
TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT 
AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

164. ÉVFORDULÓJÁNAK TISZTELETÉRE
 RENDEZENDŐ VÁROSI ÜNNEPSÉGRE 

MEGHÍVÓ

  • 9.00 KOSZORÚZÁS AZ 1-ES ÚT MELLETTI HŐSI EMLÉKMŰNÉL
  • 9.30 KOSZORÚZÁS A KOROTNOKI SÍRNÁL
  • 9.45 KOSZORÚZÁS A ’48-AS EMLÉKMŰNÉL (MACKÓ BÜFÉ ELŐTT)
  • 10.00 ÜNNEPI MŰSOR A KOSSUTH SZOBORNÁL

ÜNNEPI BESZÉDET MOND:  LAKATOS BÉLA POLGÁRMESTER
KÖZREMŰKÖDNEK A GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ÉS SZAKISKOLA DIÁKJAI

Ünnepi program:
2012. március 15.

PÁLYÁZAT
A Bartók Béla Művelődési 
Ház és Könyvtár nyílt pá-
lyázatot hirdet minden 
ácsi lakos részére a „me-
sék jegyében!”
Április 2. Hans Christian 
Andersen, a világ egyik leg-
nagyobb meseírójának szü-
letésnapja. A jeles ünnephez 
kapcsolódóan - és mert mi 
magyarok is méltán büsz-
kék lehetünk a meséinkre  - 
meghirdetjük a „Mesék hete” 
rendezvénysorozatunkat. 

A Mesék hete rendezvénysorozat 
keretében rajzpályázatot hirdetünk az 
alábbi kategóriákban: 
I. Meseillusztráció1.: Rajzold 
le kedvenc Andersen me-
séd egy jelenetét, vagy szá-
modra kedves figuráját
II. Meseillusztráció 2.: Rajzolj le 
egy számodra kedves mese-
jelenetet, vagy főhőst egy 
tetszőleges meséből. Örü-
lünk, ha magyar népmesét 
választasz, de lehet bármi-
lyen meséből, a lényeg, hogy 
saját elképzelés legyen, ne 
másolj, hanem azt rajzold 
le, ahogy te elképzeled az 
adott jelenetet, figurát. 
III. Rajzold le a „mesefát”. Az ácsi 
Zichy kastély parkjában élő 
„mesefát“ örökítsd meg bár-
milyen technikával, bármilyen 
szituációban, ahogy neked 
tetszik, amit számodra jelent. 
A rajzok elkészítéséhez bár-
milyen technika használható 
(grafit, vízfesték, tempera, 
kréta, olaj, egyedi technikák 
stb.), örülnénk, ha legalább 
A/3 as méretben dolgozná-
tok, de nem kötelező. 
Díjazás: kategóriánként a 
legjobb munkát díjazzuk 
(indokolt esetben több díjat 
is osztunk az egyes kate-
góriákban), illetve a zsűri 
különdíjakat oszthat. 
A munkákat a könyvtárban 
kell leadni 2012. március 30-ig!

Információ: 20/255-8010
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Városunk képviselő-
testülete 2012. 02. 23-
án tartotta ülését. A 
tanácskozáson az alábbi 
közérdeklődésre számot 
tartó döntések születtek:

A képviselők elfogadták a 
város költségvetését 996 909 
000 Ft-os bevételi, ill. ki-
adási főösszeggel. Az elmúlt 
időszak rendkívül kedvezőtlen 
országos és helyi gazdasági 
hatásai válságos helyzetbe 
sodorták települé-sünket.  A 
kilábalás érdekében az önko-
rmányzat minden területen 
áttekintette feladatait és ahol 
csak lehet(ett) átszervezéssel, 
racionalizálással igyekezett 
olcsóbbá, ugyanakkor jobbá 
tenni a különböző szolgálta-
tásokat. Ezen intézkedéssoro-
zat   mellett sajnálatos módon 
még  újabb adót is kellett vetni 
a fennmaradás érdekében. Az 
új bevételekkel és megszorí-
tott kiadásokkal elfogadott 
költségvetésben az 5 172 000 
Ft általános tartalék jól pél-
dázza azoknak a kedvezőtlen 
hatásoknak az eredményét, 
amellyel szembesülnünk 
kell. Jelenleg az általános tar-
talék mértéke az összkiadás 
0,5%-a. A város megfelelő 
színvonalú működéséhez és 

fejlesztéséhez ennél nagyobb 
mértékű általános tartalékra 
lenne szükség. Bízunk benne, 
hogy az idei év folyamán 
várható változások nem 
rontják tovább helyzetünket 
és esélyt kaphatunk építő, át-
gondolt  fejlesztő munkára.

•••
Hosszas jogi vitát zár-
tunk le a Győr Nagytérségi 
Önkormányzati Hulladék-
gazdálkodási Társulással. 
A vita szeméttelep rekul-
tivációja és jelenleg üze-
meltetett közszolgáltatás 
(szemétgyűjtés), valamint az 
új hulladéklerakó pályázati 
elszámolásával kapcsolatos. 
A vita során a megegyezéstől 
a  szolgáltatásból történő 
kilépésig több alternatíva 
is megfogalmazódott. A 
legrosszabb forgatókönyv 
szerint önkormányzatunkat 
több mint 270 millió forint 
megfizetése terhelte volna. 
A végső megegyezésen 
alapuló határozat szerint Ács 
városa 8 év alatt 38.675.766 
Ft megfizetésére vállalt 
kötelezettséget úgy, hogy 
az idei évben csupán  kama-
tot, de tőkét még nem kell 
törleszteni. Ezzel a döntés-
sel Ács részéről véglege-
sen lezárhatjuk  a  112 ön-

kormányzat közötti komoly 
elszámolási vitát.

•••
Villamosenergia vételezése 
tárgyában közbeszer-
zési eljárási indítottunk. A 
tendertől az intézményi és 
a városi közvilágítás  árának 
csökkenését várjuk. A nyertes 
szolgáltatótól a vételezés 
várhatóan már tavasszal 
megkezdődhet.

•••
A Vértes Volán Zrt. a Fő u. 
5. és 22. számok előtt – pá-
lyázati beruházás keretében 
– elektronikus utastájékoz-
tató táblákat kíván elhelyez-
ni. A pályázat benyújtásához 
önkormányzatunk támoga-
tásáról biztosította a Zrt.-t.

•••
5 millió forintos keretösszeg-
gel pályázatot nyújtottunk 
be az általános iskola könyv-
tárának informatikai és kom-
munikációs fejlesztésre.

•••
A képviselő-testület az  
ülésen határozott még a 
vagyonkataszter felülvizs-
gálatáról, a kizárólagos tulaj-
donában lévő kft. tevékeny-
ségi körének bővítéséről, az 
Óvoda köz közvilágításának 
korszerűsítése tárgyában 
tulajdonosi hozzájárulását 
adta a tervezési folyamat-
hoz, meghallgatta a Kini-

zsi SC elnökének részletes 
beszámolóját, határozott 
telekértékesítésekről és 
lakásügyekről. 

•••
Nemrégiben televízióban 
már egy rövid tájékoztatást 
kaphatott arról a lakosság, 
hogy önkormányzatunkat szá-
mos fórumon (Rendőrség, Om-
budszman, Oktatási Hivatal, 
Kormányhivatal, országgyűlési 
képviselő, VÁTI, stb.) feljeletette  
ismeretlen személy, csoport.   
A feljelentések az elmúlt 2-3 
év beruházásaira, intézmé-
nyi átszervezéseire és egyéb 
önkormányzati döntéseire 
vonatkoztak feltételezve, hogy 
városunk vezetése törvény-
telenül, szabálytalanul,  gaz-
daságtalanul és nem megfelelő 
minőségben végzett el felada-
tokat. Mostanra valamennyi 
feljelentésről kiderült, hogy 
megalapozatlan, valótlan állí-
tásokon alapult. A különböző 
ügyekben eljáró hatóságok 
érdemi intézkedés nélkül 
lezárták valamennyi ügyben a 
vizsgálatot.
A képviselő-testület munká-
járól érdeklődők részleteseb-
ben tájékozódhatnak a városi 
televízió adásaiból,  a település 
honlapjáról, illetve a polgár-
mesteri hivatalban.

Dr. Malomsoki I.

Önkormányzati hírek

Ács Város Önkormány-
zata már a 2010/2011. téli 
időszakban mintegy 300 
segítségre szoruló család-
nak biztosított természet-
beni támogatásként tűzifát, 
hozzájárulva a téli fűtés  
anyagi problémáinak eny-
hítéséhez.  2011. decem-
berében 60 családot része-
sítettünk - saját erőből - tűzifa 
juttatásban. Sajnos a se- 
gítségnyújtás ezen módjára 
egyre nagyobb szükség van.

2011 tavaszán figyeltünk fel a 
„Téli szomszédolás” elnevezés-
sel meghirdetett akcióprog-
ramban rejlő lehetőségekre. 
A program  a legveszélyez-
tetettebb polgárok számának 
feltérképezése mellett a rászo-
rulók téli tüzelőanyaggal való 
ellátására is lehetőséget bizto-
sított.

Igényünket jeleztük a Belügy-
minisztérium Önkormányzati 
Helyettes Államtitkárának. 
Az elmúlt év végén pedig 
örömmel értesültünk arról, 
hogy Önkormányzatunk szo-
ciális célú tűzifa vásárlásához 
kapcsolódóan 200 m3-re ka-
pott 3.048.000 Ft kiegészítő 
támogatásban részesült. Eh-
hez tudni kell, a támogatott 
famennyiség tekintetében 
az önkormányzatnak is hozzá 
kell járulni, azaz az árat köte-
les kiegészíteni.
2012. január 16-án kezdődött 
meg a tűzifa kiszállítása. A 
rászorulók a tűzifát helyi szo-
ciális rendeltünkben foglalt 
kritériumok alapján, kérelem-
re, természetbeni juttatásként 
kaphatják. A kiszállítást fel-
mérés előzi meg, azonnali 
intézkedésként azon egye-
dülállók, illetve családok része- 

sültek előnyben, ahol vészesen 
fogytán volt a tüzelő.
A mai napig közel 200 család 
vehette át a családonként kb. 
öt mázsa szociális célú tűzifát. 
Ahol nagyon nagy volt a baj, 
ott kétszer is segítettünk. 
A rendkívüli hideg időjárás 
miatt nagyon jókor jött a 
segítség. Az önkormányzat 
munkatársai a legnagyobb 
hidegben is helytálltak, a 
fa kiszállítása folyamatosan 
történt, naponta 8-10 család 
részére szállítottuk házhoz az 
életmentő tüzelőt.
Ács Önkormányzatának Igaz-
gatási Osztálya az elmúlt fél-
évben 3 alkalommal pályázott 
eredményesen az Élelmiszer-
banknál, tartós élelmiszerrel 
fél év alatt eddig összesen 
320 család háztartását – mint-
egy 700 főt - juttattunk élelmi-
szer adományhoz. Az elmúlt 

3 hónapban kb. 260 család 
jutott ingyenesen tűzifához, 
emellett a kéthetente ülésező 
Családsegítő és Egészségügyi 
Bizottság pénzbeli támogatás-
ban részesített további 80 csa-
ládot, több mint félmillió forint 
összegben. A lakásfenntar-
tás költségeihez történő 
hozzájárulásban- lakásfenntar-
tási támogatásban - jelenleg 
220 család részesül.
Összegzésül elmondhatjuk, 
hogy szükség esetén azon-
nal tudtunk segíteni, akár 
természetbeni, akár pénzbeli 
segítségre volt szükség. A  
fennálló nehéz gazdasági hely-
zetben az önkormányzat szo-
ciális érzékenységére nagyon 
nagy szükség van, s ezt a 
segítőkészséget a lakosság 
most is megtapasztalhatta.

Lakatos Béla
polgármester

„Téli szomszédolás” tűzifa akció Ácson
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Közérdekű
Polgármesteri Hiv.: 34/385-121
Polgárőrség: 30/621-2385
Rendőrség: 107
Tűzoltóság: 105, 30/959-2551
Mentők:  104
Orvosi rendelők:
Dr. Csekő Elemér
386-102, 20/396-7084 (s.e)*
Dr. Zilahy Bertalan
385- 429, 30/811-7952 (s.e)
Dr. Gery Margit
385- 643, 70/586-9774 (s.e)
Dr. Péntek Zsuzsanna
385 – 118, 30/902-3268 (s.e)
Dr. Demissie Tewodros
30/298-4318 (s.e)
Sürgősségi esetben hétköznap délután 
16 órától reggel 8 óráig és hétvégeken, 
ünnepnapokon reggel 8 órától másnap 
reggel 8 óráig a komáromi ügyeletet 
kell hívni a 34/344-770 számon vagy 
személyesen Komárom, Széchenyi u. 
1. alatti ügyeleti rendelőben.
*(s.e): a mobil csak sürgős esetben hívható  8-16-ig

A református egyházközös-
ség szeretettel vár min-
den érdeklődőt, különösen 
párjukat kereső fiatalokat, 
jegyeseket, házasságra ké-
szülőket vagy éppen már há-
zasságban élőket a család-
barát gondolkodást erősítő 
programjára. A tervezett 
program a következő:
2012. március 17, szombat
15.30: Találkozás a Koroknay-
sírnál, megemlékezés egy 

régi ácsi család befogadó 
szeretetéről
16.00: Templomdombi iskola: 
(Nagy)családban élni jó – vidám 
beszámoló, előadás személyes 
élményekből. Vendég: Bátki 
Dávid Géza etei református 
lelkipásztor és családja.
(Közben a gyerekek számára 
játszóház, foglalkozás, játék)
17.00: Családi Táncház – nép-
tánc bemutató és tanítás Szé-
nási Attila vezetésével.

Akiktől búcsúztunk
Halász Zoltán -1956

Farkas Lászlóné 
sz: Turi Ilona -1926
Czunyi Bálint-1937
Nánai László -1935

Szőnyi Ferencné 
sz: Matyus Rozália -1943

NYUGODJANAK
BÉKÉBEN!

Anyakönyvi hírekPROGRAMAJÁNLÓ
március

Március 8. - 16.00
Dokumentumfilm a könyvtárban 
– Magyarország története 
sorozat
Bartók Béla Művelődési Ház 
és Könyvtár

•••
Március 15. - 10.00
Kerékpáros emléktúra a Bakan-     
csos Klub szervezésében
Indulás: a művelődési ház 
elől - Zichy park
 www.bakancsosklub.hu

•••
Március 15. - 9.00 órától
Megemlékezés az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 
hőseiről, eseményeiről
Emlékhelyek

•••
Március 17.
„Családban marad(j)!” - család-
barát gondolkodást segítő 
közösségi programsorozat
Református parókia

•••
Március 21.  
Kossuth Lajos halálának 118. év-
fordulójára emlékezünk 
Kossuth szobor, Bartók Béla 
Művelődési Ház és Könyvtár
Kossuth Lajos Asztaltársaság

•••
Március 30. - 16.00
Honfoglaló klubdélután
Bartók Béla Művelődési Ház 
és Könyvtár

•••
Március 31. - 10.00
„Miénk a könyvtár” - Húsvéti 
játszóház nem csak gyerekeknek
Bartók Béla Művelődési Ház 
és Könyvtár

•••
Április 2-5. 
„Mesék hete“ a művelődési ház-
ban és a könyvtárban
Bartók Béla Művelődési Ház 
és Könyvtár
A részletes programról a 
megadott elérhetőségeken 
lehet érdeklődni

•••
Április 10. - 14.00
Kistérségi szavalóverseny a 
költészet napja tiszteletére
Bartók Béla Művelődési Ház 
és Könyvtár

A rendezvényekkel kapcsolatban 
információ: 20/255-8010

acsvaros@gmail.com
és a Fecebookon,

www.acsvaros.hu,
www.bakancsosklub.hu

Családsegítő Szolgálat 
szolgáltatásai:

TAJ/ Adó kártya
Özvegyi, öregségi,

rokkant nyugdíj
Családi pótlék, árvaellátás
Önkormányzati segélyek, 

támogatások
E.ON, GDF Suez védett fo-
gyasztói státusz igénylése

2941 Ács, Fő út 43.
06-34 395-096

06-20 229-4977

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00 - 17:00

Kedd: ZÁRVA
Szerda: 08:00 - 16:00

Csütörtök: 13:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 12:30

„Bár szétszakadva él az 
egyház, Krisztusban mégis 
egy lehet…” –mondja egy 
régi ének. 

Ezért az egységért imádkozott 
idén januárban is a keresztyén 
világ, és az ácsi keresztyének 
is ezért gyűltek össze hagyo-
mányosan ennek az évnek ele-
jén is az „Ökumenikus imahét” 
keretében. A két történelmi 
egyház kölcsönösen hívta-
várta az istentiszteletekre a 
település lakosságát. A katoli-
kus templomban a református 
lelkész hirdette az igét a Bábel 
tornya története alapján, ki-
emelve: az olyan társadalom, 
amelyik az istennélküliség 
közös nyelvét beszéli, nem 
épülhet fel. A református tem-
plomban Varga Imre plébános 
úr a bűneset bibliai történetén 
keresztül a kommunikációs za-
varokról, ezen belül is az Isten 

és ember közti kommunikáció 
hibáiról, illetve áldásairól szólt. 
A két hagyományos szerdai 
alkalom között a Szent Sátor 
Evangéliumi Közösség pász-
tora, Molnár József szolgált, 
vasárnap délután a reformá-
tus gyülekezeti teremben. 
Jézus Krisztus megismerésére 
és követésére buzdította a 
híveket. A két szerdai alka-
lom után hagyományosan 
és hagyományteremtő céllal 
szeretetvendégségre vártuk 
a jelenlévőket, hiszen fontos, 
hogy a rohanó világban idő 
és alkalom legyen egymás-
sal beszélgetni. A felekezeti 
különbségeket másodlagossá 
teszi, hogy „Az egyháznak a 
Jézus a fundamentuma”, és 
minden keresztyén ezen az 
alapon, Krisztusban éli meg 
hitét.

Gerecsei Zsolt
református lelkipásztor

CSALÁDBAN MARAD(J)!

Imahét a keresztyén egységért 

A Mária Rádió már Ácson 
is fogható az FM 88,3 Mhz 
frekvencián. 

Közel 700 önkéntes segíti 
a rádió céljainak elérését. 
Száznál több műsoruk van és 
legalább ötszázezer állandó 
hallgatóval büszkélkedhet. E 
teljes mértékben önkéntes 
szolgálatra épülő és kizárólag 
adományokból élő rádió prog-
ramjainak vázát imádság (na-
ponta Szentmise, zsolozsma, 
rózsafüzér); keresztény tanítás 
(hittan, liturgika, szentírás-
magyarázat, előadások); gya-
korlati segítő műsorok (csa-
ládpasztoráció, egészséges 
életmód, ifjúsági műsorok, 
tanúságtételek...) alkotják.

A Mária Rádió reklámot nem 
sugároz, napi politikával nem 
foglalkozik. E missziós rádió cél-
ja a mai hiteles keresztény élet 
és tanítás bemutatásán keresz-
tül a hallgatók lelki megújulása 
és növekedése hitben, remény-
ben és szeretetben.

Ácson is fogható a Mária Rádió
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Gyermekzsivajtól volt 
hangos az iskola február 
10-én. Ezen a napon került 
megrendezésre az alsó 
tagozatosok farsangi bálja.

A mulatságot délután 2 óra-
kor a Tornádó táncosai nyitot-
ták meg színvonalas akrobati-
kus rock & roll műsorukkal.
Ezután következett a kar-
neváli felvonulás. A „álruhába” 
öltözött gyerekek osztályon-
ként léptek a színpadra, hogy 
mindenki megcsodálhassa a 
színpompás, ötletes jelmeze-
ket. Szemünk előtt eleve-
nedtek meg a mesehősök, 
kedves állatok, hírességek, jó 
vagy éppen gonosz lények. 
Öröm volt látni, hogy sokan 
otthon készített, fantáziadús 
maskarát öltöttek magukra.
A 4. c osztályosok kalóztánc-
cal, a 3. b osztályosok versek-

kel, dalokkal szórakoztatták a 
közönséget. A parádé végén 
az 1. b osztály tanulói verssel 
biztatták táncra, mulatozásra 
a résztvevőket.
A farsangolás az osztály-
termekben folytatódott. A 
tanító nénik számos játékot, 
vetélkedőt találtak ki, hogy 
tartalmasan teljen a délután. 
A gyerekek finom sütemé-
nyekkel, üdítővel pótolták az 
elvesztett energiát és újult 
erővel mulatoztak tovább. A 
délután egyik záró programja 
volt a hagyományos vona-
tozás Hajni néni vezetésével. 
Az alsó tagozatosok apraja- 
nagyja szívesen csatlakozott 
az iskola folyosóin, tanter-
mein keresztül kanyargó „kí-
gyóhoz”.
Vidám és kellemes délutánt 
töltöttünk együtt.

Mészáros Anikó

2012. február 10-én dél-
után tartottuk a pénzásási 
iskolában a farsangi bált.
Már hetekkel előtte lelkesen 
terveztük a jelmezeinket. 
Mind a három osztály fellé-
pett ezen a napon. A csopo-
rtos jelmezek mellett volt 
aki egyénileg is beöltözött. 
Láthattunk: Zorrót, Harry Pot-
tert, hercegnőt, modellt is. 
Nekem a legjobban a Lego-
ember tetszett. Ezután jöt-
tünk mi. A táncos mulatságot 
a királyi bál nyitotta meg. A 
korhű jelmezben szerepelt: a 
királyi pár, herceg az apród-
jával, lovagok és hercegnők. 
Nagyon meglepődtem, ami-
kor a herceg engem kért fel 
táncolni, de annál jobban 
örültem neki. Hatalmas tap-

sot kaptunk a közönségtől. 
Utánunk a harmadikasok egy 
focimeccs izgalmas jeleneteit 
mutatták be. A pomponlá-
nyok táncoltak és szurkoltak 
a győzelemért. A hangulat 
egyre fokozódott. Hawaii 
táncosok és dobosok szinte 
felforrósították a levegőt. A 
másodikasok fellépése után 
sajnáltam, hogy nincs több 
szereplő, mert olyan jó volt 
látni a többieket is.
A mulatsággal és a tombola-
sorsolással gyorsan elrepült a 
hátralévő idő.
Azt gondolom, hogy  
mindenki jól érezte magát 
ezen a bálon. Már most várom 
a következőt.

Horváth Zsuzsanna
4.d osztályos tanuló

Február  24-én délután ren-
deztük meg  a felsősök far-
sangi bálját. A bál kezdete 
előtt került sor a Sulisztár 
döntőjére.  Az idei tanévben is 
sokan jelentkeztek a versenyre, 
de a döntőbe csak a 10 legjobb 
tanuló jutott be.  A legjobb  
produkciót  Nagy Veronika 5. a 
osztályos tanuló mutatta be.  
A délután folytatásaként a 
jelmezesek felvonulása és 
az osztályok műsora követ-
kezett. Nagyon sok ötletes 
jelmezt és műsort láthat-
tunk. Iskolánkban min-
den éven megválasztjuk a 
bálkirálynőt és bálkirályt. A 

szavazatok összeszámolása 
után legjobban a 8. osztályo-
sok örülhettek. A 2012-es év 
bálkirálynője Gerencsér Bet-
tina 8.b osztályos tanuló, a 
bálkirály Kovács László szin-
tén 8. b osztályos tanuló lett.
A tombolasorsoláson  sok 
szép ajándék talált gazdára.  
Az izgalmas események után 
vette kezdetét az önfeledt 
táncolás, mely estig tartott.
Az est folyamán a finom 
ételekről, süteményekről a 
nyolcadik osztályosok szülei 
gondoskodtak.

   Fülöp Mónika 
DÖK vezetője

Iskolai hírek

Farsangi mulatságok és sportsikerek a Gárdonyiban

Farsang a pénzásási iskolában

Ács város közéleti havilapja

Megjelenik 2500 példányban
Felelős kiadó: Ács Városfejlesztési és Közszolgáltató Kft., 
Szerkesztőség: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár

2941. Ács, Zichy park 1.
Szerkesztő: Balogh Attila, acsihirek@gmail.com

Nyomda: Print-Kom 2000 Kft.
A beérkezett képeket és kéziratokat szerkesztett formában közöljük!

Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!
OM 163/307/2009

Felsősök farsangja

Alsósok karneválja

Fotó: Dancsné Cs. Csilla Fotó: Takács György

Az 5. a osztályosok
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Február 12-én, vasárnap 
délután a Ritmus Zeneisko-
la által szervezett program-
mal kedveskedtek a 4. a 
osztályba járó gyerekek 
hozzátartozóiknak. 
E napon rendezték a Ko-
szorúcskát, a társastáncot ta-
nuló gyerekek „vizsgáját”.
A nebulók szeptember óta 
hetente kétszer két órában 
tanulnak táncolni, és megis-
merkedtek az etikett alap-
jaival is.
A gyerekek az iskola aulájában 
gyülekeztek. A „táncparkett” 
körül székek várták a nézőket. 
Az első szám a twist volt, ame-
lyet a gyerekek nagyon szeré-
nyen mutattak be. A rock and 
roll már kicsit pattogósabb 
volt. Egyre jobban belejöttek a 
gyerekek, felbátorodva a tap-

soktól, mind szebb lépéseket 
láthattunk. Az angolkeringő, 
a tangó, a slow-fox, a bécsi 
keringő, a mambó, a disco-fox, 
a cha-cha, a country alaplépé-
seit is elsajátították az elmúlt 
időben. Az osztály műsorát, 
mint a régi tánciskolák bemu-
tatóján, a gyerekek és szüleik 
keringője zárta. Az anyukák, 
apukák büszkén táncoltak 
csemetéjükkel.
Fertetics Andi néni, a gye-
rekek tanár nénije elhozta 
győri tanítványait is, akik már 
több éve táncolnak. Az iskola 
moderntánc csoportja is be-
mutatta tudását.
A délutánt vidám beszélge-
téssel zártuk. A gyerekekkel 
már várjuk a következő be-
mutatkozási lehetőséget.

Nyéki Tiborné

 A csapatsportágak mellett 
tanulóink kiváló eredmé-
nyeket értek el egyéni spor-
tágakban is.
Ezek a szép eredmények 
nagyban köszönhetőek 
a Kinizsi Sportegyesület 
több éve folyó utánpótlás-
nevelésének.
Asztalitenisz sportágban 
Tóth Balázs IV. korcsoportban 
megyei bajnok lett, és február 
18-19-én a Diákolimpia orszá-
gos döntőjén, Budapesten 

képviselte városunkat, isko-
lánkat. Nagyon szépen játszott 
az országos megméretteté-
sen, ahol a nagyon értékes 9. 
helyet tudta megszerezni.
Sakk sportágban Kun Krisz-
tián II. korcsoportban megyei 
bajnok, és április hónap-
ban a Diákolimpia országos 
döntőjébe jutott.
Köszönjük azoknak az 
edzőknek, sportvezetőknek 
a munkáját, akik felfedezték 

ezeket a fiatal tehetségeket, 
és segítették felkészülésüket 
a versenyekre, személy sze-
rint asztaliteniszben Fehér 
András szakosztályvezető-
nek, sakk sportágban Szőnyi 
Lajos szakosztályvezetőnek 
és Sipos István nemzetközi 
sakkmesternek.
 Focifarsang körzeti labdarúgó 
tornán iskolánk tanulói 
négy csapattal szerepeltek 
Komáromban. A legkisebbek, 
az 1-2. osztályosok 4. helye-

zést értek el, legkiválóbb 
teljesítményt Kun Dominik, 
Boros Róbert és Molnár Sza-
bolcs nyújtották.
A 3-4. osztályosok nagy 
küzdelemben bronzérmet  
szereztek. Kalla Marcell a tor-
na gólkirálya lett. 
Az 5-6. osztályosok sajnos a 
vártnál gyengébben szere-
peltek, nyolc csapatból az 
ötödik helyezést érték el. 
A 7-8. osztályos csapatunk 
nyújtotta a legkiválóbb telje-
sítményt.
Igazán a szerencse a döntő 
pillanatokban elpártolt a csa-
pattól, akik nagyon közel áll-
tak a kupa megszerzéséhez. 
A fiúk csodálatos játékkal és 
gólokkal a második helyezést 
szerezték meg.
Németh Marcell a torna 
legtechnikásabb játékosa 
címet nyerte el.
Dicséretes Sörtély Gábor ka-
pusteljesítménye és Bogdán 
Tamás, Kohár József  és Bruck-
ner Frigyes nagyszerű játéka.

 Both András

Tóth Balázs 8a. 
és Kun Krisztián 4. a

Fotó: Takács György 

Nagyszerű sportsikerek 
a Gárdonyiban

A bronzérmes II. korcsoportos csapat                Fotó: Héregi Péter

Koszorúcska

Keresd a művelődési 
ház és a könyvtár 

programjait 
a Facebookon!
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„Kész cirkusz”
Még mielőtt bárki valami rosszra gondolna, gyorsan 
tisztázzuk, hogy a cikk címe nem holmi szaftos plety-
katémára utal, hanem egy nagyon komoly és magas 
művészi színvonalú rendezvény elnevezésére. 

Február végén ugyanis sor került a Filharmónia Ifjúsági Bérlet 
soron következő előadására a sportcsarnokban, ahol lelkes 
közönség várta a művészeket. A hangaláfestésről, vagyis a 
koncert zenei részéről Oravecz György zongoraművész gon-
doskodott, a látványért pedig a Baross Imre Artistaképző 
Szakiskola növendékei voltak felelősek. A zene és a cirkuszi, 
artistamutatványok különös összhangja elsöprő sikert ara-
tott a közönség soraiban, így kíváncsian várjuk a folytatást. 
A művelődési ház által szervezett előadássorozat befejező 
része áprilisban lesz. 

Balogh A.

A tél búcsúztatása a far-
sanggal kezdődött.Hagyo-
mány, hogy egy délelőtt 
zenés, jelmezes mulatságot 
tartunk az Óvoda közi 
óvodában.

A farsang zajos mulatságát 
egy ősi hiedelem hívta életre. 
A középkorban azt hitték az 
emberek, hogy a tél utolsó 
napjaiban a Nap elgyengül 
és a gonosz szellemek életre 
kelnek.Vigalommal, álarcos 
felvonulással akarták elűzni 
ezeket, és meghozni a ta-
vaszt, a jó időt.
Óvodánkban minden csoport 
megteremtette a hangulatot, 
szülők, gyerekek egyaránt jól 
érezték magukat.
Az anyukák egyre több kis-
gyereknek készítenek ötletes 
jelmezeket. A jelmezes fel-
vonulást, bemutatkozást 
vidám műsor követte, utá-
na kezdődött a tánc. Köz-

ben finom süteménnyel és 
üdítővel frissítették magukat 
a bálozók.
A Kinizsi P. úti óvodában -8. 
alkalommal, jótékonysági 
céllal- délután került megren-
dezésre a bál.
A befolyt összeget, 75.000 Ft-
ot az óvoda alapítványára fi-
zette be a kuratórium elnöke.
Itt is jelmezes felvonulás-
sal kezdődött a vigadalom, 
majd farsangi versekkel, 
dalokkal szórakoztatták 
a  megjelent kedves ven-
dégeket.Utána mozgásos, 
ügyességi játékokat játszot-
tak a gyerekek az óvónők 
vezetésével, némelyikbe a 
szülőket is bevonták.Vidám 
zenére kezdődött a tánc, köz-
ben mindenki vásárolhatott 
a finom süteményekből, 
szendvicsekből.
A tombolahúzást izgatottan 
várták, hisz a fődíj mindegyik 
csoportban torta volt.
A szülőknek és minden részt-
vevőnek köszönjük, hogy 
felajánlásaikkal, sütemények 
készítésével, vásárlásaikkal 
támogatták az óvodát.

Az Óvoda közi óvodában a 
télbúcsúztatást, tavaszvárást 
kiszézéssel erősítettük meg 
a tavaszi hónap első napján. 
A kiszézésnek környékünkön 
nem igazán van hagyo-
mánya.
A  felöltöztetett szalmabáb 
– a kisze – a telet jelképezi. 
A kiszét elődeink a telepü-
lésen végigvitték, s a határ-
ban elégették, vagy vízre 
dobták rituális éneklés, 
mondókázás közben.  
Ugyanis a bábu a tél mel-
let a hideget, a rontást és 
úgy általában a rossz dol-
gokat jelképezte. Vissza- 
felé jövet rügyező ágat hoz-
tak szalagokkal feldíszít- 
ve, ami az éledező termé- 
szetet mutatta, vagyis  
a tavaszt hozták.
Mi 6. alkalommal eleve-
nítettük fel ezt a régi 
népszokást. Már napok-
kal előbb megkezdődött a 

készülődés. Minden kisgye-
rek az óvónők segítségével 
elkészítette a kiszebábot.
Mondókákat, verseket, 
énekeket tanultak és meg-
beszélték az elhomályo-
sodott fogalmak, szavak 
jelentését. A középső és 
nagycsoportosok felidézték 
az elmúlt év emlékét.
A rendezvény napján a 
nagycsoportosok minden 
csoportba benéztek, és 
énekükkel hívták társaikat 
az udvarra. Ott körbe álltuk 
a máglyarakást - közepén a 
szalmából készült bábuval. 
A gyerekek, kezükben a 
kiszebábbal, várták a tűz 
meggyújtását. A szalmabáb 
elégése közben együtt kán-
táltuk a mondókákat. Ezután 
mindenki a saját bábuját a 
tűzbe dobta.
A télbúcsúztató lezárásaként 
két gyerek hajtatott zöld 
ágból kaput tartott, amire 
szalagokat kötöttünk. Ez alatt 
átbújva reméljük, hogy egész 
évben elkerül bennünket a 
betegség.

Vargáné Vasvári Klára

Nagy várakozás előzte 
meg a Természetjáró Ba-
kancsos Klub és a Bartók 
Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár most induló, 
hagyományteremtő ren-
dezvénysorozatának első 
rendezvényét. 

A Találkozás Hungarikumok-
kal elnevezésű programsoro-
zatot a tervek szerint negyed-
évente rendezik majd meg 
és minden alkalommal újabb 
tájegységek különleges gasz-
tronómiai termékei mutat-
koznak be. 
Az első program díszvendé-
gei az őriszentpéteri Batha 
porta tulajdonosa, Batha 
Pál, valamint Nagy László 
nagyigmándi gazda voltak. 
Őrségi olajkülönlegességek 
és gyümölcslekvárok, vala-

mint nagyigmándi házisajtok 
kerültek terítékre a program 
keretében. Az érdeklődőket 
Tóth János, a Bakancsos Klub 
elnöke, valamint Balogh At-
tila, a művelődési ház munka-
társa köszöntötte. A délután 
folyamán bemutatkoztak a 
termelők is, és természetesen 
lehetőség nyílt a kóstolásra 
és a vásárlásra is. A program 
végül az estébe nyúlt és el-
mondható, hogy a gaszt-
ronómiai élmények mellett 
jutott idő a beszélgetésre, 
kulturált szórakozásra is.
Balogh Attila elmondta, hogy 
a művelődési ház örömmel 
fogadta a Bakancsos Klub 
kezdeményezését és a közös 
szervezés eredményeképpen 
újabb színvonalas program-
mal gazdagodott Ács városa.  

MMB

Találkozás Hungarikumokkal Télbúcsúztatás az óvodában
Fotó: Nyéki J.
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Aki szereti a kvízjátékokat, 
ráadásul imád művelődni, 
új ismereteket szerezni, an-
nak biztos nem kerülte el 
a figyelmét Magyarország 
egyik legnépszerűbb online 
ismeretterjesztő, stratégiai 
kvízjátéka, a Honfoglaló. 

Sokaknak már társasjáték 
formájában is megvan ott-
hon a játék, de mi most egy 
internetes csapatjátékra vár-

tuk a fiatalokat a könyvtárba 
január végén. Az összegyűlt 
érdeklődőkkel aztán egy nagy 
csapatot alkotva vetettük 
bele magunkat a stratégiai 
játék örömeibe, és az újabb 
és újabb területek elhódításai 
során rengeteg új ismeret-
tel gazdagodtunk. A legkö-
zelebbi ilyen alkalom március 
30-án lesz, amire szeretettel 
várunk minden érdeklődőt. 

B. A

Mindannyian emlékszünk 
a Magyar Népmesék soro-
zatra, a gyönyörű illuszt-
rációkra és a feledhetetlen 
mesélőkre. Művelődési ház-
ként az is a dolgunk, hogy ne 
hagyjuk a feledésbe merülni 
a múlt csodálatos öröksé-
geit, amilyen például a Ma-
gyar Népmesék sorozat. 

Kiváltképp akkor fontos ez, 
ha egyébként a médiából 
áradó – sokszor alpári, és gye-
rekbarátnak nem nevezhető  
- tartalmak mellett csak elvét-
ve juthatnak hozzá a gyere-
kek az igazi értéket közvetítő 
mesékhez, történetekhez. 

Ezért döntöttünk úgy, hogy 
programsorozat keretében 
biztosítunk lehetőséget a 
magyar népmesékkel való 
ismerkedésre. A programokra 
minden hónap első csütör-
tökjén 16.00 órakor várjuk az 
érdeklődőket. 
Mivel az első alkalmon már túl 
vagyunk, így bátran állíthatjuk, 
hogy sikeres kezdeményezést 
indítottunk, hiszen több csa-
lád is részt vett a mesedélu-
tánon, és a gyerekek nagyon 
élvezték a vetítések utáni fela-
datokat is. Reméljük, minden 
egyes alkalommal egyre töb-
ben leszünk!

MMB – Balogh A.

Értesüljön elsőkézből a művelődési ház és a könyvtár híreiről, az ácsi programokról!

Küldjön egy e-mailt az acsihirek@gmail.com-ra 
és rendszeresen elküldjük Önnek az aktuális híreket!

Népmesék a könyvtárban

Honfoglaló klubdélután a Könyvtárban

Január végén Meszlényi-Mali Bea könyvtáros fogad-
ta a Gárdonyi iskola 2. a osztályos tanulóit, akiknek 
könyvtári óra keretében Ács helytörténeti emlékeiről, 
érdekességeiről tarott előadást, amit a gyerekek nagyon 
élveztek. 

Könyvtári élmények

Kérjük Önöket, hogy adójuk 
1% -ának felajánlásával segítsék munkánkat!

Köszönjük!
Természetjáró Bakancsos Klub

18609288-1-11

Tisztelt Ácsi Lakosok! 
Megköszönve eddigi anyagi hozzájárulásukat kérem, hogy adójuk 1 %-ával 

ebben az évben is támogassák az Ács Fejlődéséért Alapítványt. 
Felajánlásukkal egy újabb játszótér építését, a városfejlesztést, kulturális  

és szabadidős programok anyagi támogatását segítik elő. 

Adószámunk: 19149385-1-11
TÁMOGATÁSUKAT KÖSZÖNJÜK!

Csányi Józsefné
kuratóriumi elnök

Kölcsey Ferenc 1823. január 
22-én látta el kézjegyével a 
Himnuszt, ennek tisztele-
tére 1989 óta minden év-
ben ezen a napon tartjuk a 
magyar kultúra napját. 

A Bartók Béla Művelődési Ház 
és Könyvtár külön rendez-
vény keretében emlékezett 
meg erről a jeles ünnepről. 
Mert ez nem csak egyszerű 
emléknap, hanem bizony ün-
nep is, az évezredes magyar 
hagyományok, nemzetünk 
kultúrájának ünnepe. 
A művelődési ház dísztermét 
megtöltötték az érdeklődők, 
akiket Németh Gyula  
igazgató köszöntött, majd 
átadta a szót  Rohonczi  
József alpolgármesternek. 
Alpolgármester úr megnyitó 
beszédében kiemelte, hogy 
mennyire fontos nagyobb fi-
gyelmet szentelnünk a hagyo-
mányaink ápolására, nemzeti 
tudatunk erősítésére, hogy 
megőrizhessük gyökereinket 
és továbbadhassuk a jövő 

generációinak tárgyi és szel-
lemi értékeinket. Rohonczi  
József beszélt még a 
művészetek erejéről és hi-
vatásáról, a művészemberek 
feladatáról is, majd átadta 
a színpadot a Fülke Zenei 
Egyesület művészeinek, akik 
közel egy órás műsorral igye-
keztek rászolgálni a meg- 
nyitóban elhangzott gondo-
latokra és dicsérő szavakra. 
A Fülke műsorában főként 
kortárs költők megzenésített 
versei hangoztak el, illetve 
néhány dalként ismert vers, 
szövegét is hallhatta a közön-
ség - kissé rendhagyó mó-
don, szavalva. Míg az énekről 
Hajnal Dóra gondoskodott, 
úgy a prózai részeket Ba-
logh Attila, a művelődési ház 
munkatársának tolmácso-
lásában hallhattuk. A méltó 
emlékezés zárásaként Ro-
honczi József búcsúzott el a 
közönségtől, megköszönve 
mindenkinek a részvételt, il-
letve a művészeknek a szín-
vonalas műsort.              MMB

Magyar kultúra napja
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Keretes hirdetések:
1/1 oldal belíven:  16.000 Ft
Méret: 180x260 mm
1/2 oldal:  8000 Ft
fekvő: 180x130 mm
álló: 90x180 mm
1/3 oldal:  6000 Ft
fekvő: 180x85 mm
álló: 60x260 mm

1/4 oldal:  4000 Ft
fekvő: 180x65 mm
álló: 90x130 mm
1/8 oldal:  2000 Ft
fekvő: 90x65 mm
álló: 45x130 mm
szalag: 30x180 mm

HIRDESSEN AZ ÁCSI HÍREKBEN
Tel.: 20/255-8010 (10.00-18.00-ig)

Az Ácsi Hírek havonta 2500 példányban megjelenő ingyenes lap,  
amely minden ácsi háztartásba eljut.  Megjelenik: minden hónap elején.

Az árak nyomdakész, méret-azonos és megfelelő minőségű, szerkesztett hirdetésekre értendőek, 
amelyeket minimum 300 dpi képfelbontással az alábbi formátumban várunk: jpg, tiff, psd, eps

Az árak nettó árak, az Áfát nem tartalmazzák!

APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY
Az apróhirdetés: 10 szóig 400 Ft, e fölött 40 Ft/szó

Apróhirdetés feladása, a szelvény leadása és fizetés csak személyesen hétköznaponként 
10-18 óráig a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtárban lehetséges

Hirdető adatai:
Név:  ....................................................           Lakcím:  ............................................................
Telefonszám:  .......................................
Hirdetés szövege:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Véget ért 
a Téli Teremlabdarúgó Bajnokság

Balról jobbra az álló emberek: Csáki Csaba,Halász Zoltán,Halász 
Norbert,Mismás Csaba,Babicz László,Kéringer Zsolt Tóth András, 
Szombathy Levente, Papp Ákos Guggolnak: Iván Csaba, Császár 
Ernő, Tasi Károly, Horváth Krisztián, Bögi Zoltán, Mismás Dávid

Február 26-án véget ért a 
Téli Teremlabdarúgó Baj-
nokság, melyet végül egy 
helyi csapat, a Törpe SC  
nyert meg  a kisigmándi 
Bad Boys gárdája előtt.
Németh Gyulát, a torna 
főszervezőjét kérdeztük 
tapasztalatairól:
Jól sikerültnek mondanám 
a bajnokságot. Tizenhat 
csapat hétről hétre küzdött 
meg egymással és nagyon 
komoly játékerőt képviselő 
csapatok is pályára léptek. 
A nemzetközivé vált tornán 
(Szlovákiából két csapat is  
szerepelt) nagyon sok jó já-
tékos mutatta meg tudását.
A bajnokságban végig ki-
egyensúlyozott teljesítményt 
nyújtó Törpe SC magabiz-
tosan nyerte meg a kupát, 
hiszen a közvetlen ellenfelek 

ellen győzni tudott. A kisig-
mándi Bad Boys gárdája és 
az Örökifjak (Ács) csapata 
kellemes meglepetés volt a 
szervezők számára, nagyon 
jó játékkal rukkoltak elő, és 
végül az Örökifjak csapatának 
játékosa, Nagy Zoltán (36 gól) 
lett a gólkirály. Negyedik he-
lyen a Rószaszín Lódobogás 
csapata végzett. Meglepetést 
igazából két csapat gyengébb 
teljesítménye okozott, a tava-
lyi bajnok B&O és a nagyig-
mándi Üveges Csirkeszemek 
csapata, mely nyerte már 
meg ezt a bajnokságot.
Különdíjban részesült a 
Vakegerek csapata, mely 
a legsportszerűbb lett, az 
Év Menedzsere díjat pedig 
Hangyál István, a Kassák KSE 
vezetője érdemelte ki.

B. A

Törpe SC


