedikén Tatabá-

nyán a Váci Mihály Általános Iskola vá-
rosi-kistérségi mesemondó versenyen 
Kalla Sándor Mátyás negyedik „a” 
osztályos tanuló a második helyezést 
kapta meg.

A Jókai Mór Általános Iskola december 
19-én rendezte meg a hagyományos kará-
csonyi ünnepségét az iskolában, amelyen 
a tanulók mellett ott voltak szülők, nagy-
szülők, hogy az év legszebb ünnepe előtt 
közösen is karácsonyozzanak. Részt vet-
tek a meghitt rendezvényen a pénzásási 
nyugdíjasok is, így több mint száz vendég 
előtt adták elő kiváló műsorukat a gyere-
kek, amely hangulatában, előadásmód-
jában nagyon jól illeszkedett az esemény 
fontosságához. Nagy Ferencné a hagyo-
mányos karácsonyi ünnepségre mindig 
készül tanulságos mesével, ezúttal is egy 
igen találó történetet mondott el a magyal-
tündérről, akivel senki nem akart játszani, 
vagy beszélgetni, hiába voltak gyönyörű, 
piros bogyói, mégpedig azért, mert szúrós 
volt. Mérgében még több tüskét növesz-
tett a leveleire. Aztán a karácsonymanó 
arra intette – lerövidítve a történetet –, 
hogy közeleg a karácsony és ekkor sen-
kinek nem szabad mérgelődnie. – Békülj 
meg magaddal és a tüskéiddel! – taná-
csolta a karácsonymanó. A magyaltündér 
elgondolkozott ezen és úgy döntött, hogy 
bohócnak öltözködik. A tündérek és az 
állatok hamarosan rádöbbentek, hogy a 

magyaltündér nem is olyan szúrós, hanem 
bájos és vidám teremtés. Az emberek is 
ezt gondolták, ezért vágtak a magyal pi-
rosbogyós ágaiból és vitték haza, hogy 

karácsonykor a házaikat díszítsék vele, a 
magyaltündér nagy örömére. Tanulságos 
és elgondolkoztató történet  gyerekeknek, 
felnőtteknek egyaránt...

Tanulságos mese a magyaltündérről...
a Jókai-iskolában

Az ünnephez illő műsor mellett tanulságos mesével is készült Nagy Ferencné (kis 
képen)

Karácsonyi ünnepség a Gárdonyi-iskolában

A gyerekek előadása nagy sikert hozott
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Gyülekezetünkben, mint sok más re-
formátus gyülekezetben is, immár hagyo-
mánnyá vált, hogy december 24-én, szent-
este a hittanos gyermekek szolgálnak az 
ünnepi istentiszteleten. November végén, 
december elején már kérdezik is: „Fogunk 
szerepelni? Mi lesz a szerepem?” Remé-
lem, a nagyobbak már tudnák, mit monda-
nék erre! Volt is, aki az ilyen kérdést feltevő 
társára rászólt: Nem szereplés az, nem tu-
dod? Hanem szolgálat!

Igen, szolgálat. Olyan istentisztelet a 

szentestei, amelyen a gyülekezet ifjai szol-
gálnak. Az egyházban nincs szereplés, egy 
istentiszteleten pedig főként nincs. Ilyenkor 
verseikkel, énekeikkel, jeleneteikkel a gye-
rekek végzik az istentiszteletet. Az egyik 
karácsonyi énekünk ezt mondja: „Eljöttem, 
elhoztam neked, amit kezedből nyertem.” A 
gyermekek is ezt hozzák: a maguk ébredő, 
vagy olykor nagyon is élő és erős hitével, a 
maguk bizonyságtételét, igehirdetését. 

Persze, azért ez nem azt jelenti, hogy 
csak „komoly” szavak hangoznak el. 

Gyermekek ők. Bizony kis humor, vidám-
ság is belefér a szolgálatba, hiszen Isten 
örömre hív minket, karácsonykor pedig 
különösképpen is. A vidámság, az öröm 
teszi hitelessé, amit a gyerekek monda-
nak, még ha költőket, nagy szerzőket 
idéznek is. Ilyenkor még a lelkipásztornak 
is jó az ő igehirdetésüket hallgatni-látni, 
és visszafogni magát a gyermekek javá-
ra…

Megható látni évről évre a gyermekektől 
megtelt templompadokat, az őket kísérő 
szülőket, családtagokat, testvéreket. Ilyen-
kor a gyülekezet is megajándékozza őket, 
kis csomagokat kapnak, tele édességgel, 
gyümölccsel. Így is van rendjén. Rájuk, az 
ő szolgálatukra nézve is igaz az apostol 
szava: „Méltó a munkás a maga bérére” 
– még ha ez inkább ajándék is. 

 Az új esztendő kezdetén hadd kíván-
jak rendhagyó módon most a gyerekek-
kel együtt ilyen vidám, örömteli, áldott 
új évet minden megfáradt, szomorkodó, 
örömét vesztett felnőttnek. Hiszem, hogy 
nem (csak) a gyermekeké a jövő, hanem 
a gyermekien bizakodni, hinni, örülni tudó 
embereké is. A gyermekek ezt megtalálják 
A GYERMEK, Jézus Krisztus mellett. Hadd 
buzdítsunk velük együtt mindenkit: az új 
évben tudjunk gyermekek, mennyei Atyánk 
gyermekei lenni, és elfogadni, hálával meg-
köszönni az Ő ajándékait! Áldott, békés új 
esztendőt kívánunk minden kedves Test-
vérünknek!

 Gerecsei zsolt ref. lelkipásztor
és a vidám hittanos gyermekek     

Szentestén a hittanos gyermekek szolgáltak 
az ünnepi szentmisén

Új év, újnak érezzük 
magunkat…

Amikor új évet ünneplünk, valamit az 
új, a hamisítatlan, érintetlen varázsából 
érzünk meg. Az újnak van saját ragyogá-
sa. Különös varázst, szépséget jelent egy 
új autóval menni. Új hangzást, egy eddig 
még soha nem hallott soundot, hangot 
ígér egy új CD-lemez meghallgatása. Új 
ruhát hordani azt is jelenti, újnak érezzük 
magunkat, szebbnek, mint a régi ruhá-
ban. Megvan benne mindig az a remény 
is, hogy új emberek lehetünk, újszerűen 
viselkedhetünk, és mások már nem tud-
nak bennünket a régi szereppel azono-
sítani. Az új megjelenési képnek bátorí-
tania kell bennünket, új lehetőségeket 
kipróbálni, magunkat másokkal szem-
ben újnak mutatni, új szavakat találni, új 
gesztusokat, új reakciókat, új utakat kell 
járni. Újévkor reméljük, nemcsak ruháink 
és szerepeink újulnak majd meg, hanem 
egész évünk is.

  Az Ácsi Hírek olvasóinak ezekkel a gon-
dolatokkal kívánok reményteljes boldog új 
évet!

Varga Imre plébános

Az ünnepi szentmisén a kicsi gyerekek szolgáltak

Mikulás a Hartmann Hungary-nál 

A Gárdonyi Géza és a Jókai Mór Általános Iskola tanulói készültek műsorral és 
várták a Mikulás érkezését a Hartmann-dolgozók gyermekeivel együtt. Nem is 
kellett sokáig várni a Mikulásra, hósubában, rengő szakállal érkezett, sok-sok 
cukorkával, csokoládéval zsákjában.  
Köszönjük a gyermekek felkészítését mindkét iskola pedagógusainak



 10 ÁCSI HÍREK 2010. január

A C-05 Ácsi Postagalamb Egyesület iga-
zán büszke lehet, hiszen ifj. Péntek József, 
az egyesület tagja fantasztikus eredményt 
ért el. A Nemzeti Általános Csapatbajnok-
ságot 2009-ben írták ki először, amelyben 
minden versenyző postagalambász részt 
vehet. Az eredmény kiszámítása: a rövid-, 
közép- és hosszú távú csapatversenyek-
ben elért helyezési számok összeadásával 
történik és amelyik helyezési szám a legki-
sebb, az a győztes. A 2009. év versenyei 
alapján e rangos címet és elismerést a 
„Péntek József és apja” csapat nyerte. 

A „Péntek József és fia”, valamint a 
„Péntek József és apja” csapatnevek a 
postagalambászok között nem ismeretle-
nek – írja a Postagalamb Sport, a Magyar 
Postagalambok Sportszövetség lapja. 

A C-05 Ácsi Postagalamb Egyesület régi 
tagja az idősebb és a fiatalabb Péntek Jó-
zsef, és már több évtizede versenyeznek 
ebben az egyesületben. A több mint hat-
vanéves hagyományokra visszatekintő 
ácsi egyesületben vannak még igen te-
hetséges galambászok, mint például Ba-
logh Csaba, Narancsik Károly és Cseledi 
Sándor, akik nagyon kimagasló eredmé-
nyeket értek el, az országos tizedik és ti-
zenhetedik helyet szerezték meg – tudtuk 
meg Varga Lászlótól, az egyesület elnöké-
től. A huszonkét főt számláló galambász 
egyesület minden évben részt vesz az or-

szágos és nemzetközi versenyeken. Úgy 
vélekedett az elnök, hogy nagyon jó az 
egyesületen belül a kollektíva, ha szezon 
van, akkor hetente találkoznak, de ahhoz, 
hogy ilyen jó a csapategységük, biztos 
és nyugodt családi háttérnek kell lenni és 
ez náluk adott – emelte ki Varga László. 
Beszélt még arról is, hogy a sikeres ver-
senyzéshez kiváló, egészséges galambra 

és nagyadag szerencsére is szükség van. 
Októbertől van náluk a téli szezon, ez a 
pihenés és a felkészülés időszaka, majd 
áprilistól szeptemberig vannak a ver-
senyek. Azt is hozzátette, hogy jó ered-
ményre csak akkor lehet számítani, ha 
sokat foglalkoznak kedvenc galambjaik-
kal és az is nagyon fontos, hogy mennyit 
tesznek értük. 

Postagalamb-sport

Ifj. Péntek József a 2009-es év Nemzeti Általános Csapatbajnok 
és az év szuperkupa bajnoka 

Balról ifj. Péntek József, Narancsik Károly, Varga lászló, mögöttük Cseledi Sándor

A felnőtt csapat az őszi fordulót a 13. 
helyen fejezte be, mindössze három 
csapatot sikerült megelőznie. Az utolsó 
három mérkőzés végeredménye: Ács 
– Bajót 0-1, Bábolna – Ács 5-2, Naszály 
– Ács 3-2.  A 15 mérkőzésből 4 győze-
lem, 2 döntetlen és 9 vereség szerepel 
a csapat neve után.

 
A sok vereség közül a legfájóbb a befeje-

ző fordulóban az utolsó helyezett Naszálytól 
elszenvedett 3-2-es vereség volt. Gyenge 
vigasz számunkra, hogy 38 góllal a második 
legtöbb gólt rúgott csapat a miénk, a kapott 
gólokat tekintve pedig szintén a második 
legtöbb gólt kapott együttes a Kinizsi. A szá-
mok azt bizonyítják, hogy a védelem a csa-
pat leggyengébb pontja. Változatlanul sok 
kívánnivalót hagy maga után a csapat fe-
gyelme, ezt bizonyítja a sportszerűségi ver-
senyben elért utolsó helyezésünk. Játékosa-
ink az őszi szezonban 65 sárga- és 13 piros 
lapot gyűjtöttek be. Továbbra is alacsony a 
játékosok edzéseken való részvétele. Akad 
olyan játékos, akivel az edző csak a mérkő-
zés napján találkozik. Természetes, hogy ez 
csak az elért gyenge eredményre elég. 

A felnőtt csapatnak a jelenlegi játékosál-
lománya alapján jóval előrébb kellett volna 
végeznie a nagyon halvány 13. helyezésnél. 

Dícséret az utánpótláscsapatoknak

A felnőtt csapattal szemben dícséret illeti 
az utánpótláscsapatok szereplését. Ifjúsági 
csapatunk a hatodik helyen végzett a tizen-
hat csapatos mezőnyben, 9 győzelemmel, 
2 döntetlennel és 4 vereséggel. Serdülő 
csapatunk az első helyen végzett a 11 csa-
patos Déli-csoportban. A három NUPI-s 
csoportnál az őszi szezonban is több prob-
léma adódott. Az első két tornán csak két 
csapattal jelentek meg, amelynek következ-
tében 40 ezer forintos támogatástól esett el 
az egyesületünk. Továbbá a felnőtt csapat-
tól egy büntető pontot is levontak. 

Vélemények az őszi szezonról: 

Karvaj Imre, a felnőtt csapat edzője:  
– Felemásra sikeredett az őszi szereplésünk. 
A bajnokság első felében jól játszottunk, 
majd fokozatosan kiengedtünk a végére. 
Tavaszra elkerülhetetlen lesz az erősítés.

Kelemen Attila, az ifjúságiak edzője: 
– Újoncként úgy érzem, maximálisan helyt-
álltunk a megye első osztályában. Tavasszal 
remélem, meg tudjuk tartani a 6. helyünket. 

zsidi zoltán, a serdülő és az előkészítő 
csapat edzője: – A serdülő csapat őszi tel-
jesítményét nagyon jónak minősítem. Maxi-
mális munkával a tavaszi összevont bajnok-
ságban is dobogón lehetünk. Az előkészítő 
csapatunkkal a tavaszi fordulót biztosan 
jobb helyezéssel zárjuk a jelenleginél.

Kovács János, az egyesület elnöke: 
– Amilyen jól indult a csapat szereplése a 
megyei első osztályban, úgy az őszi szezon 
második felére teljesen visszaesett. Ez kö-
szönhető az edzéslátogatottság hiányának 
és a pályán tanúsított fegyelmezetlenségnek. 
A tavaszi folytatásra szükségesnek látom 
a csapat védelmén és a középpályán való 
erősítést. Nagyon fontosnak tartom, hogy az 
edzéseken minél nagyobb létszámmal vegye-
nek részt a játékosok és a jelenleginél sokkal 
fegyelmezettebb magatartást tanúsítsanak a 
pályán. Ehhez kívánok én a szakosztály va-
lamennyi játékosának és vezetőjének jó erőt, 
egészséget és sikeresebb tavaszi folytatást. 
 Hoczek József

Karvaj Imre: „Felemásra sikeredett az őszi szereplésünk”
A labdarúgócsapatok értékelése
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Szőnyi Ferenc, a Komárom–Európa Futóegyesület (KEFE) tagja 
megnyerte a Mexikóban rendezett tízszeres, embertpróbáló Deca 
Ironman triatlonversenyt. Tíz nap alatt tíz Ironman-távot kellett 
teljesíteni a versenyzőknek, ami azt jelenti, hogy 38 kilométert 
úsztak, 1800 kilométert kerékpároztak és 422 kilométert futottak. 
Szőnyi Ferencet köszöntötte a Mozdulj Ács! sportrendezvényen 
Csöbönyei Imre polgármester és Varga József Károly képviselő, 
az Ács Ipartestület elnöke. Szőnyi Ferenc ácsi születésű, Ácson 
végezte az általános iskoláit is és a híres sportolóra büszke a te-
lepülés – mondta köszöntőjében Csöbönyei Imre, aki úgy fogal-
mazott, hogy eredményeinek köszönhetően Ács város hírnevét is 
öregbíti. 

Varga József Károly elmondta a jelenlévőknek, hogy a Vállalkozók 
Ipartestülete Ács alapította több mint tíz éve a Gombás István-ván-

dorserleget, amelyet 
minden évben olyan 
sportolónak adnak át, 
aki kiérdemelte ezt a 
díjat. Az ipartestület 
kuratóriuma dönt arról, 
hogy adott évben ki 
veheti át a díszes serle-
get, illetve annak kicsi-
nyített mását. Szőnyi 
Ferenc – akit családja 
is elkísért a díjátadóra 
– ünnepi külsőségek 
között vehette át a 
kupát és Varga József 
Károly könyvet is aján-
dékozott a világhírű 
sportolónak, aki világ-
bajnok lett Mexikóban, 
mégpedig világcsúcs-
csal. Az eredménye: 
114:59:20 óra. 

A világbajnok
Ácsról indult

A közelmúltban rendezték meg Bábol-
nán a Tóth József-emléktornát, ahol U7, 
U9 és U11-es korosztályban is indultak 
csapataink. A színvonalasan megrende-
zett tornán Bábolna, Tárkány és Ács leg-

fiatalabbjai mérkőztek meg egymással. Az  
U9-es csapat cserejátékosok nélkül, ha-
talmas küzdelemben szerezte meg az első 
helyet, U11-es csapatunk magabiztosan, 
esélyt sem hagyva az ellenfeleknek lett 
első, s ebben a korosztályban az ácsiak 
közül került ki a gólkirály, Kohár József és 
Kalla Sándor is 3-3 gólt elérve szomorítot-
ták az ellenfelet. A győzelemhez szükség 
volt a remek kapusteljesítményre is, kapott 
gól nélkül, bravúros teljesítménnyel hozta 
el kapusunk, Csordás Bence a legjobb há-
lóőrnek járó címet.

U7-es csapatunk betegségek miatt szin-
te teljesen „újoncok”-ból állt fel ezen a 
hétvégén, mivel ebben a korosztályban a 
tárkányiak két csapattal indultak, a 4. he-
lyen végeztek. Az utánpótlás legkisebbjeire 
sajnos kevés figyelmet fordító ácsi sport-
vezetők remélhetően, látva a szép sikert, 
tesznek azért, hogy nagyobb megbecsü-
lésben részesüljön ez a korosztály, hiszen 
pár év múlva ezektől a játékosoktól várunk 
hasonlóan szép szereplést a nagyok kö-

zött. Jelenleg a gyerekeket mindenben tá-
mogató szülők és a gyerekeket rendszere-
sen felkészítő Kustán Feri bácsi érdeme is 
a szép eredmény. 

A színvonalasan megrendezett tornáról 
szép serlegeket, csapat- és egyéni okleve-
leket hoztak haza játékosaink. HP

Utánpótlássikerek Bábolnán

U11-es csapat: álló sor: Nagy Krisztián, 
Kovács Balázs, Kalla Sándor (� gól), 
Kalla Marcell, Szabó Gergely Bence, 
guggolnak: Kohár József (� gól), Ko-
hár Tibor, Héregi Péter (2 gól), Csordás 
Bence. Edző: Kustán Ferenc

U9-es csapat: Héregi Patrik, Kohár Ti-
bor, Kalla Marcell (2 gól), Szabó Gergely 
Bence, Tóth Sándor, Nagy Krisztián (� 
gól). Edző: Kustán Ferenc

A díjátadás ünnepi pillanataiban

Elindult a téli teremlabdarúgó torna
December hatodikán indult tizennyolc csapat részvételével a 
téli teremlabdarúgó-bajnokság a városi sportcsarnokban és 
átnyúlva a 2010-es évre, március hetedikéig tart. 

Több új csapat, illetve a régi együttesek kettéválásából alakuló 
gárdák vették, veszik fel a versenyt a hétvégeken egymással. Kisig-
mánd, Nagyigmánd, Komárom, illetve Révkomárom és Perbete 
(Szlovákia) csapatai mellett a helyi erők is felvonultak és hasonlóan 
az elmúlt évekhez, a végső győzelemre esélyesek. Több csapat is 
nevezett volna, de sajnos mind a nevezési határidő lejárta után jelez-
te nevezési szándékát – tudtuk meg Németh Gyulától, a sportcsar-
nok igazgatójától, így ők a jövő évi bajnokságra nevezhetnek majd. 

A játékvezetőket idén is a Síposok SE adta. Az ötödik forduló 
eredményei: Rózsaszín Lódobogás – Vakegerek 11-1, Fék Nélkül 
– Perbete 10-9, Retró SC – KÁOSZ 2-1, Drink Team – Gettodogs 
12-3, Rohamkukacok – Fantasy Football 8-1, H&Milán Bt. – B&O 
2-1, Üveges Csirkeszemek – Törpe SC 3-3, Bad Boys – Flamenco 
7-4, Tóth Vendéglő – Mákos Lecsó 4-1. 

A góllövőlista éllovasai: Lakatos J. (Perbete, 23 gól), Tóth A. 
(Törpe SC, 9 gól), Zvér D. (Bad Boys, 7 gól), Halász Z. (Törpe SC, 
6 gól), Kóródi L. (H&Milán, 6 gól). 

A bajnokság állása az 5. forduló után:
 1. Törpe SC 4 1 0 45-5 13
 2. H&Milán Bt. 4 1 0 32-7 13
 3. Rózsaszín Lódobogás 4 0 1 29-10 12
 4. Retró SC 4 0 1 29-12 12
 5. Tóth Vendéglő 4 0 1 24-12 12
 6. Üveges Csirkeszemek 3 2 0 25-6 11
 7. KÁOSZ 3 1 1 17-9 10
 8. Fantasy Football 2 2 1 20-16 8
 9. Perbete 2 1 2 41-30 7
 10 Bad Boys 2 1 2 22-26 7
 11. Vakegerek 2 0 3 15-19 6
 12. Rohamkukacok 2 0 3 13-18 6
 13. Drink Team 1 1 3 19-25 4
 14. B&O 1 0 4 13-5 3
 15. Flamenco 1 0 4 15-37 3
 16. Fék Nélkül 1 0 4 13-38 3
 17. Mákos Lecsó 0 0 5 6-31 0
 18. Gettodogs 0 0 5 8-74 0

Hoczek József
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December 12-én, szombaton a meghí-
vott vendégek és 30 fő egyesületi tag je-
lenlétével került sor Ács város legnagyobb 
civil szervezetének soron következő éves 
közgyűlésére. Farkas István, az egyesület 
elnöke köszöntötte a résztvevő tagokat és 
a megjelent vendégeket. 

 Elsőként az egyesület vezetősége szá-
molt be 2009-ben végzett munkájáról, 
eredményeiről. 2009 nehéz éve volt az 
egyesületnek, ennek ellenére voltak ered-
mények is, amelyekre büszkék lehetünk. 

A taglétszám a nehéz gazdasági helyzet el-
lenére nem csökkent jelentősen a tavalyihoz 
képest: jelenleg 442 fő, ebből a Malom-tóra 
területi engedéllyel rendelkezik 193 fő. 

A halasítások terv szerint történtek. Az 
egyesület anyagi lehetőségét figyelembe 
véve 2009-ben 51 q hal, ebből 45 q ponty 
került a Malom-tóba. 

A fogási eredmények is hasonlóak: de-
cember 6-ig összesen 5158 kg halat, ebből 
4025 kg pontyot zsákmányoltak a horgá-
szok, a Malom-tó partján kihelyezett fogási 
napló feldolgozása alapján.  

Ebben az évben is megtartottuk a „Hor-
gász-Vadász Napot”, valamint rendeztünk 
egy nyílt páros horgászversenyt 28 csapat 
részvételével, nagy érdeklődés mellett. Ezt 
a versenyt a csapatok és a tagság is pozi-
tívan értékelte, ezért egyesületünk a jövő-
ben több, hasonló versenyt tervez.

Mivel a Malom-tó területi engedélyének 
ára az elmúlt három évben nem változott, 
sajnos emelésre kényszerül az egyesület 
a 2010-es évben. Ezt a folyamatos halár-
emelések, valamint az idei ÁFA-emelés te-
szi indokolttá.

Ezután Farkas István ismertette a közgyű-

léssel a javasolt határozatokat, kiemelve cél-
jukat és előterjesztésük okát. Egyesületünk 
szeretné tavunk horgászatát a horgászok 
kis és nagy családtagjai számára is vonzó-
vá és elérhetővé tenni, különös tekintettel a 
gyermek és ifjúsági horgászok részére. Ezért 
a vezetőség több gyermek- és családcent-
rikus programot dolgozott ki. Az egyesület 
vezetősége összesen 16 határozatot terjesz-
tett a közgyűlés elé. Ezek közül a mindenkit 
érintő fontosabb határozatok:

• 2010-ben az éves területjegy ára egye-
sületi tagnak: felnőtt 20.000 Ft, ifjúsági 
10.000 Ft. A kedvezményes gyermekjegy 
ára – váltható 12 éves korig – 2.000 Ft.

• A harcsa darabszám korlátozása: fel-
nőtt évi 4 db, napi-heti 1 db, ifjúsági évi 2 
db, napi-heti 1 db.

• Gyermek, ifi vagy kedvezményezett 
horgász napi 3 kg egyéb halat foghat.

• A Malom-tavon a pontytilalom alatt az 
általános horgászati tilalom megszűnik.

• A kedvezményes gyermekjegy jogo-
sít napi-heti 1 db, évente összesen 2 db 
nemeshal, valamint napi 3 kg egyéb hal 
elvitelére. Gyermekhorgász csak nappa-
li horgászat alatt, felnőtt horgász jelenléte 
mellett horgászhat a tavon!

• Alapszabályunk szerinti gyermek ked-
vezmény 2010-től az alábbiak szerint mó-
dosul: minden egyesületi tag 10 éven aluli 
gyermeke, unokája a szülő – mint tag, aki 
az egyesület vízterületére területi jeggyel 
rendelkezik – jelenlétében az egyesület 
vízterületén 1 db orsós, úszós keszegező 
készséggel – a felnőtt horgász horgász-
készségén felül – díjtalanul horgászhat, 3 
kg egyéb halat elvihet, de méretkorlátozás 
alá eső halat nem tarthat meg.

• Minden felnőtt horgásztó-tagnak, aki ér-
vényes éves engedéllyel rendelkezik, jogá-
ban áll saját felelősségére az egyik horgász 
készségét családtagjának vagy meghívott 
ismerősének átengedni horgászat céljából. A 
vendég a horoggal csak közvetlenül a hor-
gász mellett tartózkodhat, a fogott halat csak 
a horgászjegy tulajdonosa tarthatja meg, az 
esetleges szabálysértésekért a horgász felel.

• Minden horgásznak olyan saját (me-
chanikus vagy digitális) súlymérő eszköz-
zel kell rendelkeznie, amely legalább 10 
kg-ig mér.

Következő napirendi pont alatt a tagok 
hozzászólásai és egyéb problémák ismer-
tetései voltak. Grúber Ferenc, Karvaj Já-
nos, Kosztolányi Mihály, Horváth Ferenc 
és Cseke Ferenc céltudatos kérdéseikkel, 
ötleteikkel és hozzászólásukkal nagyban 
segítették a közgyűlés munkáját. Kérdé-
seikre általában Farkas István válaszolt, 
de volt olyan kérdés, amelyre a meghívott 
vendégek szakértelmére volt szükség. 
Oláh László, mint a megyei horgász szö-
vetség küldötte, horgászattal kapcsolatos 
tapasztalatait adta át a közgyűlésnek. Csi-
kár Zsolt, az új helyi rendőrőrs képviselője 
segítséget nyújtott a fegyelmi kérdések-
ben, valamint tájékoztatót adott a helyi 
rendőrséggel való együttműködési lehető-
ségekről, az általuk nyújtható segítségről. 
Szűcs Attila, az Ácsi Polgárőrség vezetője 
tájékoztatta a közgyűlést, hogy a helyi pol-
gárőrség már rendelkezik saját gépjármű-
vel, így a jövőben erősebb jelenlétet tud-
nak biztosítani a Malom-tó környezetében 
a Rendőrség járőreivel együtt.

Weisz Mihály
   HE titkár

Beszámolt az Ács és Környéke Horgászegyesület 

Nyugodjanak 
békében

NEMES Dezső (192�-2009)
HÁRoMHÁzI József (19��-2009)

TÓTH János (19��-2009)
KoMENDA Gyuláné

sz.: Visi Ilona (19��-2009)
DANCS zsigmond (19�2-2009)

KoVÁCS Sándor Józsefné
sz.: Jagodics Erzsébet (19��-2009)

HoRVÁTH Tibor (19�9-2009)
TAKÁCS János (1922-2009)

SzENDI Ferenc István (19��-2009)
NAGy lajos (1951-2009)
CSERE Antal (192�-2009)
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Újjáalakul 
a Szivárvány Vegyeskórus

Az újjáalakuló Szivárvány Vegyeskó-
rus régi-új vezetőjével, Poros Andreával 
az első próbáját február 2-án 16.30-tól 
tartja a Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtárban. 

Társastáncoktatás indul
2010. FEBRUÁR �-ÁN 
FElNŐTT TÁRSASTÁNCoKTATÁS 
INDUl 
A BARTÓK BélA 
MŰVElŐDéSI HÁzBAN

Ha szeretnéd igazán jól érezni ma-
gad a bulikban és a bálokban, de 
eddig nem tudtál táncolni, vagy csak 
egyszerűen egy kis alakformáló moz-
gásra és vidám társaságra vágysz, 
akkor szombat délelőttönként nálunk 
a helyed!

Bővebb felvilágosítás: Katona Tímea  06-70/368-9347


