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  Ácsi 
Hírek

– Arra kérem Önöket, soha ne alvadjon 
emlékezetünkben azoknak a sorsa és tet-
tei, akik 1956. október 23-án felemelték a 
magyar szabadságharc lángját, és meg-
mutatták a világnak ennek a kis ország-
nak igazi erejét – mondta egyebek mel-
lett ünnepi beszédében október 23-án az 
emlékparkban Lakatos Béla polgármester, 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett megemlékezésen. 

Rendkívül színvonalasan, tartalmában 
hűen kifejező elemekkel gazdagítva mutat-
ták be a Gárdonyi Géza Általános Iskola, 
Óvoda, Bölcsőde Közös Igazgatású Köz-
oktatási Intézményének jókais diákjai az 
1956-os pesti események legmegrázóbb 
pillanatait, ugyanakkor megcsillantva az 
öröm, a boldogság, a szabadság érzését, 
amelyet nem sokáig élvezhettek a hősök, 
és azok az egyszerű emberek, akik maguk 
is áldozatokká váltak. A diákok szereplése 
után Lakatos Béla polgármester köszöntöt-
te az ácsi polgárokat, az ünneplő közönsé-
get. A város első embere úgy fogalmazott: 
– 1956 nélkül ma Európa sem lenne az a 
szellemi, gazdasági és politikai közösség, 
amelynek Magyarország is tagja. 54 év telt 
el ötvenhat óta, egyre kevesebben élnek 

azok közül, akik aktív részesei voltak a for-
radalmi cselekményeknek. Akik akkor még 
nem éltünk, egészen 1989-ig mint ellen-
forradalmat ismertük ’56 eseményeit, amit 

néhány hazug mondattal elintéztek a törté-
nelem tankönyvekben. Az iskolákban suly-
kolták belénk a kommunista eszméket. 

(Folytatás a 4. oldalon)

„1956. október 23-án felemelték 
a magyar szabadságharc lángját”
Ünnepi megemlékezés az 54 évvel ezelőtt történtekről

A	város	vezetése	együtt	emlékezett	a	fi	atalokkal

Letette az esküt az új testület
Október 15-én Ács Város Képviselő-testülete alakuló ülésének 

helyszíne a Bartók Béla Művelődési Ház díszterme volt. 
(Folytatás a 3. oldalon)

Soros György látogatása ácson
A Magyar Soros Alapítvány elnöke, Soros György, a világhírű 

magyar származású amerikai üzletember október 18-án Ácson 
tett látogatást.  (Folytatás a 3. oldalon)

Az	alakuló	ülés	egy	pillanata Lakatos	Béla	polgármester	Soros	Györggyel	tárgyal

Fotók:	Nyéki	János
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Ács Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a soron következő ülését 2010. 
október 28-án tartotta, ahol az alábbiakról 
tárgyalt:

Ingatlanhasznosítás

A képviselő-testület elfogadta a kizáró-
lagos tulajdonában álló, Ács, Komáromi u. 
19. szám alatti lakásingatlan és a Fő utcai 
Egészségház nyilvános pályázat útján tör-
ténő értékesítését. Felkérte továbbá a pol-
gármesteri hivatalt, hogy vizsgálja meg a 
Gyár u. 51/A. és 51/B. szám alatti lakásin-
gatlanok fogorvosi rendelővé történő átala-
kításának lehetőségét úgy, hogy a felújítási 
költségeket a Fő utcai Egészségház eladá-
si bevétele fedezze. 

Környezetvédelmi	Alap	rendelet

 A képviselő-testület elfogadta a Környe-
zetvédelmi Alapról szóló rendeletet, mely-
nek célja, hogy hatékonyan segítse Ács 
Város Önkormányzata környezetvédelmi 
és természetvédelmi feladatainak ellátá-
sát. Az alapot kizárólag környezetvédelmi 
és természetvédelmi problémák megoldá-
sára lehet felhasználni. Az alapból az éves 
felhasználási terv vagy nyilvános pályázat 
útján támogatást – e rendeletben előírt fel-
tételek megléte esetén – olyan természetes 
személy, jogi személy és jogi személyiség-
gel nem rendelkező szervezet kaphat, aki 
(amely) Ács közigazgatási területén végez 
e rendeletben meghatározott környezetvé-
delmi, természetvédelmi tevékenységet.

Önkormányzati	képviselők	
tiszteletdíjáról	szóló	rendelet	
módosítása

A képviselő-testület elfogadta az önkor-
mányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
rendelet módosítását. Ács városban a he-
lyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja 
50.000 Ft/hó. Azon helyi önkormányzati 
képviselőket, akik valamely bizottság-
nak tagjai – a bizottsági tagság számától 
függetlenül – a tiszteletdíjon felül  továb-
bi 14.000 Ft/hó, míg a bizottság elnökét 
a tiszteletdíjon felül további 33.000 Ft/hó 
díjazás illeti meg. A bizottság nem képvi-
selő tagjának tiszteletdíja 20.000 Ft/hó. A 
rendelet módosítása teljes terjedelemben 
megtekinthető Ács város honlapján. 

Beszámoló	az	önkormányzat	
�010.	III.	negyedéves	gazdálkodásáról

Ács Város Önkormányzatának 2010. III. 
negyedévi gazdálkodása a bevételek te-
kintetében 1.171.172 e Ft, a kiadások mér-
téke pedig 963.460 e Ft összegben alakult. 
Az önkormányzat 2010. III. negyedévre vo-
natkozó beszámolóját a képviselő-testület 
jóváhagyta. A beszámoló teljes terjedelem-
ben megtekinthető Ács város honlapján.

Pályázati	felhívás	a	Gárdonyi	Géza
Általános	Iskola,	Szakiskola,	Óvoda	és
Bölcsőde	Közös	Igazgatású	Közoktatási
Intézmény	igazgatói	álláshelyére

A képviselő-testület elfogadta a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda 
és Bölcsőde Közös Igazgatású Közoktatá-
si Intézmény igazgatói álláshelyére kiírt pá-
lyázati felhívást. A pályázati felhívás teljes 
terjedelemben megtekinthető az Oktatási 
Közlönyben, a KSZK-portálon és Ács vá-
ros honlapján.

Ács	Város	Önkormányzata	és	Szervei	
Szervezeti	és	Működési	
Szabályzatának	elfogadása

A képviselő-testület elfogadta Ács Város 
Önkormányzata és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. Felülvizsgálatát 
egyrészt indokolta az új képviselő-testü-
let megalakulásával kialakult bizottsági 
struktúra, a települési képviselők számá-
nak csökkenése miatti SZMSZ-módosítás 
beépítése és egységesítése a rendeletben. 
Ács Város Képviselő-testülete a bizottsá-
gok személyi összetételét a 2010-2014. 
önkormányzati ciklusra az alábbiak szerint 
határozta meg:

Ügyrendi Bizottság: Tóth Győző elnök, 
Csuka László tag, Németh Gyula tag, dr. 
Papp Gábor külsős tag

Gazdasági és Településfejlesztési Bi-
zottság:  Csuka László elnök, Háromházi 
Györgyné tag, Nagy Irén tag, Novák Géza 
külsős tag, Nyéki Péter külsős tag

Oktatási, Művelődési és Sportbizott-
ság: Németh Gyula elnök, Márkus Béla 

tag, Nagy Irén tag, Tóth Tamás külsős tag, 
Tóth János külsős tag

Családsegítő és Egészségügyi Bizott-
ság: Csányi Józsefné elnök, Márkus Béla 
tag, Háromházi Györgyné tag, Nyéki Vincé-
né külsős tag, Varga Endréné külsős tag

A	települési	felszíni	vízelvezetés	
megoldására	vonatkozó	
tervezési	munkák

Ács Város Önkormányzati Képviselő-tes-
tülete támogatja a településre vonatkozó 
digitális közműtérkép megrendelését a 
Földmérő és Szolgáltató Kft.-től 1.884 e 
Ft összegben a tartalék terhére, valamint a 
településre vonatkozó Vízkár-elhárítási Terv 
és Vízelvezetési Engedélyezési Terv meg-
rendelését a KOVIT TERV Kft.-től 6.375 
e Ft összegben a Környezetvédelmi Alap 
terhére. A tervek elkészítésével lehetősége 
nyílik az önkormányzatnak, hogy pályázati 
forrásokat vonjon be a települési csapa-
dékvíz- és belvízproblémák megoldására. 
Ezen felül a tervek egy esetleges árvíz, 
belvíz elleni védekezést is megalapoznak 
szakmailag.

Végkielégítésként	adható	juttatás
megvitatása

Ács Város Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a leköszönt polgármester tiszt-
sége megszűnésével egyidejűleg, Ács vá-
ros érdekében végzett munkájáért egy havi 
illetménynek megfelelő juttatást kapjon.

A képviselő-testület zárt ülésen személyi 
ügyeket tárgyalt.

Dr.	Malomsoki	István	jegyző

Önkormányzati Híradó 

meghívó
a képviselő-testület ülésére

Ács Város Önkormányzatának soron következő ülését 2010. november 25-én (csü-
törtökön) 16 órai kezdettel tartja.

Napirendi	pontok:

1.  Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: 
Lakatos Béla polgármester

2.  Beszámoló a Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok 2010. 
évi működéséről. Előterjesztő: Németh Gyula intézményvezető

3.  Beszámoló a Közútkezelő Kht. működéséről. Előterjesztő: a kht. képviselője
4.  Az önkormányzat 2011. évi költségvetési irányelve. Előterjesztők: Lakatos Béla 

polgármester, Locsmándi Imréné pénzügyi osztályvezető
5.  A vagyonkataszter 2010. évi felülvizsgálatának tárgyalása. Előterjesztő: Lakatos 

Béla polgármester
6.  A 2011. évi Ellenőrzési Terv elfogadása. Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester
7. Egyebek
Zárt ülés az Ötv. (4) bekezdés b) pontja értelmében

 Lakatos	Béla	
	 polgármester	
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(Folytatás az 1. oldalról)
Letette az esküt Lakatos Béla, a nagy többséggel megválasz-

tott új polgármester, a titkos szavazással – százszázalékos igen 

szavazattal – megválasztott alpolgármester, Rohonczi József, va-
lamint a képviselők: Csányi Józsefné, Csuka László, Háromházi 
Györgyné, Márkus Béla, Nagy Irén, Németh Gyula és Tóth Győző. 

Abai Attiláné, a helyi választási bizottság elnöke beszámolt az 
október 3-ai önkormányzati választások végleges eredményéről, 
majd átadta a megválasztott polgármester és a mandátumhoz 
jutott önkormányzati képviselők részére a megbízóleveleket. Az 
alakuló ülés ünnepi perceiben letette a törvény által előírt esküt 
Lakatos Béla polgármester, majd a képviselők is. A város első 
embere az eskütétel után köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik 
támogatták szavazataikkal. Megköszönte a bizalmat és ígéretet 
tett arra, hogy képviselőtársaival mindent megtesznek a város 
fejlődéséért, az ott lakók jobb közérzetéért. A titkos szavazás-
sal megválasztott alpolgármester, Rohonczi József is köszöne-

tet mondott azon választópolgároknak, akik bizalmat szavaztak 
személyének, és azt külön hangsúlyozta: a legjobb tudása szerint 
kívánja végezni a munkáját a polgármesterrel és a képviselőtár-
saival együtt. Majd megszavazták a polgármester és az alpolgár-
mester illetményét. 

Négy bizottságot választottak. A	gazdasági	és	településfejlesz-
tési	bizottság	elnöke: Csuka László, tagjai: Háromházi Györgyné 
és Nagy Irén, külsős tagok: Novák Géza, Nyéki Péter. Az	oktatá-
si,	művelődési	és	sportbizottság	elnöke: Németh Gyula, tagjai: 
Márkus Béla és Nagy Irén, külsős tagok: Tóth Tamás, Tóth Já-
nos. A	családsegítő	és	egészségügyi	bizottság	elnöke:	Csányi 
Józsefné, tagjai: Márkus Béla és Háromházi Györgyné, külsős 
tagok: Nyéki Vincéné, Varga Endréné. Az	ügyrendi	bizottság	el-
nöke:	Tóth Győző, tagjai: Csuka László és Németh Gyula, külsős 
tag: dr. Papp Gábor.

 N.	L.	Zsuzsa

Letette az esküt az új testület

(Folytatás az 1. oldalról)
 A Roma Oktatási Alap (www.romaeducationfund.org) által támo-

gatott Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskolában beszélge-
tett tanárokkal, diákokkal. Arra volt kíváncsi, hogy a szakmaszerzés, 

a szakképzés miként valósul meg a mentori rendszeren keresztül. 
Hogyan lehet megvalósítani az ország más városaiban is az integrá-
ciót, amely az ácsi iskolában már kiválóan működik. Őszintén érdek-
lődött minden iránt az őt kalauzoló Lakatos Béla polgármestertől. 

Találkozott a képviselő-testület tagjaival, majd a Hartmann Hun-
gary Kft. volt látogatásának következő állomása. Saját szemével 
kívánt meggyőződni arról, hogy a Roma Oktatási Alap által támo-
gatott szakképzésben résztvevő tanulók milyen munkakörülmé-
nyek között dolgoznak. Megtekintette azokat a területeket is, ahol 
a leghátrányosabb helyzetű családok élnek – jobbára roma csalá-
dok, rossz körülmények között. Járt a Rektor-telepen is, ahol az a 
család él, akinek ez az alapítvány támogatja a gyermekét.

Soros György látogatása ácson

A	polgármester	átveszi	megbízólevelét

Az	új	testület	tagjai

Soros	György	találkozott	a	gyerekekkel	és	a	pedagógusokkal

A	vendég	a	Hartmann	Hungary	Kft.-hez	is	ellátogatott
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(Folytatás az 1. oldalról)
 Aztán beszédének további részében a 

következő gondolatokat osztotta meg a 
közönséggel: – Gondoljunk bele, a rend-
szerváltás óta eltelt már több mint fele-
annyi idő, mint 1956-1989. között, s már 
egyetemeink padjaiban olyan hallgatók is 
ülnek, akik a Kádár-rendszer bukása után 

születtek. Tudomásul kell vennünk, elő-
deinknek és utódainknak egyaránt, hogy 
a történelem könyörtelen logikájából fa-
kadóan előbb-utóbb elhalkulnak majd a 
forradalom emlékét egymástól elvitatók 
diskurzusai. Történelmi forrássá válnak a 
Kádár-korszakot egykor elevenítő, politikai 
viccek, és feleslegessé a pártpolitikusok 
önmagukat egyedül „igazi ’56-osnak” lát-
tató igyekezete. Én mégsem féltem a for-
radalom tiszta emlékét, optimista vagyok, 
és nem félek attól, hogy az egyre hivata-
losabb megemlékezések egyszer végleg 
maguk alá temethetik 1956 hőseinek ha-
gyatékát. 

Az ünnepi beszéd után az emlékezés ko-
szorúit helyezte el Ács Város Önkormány-
zata, a Gárdonyi Géza Általános Iskola, 
Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde,  a Szoci-
ális Alapszolgáltatási Központ, a Csermák 
Húgó Önkéntes Tűzoltóság, az Ács Városi 
Polgárőrség, Ács Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata, a Hartmann Hungary Kft., 
a Fiorács Kft., a Református Egyház, a FI-

DESZ Magyar Polgári Szövetség, a Pénzá-
sási Nyugdíjas Klub, a Kossuth Lajos Asz-
taltársaság, az Ácsi 56-osok

✤ ✤ ✤

A városi ünnepség után a Bartók Béla 
Művelődési Ház és Könyvtár főbejáratánál 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 

hősei és áldozatai emlékére, az esemé-
nyek 50. évfordulója tiszteletére állított em-
léktáblánál az Ács Városért Társaság és a 
Kossuth Lajos Asztaltársaság tartott meg-
emlékező beszédet, és helyezték el koszo-
rúikat. Beszédet mondott dr. Petrasovics 
Anna és Szűcs Béla Albert. 

„1956. október 23-án felemelték 
a magyar szabadságharc lángját”
Ünnepi megemlékezés az 54 évvel ezelőtt történtekről

Lakatos	Béla	ünnepi	beszédet	mondott

Együtt	koszorúzott	a	két	civil	szervezet

A	jókais	diákok	műsora	az	ünnepségen
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A tavalyi évben hagyományteremtő céllal 
rendeztek hosszú évek után szüreti felvo-
nulást városunkban. Idén október 9-én egy 
órakor indultak útjukra a lovasok és a kísé-
rők. A napos időnek köszönhetően ez az 
esemény sok érdeklődőt vonzott.

A felvonulást hivatott ékesíteni a bábolnai 
néptáncosok műsora, melyet három kü-
lönböző helyen adtak elő. Az Etelka-telepi 
Etelka presszónál, a pénzásási Simonics 
vendéglő előtt és a Kossuth-szobornál.

A Kossuth-szobor előtti téren – melyet ma 
már sokan Kossuth térként emlegetnek − 
fellépett az Ács−Bábolna Ritmus Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény zenekara is. 
Közel félórás műsorukkal kápráztatták el a 
folyamatosan gyarapodó közönséget. Az ő 
műsoruk után érkeztek meg a lovas kocsis 
felvonulók. Voltak, akik a hagyományt tisz-
telve magukra öltötték az ünnepi ruhát, így 
a szekrény mélyéről előkerültek a szoknyák, 
kalapok, csizmák, palotás ruhák és magya-
ros párták is. Eme esemény pozitívuma volt 
az, hogy a nemrégiben megválasztott pol-

gármester is részt vett az eseményen, lovas 
kocsin érkezett a helyszínre, majd pár szót 
szólt a közönséghez. A felvonulás és a mű-
sor után a zenészeket a Magtár Teaház és 
Galériában, a lovasokat a Bálint Étterem-
ben és Cukrászdában látták vendégül. 

A rendezvényt a helyi önkormányzat tá-
mogatta. Köszönet illeti Bédi Jánost, aki a 
lovasokat fogta össze. A program főszer-
vezője a FruKiDA volt.

Barassó	Anett

m E G  H í V ó
Ács Város Önkormányzata a helyi ön-

kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 13. §-ában foglaltaknak meg-
felelően	 KÖZMEGHALLGATÁST tart 
2010. november 29-én (hétfőn) 17 óra-
kor a polgármesteri hivatal nagytermé-
ben (Ács, Gyár u. 23.).
Napirendi	pont: 1.  Tájékoztató a kép-

viselő-testület által a 2010-2014. évek-
re kitűzött célokról, a már megkezdett 
programokról.

Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester
A közmeghallgatáson számítunk a la-

kosok minél nagyobb számú megjelené-
sére.

Lakatos	Béla	polgármester

FELHíVáS
Önkormányzatunk egyik legfontosabb 

feladata a településkép alakítása, Ács vá-
ros tisztaságának, a települési környezet 
minőségének megóvása. 

Városunkban a hulladékgyűjtést a Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Tár-
sulás végzi. Ennek keretében Ácson 1 db 
hulladékgyűjtő udvar és 8 db szelektív 
gyűjtősziget létesült. A lakossági gyűjtés is 
jelentős átalakuláson ment át. Bevezetésre 
került a háztartásonkénti kétkannás gyűj-
tés. A feltételek tehát adottak a környezet-
szennyezés megelőzéséhez.

Fentiek ellenére városunk közterületén 
több helyen találtunk illegális szemétlera-
kásokat, melyek felszámolását, az elkö-
vetők kilétének felderítését fontos felada-
tunknak tekintjük.

Környezetünk megóvása érdekében tiltó 
táblák kerültek kihelyezésre, melyek figyel-
meztetnek arra, hogy tilos bármiféle szemét 
lerakása. Az illegális hulladék felderítését 
és felszámolását a mezőőrök bevonásával 
folyamatosan végezzük.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 
közterületen történő illegális szemétlera-
kás köztisztasági szabálysértésnek mi-
nősül és büntetendő. Az egyes szabály-
sértésekről szóló 218/1999./XII.28./Korm. 
rendelet 7.§ 

(1) bekezdése alapján, aki a közterületen, 
a közforgalom céljait szolgáló épületben, il-
letőleg közforgalmú közlekedési eszközön 
szemetel, ezeket beszennyezi,

b) a felügyelete alatt lévő állat által az a) 
pontban megjelölt helyen okozott szennye-
zés megszüntetéséről nem gondoskodik, 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható.

A /2/ bekezdés alapján, aki települési szi-
lárd- vagy folyékonyhulladékot a közterüle-
ten engedély nélkül lerak, elhelyez, illetőleg 
nem a kijelölt lerakóhelyen rak le, vagy he-
lyez el; százezer forintig terjedő pénzbír-
sággal sújtható.

Kérem Ács városának lakosságát a tele-
pülési hulladék szabályszerű gyűjtésének 
és lerakásának betartására, közös érde-
künk és kötelességünk a közterületek tisz-
tántartása.

	Lakatos	Béla	polgármester

Szüreti felvonulás városunk utcáin

Fogatok	hosszú	sora

A	táncosok	előadása	közönségsikert	aratott

Kossuth	is	megemelte	a	kalapját…
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A projektnyitó rendezvényen köszöntő 
beszédet mondott Désvári Zoltán, az Ácsi 
„Cukor” Ipari Park tanácsadója, majd ezt 
követően Lakatos Béla, Ács város polgár-
mestere. A rendezvényen megjelent 20 fő. 
A meghívottak között volt továbbá a kivite-
lező cég vezetősége, a K&H Bank Komá-
romi Fiókjának vezetője, helyi vállalkozók, 
valamint a Charbon Kft. dolgozói. 

A beszédeket követően lehetőség nyílt 
a felújítás alatt lévő épület megtekintésé-
re, illetve állófogadáson láttuk vendégül a 
tisztelt meghívottakat.

Cégünk, a Charbon Kft. 2009. máso-
dik felében a Közép-dunántúli Fejlesztési 
Ügynökség (KDRFÜ) pályázati felhívásán 
76.049.014 forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert el, 50% önerővel, az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv keretében, 
az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával. A projekt, mely ebből az összeg-
ből megvalósításra kerül, a cég telephelyén 
található irodaépület modernizációja. Az 

épület (közel 40 éves, 1000 m2-es) még a 
„cukorgyári” időkből való, ezért időszerűvé 
vált a teljes felújítása.  

A Charbon Kft. fő profilja a hulladékhasz-
nosításon túl az ipari parki területek és a 
rajta található ingatlanok bérbeadása, ér-
tékesítése, befektetők, beruházók felkuta-
tása. 

A fejlesztés számos előnnyel jár. Hatás-
sal van a foglalkoztatottság emelkedésé-
re, a területi kép javítására és a környezet 
megóvására. Mindezek mellett számos 
környezetvédelmi szempont is érvényesül. 
Megakadályozásra kerül az épület álla-
gának további romlása, nő a hasznosított 
ipari terület nagysága, és lehetőség nyílik 
a környezetipar mint régiós kiemelt iparág 
fejlesztésére. Célul tűztük ki, hogy a térség-
ben élőket munkalehetőséghez juttatjuk.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy 
cégünk sikeres legyen, és eredményeivel 
példát mutasson a környező cégeknek.

Czakó	Farkas	
Cégvezető

A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával valósult meg.

Épületmodernizáció a Charbon kft.-nél
Pojektnyitó rendezvényt tartottak október 15-én

Szűcs Attila, az Ács Város Polgárőrsége 
egyesületének elnöke vehette át idén Ko-
márom-Esztergom megyében az „Év Pol-
gárőre” kitüntető címet, oklevelet, pénzju-
talmat és plakettet.

Szűcs Attila az Ács Város Polgárőrsége 
egyesületének elnöke. Aktivitása, energiája 
példaértékű lehet minden egyesületi elnök 
számára. 

Mint volt határőr, a térség helyismerete 
és tapasztalata, a  közrend - közbiztonság 
védelme érdekében a szakmai és gyakor-
lati tapasztalatait az Ács Város Polgárőrsé-
ge vezetésére, a polgárőr egyesület tagsá-
ga gyakorlatban való felkészítésére, és a 
hatékonyabb polgárőrszolgálat ellátására 
fordítja.  

A kitüntetettel készült interjúnkat decem-
beri számunkban olvashatják.

Szűcs attila kitüntetése

F E L H í V á S
Azon idős, mozgásukban korlátozott, 

illetve beteg emberek részére, akik a téli 
időszakban a hólapátolást önerejükből 
– egészségi állapotuk miatt – elvégezni 
nem tudják, Ács Város Önkormányzata 
az ingatlan előtti közterület csúszás-
mentesítéséhez térítésmentesen segít-
séget nyújt.

Az igényt Ács Város Polgármesteri 
Hivatalához kérjük írásban vagy szemé-
lyesen benyújtani.  A jogosultságot hitelt 
érdemlően igazolni szükséges (pl.: orvo-
si lelet, szakvélemény stb.)

Ügyintéző: Rohonczi Fruzsina, telefon: 
34/595-155, e-mail: rohonczi.fruzsina@
acsvaros.hu

Lakatos	Béla	polgármester

Gyermekek 
karácsonya

A Szociális Alapszolgáltatási Központ 
hagyományteremtő céllal rendezi meg a 
hátrányos helyzetű gyerekek számára a 
„Gyermekek	Karácsonya”-t. Kérjük, ha 
van a családban nélkülözhető/használt 
játék, mesekönyv, illetve olyan ajándék-
tárgy, eszköz, amelynek Ön szerint egy 
gyerkőc örülhet, akkor azt legyen szíves 
hozza be a SZAK Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálathoz!

Köszönjük!

Cím: Ács, Fő u. 43.
Tel.: 06-20/229-4977

06-34/395-096

Pályázati felhívás
Az „Ács Fejlődéséért” Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet közép- vagy felsőfokú 

oktatásban résztvevő hátrányos helyzetű ácsi tanulók támogatására az alábbiak szerint:
A pályázat feltételei:
– a pályázó diák ácsi lakos legyen,
– a 2010/2011-es tanévre érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezzen,
– iskolalátogatási bizonyítvány benyújtása,
– a család kereső tagjainak jövedelemigazolását mellékelni kell.
A pályázat elbírálásának szempontja:
–  A jövedelemigazolás alapján a leghátrányosabb helyzetű tanulók nyernek tanulmá-

nyi támogatást.
A pályázatot a polgármesteri hivatal titkárságára kell benyújtani.
A benyújtás határideje: 2010. december 03.
A pályázatok elbírálása: 2010. december 10.

Csányi	Józsefné,	az	„Ács	Fejlődéséért”	Alapítvány	kuratóriumának	elnöke
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tüdőszűrés
Településünk azon lakóinak, akiknek 

mozgáskorlátozottságuk miatt gondot 
okoz a tüdőszűrő vizsgálatra történő el-
jutás a komáromi rendelőintézetbe, be-
szállítási lehetőséget biztosítunk.

Jelentkezni a Szociális Alapszolgálta-
tási Központban lehet 2010. november 
30-ig. Telefon: 34/385-667, 20/468-
6977.

A helyi Magtár Galéria és Teaházban is-
mét egész napos programot szerveztek 

október 16-án  Natura-nap elnevezéssel. 
Az ötlet a tulajdonostól, Tóth Tamástól 
származik.

Az események tíz órától folyamatosan 
zajlottak. A délelőtt a gyerekeké volt, 
nekik rendeztek különféle gyermekvetél-
kedőket, ügyességi versenyeket. Ezek a 
programok mind a természethez kapcso-
lódtak, a játékokhoz szükséges kellékek 

pedig mind természetesek voltak, mint 
például fa, kukorica vagy tök.  A nap fo-
lyamán az érdeklődőknek lehetőségük 

volt Semiramis kéve-, pálinka- és borkós-
tolóra. Vásárolhattak különböző, saját ke-
zűleg készített termékeket, mint például 
házilag készített lekvárt és szörpöket, 
házi sajtot, termelői mézet. Bepillantást 
nyerhettek a fazekas munkásságba és 
fegyverkovácsolásba. A Natura-napon 
lehetőség volt idegenvezetéssel egybe-
kötött városi sétakocsikázásra is. A fázós 
emberek pedig a teaházban, kandalló fé-
nyénél fogyaszthatták el a finomabbnál 
finomabb teák valamelyikét.

A nap zárásaként a komáromi Udu 
 People együttes műsorát hallhatták az ér-
deklődök. A teaházban szinte soha nem lá-
tott tömeg gyűlt össze. Az Udu People zené-
lése során semmiféle technikai csoda vagy 
erősítő nem játszik közre, csakis a színtiszta 
tudásuk. A műsorukat csak a technika, azaz 
a villany ördöge tréfálta meg, ugyanis pár-
perces áramszünet volt az előadásuk alatt, 
de a zenészek nem ijedtek meg, mobiltelefo-
nok és gyertyák fényénél folytatták tovább a 
zenélést, mintha semmi nem történt volna.

A rendezvényt a Magtár Galéria Teaház, 
a Természetjáró Bakancsos Klub, a Fru és 
a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 
szervezte.  Barassó	Anett

Hagyományteremtő natura-nap
a teaházban

Egészségnap
a	Bartók	Béla	Művelődési	Házban
�010.	november	��-én	1�	órától.
SZűRéSEK,	ELőADÁSOK,	éLET-

MÓD-TANÁCSOK,
EGéSZSéGES	éTELEK	KÓSTOLÓJA.

Mindenkit	nagy	szeretettel	várunk!

Dr.	Németh	Eleonóra

Sok	gyerkőc	volt	kíváncsi	az	agyagozásra…

Az	Udu	People	dobosai

…	és	a	kovács	mesterségre

meghívó
Tisztelettel meghívom Önt 2010. de-

cember 8-án (szerdán) 16 órakor a vá-
rosháza nagytermében megtartandó, a 
mezei őrszolgálat működésével kapcso-
latos megbeszélésre.

A téma fontossága miatt kérem a 
megbeszélésen való megjelenését, aktív 
közreműködését.

Dr.	Malomsoki	István	jegyző
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F E L H í V á S
Azon idős, mozgásukban korláto-

zott, illetve beteg emberek részére, 
akik a fűnyírást önerejükből – egész-
ségi állapotuk miatt – elvégezni nem 
tudják, az önkormányzat az ingatlan 
előtti zöldfelület rendben tartásához 
(fűnyíráshoz) térítésmentesen segítsé-
get nyújt.

A fűnyírásra az igényt Ács Város Pol-
gármesteri Hivatalában kérjük írásban 
vagy személyesen benyújtani. A jo-
gosultságot hitelt érdemlően igazolni 
szükséges (pl.: orvosi lelet, szakvéle-
mény stb.)

Ügyintéző: Rohonczi Fruzsina, telefon: 
34/595-155, e-mail: rohonczi.fruzsina@
acsvaros.hu

Lakatos	Béla	polgármester

F E L H í V á S
Ács	 Város	 Önkormányzata	 azzal	 a	 ké-

réssel	fordul	a	lakossághoz,	hogy	a	hideg	
téli	időjárás	miatt	a	kihűléses	halálesetek	
megelőzése	érdekében	fokozottan	figyel-
jünk	a	környezetünkben	élőkre.

Különösen veszélyben lehetnek az 
egyedül élő emberek, az esetlegesen fű-
tetlen lakásukban élő, nehezen mozgó, 
többnyire idős polgáraink. 
Ha	 olyan	 emberről	 tudunk,	 akit	 bármi-

lyen	okból	a	kihűlés	veszélyeztet,	kérjük,	
értesítsék:	 a	 Szociális	 Alapszolgáltatási	
Központot	(Ács,	Fő	u.	��.),	telefon:	��/���-
���,	vagy	a	polgármesteri	hivatalt:	��/�9�-
1��,	��/�9�-1��	telefonszámokon.

Rendkívüli esetben az ingyenesen hív-
ható 107-es vagy 112-es telefonszámo-
kon is segítséget lehet kérni.

Lakatos	Béla	polgármester

tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a hulladékudvar 2010. november 
1-jétől téli nyitva tartás szerint üzemel:

Csütörtök: 8.00–16.00 óráig 
Szombat: 12.30–16.00 óráig

tájékoztatás
Tájékoztatom Ács város lakóit, hogy 

október 22-én a Szociális Alapszolgál-
tatási Központ eljuttatta Devecser vá-
rosába a vörös iszap sújtotta területek 
megsegítésére szánt adományokat. Az 
adományok közt sok ruha, cipő, gyer-
mekjáték, iskolaszer és tartós élelmi-
szer volt.

Az ott élők köszönetüket fejezték ki 
mindazoknak, akik segítettek nehéz 
helyzetükön.

Nagy	Sándorné
intézményvezető

Bizony ez a kérdés többször is elhangzott 
október 16-án az ácsi iskola ajtajában. 45 
éves osztálytalálkozóra szólított a meghívó. 
Van olyan diáktársunk, akivel nem találkoz-
tunk a ballagás óta. 45 év hosszú idő, de kis 
segítséggel felfedeztük a fiatalkori vonáso-
kat, és egymás nyakába borulva üdvözöltük 
a volt barátokat, tanulótársakat. Akkor még a 
felső tagozatosok egy helyen, a falusi iskolá-
ban tanultak. Sokan voltunk egy osztályban.

8.a osztály 47 tanuló, osztályfőnök: Far-
kas József; 8.b osztály 47 tanuló, osztály-
főnök: Baráth Vince; 8.c osztály 46 tanuló, 
osztályfőnök: Petzke János

Rendhagyó osztályfőnöki órán meg-
osztottuk egymással életünk történetét. 
Az eltelt évtizedekben az élet igencsak 
szétszórta a régi barátokat, iskolatársa-
kat. Mindegyikünk életében volt bánat, de 
öröm is. Mi legfőképpen örömünket osztot-
tuk meg egymással. Megemlékeztünk volt 
osztályfőnökünkről és 26 tanulótársunkról, 
akik már csak gondolatban és a szívünk-
ben lehettek jelen.

Az osztálytalálkozót Szalai Bálint ét-
termében folytattuk, ahol már ízlésesen 
megterített asztalok vártak. Étel, ital volt 
bőségesen, s közben a zenészek húzták 
a talpalávalót. A fehér asztal mellett előke-
rültek a régi fényképek és az újak is, főleg 
az unokák fotói. Sokszor elhangzott: Em-
lékszel erre....?, régi csínytevések, adomák 
töltötték be az est meghitt óráit. Közben 
betoppant Szalai Bálint kedves ismerőse: 
Puka Károly cigányprímás és zenekara. 
Ők ismert népdalokkal emelték a találkozó 
fényét. Azután ismét a táncparketté lett a 
főszerep. Játszottak is a zenészek hajnali 

3-ig. Érzékeny búcsút vettünk egymástól, 
abban a reményben, hogy 5 év múlva ta-
lálkozunk.

Megköszönöm a szervezők áldozatos 
munkáját, hiszen nem kis feladatra vállal-
koztak.

Az osztálytársak nevében is köszönjük 
Szalai Bálint mindenre odafigyelő kedves-
ségét.

Varga	Sándorné

megismersz...?
Osztálytalálkozó 45 év után

A	találkozó	résztvevői	az	iskola	aulájában

ácsi adventi Vásár
Kreatív vagy? Vannak ajándékötleteid az ünnepekre?

Készítsd el őket, és hozd ki december 12-én, Ezüstvasárnap a kastélyparkba!
Mindenkit	szeretettel	várnak	a	szervezők:	
Természetjáró Bakancsos Klub, Magtár Galéria és Teaház, FruKiDa, Bartók Béla Mű-
velődési Ház
Támogató:	Ács Város Önkormányzata
Jelentkezési	határidő: december 6.
(tel.: 34/595-155 munkaidőben;
email-en: info@bakancsosklub.hu, rohonczi.fruzsina@acsvaros.hu)
További	részletek:
www.acsvaros.hu, www.bakancsosklub.hu; www.magtargaleriateahaz.hu
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Az írásom elejét egy kis bevezetéssel 
kezdeném a Halloweenról azok számá-
ra, akiknek ismeretlen lenne ez az ünnep. 
Halloween az angolszász országokban a 
boszorkányok, kísértetek és egyéb szel-

lemek ünnepe október 31-én. Az idők 
folyamán a töklámpás lett a halloween 
legfontosabb jelképe. Amerikában hal-

loweenkor az ajtó előtt jelmezbe öltö-
zött gyerekek jelennek meg, akik Trick 
or treat!, szabadon fordítva: „Cukor vagy 
bot!”, vagy „Cukrot vagy csínyt!” kiáltás-
sal szólítják fel a lakókat állásfoglalásra. 
Elméletileg a szerencsétlen ajtónyitónak 
van lehetősége a „csínyt” választani a 
következményekkel együtt. Akik a cukrot 
választják, azoktól a gyerekek édességet 
kapnak. Amerikában általában baráti tár-

saságban jelmezbált rendezve ülik meg 
ezt az ünnepet. A halloween nagyon fon-
tos ünnepe Amerikának.

A Gárdonyi Géza Általános Iskola 
Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde Jókai 

Mór Általános Iskolai Tagintézményében 
október 30-án délután Boszorkánybált 
és Halloween-partyt rendeztek az iskola 
tanárai és diákjai, a több mint 50 éve ki-
alakult, hagyományossá vált őszi bál ke-
retében.

Délután három órakor összegyűlt az is-
kola apraja-nagyja az aulában, ahol nagy 
volt a sürgés-forgás, és kezdetét vehet-
te a jelmezes felvonulás. A gyerekek öt-
letesebbnél ötletesebb boszorkány- és 
szellemjelmezeket öltöttek magukra. Az 
iskola aulája megtelt a szülőkkel, nagy-
szülőkkel, rokonokkal, érdeklődőkkel. A 
terem az alkalomhoz illően 
volt feldíszítve az iskola 
tanulóinak, tanárainak és 
dolgozóinak keze munkája 
által készített különböző 
denevérekkel, tökökkel és 
szellemekkel. A tanárok kö-
zül is néhányan az alkalom-
hoz illően, boszijelmezbe 
öltöztek. A bál alatt büfé is 
üzemelt, az iskola folyosó-
ján a szülői szervezet tagjai 
jelképes összegért árulták 
az üdítőt, a szendvicset és 
a süteményeket. A délután 
folyamán volt tombolasor-
solás is, és a táncos lábúak 
is megmutathatták, hogy 
hogyan is bulizik egy álta-
lános iskolás. Jó érzés volt 
azt látni, hogy nemcsak 
az iskola tanulói, hanem 
több kisgyermekes szülő, a 
Gárdonyi-iskola pár diákja 
és tanáriak is részt vettek 

ezen az eseményen. Látszott a lurkókon, 
hogy jól érzik magukat.

A rendezvény során süteménnyel díjaz-
ták a legpókhálósabb, legszellemesebb, 
legbűbájosabb, legszőkébb, legállato-
sabb, legaranylóbb, legcsinosabb boszi-
kat, ezen kívül a legcsinosabb zöldarcú 
boszit, a kisboszi-nagymacska párost és 
a legdermesztőbb szellemet. Azok, akik 
nem kaptak különdíjat, de beöltöztek, 
cukorkát kaptak. A csoportos fellépők 
közül pedig az összes csapatot díjaz-
ták. „A leguncacásabb” díjat a második, 
„A legbűbájosabb” díjat a harmadik,  „A 
legtáncosabb lábú” díjat a negyedik, „A 
legmodernebb boszik” díjat pedig az ötö-
dik osztályosok nyerték. A nap folyamán 
díjazták a Boszorkánybál alkalmából a di-
ákok által készített rajzokat, dekorációkat, 
boszorkánykalapokat is. 

A nap zárásaként, este hat óra után a 
diákok, tanárok, szülők, érdeklődök átvo-
nultak a Pénzásási Pihenő Parkba, ahol 
zsíros kenyérrel, palacsintával és meleg 
teával várták a lelkes közönséget. A park 
is az alkalomhoz illően volt díszítve, lufik-
kal, színes fényekkel, töklámpásokkal. A 
park kapuján átlépve úgy gondolom, az 
ember szinte egy másik világba érkezett. 
Az ide látogatók hihetetlen tömeggel ta-
lálhatták szemben magukat. A gyerekek 
önfeledten játszhattak, falatozhattak. A 
gyermeki mosoly és boldogság a felnőtt 
ember arcára is mosolyt tudott csalni, úgy 
érzem.

Ez a délután összességében úgy gon-
dolom, nagy sikert aratott mind a gye-
rekek, mind a szülők körében. Köszönet 
illeti a szervezőket és segítőiket is, hogy 
így kitettek magukért, és egy ilyen felejt-
hetetlen, programokkal teli délutánt szer-
veztek.

Barassó	Anett

Halloween és Boszorkánybál a Jókaiban

Sok	boszorkány	lepte	el	a	Jókai-iskolát

A	töklámpások	a	Halloween	fontos	kellékei

Találkoztunk	kis	szellemmel	is
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Október világszerte az idősek hónapja. 
Ezt a hagyományt őrizve és tiszteletben 
tartva rendezi meg a csallóközaranyosi ön-
kormányzat és nyugdíjas klub karöltve, már 
több mint tíz éve az idősek találkozóját.

Több település nyugdíjasait hívják meg, 
hogy ismerkedjenek és örüljenek egymás-
nak. Százötven-kétszáz idős ember együtt, 
hasonló korúak és mégis mások, sok élet-
tapasztalattal és különbözően megélt sor-
sokkal.

„Nem naptári évek, hanem saját szemé-
lyes életük szerint öregszünk”, mégis sok 
a közös gondolat a családról, a közvetlen 
környezetről, ahol élünk, a közösségről, 
ahova tartozunk és az öregedésről.

Az egészséges öregedés célja egy XVIII. 
századi megfogalmazás szerint (amely 
még most is érvényes): „Fenntartani a test 
töretlen egészségét és megőrizni ezeket a 
késő öregségig, amikor betegség és küz-
delem nélkül a test és a lélek búcsút mond 
egymásnak! Ezt szeretnénk mindannyian. 
Kinek sikerül, kinek nem.

Az Ácsi Városi Nyugdíjas Klubnak már 
1994 óta fokozatosan erősödő testvé-
ri-baráti kapcsolata van a Csallóközara-
nyosi Nyugdíjas Klubbal. Az 1992-ben 
alakuló Ácsi Községi Nyugdíjas Klub az 
önkormányzat kérésére 1994-ben vette fel 
a kapcsolatot a határon túli település nyug-
díjasaival. Mindkét részről az önkormány-
zat teljes mértékben úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag támogatja a két klub barátságát, 
függetlenül a polgármester személyétől. 

Kezdetben Ácson Péntek Lőrinc, utána 
Csöbönyei Imre polgármesterek, Aranyoson 
Hegedüs Sándor, jelenleg Varjú Éva polgár-
mesterek teljes mértékben egyetértettek a 
kapcsolattartással. Az újonnan megválasz-
tott ácsi polgármester, Lakatos Béla is ígére-
tet tett támogatásáról és egyetért a barátság 
további folytatásával. Ez alatt a 16 év alatt a 
nyugdíjas vezetők is változtak, és néhányan 
már örökre elmentek közülünk. Aranyoson: 

Szabados Péter, majd Molnár Zoltán – nekik 
már csak emlékük maradt. Jelenleg Prétor 
Mária vezeti a klubot. Ácson: Köves Károly-
né – aki már szintén csak az emlékeinek él 
– és Gazdig Jánosné volt, most pedig Metka 
Antalné és Szabó Józsefné a klubvezetők. A 
tagok közül is sokan örökre távoztak, jöttek 
újabbak, de a cél: a két klub közötti barát-
ság, az évenkénti találkozás itt is – ott is, az 
egymásnak szóló örömködés, a jó hangulatú 
együttlét továbbra is megmaradt, sőt, egyre 
inkább elmélyül.

Ennek jegyében kaptuk a meghívást most 
is október 23-ra a Csallóközaranyosi Nyug-
díjas Klubból, 38 fővel érkeztünk. Megtisz-
telte jelenlétével a rendezvényt Ács város új 

polgármestere, alpolgármestere, Rohonczi 
József, és néhány képviselő, név szerint 
Csuka László, Németh Gyula és Márkus 
Béla. A vendéglátó polgármesterasszony 
és a klubvezető nagy örömmel fogadta 
őket. Meghívást kaptak még: Nemesócsa, 
Tany és Izsa községek nyugdíjasai is.

Köszöntő beszédekkel kezdődött a ren-
dezvény. Először Prétor Mária klubvezető 
köszöntötte a megjelenteket, és méltatatta 
az összejövetel jelentőségét. Utána Varjú 
Éva polgármester önmaga és önkormányza-
ta nevében szintén örömét és köszönetét fe-
jezte ki a megjelentek felé. Az ácsiak részé-
ről megköszönte a meghívást Metka Antalné 
klubvezető és Lakatos Béla polgármester.

Megkezdődött a műsor: Nemesó-
csa, majd Tany nyugdíjas kórusa énekelt 
– többségében nők –, majd a házigazda 
klub egyik tagja, Mónika mondott egy szép 
őszi hangulatú verset. Még szavalt egy 
nemesócsai nyugdíjas hölgy és az ácsiak 
közül Liszkai Ferencné Boriska egy saját 
verset. Ezután az izsai férfikórus követke-
zett, akikről elmondták, hogy a szlovákiai 
országok nemzetiségi népdalversenyen 
első díjat kaptak. Gyönyörűen zengett a 
hangjuk. Végül az aranyosi nyugdíjas kó-
rus fellépése zárta a műsort. Valamennyi 
fellépő kórus csodálatosan szép magyar 
népdalokat énekelt, amelyeket mi nagyon 
régen hallottunk, vagy sokan nem is ismer-
tünk. A nemesócsai kórus tolmácsolásá-
ban elhangzott egy szlovák népdal is.

Szívmelengető élmény volt a műsort vé-
gig hallgatni. Ezután következett a finom 
vacsora, házi sütemények, üdítők, és a 
jó hangulatú zene. Megtelt a táncparkett, 
ropták az idősek, meghazudtolva korukat.

Jó ízű beszélgetések történtek egymás 
közt, felelevenítve a korábban együtt töl-
tött időket.

Búcsúképpen az izsai férfikórus felkészí-
tője – egy fiatal hölgy – énekelt egy népi la-
kodalmas köszöntőt eredeti tájszólásban, 
megköszönve a házigazdák meghívását. 
Lenyűgöző élmény volt hallgatni.

Eljött a búcsú pillanata. Megköszönve a 
szíves vendéglátást, és megelőlegezve a 
hozzánk való meghívást, megelégedett lé-
lekkel és az együtt töltött kellemes órák em-
lékével – a késő esti órákban indultunk haza.

Gazdig	Jánosné

idősek találkozója Csallóközaranyoson

A	nyugdíjas	klub	tagjainak	egy	csoportja

A	két	polgármester	is	nagyon	jól	érezte	magát
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nyugodjanak békében
HERCZIG	Istvánné	

sz.:	Tóth	Julianna	(19��-�010)
ZOBOR	Vince	(19��-�010)
MASZLAVéR	Istvánné	

sz.:	Virág	Rozália	(19��-�010)
PéTER	Sándor	(19��-�010)

TÓTH	Jánosné	
sz.:	Varga	Erzsébet	(19��-�010)
CSÁSZÁR	Lajos	(19��-�010)

A Komáromi Rendőrkapitányság Köz-
rendvédelmi és Határrendészeti Osztály 
Ács-Bábolna Rendőrőrse az alábbi jó taná-
csokat adja gépjárművezetőknek, kerék-
párosoknak.

Az őszi és téli hónapokban a közúti közle-
kedési balesetek egyik legjellemzőbb oka, 
hogy a gépjárművezetők nem a megválto-
zott időjárási-, látási- és útviszonyoknak 
megfelelően vezetik járműveiket. A legtöbb 
problémát többnyire a változó tapadóké-
pességgel rendelkező útburkolat, valamint 
a romló látási viszonyok okozzák. Ősszel és 
télen a látási viszonyok általában rosszab-
bak a tavasszal és nyáron megszokottnál. 
Ritkábban és rövidebb ideig süt a Nap. 
Sajnos egyre korábban sötétedik, ezért 
gyakrabban kell használni a gépjármű vilá-
gítóberendezéseit. Nagyon fontos a világí-
tóberendezések folyamatos tisztán tartása, 
az izzók cseréje, s tartalékizzó beszerzése. 
A megváltozott látási és útviszonyok – kü-
lönösen esős időben, illetve ködben – más 
járművezetői magatartást követelnek. Na-
gyobb követési távolságot kell tartani az 
ilyenkor igen gyakori utoléréses balesetek, 
azaz „koccanások” elkerülésére. Általában 
lassúbb haladás és óvatosabb, körültekin-
tőbb közlekedés szükséges ahhoz, hogy 
megelőzzük a közlekedési baleseteket. 
Egy 50 kilométerrel haladó gépjármű op-
timális féktávolsága száraz úton körülbelül 

8 méter. Vizes úton ez a féktávolság már 
16 méterre nő, havas úton 32 méter, jeges, 
csúszós úton ez az érték már nyolcszo-
ros, tehát 64 méter is lehet. Vigyázni kell 
az úttest mellett haladó gyalogosokra, ke-
rékpárosokra (lakott területen belül és kívül 
egyaránt), mindenkor biztosítani kell a gya-
logosok elsőbbségét a kijelölt gyalogos-át-
kelőhelyeken, s fokozott figyelemmel kell 
lenni a figyelmetlenül az úttestre lépő gya-
logosokra. Ha a téli hónapokban is autózni 
szeretnénk, mindenképpen vásároljunk téli 
gumit! Bár első pillantásra nem olcsó ez a 
megoldás, de gondoljunk arra, hogy így a 
téli hónapokban nem kopnak a nyári kere-
kek, ráadásul egy szerencsétlen koccanás 
többe kerül, mint a téli garnitúra! Lehetőleg 
lemeztárcsát használjunk a téli gumihoz, 
mert a könnyűfémtárcsa sérülékenyebb, 
nem kedveli a sót. 

Néhány tanács kerékpárosoknak: 
Az őszi szezon megérkezésével, vala-

mint a tél közeledtével korábban sötétedik, 
azonban a kerékpárosok szürkületben és 
sötétedés után is gyakran közlekednek jár-
művükkel. Ködös, borongós idő, eső vagy 
sűrű hóesés esetén is korlátozottak a látási 
viszonyok, így a kerékpárok kivilágítása már 
korlátozott látási viszonyok közt is nagyon 
fontos! Jól működő világítás, fényvissza-
verő eszközök és megfelelő öltözék (feltű-
nő színű ruha, fényvisszaverő kiegészítők) 

esetén a biciklizők sötétben és rossz látási 
körülmények között is jól láthatóvá válnak. 
A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ 
ismerete mellett hozzátartozik a gyakorlat 
és a járművek megfelelő felszerelése, mű-
szaki állapota is. Elindulás előtt ellenőriz-
ni kell a jármű kötelező felszereléseit: első 
és hátsó fék, csengő, elöl fehér vagy kad-
miumsárga lámpa, hátul piros lámpa vagy 
villogó és piros fényvisszaverő prizma, az 
első keréken sárga küllőprizma, és látható-
sági mellény.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a KRESZ 
54. § (6) bekezdése értelmében „A kerék-
párt éjszaka és korlátozott látási viszonyok 
között a külön jogszabályban meghatáro-
zott lámpákkal kell kivilágítani és a kerék-
párt hajtó személynek – lakott területen 
kívül – fényvisszaverő mellényt (ruházatot) 
kell viselnie”. 

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a 
láthatósági mellényt ne csak lakott terüle-
ten kívül viseljék, hanem lakott településen 
belül azon részeken, ahol a közvilágítás 
nem megfelelően működik. Szakemberek 
szerint a kivilágítatlanul közlekedőt csak 
37 méterről veszi észre az autós, a prizmát, 
fényvisszaverő szalagot már 50-60 méter-
ről is észleli, a kivilágított kerékpáros pe-
dig 500 méterről is látható, ami jelentősen 
csökkenti a baleseti kockázatot.

Forrás:	Internet

közlekedési tanácsok az őszi-téli időszakra

Ácsi HÍREK 
Ács	város	közéleti	havilapja
Felelős kiadó: Bartók Béla Művelődési Ház, 

2941 Ács, Pf.: 8. Tel.: 34/385-043, Fax: 34/385-042
Főszerkesztő: Némethné Lakics Zsuzsa 

Tel.: 30/235-3570
Levélcím: Bartók Béla Művelődési Ház, 2941 Ács, Pf.: 8.

 E-mail cím: acsihirek@freemail.hu
Nyomda: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. 

Felelős vezető: Kovács Jánosné ügyvezető igazgató
Terjeszti: 

Ács város üzlethálózata és az utcák megbízott felelősei
Előfizetési díj: 1200 Ft/év. Előfizethető az utcafelelősöknél. 

Hirdetésfelvétel: Bartók Béla Művelődési Ház
Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg 

és nem küldünk vissza!
OM 163/307/2009

Gyertyák, mécsesek gyúltak a temetőkben 
November első napjai Mindenszentek és Halottak napja. Ezeken a napokon megsok-

szorozódik a temetőkbe látogatók száma. Azok is eljönnek, akiket messzire sodort az 
élet attól a helytől, ahol szeretteik örök álmukat alusszák. Szebbnél szebb színes virágok 
pompáznak a sírokon és a gyertyák, mécsesek lángja ad valami különleges hangulatot, 
varázsolja misztikussá a sírhelyek környékét. 

Megállunk a temető kapujában és azt mondjuk, de szép ez a látvány... Mindenkinek 
van halottja. Rájuk emlékezik a rohanó világban mindennapjait élő gyermek, anya, unoka, 
nagyszülő, közeli és távoli rokon ezekben a napokban (is). A Mindenszentek és a Halottak 
napja fontos nap az életünkben. Megállunk egy pillanatra, kizárjuk a külvilágot. Csak mi 
vagyunk és ŐK, akik már nem válaszolhatnak kérdéseinkre, akik a legfontosabbak voltak, 
amíg köztünk éltek. Nagy űrt hagytak maguk után... November elsején és másodikán 
gyertyát gyújtottunk és az imbolygó fényekben kedves, szeretett arcuk úgy jelent meg 
előttünk, ahogy emlékezetünkben mindig is éltek és élnek mindörökké. 

Problémáid vannak?
Gyerek	és	Ifjúsági	Telefonszolgálat	

116 111
előtag	és	körzetszám	nélkül	hívható	
bárhonnan	Magyarország	területén

minden	nap	0-��	óráig
MOBILRÓL	IS
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LESGyANúS	GÓLLAL
Ete	–	Ácsi	Kinizsi	1-0	(1-0)

Ete, október 3., 100 néző,	vezette:	Szép-
lábi István
Ács:	Dobai (Máté) – Egri, Rusznyák, Ódor 

(Kovarek), Vörös, Földes, Tóth (ifj. Kele-
men), Lakatos, Mészáros (Császár), Baku-
ra, Lami (Kelemen)

Kinizsi-rohamokkal kezdődött a mérkő-
zés, az első két helyzet is a Kinizsi előtt 
adódott. A 30. percben egy nagyon les-
gyanús helyzetből vezetést szerzett a hazai 

csapat, 1-0. A második félidőben is pró-
báltunk egyenlíteni, a 65. percben Földes 
büntetőt hibázott. Ezen a napon semmi 
sem jött össze. 

Karvaj Imre: – Nem érdemeltünk veresé-
get. Úgy éreztem, hogy a játékvezető na-
gyon nem akarta, hogy ponttal távozzunk 
Etéről. 
Jók: Bakura, Földes
Ifjúsági	eredmény: Ete – Ács 1-1, gól:	

Kovács Márk

ENERVÁLT	JÁTéKKAL
Ácsi	Kinizsi	–	Esztergom	SC	0-�	(0-�)
Ács, október 10., 100 néző, vezette: Ta-

mási Péter
Ács:	Máthé (Zentai) – Kovarek, Somogyi 

(Lami), Rusznyák, Ódor, Földes, Tóth, Laka-
tos, Bakura, Mészáros, ifj. Kelemen (Csá-
szár)

A lehető legrosszabbul kezdtünk. A mér-
kőzés harmadik percében a menteni aka-
ró Ódor a saját kapujába fejelte a labdát, 
0-1. A 37. percben nagy helyzet adódott 
a Kinizsi előtt. A 16-oson belül a kapuba 
tartó labdát Lakatos durván mellérúgta. A 
44. percben Rusznyák feleslegesen cse-
lezgetett, az ellenfél játékosa szerelte, és 
közelről megszerezte az Esztergom má-

sodik gólját, 0-2. Hidegzuhany. A második 
félidő 52. percében gólt rúgott a Kinizsi, a 
játékvezető les címén érvénytelenítette. A 
78. percben az ácsi csapatból kiállította a 
játékvezető Rusznyák Jánost sportszerűt-
len megjegyzésért. A mérkőzés hátralévő 
részében a Kinizsi megpróbált szépíteni, 
de eredménytelenül. 

Karvaj Imre: – Egyes játékosoknak na-
gyobb élmény nyújt a szombati kispályás 
játékon való részvétel. A vereséggel nagy 
lehetőséget szalasztottunk el.

Ifjúsági	 eredmény:	 Ács – Esztergom  
1-0, gól: Baumgartner

MEGéRDEMELT	HAZAI	GyőZELEM
Komárom	VSE	–	Ácsi	Kinizsi	�-0	(1-0)
Komárom, október 17., 100 néző, ve-

zette:	Tóth Roland
Ács: Zentai (Halasi) – Egri, Vörös, Ko-

varek, Ódor, Földes, Tóth, Bakura (Kérin-
ger), Mészáros, Lami (Császár), Lakatos 
(Skuba)

A 4. percben Földes veszélyeztetett egy 
jól helyezett szabadrúgással. A 28. perc-
ben a Komárom megszerezte a vezetést, 
1-0. A 40. percben a Kinizsi előtt adódott 
lehetőség. A második félidő 59. percében 
ismét lehetőségünk adódott, de ezt sem 
tudtuk kihasználni. A 67. percben védőink 
egymásra vártak a felszabadítással, ezt ki-
használva a hazai csapat a második gólját 
szerezte meg, 2-0. A 73. percben ismét rö-
vidzárlat volt védőinknél, egymásra vártak, 
és az ellenfél megszerezte harmadik gólját, 
3-0. A mérkőzés hátralévő részében is a 
Komárom játszott fölényben, az eredmény 
már nem változott.

Karvaj Imre: – A hetek óta tartó sikerte-
lenségünk oka: a kulcsjátékosok csődöt 
mondanak a hozzáállásukkal.

Ifjúsági	eredmény:	Komárom – Ács 4-1, 
gól:	ifj. Kelemen

HÁROM	VERESéG	UTÁN
Ácsi	Kinizsi	–	Tokod	SE	�-0	(0-0)

Ács, október 24., 80 néző, vezette:	Var-
ga Imre
Ács: Dobai – Somogyi, Vörös, Kovarek, 

Ódor, Földes (Császár), Tóth, Bakura, Mé-
száros (Kéringer), Lakatos (Skuba), Kele-
men (Lami)

A félidő második felét némi ácsi fölény 
jellemezte, gólt azonban nem sikerült el-
érni. A második félidő 49. percében La-
katos találatával a Kinizsi megszerezte a 
vezetést, 1-0. Tovább rohamozott a hazai 
csapat, amelynek eredményeként a 82. 
percben Bakura megszerezte a Kinizsi 
második gólját, 2-0. A 85. percben Lami 
tovább növelte a Kinizsi előnyét, talála-
tával a hazai csapat 3-0-s vezetésre tett 
szert. Az eredmény ezután már nem vál-
tozott.

Karvaj Imre: – Ha sportszerűen készülünk 
a mérkőzésre, senki nem tud megállítani 
minket.
Jók: az egész csapat
Ifjúsági	 eredmény: Ács – Tokod 7-1, 

gól:	Baumgartner (4), Kelemen (2), Mórocz

A	vége	szorosra	sikeredett
Lábatlan	SE	–	Ácsi	Kinizsi	�-�	(0-1)
Lábatlan, október 31., 30 néző, vezette:	

Kovács Béla
Ács: Dobai – Egri, Somogyi, Vörös, Ko-

varek, Tóth, Bakura, Mészáros, Lakatos 
(Skuba), Földes, Kelemen (Lami)

A 10. percben a Kinizsi gólt szerzett, 
a játékvezető les miatt nem adta meg. 
A 28. percben a Kinizsi megszerezte a 
vezetést, ügyes összjáték után Lakatos 
volt a gólszerző, 0-1. A félidő végéig az 
eredmény nem változott. A második fél-
idő 56. percében a Kinizsi megszerezte 
második gólját. Kelemen átadását Egri 
közelről a kapuba rúgta, 0-2. A 60. perc-
ben Tóth nagy gólt szerzett, 0-3. A 75. 
percben szépített a hazai csapat, 1-3. A 
86. percben kapusunk közreműködésé-
vel újabb gólt kaptunk, 2-3. A hátralévő 
időben az eredmény már nem változott. 
Ha nehezen is, de megszereztük a győ-
zelmet.

Karvaj Imre: – Kezdünk újra harcossá vál-
ni. Gratulálok a csapatnak.
Jók: Kovarek, Földes, Tóth
Ifjúsági	eredmény:	Lábatlan – Ács 1-3, 

gól:	Brúzsa, Kelemen, Papp.
Hoczek	József

Labdarúgás

Három vereség után két győzelem

Férfi kézilabda nB ii.
�.	 forduló: Ácsi Kinizsi SC – SZESE 

Győr 32-27 (17-14). �.	forduló:	Veszpré-
mi Egyetem – Ácsi Kinizsi SC 25-34 (13-
15). �.	forduló: Ácsi Kinizsi SC – Tapol-
ca VSE 30-31 (15-14). �.	 forduló: MKB 
Veszprém II. – Ács 27-23 (14-10)

a Spar-kupán versenyzett tóth Balázs
Huszonnyolc év alatt 100. versenyét rendezte a tatabányai Spar SE asztalitenisz 

szakosztálya, amelynek zömét a megyei asztalitenisz szövetséggel közösen bonyo-
lították le. Nyolc szakosztály 62 újonc és serdülő versenyzője mérte össze tudását a 
szép díjakért.

Az újonc fiú, 1997-ben születettek (29 fő) kategóriájában  a harmadik helyen végzett 
Tóth Balázs, az Ácsi Kinizsi SE versenyzője


