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  Ácsi 
Hírek

Németh Tibor: 

Karácsony 
ünnepe!
Fenyőágat hordoz a szél,
Sokáig viszi, míg oda ér.
Ünnepelni viszi haza,
Hogy szép legyen a Karácsonya.

A Karácsony mindenkié,
Kisgyereké, felnőtteké.
Boldog most az egész család,
Még a vén Hold is táncot jár.

A csillagok is vele vannak,
Tánclejtéssel csalogatnak.
Mindenki most táncra perdül,
Vigadalom hangja csendül.

Szép volt ez a Karácsonyunk,
Egy év múlva találkozunk.
Remélem, hogy mindig így lesz,
Sok boldogságot Néktek!  

Biztosan állíthatom, hogy a karácsony 
előtti dömping már hónapokkal azelőtt kez-
detét veszi, mint ahogy az aktuális lenne. Ezt 

bizonyítja, hogy már a szeptemberi reklámúj-
ságokban Mikulás-fi gurákat, ajándékcsoma-
gokat reklámoznak és az, hogy egy bizonyos 
áruházlánc bejárata felett a november eleji 20 
fokban már kellemes karácsonyi ünnepeket 

kívánnak. Sokan úgy gondolják, hogy az ün-
nep így elveszíti a varázsát, ha már december 
előtt jóval elkezdünk vásárolni, és karácsonyi 

díszekkel díszíteni a környezetüket – köztük 
vagyok én is. Úgy gondolom, az, hogy ez így 
alakulhatott, a kereskedelem, a média és az 
emberi társadalom hibája is. 

(Folytatás a 4. oldalon)

„Mert láttuk 
az ő csillagát…”

Máté evangéliumában ezzel a mondattal 
állítanak a napkeleti bölcsek Heródes király 
elé. Természetesen a jól ismert karácsonyi 
történetre utalnak szavaik: egy messze 
napkeleten felragyogott csillag vezette 
őket a zsidók országáig, Heródes palotá-
jáig, onnan pedig végül Betlehembe, Jézus 
bölcsőjéhez.

A jól ismert történet mellett azonban hadd 
irányítsam a fi gyelmet most másra e mon-
dat alapján! „Láttuk!” – mondják a napke-
leti bölcsek. Csodálatos látvány jelent meg 
előttük, égi jel, csillagászati jelenség. Lehet, 
hogy itt kezdődött a karácsony „látványos-
sága”? Az, ami mára szinte kiteljesedett: így 
advent-karácsony tájon nekünk is csodála-
tos képek tárulnak a szemeink elé. Fontos a 
látvány. Egy kirakatban, egy városközpont-
ban, egy családi házban, vagy egy előkert-
ben ma már szinte elengedhetetlen, hogy 
„lássuk” az ünnepet, a készülődést. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Felhívás
 
Az országos kiterjedésű belvíz Ácson is 

próbára tette a csapadékvíz-elvezető rend-
szert, különös tekintettel 2010. évben.

Ácson és környékén a rendkívüli esőzé-
sek miatt jeentősen megemelkedett a ta-
lajvíz szintje.

Nagyon sok lakossági panasz érkezett, 
sok család helyzete vált kritikussá. Érde-
kükben a polgármesteri hivatal közhasznú 
foglalkoztatás keretében beavatkozott az 
árkok és átereszek tisztításába.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosok fi gyelmét, 
hogy a közterület tisztántartása, járdák, 
vízelvezető árkok, zöldfelületek szakszerű 
karbantartása az ingatlantulajdonos köte-
lessége. A talajvíz szintjének ilyen arányú 
megemelkedése már károkat okoz a lakóin-
gatlanok szerkezetében, például szerkezeti 
repedések, a vakolat leomlása, süllyedés.

Az ingatlanokban létrejött károkat a mű-
szaki csoportnál jelezhetik az 595-144-es 
telefonszámon.

Az önkormányzat a belvíz elleni véde-
kezésen túl, a talajvízszint süllyedése ér-
dekében munkálatokat végzett, és végez 
jelenleg is, mivel az elmúlt időszak csapa-
dékmennyisége következtében a talaj álla-
pota vízzel telített. Ennek érdekében Ács 
Város Önkormányzata a város teljes bel-
területére elkészíti a vízkárelhárítási tervet 
és a belterületi vízelvezetési tervet, hogy az 
elvégzett munka szakszerű és eredményes 
legyen.

A polgármesteri hivatal mindent meg-
tesz a kárelhárítás érdekében, különös te-
kintettel a vízelvezetésre. Lakossági igény 
esetén a műszaki csoport segítséget nyújt, 
akiknek feladata a belvíz elvezetésének 
koordinálása belterületen és külterületen 
egyarant.

Tisztelettel kérjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy működjenek együtt a hivatal munka-
társaival és kérjük, hogy az árkokon, átere-
szeken a szükséges karbantartási, tisztítási 
munkálatokat szíveskedjenek haladéktala-
nul megkezdeni.

Az áldatlan állapotokat a város lakossá-
gának összefogásával szüntethetjük meg, 
amelyhez az önkormányzat minden segít-
séget megad.

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy 
a károk elhárításában erejükhöz mérten ve-
gyenek részt!

Lakatos	Béla	
Ács	város	polgármestere

A szeretet ünnepe

Fotók:	Nyéki	János



	 2	–	ÁCSI	HÍREK	 VÁROSI	KRÓNIKA	 2010.	december

Ács Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a soron következő ülését 2010. 
november 25-én tartotta, ahol az alábbiak-
ról tárgyalt:

A	 szociális	 igazgatás	 és	 szociális	 el-
látások	helyi	szabályozásáról	szóló	ren-
delet	módosítása

A képviselő-testület elfogadta a szociális 
igazgatás és szociális ellátások helyi sza-
bályozásáról szóló rendelet módosítását. 
Ács Város Önkormányzata a gyermekvál-
lalási kedv ösztönzése érdekében 2011. 
január 1-jétől gyermekenként 50.000,– Ft 
összegű egyszeri életkezdési támogatás-
ban részesít minden olyan ácsi családot, 
ahol gyermek születik. A rendelet módo-
sítása teljes terjedelemben megtekinthető 
Ács város honlapján.

A	 települési	 szilárd	 hulladékkal	 kap-
csolatos	hulladékkezelési	helyi	közszol-
gáltatásokról	szóló	rendelet	módosítása

A képviselő-testület elfogadta a telepü-
lési szilárd hulladékkal kapcsolatos hul-
ladékkezelés helyi közszolgáltatásokról 
szóló rendeletének módosítását. Mely 
alapján 2011. január 1-jétől mentesül a te-
lepülési hulladékkezelési közszolgáltatási 
díj megfi zetése alól a 80. életévét betöltött 
egyedülélő magánszemély, valamint azon 
házastársak, akik közül legalább az egyik 
házastárs a 80. életévét betöltötte, feltéve 
ha a lakás céljára szolgáló építményben 
más bejelentetett lakóhellyel rendelkező 
személy nincs.

Az	önkormányzat	2011.	évi	költségve-
tési	irányelve

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Ács Város Önkormány-
zat 2011. évi költségvetési koncepcióját. 
A képviselő-testület a fejlesztési kiadások 
tekintetében a következő prioritásokat ál-
lapította meg: Kastély park fejlesztése és 
a Bagolyvár belső felújítása; Óvoda köz 
útépítése; Fő utca fejlesztése I-II. ütem-
ben, zebrák kialakításával; Erkel Ferenc 
utca útépítése; További tervek elkészítése 
a fejlesztésekre. Az önkormányzat 2011. 
évi költségvetési koncepciója teljes terje-
delemben megtekinthető Ács város hon-
lapján.

A rendkívüli belvízhelyzetre tekintettel – a 
rendes ülést követő rendkívüli testületi ülé-
sesen – az önkormányzat első helyre sorol-
ta a belvízrendezés megvalósítását.

Önkormányzati	célhitel	kiváltása
Ács Város Önkormányzatának képvise-

lő-testülete a település további fejlesztése 
érdekében alternatív megoldásként célhitel 
átütemezése mellett döntött.

A	volt	zárda	épületének	bérbeadása
Ács Város Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete 2011. április 1. – 2015. decem-
ber 31. napjáig bérbe adja a Memfó Kft. 

részére a volt zárda épületét rehabilitációs 
foglalkoztató (iroda, műhely) céljára. A kft. 
pályázati forrásból kismértékű átalakítást, 
nyílászárók cseréjét tervezi az ingatlanon, 
továbbá a későbbiekben az alkalmazot-
tai létszámát is növelni szeretné, amely új 
munkahelyteremtési lehetőséget biztosíta-
na a település számára. A kft. átköltözésé-
vel az önkormányzatnak lehetősége nyílik 
a kastély bal szárnyának kiürítésére, annak 
pályázati úton történő felújítására és/vagy 
más irányú hasznosítására.

Tagi	képviselő	és	 felügyelő	bizottsági	
tag	választása	a	VIzÁK	Kft.-be

Ács Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete elfogadta – mint a Komárom-
Ács Vízmű Kft. üzletrésszel és szavazati 
joggal rendelkező tagja –, hogy tagi kép-
viselőként delegálja 2010. 11. 25-től 2014. 
12. 31-ig terjedő időtartamra Rohonczi Jó-
zsef települési képviselőt a kft. taggyűlé sé-
be, illetve 2010. 11. 25-től 2014. 12. 31-ig 
terjedő időtartamra képviselőjeként dele-
gálja Csuka László települési képviselőt a 
felügyelő bizottságba. Az új tagi képviselő 
delegálásával egyidejűleg visszahívja Csá-
nyi Józsefné – volt alpolgármester – tagi 
képviselőt.

Közterület	elnevezése
A képviselő-testület a jelenleg épülő Pen-

ny Market áruház parkolója és a Zúgó utca 
közötti zöldterületet kegyeleti és emléke-
zeti okokból Horváth-kertnek nevezte el. 

„Civilek	 Ácsért”	 pályázati	 felhívás	 el-
fogadása

Ács Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete elfogadta a „Civilek Ácsért” 
pályázati felhívást, melynek keretében ácsi 
nonprofi t civil szervezetek, önszervező kö-
rök, alapítványok, egyesületek, egyházak 
részére, az általuk megvalósítandó kultu-
rális, művelődési, környezetvédelmi, vala-
mint a közrendet és közbiztonságot érintő 
programok megvalósítása céljából, az ön-

kormányzat támogatást nyújt. A pályázati 
felhívás megjelentetésére és a pályázatok 
benyújtására az önkormányzat költségve-
téséről szóló 2011. évi önkormányzati ren-
delet elfogadása után kerül sor. 

Pályázat	kiírása	a	városi	televízió	üze-
meltetésére

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a városi televízió-műsor 
készítésére és a televízió üzemeltetésére 
vonatkozó pályázati felhívást. A pályázati 
felhívás teljes terjedelemben megtekinthe-
tő Ács város honlapján.

Ács	Város	Önkormányzatának	tulajdo-
nában	lévő	ingatlanokon	játszótér	kiépí-
tése

Ács Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a saját tulajdonában lévő 
ingatlanjain játszóterek kialakításáról dön-
tött, így az érintett rendezetlen és kihasz-
nálatlan ingatlanok parkosítása és azokon 
a játszótéri elemek elhelyezése hozzájárul 
a városkép javításához. A megvalósítás 4. 
ütemben valósul meg, melyek az alábbiak:

1.  ütem: Zichy-parki játszótér, 2/40 
hrsz.-ú ingatlanon Zichy-park 2. bérla-
kás és a vízmű közötti területen

2.  ütem: Rektor-telepen a 3135 hrsz.-ú 
ingatlanon a Dózsa Gy. u. és a Magyar 
u. kereszteződésében

3.  ütem: Etelka-telepen a 1608/2 hrsz.-ú 
ingatlanon a Kossuth L. u. és a 0578/49 
hrsz.-ú út kereszteződésében

4.  ütem: Concóháti utca és a Fáy utca 
közelében lévő területen, pontosan a 
helyrajzi számon történő kijelölése, 
tárgyalások után. 

A képviselő-testület zárt ülésen az ön-
kormányzat vagyonával kapcsolatos ügye-
ket tárgyalt.

A méhnyakrákot okozó HPV-vírus elleni 
védőoltást támogatja az önkormányzat. A 
három oltásból a harmadikat.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 

Ács Város Önkormányzata
és a magam nevében kívánok
Ács város minden polgárának
békés, szeretetteljes
 karácsonyi ünnepeket
 és eredményekben gazdag, sikeres új évet!

Lakatos Béla polgármester
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Pénzásás Baráti Köre november 20-án 
egészségdélutánt szervezett a nyáron 
megszépült Jókai Mór Általános Iskola 
aulájában. Az élvezetes előadások a 
legkisebbektől az idősebbekig ezút-
tal is számos érdeklődőt vonzottak. 
A rendezvény alatt Gulyás Beáta és 
Simon Ibolya segítségével vérnyomás- 
és vércukorszint-ellenőrzésre volt 
lehetőség.

Majd a rendezvény fő támogatója, Sá-
rosi Géza optikus tartott egy látványos és 
mindemellett hasznos előadást a szem 
működéséről, a különféle szembetegsé-
gekről, közel- és távollátásról, a +/- di-
optriás lencsékről és nem utolsó sorban 
arról, hogy az optikusok már 18-20 éves 
kortól ajánlanák a szemüveg viselését, 
persze nem állandóan. Többek között 
azért is, mert a mai fiatalok sok esetben 
esténként, éjszakánként is tanulnak lám-
pa fényénél, napi kapcsolatban állnak 
a számítógépekkel, így estére elfárad 
a szemük, és a szemüveg megvédené 
a szemet a külső behatásoktól, szem-
gyengüléstől is. Látásunkat védhetjük 
különféle táplálékokkal is, mint például 
sárgarépa, hagyma, tojás lecitinje és azt 
se felejtsük el, hogy reggelente ne csak a 
testünket, hanem a szemünket is tornáz-
tassuk megy egy kicsit.

Sárosi úr kiemelte, hogy saját szemünk 
védelmének érdekében szemüveget csak 
látásvizsgálat után vásároljunk és ne a 
nagyáruházakban kapható, pár száz forin-
tosokat vegyük meg, mert azzal csak ár-
tunk a szemünk egészségének.

Nyugodtan forduljunk orvoshoz, látsze-
részhez.

Kevesen tudják, hogy az elkészült szem-
üvegekre is van garancia. Ha valami nem 
tökéletes, nem olyan, mint amit szerettünk 
volna, vagy például a multifokális lencsét 
nem tudja megszokni a szemünk, nyugod-
tan menjünk vissza az optikába, segíteni 
fognak.

Az előadást egy országosan is ritka 
szemnyomásmérő készülékkel, non con-
tact (hozzáérés nélküli) vizsgálat követte.

A készülékkel elég korán kiszűrhetőek a 
cukorbetegség, a szürke- és zöldhályog 
kezdeti tünetei.

A délután folyamán Besenyei Diána 
dietetikustól megtudhattuk, hogy ne 
csak akkor igyunk, amikor szomjasnak 
érezzük magunkat, naponta legalább 
1,5-2 liter folyadékot, főként tiszta vizet 
fogyasszunk. A kevés folyadékbevitel a 
kiszáradás mellett akár ízületi problé-
mákhoz is vezethet.

Azok, akik soha nem éreznek szomjúsá-
got, próbálják magukat valamilyen mód-
szerrel figyelmeztetni. 

Besenyei Diána nem csak az ott lévő-
ket, hanem az olvasókat is ellátta pár jó ta-
náccsal.

– Mit ajánl a téli hónapokra, mit fogyasz-
szunk ilyenkor leginkább?

– A téli hónapokban friss, idényjellegű 
dolgokat fogyasszunk nyersen. Példá-
ul sárgarépát, céklát, citrusféléket, fejes 
káposztát. Próbáljunk meg saját magunk 
elkészíteni salátákat, ízesítsük azokat 
friss citrom levével, vasfűvel, fűszernö-
vényekkel. Fogyasszunk vöröshagymát, 

fokhagymát. Fogyasszunk csalánteát és 
hagymateát. 

– Mit ajánl az ünnep alatti időkre? Miből 
mennyit szabad enni?

– A nehéz ételek legyengítik az immun-
rendszerünket, nem tilos az ilyen ételek 
fogyasztása, sem csak ne vigyük túlzás-
ba. Leginkább ajánlatos a gabonaipari és 
a rostgazdag termékek fogyasztása. A 
gabonaipari termékekből – mint például a 
kukorica – készíthetünk kásákat is, melyek 
nagyon laktatóak és energiadúsak is. Fo-
gyasszunk kefírt, tejet, savanyú káposztát. 
A téli időszakban nyugodtan vigyünk a 
szervezetünkbe több C-vitamint.

– Hol vásároljuk inkább a különböző zöld-
ség- és gyümölcsféléket?

– Útszéli árusoknál és a nagy áruház-
láncoknál ne. Inkább a kimondott kis 
zöldséges üzletekben, helyi termelőktől. 
Áldozzunk inkább több pénzt minősé-
gi dolgokra, minthogy olyan zöldség- és 
gyümölcsféléket vegyünk, amelyeknek a 
minősége nem túl jó.

– Mi a véleménye a különböző biotermé-
kekről, mint például a bio köles, bio buláta, 
Abonett, melyeket különféle ízesítéssel is 
lehet már kapni?

– A natúr dolgokat ajánlanám inkább, 
de ha a gyerekek ízesített bio kölest eszik, 
az még mindig jobb, mintha chipset enne. 
Nassolásként is a natúr dolgokat ajánla-
nám, mint például az olajos magvakat, 
mogyorót, diót, aszalt gyümölcsöket, 
frissen facsart gyümölcsleveket. Ajánlott 
a gyümölcsös joghurtok otthoni elkészí-
tése is.

Barassó	Anett

Fókuszban a látás
Egészségnap a Jókai Mór Általános Iskolában

A Zumba-őrület már szinte az egész vilá-
got bejárta, eljutott Magyarországra is, és 
így már az ácsi lakosság egy szűk rétegét 
is megfertőzte. Városunkban heti egy alka-
lommal a Bartók Béla Művelődési Ház terme 
ad otthont a Zumba-óráknak. A táncos-aero-
bikos órák délután fél hat és fél hét között 
zajlanak. Oktatóink Szelecz Veronika és 
Juhász Ákos, győri fiatalok, akik korábban 
aktívan táncoltak. A résztvevők korosztálya 
vegyes, a huszonéves fiataloktól a negyven 
év feletti korosztály is képviselteti magát. 
Vannak, akik Nagyigmándról járnak Ácsra a 
Zumba miatt. Ezt a fajta mozgásformát bát-
ran ajánlom mindazoknak, akik szeretnének 
mozogni, táncolni és egyben aerobikozni is, 
szeretnék a heti stresszt péntek esténként 
levezetni, és a hétvégére feltöltődni.

Egy kis ismertető a Zumbáról azok szá-
mára, akik még nem hallottak róla…

„A történet Kolumbiában kezdődött a  
’90-es évek közepén. Beto Perez latin tánc- 
és aerobik-oktató egy napon megérkezett 

szokásos aerobik órájára, és észrevette, hogy 
otthon felejtette az aerobik CD-jét. Rögtö-
nöznie kellett, és miután kizárólag a kedvenc 
latin gyűjteménye volt nála, kénytelen volt 
improvizálni egy edzést merengue, cumbia 
és salsa ritmusokkal. Ekkor vezette le éle-
te első ZUMBA-edzését. Sokéves szakmai 
tapasztalattal a háta mögött meglepetéssel 
észlelte azt a lelkesedést és fáradhatatlansá-
got, amit ez az óra hozott ki a tanítványaiból, 
akik azonnal rajongóvá váltak, és alig várták 
a következő órát. Ebből a szerencsés vélet-
lenből született meg egy új és forradalmi fit-
nesz-koncepció, a Zumba Fitness Party. 

A Zumba kifejezés a zumbear igéből ered, 
amely a kolumbiai szlengben „gyorsan mo-
zogni, és szórakozni”, más latin nyelveken 
buli, parti jelentésű szó. Miután Beto oly 
elsöprő sikereket aratott hazájában, úgy 
döntött, megismerteti a világgal. A Zumba 
semmiféle monotonitást nem tartalmaz. A 
mozdulatok mindenki számára követhe-
tők, és célja egyszerre a fitnesz, vagyis az 

erősítés és az állóképesség javítása, illetve 
a zsírégetés, a felhasznált kalóriamennyi-
ség maximalizálása. Az edzéseken a ze-
nék struktúrájának megtartása elsődleges 
szempont. A mozdulatok, melyeknek meg-
tanulása nem igényel túl nagy figyelmet, 
táncos és aerobikos elemeket egyaránt tar-
talmaznak, így lényegesen élvezhetőbbek 
bármely más fitnesz-programnál.

A Zumba Fitness egy egyedülálló prog-
ram, amely ötvözi a kardió-edzést, a forró 
latin ritmusokat, a felhőtlen kikapcsolódást 
és pozitív életerőt, mindezt úgy, hogy köz-
ben átlagosan 600-700 kalóriát éget el egy 
óra alatt. Az órákon észrevétlenül tanulják 
meg szinte az összes latin tánc alaplépéseit: 
salsa, merengue, cumbia, quebradita, reag-
geton, calypso, bachata samba, latin funk és 
flamenco egyaránt szerepet kap. A cél, hogy 
élvezzük a zenét és a mozgást. Nincs szük-
ség tánctudásra, a Zumba intenzív csípő-, 
derék- és popsi-mozgatással csodálatosan 
formálja az alakot.” Barassó	Anett

Zumba-őrület – a művelődési házban
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(Folytatás az 1. oldalról)
 Csillagot, égősort, mikulást, angyalkát, 

dekorációt stb. Ezek érzéseket, hangula-
tot, akár áhítatot is csalnak a szívünkbe. 

A bölcsek szava azonban világosan szól: 
nem egy csillag, hanem az „ő csillaga” 
volt az, amelyet láttak. Vagyis nem puszta 
látvány volt az, amely megfogta őket, ha-
nem nagyon is személyhez, eseményhez 
kötött látvány. Ez a személy pedig Jézus 
Krisztus, az esemény a világ megváltása. 
Isten szeretetének a földre ömlése. Ez a 
mondat tehát arról szól a bölcsek ajkán, 
hogy ők azt keresik, az előtt akarnak hó-
dolni, akinek a csillagát látták. Akire a lát-

vány mutat. Hiszen a látvány is őmiatta, 
őérette van. 

Azt kívánom az idei adventben, kará-
csonyban, hogy mindenki jusson el a böl-
csekkel együtt a látványtól addig, akire 
mutatnak: Jézus Krisztusig, a világ megvál-
tójáig. A saját életük megváltójáig. Amikor 
örömmel, ámulattal, csodálattal nézzük a 
díszes világításokat, a karácsonyfákat, a 
pompás, szemet gyönyörködtető ünnepi 
fényeket, nagyon határozottan tudjuk, hogy 
az „Ő csillagát”, az ő fényességét, az ő vilá-
gosságát látjuk. Akkor mindez nem múlik el, 
ha ünnepek múltával kialszanak a fények…

Gerecsei	zsolt	lelkipásztor

(Folytatás az 1. oldalról)
Ha nem hagyjuk magunkat becsapni és 

már októberben rábeszélni magunkat a kü-
lönböző hangulatkeltő elemek vásárlására, 
visszanyerné a varázsát a karácsony.

Na, de az év legszebb ünnepéről ne csak 
negatívat írjak!

A karácsony előtti időszak, az advent 
a Jézus születésére való várakozás, a 
felkészülés, a reménykedés időszaka. 
Gondoljunk csak bele, mennyivel szebb 
és áthatóbb lenne az ünnep, ha minden 
a maga idejében történne. A karácsonyi 
égők fénye, a díszek színpompás kaval-
kádja, a figurák csillogása, és a többi 
szívmelengető csecsebecse advent első 
vasárnapján költözne be otthonainkba. 
A forralt bor és a sült gesztenye illata is 
csak a csípős november végén csiklan-
dozná először orrunkat. A mézeskalács 
és a bejgli illata is csak decemberben 
töltené be konyhánkat. Az áruházak, az 
üzletek is az adventi készülődés ideje 
alatt hívnák fel a figyelmünket a különbö-

ző ajándékok vásárlására. Jó lenne, ha a 
családok legalább karácsonykor együtt 
töltenék az idejüket. Együtt ebédelné-
nek, együtt néznék a tévét, társasjáté-
koznának, szórakoznának, mert sajnos 
manapság sok helyen már a vasárnapi 
ebédet sem szokás együtt fogyasztani, 
és év közben idő hiányában – vagy más 
okok miatt – kevés időt töltünk szerette-
inkkel.

A szeretet ünnepének varázsa nem a kül-
sőségekben rejlik, hanem szívekben. Ha 
a szívünkben nincs karácsony, akkor úgy 
gondolom, vehetünk bármekkora ajándé-
kot, adhatunk több tízezer forintot érő dol-
got is a szeretteinknek, de azt nem fogják 
úgy értékelni, mint egy szívből jövő, akár 
kézzel készített apróságot vagy a szerete-
tet, amit Tőlük, egymástól kapunk és egy-
másnak adunk.

És abban már csak bízhatunk, hogy de-
cember 24-én nem 20 °C lesz, hanem -10 
°C, és legalább derékig érő hó!

Barassó	Anett

Karácsonyi 
szeretethimnusz

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyák-
kal, égőkkel és csilingelő harangocskák-
kal díszítem fel, de a családom felé nincs 
bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint 
díszletrendező.

 Ha a konyhában fáradozom, karácso-
nyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes 
ételeket főzök, és az evéshez csodálato-
san megterített asztalt készítek elő, de a 
családom felé nincs bennem szeretet, nem 
vagyok egyéb, mint szakácsnő.

Ha a szegénykonyhán segédkezem, az 
öregek otthonában karácsonyi éneket éne-
kelek, és minden vagyonomat segélyként 
elajándékozom, de a családom felé nincs 
bennem szeretet, mindez semmit sem 
használ nekem.

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkák-
kal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, 
ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi 
kórusban énekelek, de nem Jézus Krisztus 
a szívem titka, akkor nem értettem meg, 
hogy miről szól a karácsony.

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy 
gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a la-
kásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.

A szeretet barátságos az idő szűke elle-
nére is.

A szeretet nem irigyel másokat házukért, 
amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán 
és odaillő asztalterítő van. A szeretet nem 
kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már 
az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, 
és útban tudnak lenni.

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől 
kap is valamit, hanem örömmel ajándékoz-
za meg éppen azokat, akik ezt nem tudják 
viszonozni.

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, 
mindent remél, mindent eltűr.

A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkremennek, a gyöngy-

sorok elvesznek, a számítógépek elavulnak.
 A szeretet ajándéka megmarad.
 Ismeretlen szerző nyomán, ezekkel a so-

rokkal kívánok áldott szent örömteli kará-
csonyt az Ácsi Hírek tisztelt olvasóinak

Varga	Imre	plébános

A szeretet ünnepe

„Mert láttuk az ő csillagát…”

Az Ácsi Jókai Mór Általános Isko-
láért Alapítvány kuratóriuma kö-
szöni az adományozók anyagi tá-
mogatását és tájékoztatja, a 2008. 
évi személyi jövedelmük 1%-át 
(amit 2009. szeptemberében kap-
tunk meg) az alapítványnak – azaz 
a pénzásási gyerekeknek –  felaján-
lott 1.008.792 forintot az alapítvány 
alapító okiratában megjelölt célok-
ra, a tanulók javára fordítottuk.

Ács, 2010. október 31.

Nagy	Ferencné
a	kuratórium	elnöke

Az internetes felhívásban amatőr vers-
írók bemutatkozására adott lehetőséget 
Tóth Tamás, a teaház tulajdonosa. Novem-
ber 27-én a teaház patinás helyiségében, 
ahol a kandallóban vidáman pattogott a 
tűz, ismerkedhettünk meg Németh Tibor, 
Horváth Krisztina és Klujbert Balázs rím-
faragókkal. Németh Tibor már 1965-ben 
kezdte el versbe szedni gondolatait, ő a 
családi életről, a mindennapok körülöttünk 
lévő dolgairól beszélt meleg szeretettel. 
Versei életképek. Horváth Krisztina, aki 
Tatáról érkezett, az ELTE BTK magyarsza-

kán tanul, leírónyelvésznek készül. Klujbert 
Balázs ácsi fi atalember az ELTE PPK pszi-
chológus szakát végzi, viselkedéselem-
ző végzettséggel szeretne elhelyezkedni. 
Mindkét fi atal középiskolás kora óta bon-
togatja szárnyait versírással. Műveikben 
érzéseket, érzelmeket jelenítenek meg, a 
megtapasztalt dolgokat írják ki magukból 
vers formájában.

Forró, illatos teát kortyolgatva, szellemi-
leg felfrissülve, családias estét tölthettünk 
el a teaházban.

Varga	Sándorné

Ácsi rímfaragók a Magtár Galéria Teaházban 

MEGHÍVÓ
Ács Város Önkormányzata tisztelettel meghívja és szeretettel várja 70 év feletti idős 

polgárait a 2010. december 21-én (kedd) 11.00 órakor kezdődő Idősek Karácsonya 
ünnepségére.

Az ünnepség helye: Ács Városi Sportcsarnok (Ács, Igmándi u. 1.)
Lakatos	Béla		polgármester
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„Szűcs Attila, az Ács Város 
Polgárőrsége egyesület elnöke. 
Aktivitása, energiája példaérté-
kű lehet minden egyesületi el-
nök számára. Mint volt határőr, 
a térség helyismerete és tapasz-
talata a közrend – közbiztonság 
védelme érdekében a szakmai, 
és gyakorlati tapasztalatait az 
Ács Város Polgárőrsége veze-
tésére, és a polgárőr egyesület 
tagsága gyakorlatban való fel-
készítésére, és a hatékonyabb 
polgárőr szolgálat ellátására 
fordítja. Teret ad a polgárőr 
mozgalom érdekében tett kez-
deményezéseknek, bátorítja, 
buzdítja a tagságot az új iránti 
fogékonyságra.”

Ezekkel a gondolatokkal ter-
jesztette fel Bárdos Zoltán, a 
Komárom-Esztergom Megyei 
Polgárőr Szövetség (KEM-
PÖSZ) elnöke Szűcs Attilát az 
„Év Polgárőre” díjra megyénk-
ben. Ezen alkalomból kérdez-
tem az ácsi polgárőr egyesület 
vezetőjét.

–  Mondanál néhány szót az 
Év Polgárőre díjról?

– A megyei polgárőr egyesü-
let elnöke terjeszt fel évente egy 
embert erre a díjra. Országosan 
minden megyében egy ember, 
illetve egy egyesület kaphatja 
meg. Számomra ez egy össze-
tett dolog. A jelölésnél figye-
lembe veszik az egyesületben 
végzett egész éves tevékeny-
séget, munkát. Az egyesület-
nek minden követelménynek 
meg kell felelnie, a papíroknak, 

az emberek dolgainak rendben 
kell lennie. A szervezőkészsé-
gemért, a rátermettségemért, 
az egyesületben végzett tevé-
kenységemért jelöltek erre a 
díjra – mint utóbb kiderült. Ám 
hiába akartam volna én bármit 
is elérni, ha a tagság nem lenne 
olyan amilyen, akkor nem lett 
volna ebből az egészből sem-
mi, de ebben az esetben nem 
az egyesületet díjazták, hanem 
a polgárőrt mint embert. 

– Ezek szerint nem is tudtál a 
jelölésről?

– Nem tudtam arról, hogy je-
löltek erre a díjra, csak mikor 
kaptam egy levelet a Teve ut-
cából a dátummal és a címmel, 
hogy itt és ekkor meg kell je-
lennem, mert kitüntetnek az Év 
Polgárőre díjjal…

– Ez elég nagy megtisztelte-
tés…

– Igen, nagy megtiszteltetés, 
mivel mi vagyunk a legfiata-
labb egyesület a megyében. 

Még csak most leszünk három 
évesek. És elmondhatom, hogy 
nagyon jó egyesületünk van, 
nagyon jó tagjaink vannak, a 
munkába maximálisan bevon-
hatóak, minden rendezvényre 
tudunk mozgósítani embereket. 
A tagságnak köszönhető, hogy 
Ácsot megbecsülik a megyében 
is. Ez sokat jelent. 

– Amióta legutóbb beszél-
tünk, alakult valamelyest a tag-
létszám?

– A tavaszi árvíz után 18 fővel 
nőtt a taglétszámunk. Így 59 fő 
lenne az egyesületünk tagsága, 
de sajnálatos módon egyik ta-
gunk elhunyt, így jelenleg 58 fő 
az egyesületünk taglétszáma. 
Az 58 főből 53 felnőtt és 5 fő 
ifjú (2 fő 14 éves, 3 fő 17 éves) 
polgárőr.  

– Kik lehetnek ifjú polgár-
őrök?

– A 18 év alattiak és az általá-
nos iskola 5. osztályától szülői 
beleegyezéssel lehetnek a fia-
talok ifjú polgárőrök. 

– Miben mások ők, mint a fel-
nőtt polgárőrök?

– Ők ugyanúgy kapnak iga-
zolványt, ugyanúgy kapnak ru-
házatot, mint a felnőttek, annyi 
különbség van például, hogy 
egy rendezvény biztosításá-
ban csak egy felnőtt polgárőr 
felügyeletével vehetnek részt. 
Járőrszolgálatba este 10 óráig 
mehetnek. 

– Ez mennyire „új” dolog?
– Ez egyáltalán nem új dolog. 

Csak még nálunk új. Figyelünk 

arra, hogy minél több ifjú pol-
gárőr lépjen be hozzánk. Na-
gyon sok olyan országos ren-
dezvény van, amely a fiatalokra 
épül (sportesemény, táboroz-
tatási lehetőség, kedvezmé-
nyes üdülési lehetőség). Ezzel 
tudjuk kicsit vonzóbbá tenni 
ezt az önkéntes szolgálatot. 
És mikor elérik a 18. életévü-
ket, már aktív, teljes jogú tagok 
tudnak lenni. 

A díj ünnepélyes átadására 
2010. október 16-án került sor 
a Teve utcai Rendőrpalotában.  
Az átadáson jelen volt Túrós 
András, az Országos Polgárőr 
Szövetség elnöke, valamint dr. 
Hatala József rendőr altábor-
nagy, országos rendőrfőkapi-
tány. Elismerésül Szűcs Attila 
egy oklevelet és egy emlékpla-
kettet vihetett haza. Kitüntették 
továbbá Engelbrecht Károlyt 
(esztergomi Géza Fejedelem 
Ipari Szakképző Iskola pedagó-
gusa), aki az „Év Polgárőr Peda-
gógusa” díjat vehette át, az „Év 
Polgárőr Egyesülete” Lábatlan 
lett. A rendezvényen Bárdos 
Zoltán, a Komárom-Esztergom 
Megyei Polgárőr Szövetség el-
nöke elismerésben részesült, 
és emléktárgyat vehetett át a 
polgárőr mozgalomban vég-
zett tevékenységéért, valamint 
a bűnmegelőzésben végzett 
kiemelkedő és lelkiismeretes 
munkájáért.  

Ezúton is gratulálunk a díja-
zottaknak! 

Barsi	Krisztina

Az év polgárőre: Szűcs Attila

November 12-én a Napsugár Étterem és Pizzériában hangulatos 
ünnepség volt mindazok számára, akik Ácson szociális munkával 
foglalkoznak. A rendezvényen a Szociális Alapszolgáltatási Központ 
dolgozóit, a polgármesteri hivatal szociális igazgatással foglalkozó 
munkatársait, valamint az önkormányzat Családsegítő és Egészség-
ügyi Bizottságának tagjait Lakatos Béla polgármester köszöntötte.

Elismeréssel szólt arról a felelősségteljes és nagy együttérzést 
kívánó munkáról, amellyel a jelenlevők a nehéz körülmények kö-
zött élők helyzetén próbálnak segíteni. Napjainkban nagyon so-
kan vannak közöttünk, akik anyagi gondokkal küzdenek, mun-
kahelyük elvesztése vagy betegség miatt szinte megoldhatatlan 
problémáik támadnak. Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít 
arra, hogy amikor a családokra nehezebb teher hárul, amikor a 
hagyományos, az egymásra odafigyelő és segítő közösségek fel-
bomlóban vannak, akkor különböző támogatási formákkal és jól 
képzett szakemberekkel segítsen minden rászoruló ácsi lakoson. 
A szociális munka napja jó alkalom arra, hogy egyrészt köszöne-
tet mondjunk azoknak, akik hivatásul választották ezt az őszin-
te együttérzésen és nagyfokú segítőkészségen alapuló munkát, 
másrészt lehetőséget teremt arra, hogy felhívjuk a figyelmet a tár-
sadalmi szolidaritás szükségességére és a szociális munkát vég-

zőkkel való együttműködésre. Az ünnepi köszöntő mellé kapott 
virág, a gárdonyis diákok kedves műsora, a kellemes vacsora tette 
jó hangulatúvá ezt a rendezvényt.

Csányi	Józsefné
Családsegítő	és	Egészségügyi	Bizottság	elnöke

A szociális munka napján

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

talános Iskola aulájában megjelent hallgatóságot és a kórusokat 
Németh Gyula, a Bartók Béla Művelődési Ház igazgatója köszön-
tötte.

Ezután a dalkörök bemutatkozása következett. Csallóközből Ne-
mesócsáról jött el a Kodály Zoltán nevét viselő asszonykórus. Ők 
2006-ban alakultak. Rendszeresen részt vesznek ünnepségeken. 
Csallóközi népdalokat adtak elő. Olyan vidáman, olyan lelkesen 
énekeltek, hogy megalapozták a délután jó hangulatát.

A Szigetköz ékszerdobozának nevezett Máriakálnokról jött a 
Máriakálnoki Dalkör, vegyes kórus. Ők 2005-ben alakultak. Már 
Erdélyben, Szlovákiában és sok más településen is vendégesked-
tek. Készülnek az Országos Népdal Találkozóra. Erdélyi népdal-

csokrot hoztak el az ácsi közönségnek. Előadásmódjuk elkápráz-
tatta az itt megjelenteket.

Az ácsi Szivárvány vegyeskar Poros Andrea tanárnő vezetésével 
folytatta a találkozót. Ők 1992-ben alakultak. A kórus több veze-
tője is cserélődött az eltelt évek alatt. 2006-ban az önkormányzat 
„Közművelődési Díj” adományozásával ismerte el munkájukat. A 
bemutatón énekeiket három téma köré csoportosították: elsőként 
katonadalokat, majd népdalfeldolgozásokat, és végül a műsort 
népdalcsokorral zárták. Változatos előadásuk méltán aratott sikert.

Végezetül a három kórus közösen előadott művét a közönség 
vastapssal jutalmazta.

Lakatos Béla polgármester megköszönte a résztvevők lelkes, 
szívből jövő éneklését, majd emléklapot adott át a kórusvezetők-
nek.  Varga	Sándorné

Nemzetközi kórustalálkozó Ácson

Lakatos	Béla	köszönte	meg	a	kórusok	műsorát

A	fellépők	egy	csoportja	Poros	Andrea	szervezővel

A közismert mondás szerint egy fotó töb-
bet mond el bármiről, mint akár sokoldalnyi 
írott szöveg. Ebből a meggondolásból kiin-
dulva a Komárom-Esztergom Megyei Ön-
kormányzat Múzeumainak Igazgatósága 
az esztergom-kertvárosi Féja Géza Közös-

ségi Házzal együttműködve 2010 tavaszán 
első alkalommal és hagyományteremtő jel-
leggel fotópályázatot hirdetett. A kötetlen 
témájú pályázaton minden, a megyénkben 
élő, a fotózás iránt elhivatott alkotó indul-
hatott. A kiírásra már az első alkalommal is 
szép számmal jelentkeztek a fotózás sze-
relmesei. A zsűri 19 fotós 49 pályamunká-

ját tartotta érdemesnek bemutatni a nagy-
közönség számára.

A kiállítás ünnepi megnyitójának Esz-
tergom adott helyet, míg megyénkben 
második alkalommal november 19-én 
Ácson, a Magtár Galéria Teaházban Husz 
Kata, a megyei közművelődési szolgálta-
tás közművelődési referense, a fotópályá-
zat főszervezője nyitotta meg a kiállítást, 
és mutatta be a szép számmal megjelent 
érdeklődőknek. Elmondta, hogy a zsűri öt 
pályamunkát díjazott. A kiállításra bejutott 
képekből célul tűzték ki további tárlatok 
megrendezését a zsűri által elismert pálya-
munkák vándoroltatásával.

Örömmel üdvözöltük körünkben Makuvek 
Istvánt Etéről, akinek három képét is bemu-
tatásra érdemesnek talált a szakavatott bí-
ráló bizottság. Sajnos az ez évi pályázatra 
ácsi fotós nem jelentkezett, de a szervezők 
által jövőre is kiírásra kerülő pályázaton 
való indulással lehetőség nyílik számukra is 
a megmérettetésre és a bemutatkozásra.

A Magtár Galéria Teaház ezúttal is bebi-
zonyította, hogy családias és patinás kör-
nyezetet tud biztosítani ilyen jellegű kiállítá-
soknak. Varga	Sándorné

I. Komárom-Esztergom Megyei Fotópályázat 
2010 II. kiállítás megnyitója Ácson

Husz	Kata	és	Tóth	Tamás	a	megnyitón

Megemlékezés

Szili	Vilmosné	Vali	Néni
1922-2010

Édesanyánk, Szili Vilmosné, született Fá-
bián Mária Valéria az ÁFÉSZ felvásárlója-
ként vált sokak által ismertté Ácson.

2010. november 25-én vettünk tőle vég-
ső búcsút római katolikus szertartással a 
komáromi temetőben, családtagjai, roko-
nai, ismerősei körében.

Ezúton köszönjük meg mindenkinek a 
méltó megemlékezést:

Szerető	családja
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Hagyományainkhoz híven az 
idei tanévben is megrendeztük 
a Gárdonyi-napokat. Nagy örö-
münkre idén már megújult és 
megszépült környezetben fo-
gadhattuk a vendégeket.

A szerdai első napon délelőtt 
Lénárt István személyesen 
jött el és mutatta meg mate-
matika óra keretében kicsik-
nek és nagyoknak, hogy mire 
jó és hogyan kell használni az 
általa kifejlesztett rajzgömb-
készletet.

Szintén a délelőtt folyamán 
mehettek a tanulók pszicho-
dráma foglalkozásra, ahol szi-
tuációs játékok keretében gya-
korolhatták, hogy viselkednek 
és hogyan reagálnak egy adott 
helyzetben.

Délután a megnyitó ünnepsé-
gen fellépett iskolánk énekkara. 
Az 1/a osztályosok egy aranyos 
műsorral, a 2/c osztályosok egy 

szép verssel, a Ritmus Koncert 
Fúvószenekar pedig egy vidám 
műsorral kedveskedett a meg-
jelent vendégeknek.

Ezt követően tuningolt autók 
bemutatóját tekinthették meg 
az érdeklődők, amely óriási si-
kert aratott.

Csütörtökön rendeztük meg 
a hagyományos Gárdonyi-
matematikaversenyt, amelyen 
iskolánk tanulói mellett a kör-
nyékbeli iskolák diákjai is részt 
vettek. A versenyen szép ered-
ményeket értek el tanulóink. 
Horváth József 8/c osztályos 
tanuló harmadik, Kovács Ba-
lázs 5/a osztályos tanuló első 
helyezést ért el. Az alsó tago-
zatosok közül Kovács Anna a 
4/b-ből harmadik helyen vég-
zett.

A délután további részében 
kézműveskedéssel töltötték a 
gyerekek az időt, csuhébabá-

kat, hennatetoválásokat ké-
szíthettek. A kisebbek a tűzol-
tó- és a rendőrautót vehették 
birtokukba, és próbálhatták ki a 
szirénákat, pajzsokat és egyéb 
eszközöket.

A péntek az ügyességi fel-
adatok napja volt. Ekkor került 
megrendezésre a „Gárdonyi 
legügyesebb osztálya” címért 
folyó vetélkedősorozat. Itt min-
den osztály megmérette magát, 
egyesek a sportversenyekben, 
míg mások a szellemi felada-
tokban szerepeltek sikereseb-
ben. A viadalt végül a 8/c osz-
tály nyerte meg, így ők őrizhetik 
a vándorkupát.

Az alsósok ez idő alatt osz-
tályok közötti sportversenye-
ket rendeztek a kistornacsar-
nokban, kézműveskedhettek, 
a legkisebbek pedig filmeket 
néztek. Szintén ekkor zajlott a 
mesevetélkedő, amelyen min-

den osztályból több tanuló 
indult. Este fél hétkor kezdő-
dött a jótékonysági bál. A bál 
előtt a Tornádó akrobatikus 
rock and roll csoport, a Fo-
rever dance tánccsoport és a 
Ritmus Koncert Fúvószenekar 
adott színvonalas műsort. A 
bálon a Szinkron zenekar húz-
ta a talpalávalót, és varázsolt 
fergeteges hangulatot a sport-
csarnokba. A tombolasorso-
láson sok szép ajándék talált 
gazdára. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a vállalatoknak, 
vállalkozóknak és minden ma-
gánszemélynek a felajánlását. 
A bál hajnalig tartott.

Szeretnénk minden támoga-
tónknak és kedves szülőnek 
köszönetet mondani, aki segít-
ségével, felajánlásával támo-
gatta az idei rendezvénysoro-
zatot. Köszönjük!

Diákönkormányzat

Gárdonyi-napok az iskolában

Nagy	volt	az	érdeklődés	a	megnyitón

A	Forever	Dance	Tánccsoport	nagy	sikert	aratott

A Kossuth Lajos Asztaltársaság nemes 
hagyománya, hogy újjáalakulása óta min-
den év decemberének első hetében jóté-
konysági céllal Mikulás-estet tart. Így tör-
tént ez az idei évben is, a Bálint Cukrászda 
és Étterem emeleti különtermét este fél 
hétre megtöltötték a szíves meghívást el-
fogadó bálozók.

 Nagy Irén elnökasszony rövid megnyitó-
ját követően felcsendült az ének, a helyi re-
formátus gyülekezet vegyes kórusa adott, 
a közelgő ünnepek hangulatát idéző, rövid 
koncertet. Műsorukat követően Nyéki Tibor 
8/b osztályos, gárdonyis tanuló két szóló-
számmal kedveskedett a jelenlévőknek, 
szépen szólt a vadászkürt, Mozart: Dalocs-
ka és Beethoven: Mormotás fiú dala című 
zeneszámok nagy sikert arattak.

Az étterem által prezentált változatos 
egytálétel fogyasztása közben megszólalt a 

zene, melyet idén újra, a betegségéből kilá-
balt Múth János szolgáltatott az est hátra-
lévő részében. A nagy gonddal összeállított 
repertoárjára először a fiatalok mozdultak 
meg, de szép lassan követőkre találtak a 
felnőtt tánckedvelő párok személyében.

A zenefolyamot a 23 órakor kezdődő 

tombolasorsolás szakította meg. Az ön-
zetlen felajánlásokból nagy számban gyűlt 
 össze a gazdára váró ajándéktárgy, volt 
miért izgulni, de a végén a szerencse min-
den asztaltársaságot meglátogatott.

A sorsolás izgalmai után újra megszó-
lalt a zene, táncra csábítva mindenkit. A jó 
hangulatú táncmulatság hajnali fél négyig 
tartott.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a 
Kossuth Lajos Asztaltársaság szervezése 
is meghozta a várt eredményt, az idei rideg 
télen is számos kisjövedelmű család és 
egyedülálló idős ember juthat tüzelőhöz. 
Ezen a télen is a felajánlók és a támogatók 
szíve-melege adhat bensőséges, családias 
meleget az arra rászorulók részére.

Novák	Géza
Kossuth Lajos Asztaltársaság 

elnökségi tagja

Kossuthosok jótékonysági Mikulás-estje a Bálint Cukrászda és Étteremben

Sok	felajánlás	érkezett	a	tombolára
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November 27-én hidegre fordult az idő, 
leesett a hó, ennek ellenére a Bartók Béla 
Művelődési Ház díszterme zsúfolásig 
megtelt az egészségnap programjai iránt 
érdeklődőkkel. Ácson immár negyedik 
éve fő szervezője dr. Németh Eleonóra 
reumatológus, fizioterápiás szakorvos. A 
főorvos asszony bevezetőjében elmond-
ta, hogy nagyon fontos a szűrővizsgálat, 
melynek célja a megelőzés és a korai fel-
ismerés. Ez alkalommal is olyan progra-
mokat állítottak össze, amelyek sok em-
bert érintenek.

Dr. Török Katalin szemész főorvos a 
könnytermelés zavarairól és a cukorbeteg-
ség szövődményeiről tartott részletes, min-
den területre kiterjedő előadást. A szem 
autonómiai bemutatása után a száraz 
szem főbb tüneteiről és annak kezelésé-
ről beszélt, majd a cukorbetegség okozta 
szemkárosodás (leginkább szürkehályog) 
tüneteit és annak kezelését sorolta fel a 
hallgatóságnak.

Dr. Salamon Ágnes fogszakorvos a fog-
ínybetegségekről beszélt, mint elmondta 
Magyarország élen jár a világon a fogágy-
betegségek vonatkozásában, ez hazánk-
ban népbetegség. A megelőzést már gyer-
mekkorban kell elkezdeni, a tejfogakat is 
szükséges rendszeresen megmosni. Meg 
kell tanítani a fogmosás helyes techniká-
jára minden csemetét, nem az a cél, hogy 
erősen nyomjuk rá fogunkra a fogkefét, in-
kább a sepregető mozdulatokkal távolítsuk 
el a lepedéket. Az elmeszesedett lepedék 
a fogkő, melyet már csak fogorvos tud el-
távolítani. 

„Miért is fontos, hogy odafigyeljünk fo-
gainkra, és ezzel megelőzzük a fogínysor-
vadást?” – tette fel a kérdést a doktornő. 
Mindjárt meg is adta a választ: mert ezzel 
sok betegség kialakulása előzhető meg. 
Ilyenek például a cukorbetegség, a szív- 
és érrendszeri panaszok, a csontritkulás. 
Nyomatékosan felhívta a figyelmet a do-
hányzás káros hatásaira is.

Mire kell odafigyelni?
– helyes táplálkozás, a kalcium- és a D-

vitaminhiány elkerülése

– fogkrém és a fogkefe helyes haszná-
lata

– szájöblítő oldatok a fogmosás melletti 
kiegészítő terápiája

– rendszeres ellenőrzés
– szájhigiénia
E két előadás után Barassó Péterné 

gyógytornász frissítő, izületeket meg-
mozgató tornára invitálta a hallgatóságot, 
melynek során fiatalok és idősebbek lelke-
sen követték szavait és mozdulatait.

A test átmozgatása után dr. Németh 
Eleonóra reumatológus főorvos „A gyógy-
fürdők szerepe a mozgásszervi betegek 
kezelésében” címmel tartalmas ismerte-
tőt nyújtott át a jelenlévőknek. Történelmi 
áttekintést adott a főorvos asszony Ma-
gyarország gyógyvizeiről, mint megtudtuk, 
a XVIII. sz. óta használjuk a gyógyvizet. 
Beszélt a gyógyfürdők megelőzésben és 
gyógyításban használt szerepéről. Ácsról is 
sokan keresik fel a Komáromban található 
termálfürdőt, ahol 1965 óta 1268 m mély-
ről 58 ˚C-os termálvíz tör fel, mely többek 
között idült, kopásos mozgásszervi bete-
geknek, gerincproblémákkal küzdőknek és 
bőrbetegségekben (pikkelysömör) szenve-
dőknek ad enyhülést. A szakember rámu-
tatott, hogy fürdőkúrát évente 1-2 alkalom-
mal orvos véleménye alapján lehet igénybe 
venni, de a fürdőkúrának ellenjavallatai is 
lehetnek, ezt mindenképpen egyeztetni 
kell a szakorvossal. A gyógyvizeket nem 
csak fürdőzésre, hanem ivókúrára, inha-
lációra, barlangterápiára, iszapkezelésre, 
hydroterápiára (tangentor), súlyfürdőre, 
víz alatti gyógytornára... stb. használhat-
juk. Elmondhatjuk, hogy a főorvos asszony 
a gyógyvizek felhasználásáról részletes, 
minden tekintetben kimerítő tájékoztatást 
adott a résztvevőknek. Kiemelte, hogy az 
úszás minden izmot megmozgat és fontos, 
hogy már kisgyermek korban mindenki 
megtanuljon úszni.

Az előadások végén Lugasi Helga aqua-
fitness oktató tájékoztatójában elsorolta, 
hogy kiknek ajánlja e vizigimnasztikát:

– mozgásszervi betegségben szenve-
dőknek

– rehabilitációra szorulóknak
– csontritkulással, asztmával, cukorbe-

tegséggel, szív- és érrendszeri problémák-
kal küzdőknek

– gerincproblémáktól szenvedőknek
– cellulit ellen harcolóknak
– bizonytalan úszóknak, akik úszástudás 

nélkül is kihasználhatják a víz jótékony ha-
tását

Az úszó- és rekreációs edző a komáromi 
termálfürdőben végzi munkáját, kedden és 
csütörtökön várja vendégeit.

Ezen a napon még szemészeti, légzés-
funkciós, vércukor-, vérzsír-, allergia vizs-
gálat és vérnyomásmérés is volt. Akinek 
valamilyen kérdése volt a mért eredmé-
nyekkel kapcsolatban, az bátran fordulha-
tott dr. Péntek Zsuzsanna háziorvoshoz. A 
vizsgálatokat a mindig mosolygós, kedves 
szavú, a Selye János Kórház Reumatoló-
giai és Pulmonológiai Osztály assziszten-
sei végezték.

A rendezvény résztvevői többféle egész-
séges salátát kóstolhattak meg, amelyeket 
a helyi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
dolgozói készítettek.

Végezetül dr. Németh Eleonóra főorvos 
megköszönte a rendezvény támogatását 
az önkormányzatnak, a Szociális Alapszol-
gáltatási Központnak, Németh Gyulának, a 
művelődési ház igazgatójának és nem utol-
só sorban Nagy Irén önkormányzati képvi-
selőnek, aki virágcsokorral és egy-egy szál 
virággal lepte meg az itt közreműködőket.

Az esemény fontosságát jelezte, hogy 
Lakatos Béla polgármester is megtisztelte 
jelenlétével az előadásokat. Meleg szavak-
kal üdvözölte a zökkenőmentes szervezést, 
bátorította a főszervező főorvos asszonyt, 
hogy ilyen vagy ehhez hasonló egészség-
megőrző programokban az önkormányzat 
szívesen segít. Ő is rámutatott arra, hogy 
mennyire fontos a megelőzés, hiszen ro-
hanó világunkban sok esetben csak az 
utolsó pillanatban megyünk el orvoshoz. 
Mondanivalója végén a polgármester Ács 
város lakosainak egy egészségesebb éle-
tet kívánt.

Varga	Sándorné	

Egészségnap a Bartók Béla Művelődési Házban

Lázas készülődés előzte meg 
november 11-ét, amikor megren-
deztük óvodákban a Márton-napi 
hagyományőrző rendezvényt. 
Minden csoportban a koruknak 
megfelelő részletességgel is-
mertették meg a gyerekekkel az 
óvónők Szent Márton történe-
tét. A történethez kapcsolódva 
verseket, mondókákat, dalokat 
tanultunk, libás játékokat játszot-
tunk, barkácsoltunk, töklámpást 
faragtunk. Márton-nap délelőtt a 
gyerekekkel a saját készítésű tök-
lámpásokkal, mécsesekkel, gyűj-
tött termésekkel, őszi falevelekkel 

feldíszítettük az óvoda udvarát. 
Kora délután a felnőttek jó han-
gulatban zsíros kenyeret kentek, 
hagymát szeleteltek, teát főztek. 
Sötétedéskor meggyújtottuk a 
mécseseket és már a kivilágított 
óvodák udvarai várták az érke-
ző családokat. Nagy örömünkre 
nemcsak az anyukák, hanem az 
apukák, nagyszülők, testvérek is 
eljöttek óvodásainkkal. A rendez-
vény sikerességét jelzi számunk-
ra az is, hogy egyre több iskolás 
látogat vissza közénk ezen a na-
pon. Az Óvoda közi óvodában az 
intézményvezető, a Kinizsi Pál 

utcai óvodában Péderi Anita óvó-
nő köszöntötte a vendégeket, és 
meghallgathatták, mit is ünnep-
lünk ezen a napon. Az óvónők rö-
vid éneke után fellobbant a várva 
várt Márton-tűz. Ennek fényénél 
mondhatták el a gyerekek a tanul-
takat. Az est fénypontjaként kis 
lámpásaikkal szüleik kezét fogva 
sétáltunk a város utcáin. Rohanó 
hétköznapjainkban kevés az ilyen 
közösségformáló rendezvény. 

Köszönetünket fejezzük ki a 
bölcsőde és az óvodák minden 
dolgozójának, a Vida pékségnek, 
a tűzoltóknak, Sméja Miklósnak, 

a polgárőröknek, Meszlényi Lász-
lónénak, Tóth Tamásnak, Paczánt 
Ákosnak és azoknak a szülőknek, 
akik bármilyen segítséget nyúj-
tottak a rendezvényhez.

Köszönettel a szervezők: 
	Héreginé	Major	Ilona

Keresztesné	Kosztolányi	Andrea

Hangulatos Márton-napi este az óvodákban
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Nyugodjanak békében
SIMON	László	(1962-2010)
BORVENDéG	Józsefné

sz.:	Papp	Ágnes	(1940-2010)
NyIKuS	Sándor	(1926-2010)
PONTy	István	(1967-2010)
HARMATH	Istvánné	

sz.:	Gerlei	Magdolna	(19�2-2010)
SzIGETI	László	(19��-2010)

PACzÁNT	Lajosné	
sz.:	Krajczár	Mária	(1927-2010)

MOLNÁR	Imréné
sz.:	Kocsis	Erzsébet	(19�4-2010)

ÖRDÖG	Istvánné	
sz.:	Somogyi	Irén	(1926-2010)

PERGER	Lászlóné
sz.:	Gasztonyi	zsuzsanna	(19�7-2010)

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
Előfizetési díj: 1200 Ft/év. Előfizetés és hirdetésfelvétel: 

Bartók Béla Művelődési Ház
Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg 

és nem küldünk vissza!
OM 163/307/2009

December 4-én elrajtolt a városi sportcsarnokban 18 csapat részvételével a téli te-
remlabdarúgó-bajnokság. A következő fordulóra december 19-én kerül sor. A	párosí-
tás:	11.00 Bad Boys – Másnaposok, 12.00 Flamenco – Kassák KSE, 13.00 Tóth Ven-
déglő – Monostor, 14.00 Jóbarátok – Fék Nélkül, 15.00 Mozdonyvezetők – Perbete, 
16.00 Üveges Csirkeszemek – Retro SC, 17.00 H&Milán Bt. – B&O, 18.00 Rózsaszín 
Lódobogás – Vakegerek, 19.00 Drink Team – Fantasy.

Első Regionális Ifi-kupa néven 3 megyére 
kiterjedő seregszemlét rendezett a Komá-
rom-Esztergom Megyei Asztalitenisz Szö-
vetség az Ácsi Kinizsi SC-vel közösen no-
vember 21-én. A Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde 
Jókai Mór Általános Iskolai Tagintézmé-
nyének sportcsarnokában 7 asztalon ifi fiú 
és ifi fiú páros versenyszámban kezdődtek 
meg a küzdelmek. A versenybíróság a vi-
gaszágas lebonyolítási rendszert alkalmaz-
ta, így az a versenyző is, aki veszített az 
első mérkőzésen, minimum négyszer tu-
dott asztalhoz állni, így egy jó edzésnek is 
megfelelt a verseny. Természetesen a győz-
tesek és helyezettek lényegesen többször 
álltak asztalhoz, s bizony gyakorta produ-
káltak a megjelent közönség legnagyobb 
örömére nagyon látványos labdameneteket 
is. Jó verseny volt, sajnos néhány megyei 
szakosztály a lehetőség ellenére mégsem 
képviseltette magát.

A verseny szinte legnagyobb „csatájá-
nak” számított a tatabányai ATSZ SE já-
tékosa, Nagy Dániel és az Ácsi Kinizsi SC 
játékosa, Barassó Máté „összecsapása”. 
Az ácsi játékos immáron két éve vágyott 
arra, hogy legyőzze a kiváló tatabányai já-
tékost, ami ezen a hétvégi versenyen sike-
rült neki.

A	verseny	eredményei:
Ifjúsági fiú egyes: 1. Barassó Máté 

(Ácsi Kinizsi SC), 2. Nagy Dániel (Tatabá-
nyai ATSZ SE), 3. Saláta Viktor (Tatabányai 
ATSZ SE), 4. Magai Rómeó (Tatabányai 
ATSZ SE), 5. Borsos Tamás (Ácsi Kinizsi 
SC), 6. Szikora Bence (Leányvár SE)

A kupát és a bajnoki érmeket dr. Hen-
key István, a Komárom-Esztergom Megyei 
Asztalitenisz Szövetség (KEM-ATSZ) elnö-
ke adta át. 

Ifjúsági páros: 1. Nagy Dániel–Saláta 
Viktor (Tatabányai ATSZ SE), 2. Szikora 
Bence–Szikora Márton (Leányvár SE), 3. 
Barassó Máté–Borsos Tamás (Ácsi Kinizsi 
SC), 4. Magai Rómeó–Tarnóczi Dávid (Ta-
tabányai ATSZ SE), 5. Steiner Ákos–Gru-
ber Csaba(Szomód SE), 6. Czinkóczi Dáni-
el–Tóth Balázs (Ácsi Kinizsi SC)

A kupát és a bajnoki érmeket Takács 
Jenő, a Komárom-Esztergom Megyei Asz-
talitenisz Szövetség (KEM-ATSZ) elnökségi 
tagja adta át.
Eredményességi	sorrend:	1. Tatabányai 

ATSZ SE, 2. Ácsi Kinizsi SC, 3. Leányvár 
SE

A regionális vezetés különdíjait Agócs 
József, a Magyar Asztalitenisz Szövetség 
(MOATSZ) regionális vezetője adta át.

Barassó	Anett

Regionális ifi asztalitenisz torna Szűcs Béla Albert új könyvének be-
mutatójáról szóló cikkünket következő 
számunkban olvashatják. 

Az Ácsi Református Egyház 
gyülekezete szervezésében ok-
tóber 24-31. között került meg-
rendezésre a Reformáció Hete 
hagyományos rendezvényso-
rozata, amelynek egyik kedves 
állomása volt a „Magyar női 
népviseletek” kiállítás október 
28-ai megnyitója a gyülekezeti 
teremben.

A termet szép számban meg-
töltő érdeklődőknek a rendkívül 
értékes gyűjtemény tulajdono-
sa, Kardos Anita, jelentős nép-
táncos múlttal rendelkező mo-
sonmagyaróvári óvónő mutatta 
be bevezetőjében a történelmi 
Magyarország elmúlt századai-
nak női népviseleteit felölelő 
kiállítását. A szintén kiállított és 
a ruhák tárolására, szállítására 
szolgáló, az úgynevezett Komá-
romi láda rejtett titkai elevened-
tek meg az élménybeszámoló 
alatt és a viseletekbe bújtatott 
próbababákon. Előadása vé-
gén felcsendült a dal, a gyűjte-
mény gazdája megajándékozott 

bennünket két, színvonalasan 
előadott, szívet-lelket gyönyör-
ködtető népdallal, amelynek 
egyikét Salamon Attila, pár 
éve családjával Ácsra költözött 
népzenész kísért brácsán.

Köszönet e képzeletbéli uta-
zásért a református gyüleke-
zetnek, Gerecsei Zsolt Nagy-
tiszteletű Úrnak és persze nem 
utolsó sorban Kardos Anitának, 
e gyönyörű hanggal megáldott 
mosonmagyaróvári óvónőnek, 
lelkes és kitartó népviseletgyűj-
tőnek. Novák	Géza

Kinyílott a Komáromi láda
December 10-e az Emberi 

Jogok Világnapja. Sajnálatos 
tény, hogy bár az Emberi Jo-
gok Egyetemes Nyilatkoza-
tát már 1948-ban elfogadták, 
a mai napig van több olyan 
pontja, melynek bevezetése, 
illetve mindennapi alkalma-
zása kívánnivalót hagy maga 
után, többek között a pszichi-
átriákon is.

Az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítvány 
1994 óta tevékenykedik Magyar-
országon kiemelten közhasznú 
szervezetként. Az alapítvány 
célja feltárni és megszüntetni a 
pszichiátriákon elkövetett em-
beri jogi sérelmeket.

16 éve ingyenes jogsegély-
szolgálatot is működtetnek, 
melyre azok jelentkezhetnek, 
akiket sérelem ért valamilyen 
pszichiátriai kezelés során. A 
tapasztalatok azt mutatják, a 
segítség létszükséglet, mert 
még mindig gyakran fordulnak 
elő a betegek személyiségi jo-

gait durván megsértő pszichiát-
riai beavatkozások, különösen 
kényszerbeszállítások, kény-
szergyógykezelések során.

A 16 év során számtalan eset-
ben tudtak segítséget nyújtani. 
Például, amikor egy hölgy elekt-
rosokk kezelés következtében 
majdnem megvakult, vagy 
amikor egy kismamát zárt osz-
tályra helyeztek. Ezen a napon 
szeretnék még inkább felhívni 
erre a problémára az emberek 
figyelmét, illetve szeretnék kér-
ni azokat, akiket sérelem ért, 
vagy tapasztalnak ilyet a kör-
nyezetükben, jelentkezzenek, 
hiszen csak akkor szűnhet meg 
végleg az emberi jogok sárba 
tiprása, ha napvilágra kerülnek 
az elkövetők. Az alapítványhoz 
fordulók adatait minden eset-
ben bizalmasan kezelik.

Az ingyenes jogsegélyszol-
gálatot a 06-1/342-6355-ös 
telefonszámon tudják elérni. 
Munkaidőn kívül üzenetrögzítő 
fogadja a hívásokat.

Az emberi jogok világnapja
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Hideg étkezési jegy beváltása, értékesítése és bankkártya elfogadás! Közületeknek, keresked nél!
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1 kg mandarint adunk ajándékba!
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az ÁCSi DeliKÁT CSemege
üZleTBeN!

Kellemes 

Ünnepeket K
ívánunk!

Labdarúgás
VÁRATLAN	HAzAI	VERESéG

Ácsi	Kinizsi	SC	–	Tát	SE	1-2	(0-0)
Ács, november 7., 100 néző, vezette: Sza-

bó Géza
Ács: Dobai – Egri, Vörös, Kovarek, Ódor, 

Tóth, Bakura (Császár), Mészáros, Lakatos 
(Skuba), Földes (Somogyi), Kelemen (Lami). 
Edző: Karvaj Imre

A mérkőzés 13. percében védőink csak néz-
ték, ahogy az ellenfél csatára az 5-ön átveszi 
a labdát, majd mellérúgja. A félidő hátralévő 
részében az Ács némi fölényben játszott, gól 
azonban nem esett. A II. félidő 54. percében 
a Kinizsi megszerezte a vezetést, a gólszerző 
Lami, 1-0. A 60. percben újabb gólt ért el a Kini-
zsi, a bíró kapustámadás miatt érvénytelenítet-
te. A 77. percben ártatlannak tűnő helyzetben 
öngóllal egyenlítettünk – Kovarek melléről a 
kapuba került a labda, 1-1. A 83. percben nagy 
védelmi hibából újabb gólt kaptunk, 1-2. A 86. 
percben Egri sérülést szenvedett, ápolásra szo-
rult, már nem tudta a játékot folytatni. Az utolsó 
percekben az eredmény már nem változott.

KARVAJ IMRE: – Egy megnyert mérkőzést 
engedtünk ki a kezünkből. Sajnálom a vere-
séget.
Jók: Somogyi
Ifi		eredmény: Ács – Tát 2-1, gól: Kelemen, 

Baumgartner

MAGABIzTOS	ÁCSI	GyŐzELEM
Ácsi	Kinizsi	SC	–	Bana	Kinizsi	SK	�-2	(1-1)
Ács, november 14., 200 néző, vezette:	

Maszlavér Zoltán

Ács:	Dobai – Vörös, Kovarek, Ódor, Tóth, 
Bakura, Mészáros, Lakatos (Skuba), Földes, 
Kelemen (Császár), Lami (Kéringer). Edző:	
Karvaj Imre

A 3. percben Kovarek felvágta a kapura 
törő banai csatárt, 11-es. A büntetőt Do-
bai bravúrral védte. A 8. percben vezetést 
szerzett a Kinizsi, gólszerő Tóth, 1-0. A 
22. percben egyenlített a banai csapat, a 
szögletből beívelt labdát közelről rúgták a 
hálóba, védőink asszisztálásával, 1-1. Ezt 
követően kiegyenlített játék jellemezte az I. 
félidő hátralévő részét. A II. félidő 51. per-
cében vezetést szerzett a banai csapat, 1-
2. Az 53. percben sikerült kiegyenlítenünk 
Tóth révén,	2-2. Az 55. percben 10 főre fo-
gyatkozott a hazai csapat. Földest szándé-
kos utánrúgásért kiállította a játékvezető. A 
60. percben Mészáros is a kiállítás sorsára 
jutott. A 27. percben közvetett szabadrú-
gáshoz jutottunk. A legurított labdát Laka-
tos gólba rúgta, �-2. A 77. percben újabb 
gólt értünk el Lami révén, 4-2 a Kinizsi ja-
vára. Lakatos a 88. percben �-2-re növel-
te az ácsiak előnyét. A 90. percben ismét 
11-eshez állították le a labdát a banaiak. 
Ezt sem sikerült értékesíteni, a végrehajtó 
alaposan mellérúgta a labdát, így maradt 
a hazai csapat megérdemelt, nagyarányú 
győzelme.

KARVAJ IMRE: – Húszperces kettős ember-
hátrányból fordítottuk meg a mérkőzést. Le a 
kalappal a csapat előtt. 
Jók:	az egész csapat, illetve Tóth a mezőny 

legjobbja
Ifi		eredmény:	Ács – Bana 14-0, gól: Baum-

gartner 4, Márk 3, Kovarek 2, Papp 1, Kele-
men 1, Gerencsér 1, Domján 1, Gerencsér 1

GÓLOKBAN	GAzDAG	MéRKŐzéSEN
Ácsi	Kinizsi	SC	–	Kecskéd	KSK	4-�	(4-4)
Ács, november 21., 100 néző, vezette:	Mi-

ráki Gábor
Ács: Dobai – Vörös, Kovarek (Császár), So-

mogyi, Egri, Ódor, Tóth, Bakura, Lakatos, Ke-
lemen (Skuba), Lami.	Edző:	Karvaj Imre

A mérkőzés 9. percében megszerezte a ve-
zetést a Kinizsi, góllövő Lakatos, 1-0. A 14. 
percben váratlanul egyenlített a Kecskéd, vé-
dőink az ellenfélnek passzoltak, akik közelről 
nem hibáztak, 1-1. Három perc múlva újabb 
hiba, ezúttal a kapus részéről, és máris 1-2-re 
vezetett az ellenfél. A 25. percben Tóth jól el-
talált lövéssel egyenlített, 2-2. A 26. percben 
Lakatos szögletrúgását Tóth védhetetlenül fe-
jelte a kapuba, �-2. A 29. percben �-�, a 37. 
percben Vörös fejesgóllal megszerezte újra 
a vezetést, 4-� a Kinizsi javára, a 43. perc-
ben egyenlített a Kecskéd, 4-4. A II. félidő 74. 
percében megszerezte a vezetést a Kecskéd, 
védelmünk közreműködésével, 4-�. A mérkő-
zés hátralévő részében az eredmény már nem 
változott. A döntetlen reálisabb lett volna.

KARVAJ IMRE: – Mind a két csapatban mulat-
ságos kapusteljesítményeket láttunk. Három-
szor vezettünk, mégis kikaptunk.
Jók:	Tóth, Somogyi
Góllövők: Tóth 2, Lakatos, Vörös
Az Ácsi Kinizsi csapata az őszi szezont az 

5. helyen zárta.
Ifi		 eredmény: Ács – Kecskéd 2-2, gól: 

Baum gartner, Papp. Hoczek	József	

Omnia kávé Happy
száraz
Kutyaeledel


