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Kedves Olvasóink! 
Bizonyára sokan meglepődtek, amikor 
megnézték a postaládát és megpillan-
tották benne az Ácsi Híreket. Megújul-
tunk! Az elmúlt évben igyekeztünk  
megfelelő tájékoztatást nyújtani az 
önkormányzat munkájáról, a településen 
zajló eseményekről, a lakosságot érintő 
témákról. Sajnos a gazdasági nehézségek 
olykor-olykor közbeszóltak, így nem tud-
tuk minden hónapba eljuttatni Önökhöz 
az Ácsi Híreket. 
Ebben az évben kicsit megújulva, felfris-
sülve jelentkezünk. Ha nem is minden 
hónapban, de időnként bővebben igyek-
szünk beszámolni az eseményekről. 
Fontos, hogy tudják, ez az újság Önöknek 
készül, így bármilyen észrevételük, javas-
latuk, témafelvetésük lenne, nyugodtan írják 
meg az acsihirek@gmail.com e-mail címre. 
Végezetül engedjék meg, hogy minden 
kedves olvasónknak egészségben és ered-
ményekben gazdag újesztendőt kívánjak! 

Balogh Attila
szerkesztő
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A pénzásási városrész iskolájába hir-
detett zenei programot a Bartók Béla 
Művelődési Ház. 

„Célunk, hogy valóban közelebb vigyük 
a kulturálódás lehetőségét a lakosokhoz 
abban a reményben, hogy népszerűbbé 
váljanak helyi rendezvényeink”- tudtuk 
meg Németh Gyula igazgatótól. 

Szombat délután Molnár György Lyra 
–díjas harmonikaművész muzsikált két 
zenésztársával, Kiss László és Móré Ist-
ván gitárosokkal. A külföldi, ausztriai 
és svájci színpadokon is jártas szakmai-
zenei díjas előadó a harmonika olyan 

lehetőségeit tálalta közönségének, mely 
csak ritkán hallható. 

Molnár György így fogalmazott: „a har-
monikát legfőképpen a vendéglátós zene 
kategóriájába sorolják, pedig ez tőle mint 
művésztől nagyon messze áll”. 

Ezt az ácsi koncert repertoárjában is 
bebizonyította. Műsorában a sanzonok 
mellett már a karácsonyi dallamok is  
teret kaptak,  ráhangolódás  gyanánt.  
Akik meghallgatták a koncertet, 
egyöntetűen  elmondták a zene magával 
ragadó volt, és fantasztikus élménnyel 
gazdagodtak.          A.

2013
ÚJÉV

Lyra díjas harmonika-
művész muzsikált Ácson

ÁCSI HÍREK
Ács város közéleti lapja

Megjelenik 2800 példányban
Felelős kiadó: Ács Városfejlesztési

és Közszolgáltató Kft. 
Szerkesztőség: Bartók Béla Művelődési Ház,

Könyvtár és Városi Sportcsarnok
2941. Ács, Zichy park 1.
Szerkesztő: Balogh Attila, 
 acsihirek@gmail.com

Nyomda: Print-Kom 2000 Kft.
Hirdetésfelvétel: 20/255-8010

A beérkezett képeket és kéziratokat szerkesztett formában közöljük! 
Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!   

OM 163/307/2009 (x)



2011. évben megvalósítottuk az 
Óvodaköz teljes felújítását, hozzá kap-
csolódóan a járdaépítést is. Régi adóssá-
gunkat törlesztettük az Erkel utca lakói 
felé, amikor jó minőségű aszfaltburko-
lattal láttuk el az Erkel Ferenc utca eddig 
még szilárd burkolat nélküli szakaszát. A 
70 millió forintos beruházást fejlesztési 
hitel felvétele nélkül, saját forrás biztosí-
tásával finanszíroztuk.

2012. évben a gyalogos átkelőhelyek 
kialakítását is elkezdtük. Már az ezt 
megelőző évben elkészítettük 4 gyalo-
gos átkelőhelyre vonatkozóan a terveket. 
Anyagi lehetőségeink lehetővé tették, 
hogy az elmúlt évben ebből 2 gyalogos 
átkelőhelyet megépíttessünk az isko-
lánál, a gyermekek biztonságos, úttesten 
való átkelése céljából.  
Az iskola környezetének fejlesztése, a 
településkép javítása érdekében az iskola 
melletti járda is megújult, korszerű térkő 
burkolatot kapott. 
Sajnos az iskola előtt, a nagy forgalmat 
lebonyolító Igmándi utca aszfaltburko-
lata nagyon megrongálódott, felújítása 
időszerűvé vált. A Magyar Közút Non-
profit Zrt. és az önkormányzat össze-
fogásával az útfelújítás elkészült. Ebben 
a konstrukcióban önkormányzatunk állta 

az útépítési munkálatok munkadíját, míg 
a Közút biztosította az aszfaltot. 
Reményeink szerint az elkövetkező 
időszakban több, a Közút kezelésében 
lévő útszakaszt meg tudunk újítani ezt a 
tematikát követve.

Ács - Nagyigmánd útszakasz
Az Ács és a Nagyigmánd közötti útszakasz 
megújítása nagy előrelépést jelentett. 
A néhol már járhatatlan útszakasz teljes 
felújítására azért került sor, mivel a szél-
kerekek telepítése során a kivitelezők 
által, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé 
történő befizetések lehetővé tették en-
nek finanszírozását. A megvalósulást 
segítette az önkormányzat erős lobbite-
vékenysége.

A város életében kiemelt fontosságú volt 
a külterületi és belterületi árkok rendbe-

tétele. Az ároktisztítási munkák jelentős 
pénzösszeget kívántak, de a település 
lakóinak és vagyonának biztonsága meg-
követelte a munkálatok sürgős elvégzé-
sét. Az elmúlt évben sort került a Concó 
patak medrének tisztítására is.
A területrendezés fontos eleme a virá-
gosítás és a parkosítás, amelyet az Ács 
Városfejlesztési és Közszolgáltató Kft. 
végzett el. Folyamatos, alapos és pre-
cíz munkavégzésüknek köszönhetően 
virágba borultak közterületeink.

Eredmények

A választások óta eltelt időszakban megannyi akadályt gördített elénk az élet, mégis - a képviselő-testület  
megfeszített munkájának köszönhetően - mindig felül tudtunk kerekedni a nehézségeken és megoldot-
tuk az előttünk lévő feladatokat. A nehéz gazdasági helyzet ellenére igyekeztünk a fejlesztési feladatokat 
is elvégezni, emellett több olyan dolog valósult meg, amelyek elengedhetetlenek az előttünk álló út 
folytatásához, Ács további fejlődéséhez.
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A képviselő-testület elhatározta, hogy 
a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet szerinti 
LEADER pályázaton két felújítási projekt-
tel is indul. Az egyik célterület a bemu-
tató terek, közösségi terek és sportlétesít-
mények kialakítása, felújítása volt. Ennek 
keretében a közösségi tér kialakítását 
valósítjuk meg a Zichy kastélykertben. 
A támogatási kérelmünket jóváhagyták 
és a maximális 10.000.000 Ft támogatás 
biztosítanak a projekthez.
A felújítás célja, hogy a Zichy park a kul-
turális és szabadidős programok (helyi 
rendezvények, közösségi események) 
megrendezésének ideális helyszíne le- 
gyen. A fejlesztés során a parkban talál-
ható régi, korszerűtlen medence hosszan-
ti oldalfalait elbontjuk, majd a medence 
alja földdel feltöltésre kerül. A medence 
körül 70 és 40 cm magas, íves elrendezésű 
támfalat építünk fel. A korábbi medence 
középpontját a későbbiek során beépí-
tésre kerülő díszkút (szökőkút), illetve 
zöld növényzet adja meg. 
Terveink szerint a teret a közműellátás 
megoldása után látványos térelemek-
kel, utcai bútorzattal színesítjük. Ennek 
eredményeként több ütemben kerül ki-
alakításra  a mai igényeket kielégítő, szín-
vonalas, városi közösségi tér. 
A közösségi tér kialakítását a Volen Kft. 
végzi 16.885.686 Ft összegben. A me-
dencefeltöltés kivitelezési munkái még 
ebben az évben befejeződnek. 

Az elmúlt évben a település egész terüle-
tén helyeztünk el rönkfából készített 
utcai bútorokat, amelyet a lakosság igé-
nyeinek megfelelően, illetve a forgalma-
sabb, turisták által látogatott épületek, 
parkok előtt helyeztünk el. A város több 
pontján új buszmegállókat helyeztünk el, 
amelyek mellé padokat is biztosítottunk. 
Terveink szerint 2013. évben az utcai 

bútorok telepítését folytatva a Kastély-
kertben és környezetében helyezünk el 
újabb elemeket.

Megújultak épületeink is. A Bagoly-
vár külső felújítására már 2010-ben sor 
került, de az épület funkcióját csak ak-
kor tudja betölteni, ha a belső felújítás 
is megvalósul. 2011. évben saját forrás-
ból elkészült a település egyik kulturális 
központi épülete, amely terveink szerint 
még az idén helytörténeti kiállításoknak 
is teret ad. 

Kisebb felújítást hajtottunk végre a 
Városháza épületén. A szűkös anyagi for-
rás csak azt tette lehetővé, hogy külső va-
kolással és színezéssel ellátva a Zichy kas-
tély homlokzatához igazítva összhangot 
teremtsen az épület.

Játszóterek
2011-ben elsőként a polgármesteri prog-
ramban meghirdetett játszótér-építési 
terv megvalósításaként a Rektor telepi 
játszótér és focipálya készült el. Az Ács 
Fejlődéséért Alapítvánnyal közösen 
elkészítettük a lakosság megelégedésére 
a gyermekek több korosztályát kiszol-
gáló szabadidőcentrumot. Az Alapítvány 
a játszótéri eszközöket, az önkormányzat 
a tereprendezést, a kerítésépítést és az 
utcai bútorok felállítását biztosította.
2012. május 25-én a városközpontban 

lévő Zichy parkban Lakatos Béla polgár-
mester adta át a szép számban összegyűlt 
gyereknek városunk újabb játszóterét. 
Az uniós szabályoknak megfelelő játszó-
tér kialakítását az „Ács Fejlődésért Alapít-
vány” másfél millió, az Önkormányzat 
pedig közel négy millió forinttal tá-
mogatta. Az alapítvány a játszóvár, a 
csúszda, a különböző hinták, rugós játék 
és lengőrúd megvásárlását finanszírozta, 
az önkormányzat pedig gondoskodott 
a játszótéri eszközök szakszerű és biz-
tonságos betelepítéséről, az igényes 
tereprendezésről, padok vásárlásáról, 
ivókút felszereléséről.

2013. évben terveink szerint elkészítjük 
az Etelka telepi játszóteret, hozzá focipá-
lyát is. Az utolsó játszóteret 2014. évben 
a Fáy utca környékén tervezzük, így lesz 
teljes a település egész területét lefedő, 
biztonságos és szabványok szerinti 
szabadidő komplexum.
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Közösségi tér a kastélykertben

Megszépült a városháza épülete

Felújítások - Bagolyvár

Új buszmegállók, utcabútorok



A másik LEADER projektet a szociális 
alapú önfenntartó foglalkoztatás tá-
mogatás célterületére nyújtottuk be. A 
szociális foglalkozás megteremtése cé-
ljából 19.956.842 Ft támogatást nyert 
pályázatunk.  A pályázat tárgya, hogy az 
önkormányzat meglévő, funkció nélküli 
raktárépületének (Ács, Belterület 2/43. 
hrsz.) átalakításával és felújításával al-
kalmassá tegyük az épületet arra, hogy 
pályázat keretében megvásárolt esz-
közöket biztonságosan tárolni, javítani, 
karbantartani lehessen. Emellett a pá-
lyázat részeként a szociálisan hátrányos 
helyzetű munkavállalók foglalkozta-
tásához elengedhetetlenül szükséges 
szociális helyiségek kialakítására is sor 
kerülne az épületben. 
A raktár a település központjában ta-
lálható, méretéből adódóan alkalmas 
a nagyméretű gépek, munkaeszközök 
tárolására. A beszerzendő eszközök 
közül a legjelentősebb egy MTZ 920. 3/1 
traktor, illetve ennek tartozékai, többek 
között: forgórakodó, kétcsészés kanál-
szerelék, gémes rézsűkasza. Ezen gépek 
üzembe helyezésével jelentős üzemelte-
tési költségcsökkentést kívánunk elérni. 
Az eddig külső válalkozás által elvégzett 
munkálatokat, így többek között a hó 
eltakarítását, a földutak karbantartását, 
favágást, gallyazást, az ott keletkező hul-
ladék elszállítását, vízelvezető árkok tisz-
títását részben önkormányzatunk saját 
költségén el tudná végezni. 
Önkormányzati vállalásunk volt 2 fő szo-
ciális hátrányos helyzetű munkavállaló 
alkalmazása. A projekt hatása terveink 
szerint megteremti a továbbfejlődés 
lehetőségét, további igényeket gene-
rálhat, amelynek következtében újabb 
munkahelyekre lehet szükség. 
A raktárépület felújítását elindítottuk. 
A Forduló Kft. által végzett kivitelezés 
véghatárideje 2013. tavasza, értéke: 
8.766.159 Ft. A gépvásárlás közbeszerzé-
sét 2013. évben kívánjuk elkezdeni. 

Iskolai étkező
2011. évben elkészült a volt orvosi 
rendelő iskolai étkezővé való átalakítása. 
Az Eurest Kft. finanszírozta a felújítást, 
akivel hosszú időtartalmú szolgáltatási 
szerződést kötöttünk az étkeztetés (isko-
lai, óvodai, szociális) biztosítására. 

2012-ben megvalósult a Zárda épületé-
nek felújítása. A MEMFO Kft. által elvég-
zett beruházás során megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglal-
koztatása céljából átalakították a belső 
tereket, a helyiségek akadálymentessé 
váltak, és az épület külső nyílászárói is 
megújultak. 

Sportcsarnok tetőfelújítás

Önkormányzatunk pályázati támoga-
tást nyert a 7/2011. (II.9.) BM rendelet 
alapján iskolai és utánpótlás sport in-
frastruktúra pályázaton. A pályázat tár-
gya a Városi Sportcsarnokban a tető- és 
csatornafelújítási munkálatok elvégzése.  
A kivitelezés során a Forduló Kft. ács-
munkát, tetőfedést, bádogozást és felü-
letképzést végzett 11.224.654 Ft érték-
ben. A pályázatot a Belügyminisztérium 
10.800.000 Ft támogatásban részesítette, 
amelyhez önkormányzatunk 3.043.306 
forint önrészt biztosított. 

Műfüves pálya
Az Országos labdarúgó pályaépítési 
programban is sikeresen szerepeltünk. 
Ennek eredménye, hogy megépült és a 
sportolni vágyó lakosok már igénybe is 
vették az új műfüves labdarúgó pályát. A 
kisméretű műfüves pálya mérete 20x40 
m (22x42 m), amelyhez mobil lelátót és 
labdafogó hálót is biztosítottak. A Magyar 
Labdarúgó Szövetség által finanszírozott 
beruházáshoz önkormányzatunknak, 
10.763.082 Ft pénzeszköz átadást kell 
teljesítenie. 

Felújítás - Kinizsi Sportház
A Kinizsi Sportház felújításáról 2012. 
nyarán döntött a testület. A felújítás 
következtében megújult a földszinti 
mosdóhelyiség, az alsó szinten átalakítá-
sokat végeztek. A Forduló Kft. által vég-
zett felújítás értéke 2.911.897 Ft.

Rekultiváció
Az elmúlt időszak fejlesztései között 
mindenképpen szólnunk kell a Győr 
Szol Kft. által pályázott és megvalósított 
rekultivációról az ácsi szeméttelepen. 
Ez a fejlesztés Ács város szempontjából 
azért volt kiemelt jelentőségű, mivel a 
környezetvédelmi hatóság által megha-
tározott határidő letelt, ami több százmil-
liós nagyságrendű rekultivációs kiadást 
jelentett volna önkormányzatunknak.

Telkek kialakítása
A fiatalok és építkezni vágyók igényeinek 
kielégítésére elkezdtük a Concóháti 
telkek kialakítását. Ez a folyamat igen 
hosszadalmas engedélyeztetést von 
maga után, illetve több millió forintos ki-
adást emészt fel, de reményeink szerint 
mielőbb végzünk hivatali feladatainkkal.

Az egyházak támogatását fontos cél-
nak tartjuk. A Református Egyház által 
megvalósított Ravatalozó épületéhez a 
parkolás és a vízelvezés megoldására 1 

millió forint támogatást biztosítottunk. 
A Katolikus Egyház által végrehajtandó 
templom felújítására terveink szerint az 
idei évben 3 millió forint értékű támoga-
tást kívánunk nyújtani. 

Az előző években több terv elkészítése 
is szükségessé vált. Elkészítettük az In-
tegrált Városfejlesztési Stratégiát, amely 
a település fejlesztési koncepcióját és 
az ehhez szükséges stratégiát tartal-
mazza. A település vízkárelhárítási terve 
kiemelt jelentőségű, amelynek megalko-
tására sor került. A településkép javítása 
érdekében a városközpont: a Fő utca, a 
Posta köz és a Gyár utca vonatkozásában 
elkészítettük a fejlesztési tervet,  
amely magában foglalja az útfelújítást, a 
járdafelújítást, kerékpárutat, a parkolás 
problémájának megoldását, a zöldfelü-
let növelését, a gyalogos átkelőhelyek, 
buszmegállók kialakítását, a föld feletti 
vezetékek levitelét a föld alá.  Elkészült a 
vasútállomás melletti parkoló és kerék-
pártároló új terve is, amelyet még az idei 
évben anyagi és pályázati lehetőségeink 
tükrében szeretnénk megvalósítani.  

Ács Város Önkormányzata
Fotók: Nyéki János
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Felújítás és foglalkoztatás

Felújítások - Zárda

Egyházak támogatása

Fejlesztési tervek



Hagyományainkhoz híven 
az idei tanévben is megren-
deztük iskolánk névadójá-
ról elnevezett rendezvény-
sorozatunkat.

Október 24-én, szerdán dél-
után vette kezdetét a szín-
vonalas ünnepségsorozat a 
megnyitó ünnepséggel, me-
lyen felléptek iskolánk tanulói, 
zeneiskolásai, táncosai.
Ezt követte a szellemi meg-
mérettetés kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt.  Alsóban 
Gárdonyiról elnevezett irodal-
mi vetélkedő zajlott, ahol 
négyfős csapatok versengetek 
és bizonyították, hogy mi min-
dent tudnak Gárdonyi Géza 
életéről és műveiről. Ezzel egy 
időben a fizika teremben  a 
környékbeli iskolák és a test-
vérváros, Csallóközaranyos 
iskolájának tanulóival kie-
gészülve matematikaverseny 
folyt, melyen iskolánk tanulói 
közül kiemelkedő eredmé-
nyt ért el  Szlukovényi Anna 
8.a osztályos tanuló, aki év-
folyamában a második helyen 
végzett.  A felső tagozatosok 
sem felejtették el iskolánk 
névadóját, ők az aulában bi-
zonyították, hogy mennyire 
ismerik Gárdonyit.
Mindeközben a sportcsarnok-
ban színvonalas és izgalmas 
futballmeccs vette kezde-
tét Csallóközaranyos ellen. 

A mérkőzés végül a vendég 
csallóközaranyosi csapat si-
kerét hozta.
Az este a felnőttek számára 
kínált érdekes előadást,  
melyen iskolánk tanárai köze-
lebbről is megismerkedhettek 
az Arizona programmal.
A csütörtök a sportolás napja 
volt. Az alsós évfolyamok 
tanulói futóversenyen, míg 
a felsősök duatlon verse-
nyen indulhattak a délután 
folyamán. Aki mégsem sze- 
retett volna a kicsik közül 
futni, az a mesemondóverse-
nyen indulhatott.
Ezen a napon a kicsik nagy 
érdeklődéssel várták a Lúdas 
Matyi című színházi előadást, 
mely igazi közönségsikert ara-
tott, amihez az is hozzájárult, 
hogy a diákokat is bevonták 
az előadásba.
A nap tetőpontja  az esti tini 
diszkó volt, ahol mindenki 
megtalálta az ízlésének és stí-
lusának megfelelő zenét. A jó 
hangulatról Balogh Attila és 
Szakács Péter tanár úr gon-
doskodott.
Pénteken került sor a már 
hagyományosnak számító 
Gárdonyi legügyesebb osztá-
lya elnevezésű vetélkedőre, 
igaz, először rendeztük meg 
ezt a versenyt külön az alsó-
soknak. Minden osztály nagy 
lelkesedéssel és precizitás-
sal próbálta megoldani a 

különböző feladatokat, me-
lyek között szellemi, ügyes-
ségi feladatok egyaránt he-
lyet kaptak. Az alsó tagozaton 
végül a 3. c osztály a felsőben 
pedig a 8.b osztály nyerte el a 
megtisztelő címet.
Ebéd után még jutott idő egy 
kis kézművesedésre, ahol 
szebbnél szebb alkotások 
születtek.
Az este a felnőtteké, a szülőké 
és iskolánk támogatóié volt, 

hiszen ekkor tartottuk a ké-
tévente megrendezésre 
kerülő Gárdonyi bálunkat.
A bált a 7. b osztályosok palo- 
tás tánca nyitotta, majd a 
tanári kar tagjainak tán-
cos műsorát élvezhették 
a vendégek, ezt követően 
Valter Ferenc operaénekes 
rövid műsorát hallgathatták 
a résztvevők.  A finom va-
csoráról a Vadásztársaság és 
Nagy Sándor gondoskodott. 

Az est további folyamán a 
Szinkron zenekar játszotta 
a talpalávalót és fergeteges 
hangulatot varázsoltak a 
sportcsarnokba.  Az izgal-
makat a tombolasorsolás 
fokozta, ahol az iskolát tá-
mogató cégek, vállalkozok és 
magánszemélyek felajánlásait 
sorsoltuk ki.  A bál jó hangu-
latban hajnalig tartott.
Szeretnénk megköszönni 
minden kedves támogatónak 

a különböző felajánlásokat, 
segítséget, mellyel lehetővé 
tették a Gárdonyi napok 
sikeres megrendezését.   
Külön köszönet illeti fő tá-
mogatóinkat, a Vadásztár-
saság tagjait, akik a báli va-
csoráról gondoskodtak, illetve 
a Fiorács Kft-t, aki iskolánk 
alapítványát támogatta.

Fülöp Mónika
DÖK vezető

ISKOLAI
HÍREK

Gárdonyi napok az iskolában
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Ezúttal az adventi időszak 
elején került sor a hagyo-
mányos adventi vásárra, 
ahol bárki áruba bocsájt-
hatta a saját maga által 
készített termékeket, tár-
gyakat. Azonban mielőtt 
megkezdődött volna a délu-
táni vásár, egy tavalyi évben 
útjára indult hagyomány 
folytatódott, nevezetesen a 
Kastélyparki böllérparti. 

A Fiorács Kft. jóvoltából idén 
is két disznó került a böllérek 
keze közé, amelyeket - a 
csípős hideg ellen a sátor alá 
húzódó -  Böde Ferenc és Róka 
József jól begyakorolt mozdu-
latokkal fel is dolgozott. A friss 
húsok és töltött finomságok 
aztán Szalai Bálint vezeté-
sével kerültek az asztalokra. 
A hideg ellen a tábortűz és a 
forralt bor, forró tea védett va-
lamelyest. Jó hangulatban telt 
a délelőtt, senki nem maradt 
éhes, hiszen jelképes össze-
gért lehetett kóstolni a frissen 
készült ételekből.
A délutáni időszak az adven-

ti vásár jegyében telt. Halk 
karácsonyi zene és forralt bor 
illata csalogatta a járókelőket 
a kastély előtti parkba. A han-
gulathoz a Városfejlesztési Kft. 
által elkészített adventi dísz-
kivilágítás is hozzájárult, ami 
nem csak a rendezvény, de az 
egész adventi időszak vará-
zsát biztosította. 

Újdonság volt a Természetjáró 
Bakancsos Klub által felállított 
Hungarikum sátor, ahol ma-
gyar kistermelők portékájával 

lehetett ismerkedni. A forralt 
bort ezúttal a Deé Pincészet 
biztosította, ami különösen 
jól esett az erre az alkalomra 
elkészített bögrékből. A 
Városfejlesztési Kft. büféjé-
ben kávékülönlegességek-
kel várták az érdeklődőket, a 
kastélyban pedig játszóház 
volt a gyerekek részére Ba-
zsóné Nagy Mariann veze-
tésével és a Vöröskereszt 
közreműködésével. 
A portékák minden évben 
szebbek és jobbak lesznek, 

szinte hihetetlen, hogy men-
nyire kreatív emberek élnek 
és alkotnak Ácson. 

A rendezvény ideje alatt 
szépen lassan gyűltek a 
cipősdobozok is, amelyeket 
eljuttattunk a gyermekjóléti 
szolgálat szakembereinek, 
így sok kisgyermek karácso-
nyát tudtuk, közösen szebbé 
varázsolni idén is. Ezúton is 
köszönjük a felajánlásokat. 

Sajnos az időjárás nem 
volt olyan szép, mint az ezt 
megelőző évben, így az 
érdeklődők száma is keve-
sebb volt, de a jó hangulat és 
az emberek arcára kiült öröm 
most is megerősített ben-
nünket, hogy érdemes ilyen 
és ehhez hasonló rendezvé-
nyeket szervezni. A környező 
településekről is sokan jöttek, 
így reméljük, hogy idővel híre 
megy az ácsi adventnek és 
egyre többen látogatnak el 
hozzánk. 

Balogh Attila
Fotók: B. Evelin

2012. december 21-én lázas izga-
lomban voltak a negyedik osztályo-
sok, hiszen a délután 4 órára meghir-
detett iskolai ünnepélynek ők voltak 
a főszereplői.

A teljes műsor egy blokkját már előző 
nap előadták az  Idősek Karácsonyán, 
ahol nagy sikert arattak, 21-én délelőtt 
pedig még az óvodásoknak is bemutat-
ták, mintegy karácsonyi ajándékként a 
kicsiknek.
De az igazi nagy feladat mégis az volt, 

amikor az egész iskola diákjai, taná-
rai és a szülők előtt léptek színpadra. 
Négy órára megtelt a Sportcsarnok az 
érdeklődőkkel,az ünnepelni vágyókkal.

Az ünnepély Héreginé Nagy Márta 
igazgatónő köszöntőjével vette kezdetét, 
majd a gyerekek osztályonként bemutat-
ták műsorukat. Először szép versek,zenék, 
dalok. teremtettek  igazi karácsonyi han-
gulatot, ezután két kedves, szívhez szóló 
jelenet következett a karácsonyvárásról, 
végül a nézők előtt megelevenítették a 

betlehemi történetet,a kis Jézus szül-
etését. Az előadást sok dallal, tánccal 
és hangszeres játékkal is színesítették. 
Befejezésként a hetven szereplő  együtt 
énekelt a karácsonyról és a szeretetről, 
amely mindnyájunk életében nagyon 
fontos. Ez a közönséget is arra késztette, 
hogy együtt tapsoljon a gyerekekkel a 
dal ütemére, majd nagy tapssal köszön-
ték meg a műsort.

Úgy éreztük, sikerült mindenki számára 
szép gondolatokat tolmácsolni, érzelme-
ket ébreszteni, ezzel hozzájárulni az ün-
nepi hangulathoz.

Szőnyi Lajosné
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ADVENT
ESEMÉNYEK

Böllérparti és karácsonyi vásár

Karácsony a Gárdonyi Iskolában



Hetedik alkalommal rendezte meg a 
Ritmus Koncert-Fúvószenekar hagyo-
mányos újévi koncertjét. A koncert 
elején Bánfi Csaba köszöntötte a 
közönséget. 

„Minden változik, csak a művészet örök” 
– mondja az idézet és ez igaz az 1997-
ben a zeneiskola diákjaiból megalakult 
zenekarra is, akik a kezdetektől nagy utat 
tettek meg.  Napjainkra országos hírű, 
országos és nemzetközi verseny győztes 
zenekar lett belőlük.
A 2012-es esztendő a zenekar számára 

franciaországi és belgiumi szereplést ho-
zott, amelyre Magyarországról összesen 
két művészeti csoport kapott meghívást. 
Ekkor találkozott először a két kitűnő 
együttes a Táti Mazsorett Csoport és a 
Ritmus Koncert-Fúvószenekar.
A műsorban rengeteg újdonsággal ta-
lálkozhatott a közönség. Ez nemcsak új 
szerzeményeket jelentett, hanem közös 
produkciókat a táti mazsorettekkel, il-
letve egy különleges vendég is színe-
sítette a programot a Magyar Televízió 
1993-as Ki-Mit-Tud? győztes énekesnője, 
Pozsár-Hajdu Ilona személyében. 

A szünet előtt Rohonczi József alpol-
gármester köszöntötte a zsúfolásig 
megtelt sportcsarnok közönségét, aki 
a többi között megköszönte a munkát 
a Ritmus Koncert-Fúvószenekarnak. 
Természetesen a hagyományok szerint 
a szünet koccintással telt, aztán újra a 
zenekaré volt a főszerep, jobbnál jobb 
darabok kerültek elő. 
Bánfi Balázs karmester vezénylésével re-
mekbe szabott előadásnak lehettek szem- 
és fültanúi az újévi koncert résztvevői. 

Balogh Attila
Fotók: Nyéki J.
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KULTÚRA
KOMOLYZENE

Újévi koncert meglepetésekkel

Programok,  
információk: 

facebook.com/acsmuvhaz
www.acskonyvtar.hu

A törődés
Az anyós haldoklik az ágyon:
- Jaj, mindjárt meghalok fiam! 
A plafonon meg ott van egy 

hatalmas pók!
Mire a veje:
- Mama! Egyszerre csak egy 
dologra koncentráljon!



KULTÚRA
RÖVIDEN

Magyar Kultúra Napja
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én látta el 
kézjegyével a Himnuszt, ennek tiszteleté-
re 1989 óta minden évben ezen a napon 
tartjuk a magyar kultúra napját. Ácson az 
idei évben január 20-án ünnepeljük ezt a 
jeles eseményt, a Magyarock Dalszínház 
előadásával. A színházi bemutató előtt 
azonban a Magyar Kultúra Napja alka-
lmából a Bartók Béla Művelődési Ház által 
alapított díjak átadására kerül sor. A dí-
jakat Németh Gyula igazgató adja át. 

Dezső a Nóta TV-ben
Lakatos Dezső, ácsi feltörekvő tehetség, 
akit a környéken csak mulatós show-
manként emlegetnek, decemberben nagy 
dolgot vitt végbe. Amíg mindenki más az 
adventi ünnepkör jegyében készülődött 
a karácsonyra, Dezső szorgalmasan gya-
korolt, hiszen bekerült a Nóta Tv-ből is 
ismert Fásy Ádám nevével fémjelzett 
tehetségkutatóba. Miután Dezső gond 
nélkül vette az első akadályt december 
elején újra a fővárosba kellett utaznia, 
ezúttal a televíziós felvételre, így minden 
bizonnyal viszontláthatjuk majd őt a Nóta 
Tv képernyőjén. Szoríthatunk érte, sőt 
szavazhatunk is rá, hogy minél messzebb 
jusson a Megasztárhoz hasonló tehetség-
kutató versenyen. Hajrá, Dezső!

Bagolyvár
A kívül-belül megújult Bagolyvár váro-
sunk egyik legszebb épülete lett, amely a 
jövőben helytörténeti és tematikus kiállí-
tásoknak ad otthont. Kérjük a tisztelt la-
kosságot, hogy amennyiben birtokukban 
van olyan tárgy, dokumentum, használati 
eszköz, amit a helytörténeti kiállítás éke 
lehetne és szívesen kiállítanák, fordul-
janak a művelődési ház munkatársaihoz 
bizalommal. 

Dezső a példaképpel, Kadlott Karcsival

Segítség a Kossuth Lajos 
Asztaltársaságtól
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Morovits Rita ének-zene tanárnő 
kezdeményezésére, a művelődési 
házzal közös szervezésben valósult 
meg - hagyományteremtő szándék-
kal - a tanítványok adventi kon-
certje.

A koncerten közreműködtek a régi 
és új tanítványok, valamint Baloghné 
Nagy Ildikó tanárnő is. A műsorban 
zömével karácsonyi dalok csendültek 
fel az alsós tanulók, illetve a felsős és 
középiskolás tanítványok előadásában. 

Közreműködött továbbá a Szivárvány 
Kórus is, emelve a koncert ünnepi fé-
nyét és hangulatát. 
A koncert zárásaként közös éneklésre 
került sor, a népszerű Jingle Bells hang-
zott el ezúttal magyarul a csillagszórók 
és gyertyák meghitt fénye mellett. Mo-
rovits Rita elmondta, szeretnék jövőre 
is megrendezni az adventi koncertet, 
hiszen a karácsony mindenki számára 
az egyik legszebb ünnep és szeretnék 
méltón megünnepelni. 

Balogh A.

Az ácsi Kossuth Lajos Asztaltársaság 
vállalt feladataként decemberben 9. 
alkalommal megszervezte és meg-
rendezte a hagyományos jótékony-
sági Mikulás estet.

Kellemes légkörben töltöttük az időt 
a Gárdonyi Géza Általános iskola kis 
és nagy diákjai műsorával, amit itt 
köszönünk meg a felkészítő pedagógu-
soknak: Héreginé Pap Mária, Kocsis Zol-
tánné és Poncsákné Nagy Ildikó tanító 
néniknek valamint a gyermekeiket 
elkísérő szülőknek.

Első szóra önzetlenül ismét énekelt 
nekünk Balogh Attila, majd meglepe-
tésként a nagy lányok fuvoláztak, akik 
még mindig kötődnek hozzánk, nem 
“nőttek ki bennünket”, Szűcs Piroska, 
Nyéki Ágnes és Nyéki Anna.

A pénzbeli támogatáson túl a tom-
bolából befolyt összeg és élelmiszer 
adományok tették lehetővé, hogy 14 
csomag élelmiszert, 10 családnak tüzifát, 
5 gyógyszertámogatást és 3 fő ebédjét 
tudtuk befizetni. Ezzel hozzájárultunk 
a karácsonyi ünnepi készülődéshez, 
csipetnyit enyhíteni a nehéz körülmé-
nyek között élő emberek gondjain. Tud-
juk, hogy mi nem oldhatjuk meg senki 
problémáját, de legyen mindnyájunk 
számára példa és fontos a segítő, 
cselekvő magatartás.

Köszönet a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ vezetőjének és dolgozóinak, 
a gyógyszerészeknek, a Coop üzlet 
vezetőjének, a tűzifa szállítójának, a tej, a 
kenyér, a cukor, az olaj adományozóinak.

Az asztaltársaság vezetősége

Adventi koncert 
a művelődési házban

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
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Reneszánsz mestereket 
megszégyenítő vérbő olasz 
komédia sok-sok zenével. 
Kacagtatóan fordulatos, 
kedvesen pikáns, szellemes, 
zenés összekacsintás, a het-
venes évek olasz slágereivel. 
Szerelem, slágerek, tánc, 
gegek, csipetnyi erotika, poé-
nok, kacagás, happy end. 

Nagyjából így lehet jel-
lemezni Vajda Anna-Valló 
Péter-Fábri Péter alkotótrió 
mestermunkájás, az Anconai 
szerelmesek című zenés ko-
médiát. A darabról Balogh 
Attilát, a darab főszereplőjét 
kérdeztük. 

Mit várhat a néző ettől az 
előadástól? 
Két óra vidámságot, kacagást 
és másnap iszonyatos izom-
lázat hasi tájon, a rekeszizmok 
közelében. 

Ennyire jó vígjáték? 
Szerintem a zsenialitása a 
könnyedségében rejlik. Min-
denképpen hétköznapi témát 
dolgoz fel. A szerelem örök 
téma és mindenkit érdekel. 
Nos ebben az előadásban 

legalább annyi szerelmi szál 
és szövevényes fordulat van, 
mint egy brazil szappanope-
rában. Érzelem-hegyek, egy 
csipetnyi erotika, poénok 
tömkelege és sok-sok zene. 

Többen azt mondják, hogy 
ez az eddigi talán legjobban 
sikerült darabotok...
Nem hiszem, hogy szerencsés 
dolog lenne összehasonlítani 
más előadásainkkal, hiszen 
mindegyik produkciónk 
más és más miatt lehet 
érdekes a nézők számára. 
Az tény, hogy ez egy 
rendkívül könnyen 
e m é s z t h e t ő 
darab, ami 
igazi kikap-
c s o l ó d á s t 
és önfeledt 
szórakozást 
b i z t o s í t . 
Az embe-
rek nagy 
r é s z é n e k 
a mai ro-
hanó vilá-
gunkban erre 
van szüksége, 
talán ezért 
mondják és 

mi is úgy érezzük, hogy bele-
trafáltunk a nézők lelkébe 
és szinte együtt lélegzünk a 
közönséggel az előadás során. 
Ez számunkra is nagy élmény 
a színpadon.

Mit lehet tudni a 
szereplőkről? 
Először is ebben a darab-
ban gyakorlatilag mindenki 
főszereplő, ezért elég sokat 
vagyunk színpadon. Sok a 

prózai jelenet, amiket egy-
egy dal köt össze. Fontos 
az összhang és hogy fi-
gyeljünk egymásra, de 
azt hiszem, hogy ennyi 
együtt töltött év után 

ennek már mennie kell. 
A karaktereket sikerült 
telibe találnia Vizeli 
Csabinak, Szinte 
mindenki lubickol 
a szerepében és ez 
talán érezhető is az 
előadás alatt. 

A sokadik 
előadáson vagytok 
túl. Nem unalmasak 
már a poénok?
Egyáltalán nem. Sok-
szor nagyon nehéz 

megállni, hogy ne kacagjuk el 
magunkat egy-egy poén alka-
lmával, főleg, ha a közönség is 
veszi a dolgokat. Ezen kívül 

minddig belecsempészünk 
valami kis furfangosságot 
egy-egy szituációba, hogy egy 
picit ugrassuk a társunkat. En-
nyi mozgásterünk azért van, 
bár ezt nem visszük túlzásba. 
Egyszóval minden előadás 
egy picit más. 

Kinek ajánlod a 20-i 
előadást? 
Mindenkinek, aki ki szeretne 
kapcsolódni. Ez tényleg egy 
könnyű, laza előadás, amit a 
fiataloktól az idősekig min-
denki élvezhet, emellett igazi 
színházi élmény, ami gyakor-
latilag “házhoz jön“, nem kell 
érte Győrbe, Tatabányára, 
vagy Pestre utazni.               B.E.

INTERJÚ
SZÍNHÁZ

Színházi élmények egyenesen Anconából

“...garantáltan izomlázuk 
lesz a nevetéstől...“

Anconai szerelmesek
Ács, Városi Sportcsarnok

január 20., vasárnap
18.00 óra
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Javában zajlik a téli teremfoci bajnokság a városi sportcsarnokban. A mérkőzésekre 
vasárnaponként kerül sor, ahová várunk minden labdarúgást szerető szurkolót. Az 
ötödik forduló után a bajnokság állása a következő: 

Tabella az  5. forduló után
1.  Törpe SC   5 4 1 0 46-9 13p
2.  Örökifjak   5 4 1 0 40-12 13p
3.  Rózsaszín Lódobogás  5 4 0 1 33-11 12p
4.  Kisigmánd KSK  4 4 0 0 23-8 12p
5.  B&O    5 3 2 0 21-9 11p
6.  Vakegerek   4 2 0 2 20-22 6p
7.  In-Team CF.   5 2 0 3 30-38 6p
8.  Retro SC   4 1 1 2 24-19 4p
9.  Flamenco   4 1 1 2 13-19 4p
10. KN Lions   5 1 0 4 18-40 3p
11. Összeomlás   5 1 0 4 12-36 3p
12. Vörös Bikák   5 0 0 5 12-35 0p
13. Insanity   4 0 0 4 4-38 0p

Góllövő lista állása:
16 gólos: Tóth A. (Törpe SC)
11 gólos: Tóth Zs. (Örökifjak)
10 gólos: Lakatos Zs. (In-Team)

A Temlpomdombon gyül-
ekeztek mindazok, akik 
emlékezni jöttek egy 
nagyszerű ember emlék-
táblája elé, és mindazok, 
akik Gombás tanító úrról el-
nevezett az Ácsi Vállalkozók 
Ipartestülete által alapított 
vándorserleg átadására vol-
tak kíváncsiak.

Az idei évtől Ács Város 
Önkormányzata átvette az 
Ipartestülettől a Gombás Ist-
ván Vándorserleg átadásához 
kapcsolódó feladatokat, és 
ezzel a település központi dí-
jai közé emelte.

A megjelenteket Bolla Imre 
verssel köszöntötte, majd a pol-
gármesteri beszédre került sor.

Lakatos Béla Ács Város pol-
gármestere köszöntőjében 
kifejtette: „Egy olyan ember 
emléktáblája előtt tisztelgünk, 
aki tudásával, szerénységével, 
egyszerűen emberségével 
példát mutatott. Éltető eleme 

volt a sport. Hitte és hirdette az 
„ép testben, ép lélek” eszméjét. 
Tudta, hogy a sport egy olyan 
tevékenység, mely megtanítja 
az embert a küzdelemre, a 
kitartásra, a nemes viselke-
désre. Fáradhatatlan volt, a 
település közéletében fontos 
és jelentős szerepet töltött be. 
A munkájában az igényesség, 
a legmagasabb tudás megléte 
jellemezte. Ma, amikor lassan 
megvalósul a mindennapos 
testnevelés intézménye a tanár 
úr nyugodt lehet, az eszme, 
amiért élt, hogy a gyermekek 
minél többet sportoljanak ta-
lán tényleg valóság lesz és egy 
egészségesebb, tettrekészebb 
nemzedék fog felnevelkedni.”

Az emlékező köszöntés után 
került sor a 2012. évi díjazott 
Metka Antal labdarúgó, lab-
darúgó edző méltatására.
„Gombás tanító úrnál kezdte 
az alapokat. 1963-ban igazolt 
Ácsra, első mérkőzését az ifi-
ben, Csolnokon játszotta. 
Később az ifjúsági csapat 

meghatározó játékosa lett, 
bekerült a megyei ifjúsági 
válogatottba.

1967-ben amikor a Kinizsi az 
NBIII-ba jutott,  került fel az 
első csapatba. Ezzel a csapat-
tal legnagyobb élményét 
a Magyar Népköztársaság 
Kupában játszott mérkőzésén 
élte meg, ahol a Rába ETO NBI-
es csapata ellen játszhatott.
1985-ig a Kinizsi csapatában 
játszott. Edzői pályafutását 
a Kinizsi ifjúsági csapatánál 
kezdte, közben a felnőtt csa-
pat játékosa volt, majd a 

felnőtt csapat edzői feladatát 
több éven  és több cikluson 
keresztül látta el.

Legjobb edzői eredménye egy 
megyei 2. hely és a járási baj-
nokság 100%-os teljesítmény-
nyel (120-7-es gólkülönbség-
gel) való megnyerése, mely 
akkor az országban is egyedül-
álló teljesítmény volt. Fontos 
érdeme, hogy a mai napig van 
Kinizsi labdarúgó csapat, hiszen 
az NBIII-ból való visszalépés 
után ő alakította újra és indítot-
ta el új játékosokkal a megyei I. 
osztályban a csapatot.”

A díjátadás után a család nevé-
ben Balogh Lászlóné Gom-
bás Piroska (Gombás tanító úr 
lánya), az Önkormányzat nevé-
ben Lakatos Béla polgármester 
és Rohonczi József alpolgármes-
ter, az Ipartestület nevében 
Varga László és Bolla Károly 
helyezték el az emléktáblánál 
a megemlékezés koszorúit.

Németh Gyula
Fotó: Nyéki J.

Metka Antal kapta 
a vándorserleget SPORT

HÍREK

    LABDARÚGÁS
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Téli teremfoci bajnokság
6. forduló | 2013. január 19., szombat!
Vörös Bikák szabad

10.00 Örökifjak - Kisigmánd KSK
11.00 Törpe SC - Vakegerek
12.00 Rózsaszín L.  - KN Lions
13.00 Flamenco - Összeomlás
14.00 Insanity - B&O 
15.00 Retro SC - In-Team CF

7. forduló | január 26., szombat!
In-Team CF szabad

10.00 B&O - Retro SC 
11.00 Összeomlás - Insanity
12.00 KN Lions - Flamenco
13.00 Vakegerek - Rózsaszín L.
14.00 Kisigmánd KSK - Törpe SC.
15.00 Vörös Bikák - Örökifjak

8. forduló | január 27., vasárnap
Örökifjak szabad

10.00 Törpe SC  - Vörös Bikák
11.00 Rózsaszín L. - Kisigmánd
12.00 Flamenco - Vakegerek
13.00 Insanity - KN Lions
14.00 Retro SC - Összeomlás
15.00 In-Team CF - B&O  

    SORSOLÁS



Megújult a hivatal épülete

A Concó

Készülnek a finomságok a böllérpartin

A sportcsarnokban köszöntötték a 70 év feletti lakosokat 

A táti mazsorettcsoport tagjai az újévi koncerten

Pillanatkép a Gárdonyi Vetélkedőről

Brilich Evelin fotója az adventi vásárról


