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Ács Város Önkormányzata, intézmé-
nyei és a civil szervezetek idén több 
helyszínen, több programmal készül-
tek nemzeti ünnepünkre.

Az emlékezés már pénteken délután a 
Gárdonyi iskolában, a művelődési ház, az 
iskola és a Kossuth Asztaltársaság közös 
szervezésében lebonyolított történelmi 
vetélkedővel kezdetét vette. 
Szombaton 10 órakor biciklire pattan-
tak azok, akik a környék ‘48-as emlékeit 
akarták meglátogatni a Bakancsos Klub 
irányításával.
A hagyományos koszorúzásokra kora 
délután került sor. Az önkormányzat és 
intézményei mellett a református egy-
ház, az önkormányzati tűzoltóság, a Pap  

András Baráti Kör, A FIDESZ Magyar Pol-
gári Szövetség, a Hartmann Hungary Kft. 
és a FIORÁCS Kft. képviselői rótták le ke-
gyeletüket a hősök emlékművei előtt.
Az ünnepi műsorra Kossuth Lajos egész 
alakos szobra előtt került sor, ahol 
Lakatos Béla, Ács város polgármestere 
köszöntötte a megjelenteket. Szólt arról, 
hogy egy évvel ezelőtt micsoda meg-
próbáltatásnak volt kitéve a település és a 
hóban elakadt több száz ember, akiknek 
Ács lakossága önzetlen módon, országos 
elismertséget szerezve segített. Nagyon 
sok köszönő levelet kapott a bajba jutot-
taktól, akik mind elismeréssel szóltak ar-
ról a komoly munkáról, melyet az itt élők 
tettek azokban a nehéz időkben.
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormány-

megbízott ünnepi beszédében kiemelte: 
„1848 legfontosabb tanulsága, hogy a mai 
kor kihívásainak csak egy olyan nemzet 
tud megfelelni, mely összetartó, megbe-
csüli közös értékeit és szimbólumait, és 
nem ijed meg a világ által kikényszerített 
új helyzettől” 
A kormánymegbízott szólt Kossuth 
és Széchenyi „harcáról” is, melynek 
célkitűzése azonos volt, de az odavezető 
útban nem értettek egyet. Végül kiemelte, 
„tisztelet a bátraknak”, hisz a ma emberé-
nek is példát állítottak a ‘48-as hősök.
A Gárdonyi iskola műsorával zárult az ün-
nepség sorozat, melyben Kalla Sándor 
emlékezetesen alakította a szabadságharc 
kiemelkedő figuráját, Petőfi Sándort.  

 Németh Gyula

2014. április 6-án újra választ az 
ország, újra több évre megha-
tározhatjuk jövőnk alakulását. 

Kérek minden ácsi polgárt, 
meggyőződésétől függetlenül 

éljen alkotmányos jogaival, és 
menjen el választani. 

Jómagam meglátása az, hogy 
az elmúlt 2 évben településünk 
lényegesen nagyobb kormány-
zati segítséget kapott, mint a 
megelőző időszakokban.
 
Ebben sokat segítette munkánkat 
Czunyiné dr. Bertalan Judit kor-
mánymegbízott asszony, aki nagy 
figyelmet fordít településünkre, 
és jó szándékkal támogatja Ács 
fejlődését. Ezért az Én polgár- 
mesteri munkámat támoga- 

tó lakosoktól azt szeretném 
kérni, szavazzanak az áprilisi 
választáson a Fidesz Magyar 
Polgári Szövetségre és a párt 
jelöltjére Czunyiné dr. Bertalan 
Juditra.

Tisztelettel: 
Lakatos Béla 
polgármester

Tisztelt Ácsi Polgárok!

„Tisztelet a bátraknak!“
Fotók: Nyéki J.

INFORMÁCIÓ A PROGRAMOKRÓL:
WWW.ACSKONYVTAR.HU

WWW.BAKANCSOSKLUB.HU
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Ács Város Önkormányzata sikeresen 
pályázott a 2013. júniusában indult 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtására 
kiírt pályázaton. 

A 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a 
Bakonyalja - Kisalföld kapuja Vidékfejlesz-
tési Egyesülettől Ács város önkormány-
zata 14.997.707Ft összegű támogatást 
nyert. A támogatás mértéke nettó 100%, 
önkormányzatunk az ÁFA összegét biz-
tosítja a projekt keretében. 
A pályázat célja a Zichy parkban a közös-
ségi tér létrehozásának folytatása, a 
II. ütem megvalósítása. A kivitelezést 
a Volen Kft. (Ács, Igmándi u. 10.) vé-

gezte, 14.898.457 Ft + ÁFA vállalási díj 
ellenében. A kivitelezési munkálatok 
2013 novemberében kezdődtek el és 
2014 februárjában be is fejeződtek. A 
műszaki ellenőri feladatokat a PIUS Épí-
tészeti, Mérnöki és Számítástechnikai Kft. 
(Győr, Hunyadi u. 18.) látta el, megbízott 
képviselője Kegyes-Brassai Mária. 

A fejlesztés részeként jelentős mértékű 
alakító, előkészítő földmunkák, földfeltöl-
tések után homokos kavics alapréteggel 
íves térkőburkolatot kapott a park. A pá-
lyázat eredményeként létrehozott belső 
sétány utak közösségi célokat szolgálnak. 
A kastélypark hivatalos átadása már-
cius 27-én ünnepélyes keretek között 

zajlott, ahol Czunyiné Dr. Bertalan Judit, 
kormánymegbízott, valamint Popovics 
György, a megyei közgyűlés elnöke is  
részt vett. A kormánymegbízott asszony  
kiemelte a közösségi terek fontosságát 
és azt kívánta az ácsiaknak, hogy a park 
után a kastély is megszépülhessen. Vé-
gül Lakatos Béla polgármesterrel és 
Horváth Tiborral, a kivitelező Volen Kft. 
ügyvezetőjével közösen vágták át a 
nemzetiszínű szalagot. 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa.

Megújult a kastélypark - II. ütem

Útfelújítási munkálatok 
kezdődtek az Új Széchenyi 
Terv keretein belül. 

A beruházás során megújul az 
Ács-Bábolna összekötő út 750 
méteres szakasza 44 millió 
forint értékben és a Nagyig-
mánd-Ács összekötő út 750 
méteres szakasza 30 millió fo-
rint értékben a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. szakmai irányí-
tása alatt. 
Március 24-én sajtótájékoz-
tatót tartottak, majd helyszí-
ni bejáráson vettek részt 
Czunyiné dr. Bertalan Ju-

dit kormánymegbízott és 
útügyi miniszteri biztos, 
országgyűlési képviselő, 
Lakatos Béla polgármester, 
valamint Barabás Zsolt a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Komárom-Esztergom megyei 
igazgatója, aki a projekt 
műszaki tartalmát ismertette. 
Az eseményen jelen volt 
Molnárné dr. Taár Izabella, 
a Komáromi Járási Hivatal 
vezetője is. 
A beruházás keretében a köz-
beszerzési eljárás lefolytatása 
után kiválasztott kivitelező 
elvégzi Ács város belterületi 

szakaszain a burkolat profil-
javítási munkáit, a felújításra 
kerülő teljes felületen új ko-
póréteget építenek be. A 
teljes felújított szakaszon új 
burkolati jeleket festenek fel a 
kivitelező munkatársai. 

Az érintett szakaszon forga-
lomkorlátozásra kell számíta-
niuk a közlekedőknek. A 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 
lakosság megértését és türel-
mét kéri a munkák idejére. 

Balogh A.

Útfelújítások zajlanak

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI 
BEIRATKOZÁS IDőPONTJA:

 
2014. április 28. hétfő 8.00-18.00 
2014. április 29. kedd 8.00-18.00 
2014. április 30. szerda 8.00-18.00 

Helye: Az Ácsi Gárdonyi Géza Általános 

Iskola titkársága - Ács, Fő u. 88. 

Az általános iskola első évfolyamára történő 
beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 
nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt
- továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolást

- nyilatkozatot a közös szülői felügyeleti jog  
gyakorlására
-  a gyermek TAJ kártyáját

A „NAGY ISKOLA KIS DIÁKJAIÉRT” 
ALAPÍTVÁNY 

idén is hálásan fogadja a SZJA 1%-ából 
származó felajánlásokat.

ADÓ 1 % • ADÓ 1 % • ADÓ 1 % 

Fo
tó

: N
yé

ki
 J.
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Amennyiben igaz a mondás, hogy azt 
tesszük egész esztendőben, amit az év 
első napján, akkor a Ritmus Koncert 
Fúvószenekar fellépések sokaságára 
számíthat. 

Hagyományos újévi koncertjükre –  
melynek évről évre az ácsi sportcsar-
nok ad otthont - több százan voltak 
kíváncsiak. A fúvósmuzsikán túl egyéb 
műsorszámokkal felpezsdített produkció 
végén állva, vastapssal jutalmazott a 
közönség. Bánfi Csaba, a zenekar alapító-
ja a nyolcadik nagyszabású koncert után 
is úgy érezhette: megérte az áldozatos 
munka. 
A formáció az elmúlt két évtized-
ben több generációváltást túlélt, az 
átlagéletkor az általános iskolástól 

egészen az egyetemistákig terjed.  
- Az évek során számos – ma már profi 
zenésszé érett, koncertező - zenei te-
hetséget sikerült kinevelnünk – mondta 
el Bánfi Csaba. Többen közülük a hazai 
zenei felsőoktatásban, külföldi zeneaka-
démiákon tanulnak, nagyobb fellé-
péseken mégis visszatérnek a csapathoz. 
Legidősebb zenekari tagunk Battyányi 
Gábor tenorkürtös, aki Nyéki Ágnes, 
Szépvölgyi Ágnes fuvolistákkal, Pap Kata, 
Kiss Évi, Szépvölgyi Flóra klarinétosokkal, 
együtt már a megalakulás óta a zenekar 
tagjai. Legfiatalabbak pedig ebben az 
évben csatlakozó tehetséges növen-
dékeink – magyarázta az alapító, aki 
elárulta: ha minden jól megy, idén kül-
földi - csehországi, vagy horvátországi - 
szereplésre készülnek. 

Az idei újévi koncert is fantasztikus han-
gulatban telt. A műsorszámokat tánco-
sok és vendégénekesek színesítették. 
Az ácsi közönség méltón lehet büszke a 
zenekarra és arra, hogy ilyen színvonalas 
rendezvénnyel indult az év.  

Forrás: 24 óra | Fotók: Nyéki

Több mint kétszázan gyűltek össze az 
ácsi sportcsarnokban a magyar kultúra 
napja alkalmából. A rendezvényt Ro-
honczi József alpolgármester nyitotta 
meg, majd Németh Gyula, a Bartók Béla 
Művelődési Ház igazgatója átadta a Bar-
tók Közművelődési díjakat. 

A Bartók Közművelődési Díjat 2013-ban 
alapítottuk azzal a céllal, hogy minda-
zokat jutalmazzuk, akik munkájukon felül 
segítik Ács kulturális életet – mondta el 
Németh Gyula. 
Elsőként Bazsóné Nagy Marianna tanárnő 
vehette át az elismerő oklevelet és a dí-
jat, akinek nehéz feladatot kellett an-
nak idején átvennie, hiszen egy elhunyt 
kolléganő (Bors Judit tanárnő) örökségét 
vitte tovább. A nyári kézműves tábor az 
intézmény állandó programja, amit most 
már évek óta Bazsóné tanárnő vezet, 

emellett sok esetben számíthatunk rá 
egyéb rendezvényeink alkalmával is – 
tette hozzá az intézményvezető.
A másik díjazott Németh Józsefné, aki a 
művelődési ház munkatársa volt nyugdí-
jazásáig. „Marika néni” nem csak min-
dennapi munkájával érdemelte ki az 
elismerést, hanem példaértékű hozzáál-
lásával bizonyította, mennyire fontos, 
hogy magunkénak érezzük a saját munka-
helyünket. Németh Józsefné betegség 
miatt nem tudott jelen lenni, így a díjat 
utólag adtuk át. 
A díjátadás után a komáromi Magyarock 
Dalszínház díszelőadása következett, 
akik ezúttal a Légy jó mindhalálig című 
musicalt mutatták be Pethő Marcell 
főszereplésével. A színvonalas produkciót 
a közönség felállva, könnyes szemekkel és 
vastapssal jutalmazta. 

Szöveg: BA | Fotók: Nyéki J.

Újévi koncert a sportcsarnokban

Kuczmann Ágnes és Másik Lehel énekel

Magyar kultúra napja Ácson

Sanyika szerepében Takács Norbert Ácsról



6 Ácsi Hírek | www.acskonyvtar.hu

Ingyenes segítségnyújtás időseknek
2014. január 1-től az önkormányzat az egész-
ségi állapotuk miatt házi gondozásra szo-
rulók számára ingyenesen biztosítja a Szociális  
Alapszolgáltatási Központ keretein belül a házi 
segítségnyújtást.
Ha Önnek problémát okoz a bevásárlás, csekkfeladás, 
gyógyszerkiváltás, önmaga ellátása, vagy csak azt 
szeretné, hogy valaki nyissa Önre az ajtót, vegye 

igénybe a térítésmentes gondozást! A jogosultság 
feltételeiről és a szolgáltatás részleteiről érdeklődjön 
munkaidőben a Szociális Alapszolgáltatási Központ-
ban (Ács, Fő u. 43.)!

Tel.: 34/385-667, 20/4686977

Nagy Sándorné
intézményvezető 

FIGYELEM! FIGYELEM!
BÖLCSőDEI BEÍRATÁS!
2014.04.07. (hétfő) - 04.08. (kedd)

8.00-15.00-ig

SZÜKSÉGES IRATOK:

• gyermek születési anyakönyvi kivonata
• gyermek TAJ kártyája és lakcímkártyája

• a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája
• tartós betegség esetén orvosi igazolás

• 3 vagy több gyermek esetén 
családi pótlék igazolás

• ha rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
részesül az erről szóló határozat fénymásolata
• munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszony igazolása
• oltási könyv másolata

Ötszáz kiállító, több mint negyven ország, több tízezer lá-
togató az év legnagyobb turisztikai vásárán Budapesten a 
Hungexpon. 

Az idei évben Ács is szerepelt ezen a nagyszabású rendezvé-
nyen, hiszen a  Komáromi Turisztikai Egyesület jóvoltából a lá-
togatók néhány ácsi kiadvánnyal is találkozhattak. 
Mind a település turisztikai kiadványa, mind a Bakancsos Klub 
jubileumi füzete nagy sikert aratott a látogatók körében. Volt, 
aki kimondottan Ácsot kereste, sőt, az aranymosás iránt is nagy 
volt az érdeklődés. 
A sikeres részvétel tehát bizonyította, hogy Ács igenis fent van 
a térképen és lehetséges úticél, nemcsak a kerékpáros turis-
táknak, hanem a környékre látogatóknak is.                                 BA

Ácsi kiadványok az Utazás kiállításon
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SZOCIÁLIS
ALAPELLÁTÁS

Ifjúsági Klub
Tájékoztatjuk a tisztelt 
lakosságot és a kedves 
érdeklődőket, hogy 2014. 
február 7-től elindult az Ácsi 
Szociális Alapszolgáltatási 
Központ, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatának 
Ifjúsági Klubja. 
A Mini Ifjúsági Klub minden 
hónap első péntekén kerül 
megrendezésre, ahova az 
általános iskola 5. és 6. év-
folyamából várjuk a diákokat, 
délután 14 órától 15:30-ig. 
A nagyok klubját minden 
hónap harmadik péntekén 
tartjuk, ahova az általános 
iskola 7. és 8. osztályából 
várjuk a diákokat, valamint a 
középiskolákból azon tanu-
lókat, akik még nem töltöt-
ték be 18. életévüket. 
Az ifjúsági klubban 
lehetőség nyílik a szóra-
kozásra, a fiatalokat foglal-
koztató problémák tabuk 
nélküli megbeszélésére, 
értékteremtő  programok 
megvalósítására. 

Az Ifjúsági Klubok helyszíne 
Ács, Fő utca 43. 

A foglalkozások díjmentesek. 
Sok szeretettel várunk minden 

kedves érdeklődőt! 

Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont szervezésében 2013 novemberé-
ben első alkalommal került megren-
dezésre az  „Összefogás a szegénység 
ellen” segélyakció, ahol a szolgálat 
dolgozói és a munkát segítő önkén-
tesek tartós élelmiszert gyűjtöttek a 
Penny Market parkolójában a rászo-
rulók megsegítésére.

A két napon át tartó gyűjtés során 
megmutatkozott az ácsi emberek 
segítőkészsége, jó szándéka.
Több bevásárlókocsira való felajánlás 
gyűlt össze a településen élő, nehéz 

helyzetbe került társaink megsegíté-
sére. Voltak, akik otthonukból hoztak 
adományokat, míg mások az üzletben 
vásárolt termékekkel járultak hozzá az 
akcióhoz.
Az adományokból a szolgálat krízis kam-
rát létesített, amiből a tartalmas élelm-
iszercsomagokkal, már több rászoruló 
családot segített át nehéz helyzetén.
Az adománygyűjtés az akcióval nem ért 
véget, a központ továbbra is folyama-
tosan várja a lakossági felajánlásokat, 
hiszen segítségre, nem csak az ünne-
pekkor van szükség.
Mind az adományok gyűjtése, mind 

azok továbbítása az év minden napján 
folyamatos intézményünkben. Kérjük, 
ha tud, segítsen!

2013 tavaszán a Szociális Alapszolgálta-
tási Központ hagyományteremtő céllal 
„Mintakert” programot indított Ácson. Cé-
lunk az volt, hogy nehéz helyzetben lévő 
családok számára olyan alternatívát mu-
tassunk, amellyel önmaguk tesznek saját 
helyzetük jobbítása érdekébe.

A programban 5 családdal kötöttünk 
együttműködési megállapodást, amiben 
a családok vállalták a kertek gondozását, 
a családgondozók pedig a vetőmag bizto-
sítása mellett ellenőrizték, szükség esetén 
pedig munkájukkal is segítették a közös cél 
megvalósulását.
A programhoz szükséges vetőmagokat Szücs 
Péter helyi vállalkozó, a Montázs Bt. Gaz-
dabolt tulajdonosa Kocsis  József és a kecs-
keméti Zöldségtermesztési Kutató Intézet 
adománya biztosította. A Szociális Központ 
dolgozói pedig paprika és paradicsom palán-
tákat neveltek az intézmény ablakiban. 
A palántákból és a vetőburgonyából az 
együttműködést vállaló családokon kívül 

bőven jutott más a szolgálatunkkal kapcso-
latba lévők számára is.   
A családok nagy lelkesedéssel álltak neki a 
nem kis munkának. Megásták kertjeiket, ve-
teményeztek, öntöztek, kapáltak, gondozták 
az elvetett magokat. Nagy örömet okoztak a 
korábban ugaron lévő földből előbújó aprócs-
ka hajtások. A szülők mellett a gyerekeket is 
igyekeztünk bevonni a kerti munkákba, ami 
az esetek nagy részében sikerült is.
A program zárásaként a nyár végén a csalá-
dokkal közösen főztünk egy finom ebédet 
a kertekben termett növények felhaszná-
lásával. Levetítettük a munkálatokról készült 
videó felvételeket és a családok jó hangu-
latban osztották meg egymással a tapaszta-
lataikat. 
Mindenki örült, hogy részt vehetett ebben 
a programban és jelezték, hogy a jövőben is  
szeretnék megművelni kertjüket.
A sikerre való tekintettel idén is várjuk a 
lakosság vetőmag felajánlásait, hogy pro-
gramunkat folytathassuk! Kérjük, ha tud, 
segítsen!!!

Sikeres adománygyűjtés a rászorulóknak

Újra indul a mintakert program 
a Szociális Alapszolgáltatási Központban
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ISKOLAI
HÍREK

Farsang az iskolában

           Értesüljön elsőkézből a művelődési ház és a könyvtár híreiről, az ácsi programokról: Facebook.com/acsmuvhaz

2014. február 28-án farsangi bált ren-
deztünk az Ácsi Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola Ifjúság utcai telephelyén 
(pénzásási iskola).

Lázas készülődés előzte meg az esemé-
nyt. A gyerekek nagy odaadással vettek 
részt a műsor szervezésében.  Both And- 
rás igazgatóhelyettes úr megnyitó 
beszéde után az egyéni jelmezes gye-
rekeket láthattuk, majd a csoportos 
bemutató következett. Az első osztá-
lyos tanulók a Kinder Meglepetés című 
műsorukat adták elő Szőnyi Lajosné 
tanító néni vezetésével. A második osz-
tályosoktól Középkori Szellemek Bulija c. 
előadást láthatták táncos koreográfiával 
Tóthné Múth Julianna tanítójuk segítsé-

gével. A negyedikes tanulók a Maszkabál 
c. műsort mutatták be Somogyiné Lentu-
lai Eszter tanító néni közreműködésével.

Az egyéni álarcosok helyezettjei:

1. emberevő cápa (Horváth Levente 4.c)
2. pókkirálynő (Ábrahám Kíra 2.c)
3. hercegnő (Balogh Ádám 1.)

A bemutató után az osztálytermekben 
szendvicsekkel, üdítőkkel, sütemények-
kel fogadták az osztályok a vendégeket. 
A finomságok elkészítésében, az aula 
díszítésében, a termek rendezésében, 
a tombola megvalósításában a szülők 
nagy segítséget nyújtottak felajánlásaik-

kal, amiért köszönetünket fejezzük ki. A 
bál további részében a táncé, mulatságé 
volt a főszerep, melyért hálásak vagyunk 
Cselovszki János tanár úrnak.
Rendezvény további segítői: Szilágyiné 
Kollár Eszter napközis tanító, Mészárosné 
Fodor Piroska gyógypedagógiai asszisz-
tens. 

Kinder, szellemek és maszkabál a pénzásási iskolában

Alsós farsang
2014. február 14-én az Ácsi Gárdonyi 
Géza Általános Iskola alsó tagozatos gyer-
ekei nagy izgalommal készültek a délután 
kezdődő farsangi bálra.

Ebéd után mindenki sietett felölteni 
magára a kölcsönzői, vagy a szülői segít-
séggel készült jelmezt.
14 órakor az aulában az alsó tagozatosok 
felvonulásával kezdődött a nagy mu-
latság. Ötletes, szépen elkészített jelmeze-
ket láthatott a nézőközönség.
Több osztály rövid, vidám műsorral 
készült, melyet a többiek nagy tapssal 
köszöntek meg.
A karnevál az osztályteremben folytató-
dott. Élvezetes zenére táncolt az ifjúság.
Rövid tréfás játékokkal múlatták az időt. 
Nem maradt el a vonatozás sem.
Az éhséget finom süteményekkel, a 
szomjúságot üdítővel csillapították. 
A bál végét mindenki szomorúan vette 
tudomásul.
Ötletes és élményekben gazdagon tértek 
haza a diákok.

Ódorné Gede Tímea

2014. február 14-én került megren-
dezésre az iskolánkban a farsangi bál.  
A felső tagozatosok délután három 
órától vehették  birtokukba az aulát. 

Az ünnepség  a jelmezesek felvonu-
lásával és a műsorszámok bemuta-
tásával kezdődött.  Sajnos évről évre 
kevesebben öltenek jelmezt, de a 
beöltözők ötletes és  humoros  jelmezei, 
valamint a színvonalas produkciók min-
dig kárpótolnak bennünket.
A továbbiakban a táncparkett ördögei  
népesítették be az aulát. 
A tánc szünetében került sor a 
bálkirálynő és a bálkirály koronázására. 

Az idei tanévben Pap Debóra 8.a és  
Horváth Norbert 8.c osztályos tanu-
lók kapták a megtisztelő címet. Ezt 
követően a programot  a tombola- 
húzás színesítette, majd újra a táncé 
volt a főszerep.
Az idei tanévben is a büféről a nyol-
cadik évfolyamosok gondoskodtak, 
nagyon finom sütikkel, üdítővel várva a 
diákokat.
A bál estig tartott. A kiváló zenéről 
Szakács Péter tanár úr gondoskodott. 
Ezúton is szeretnénk neki köszönetet 
mondani a segítségért.

Diákönkormányzat
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ÓVODAI 
HÍREK

Télbúcsúztatás az Óvoda közi óvodában
Ovifarsanggal kezdtük búcsúztatni a 
telet. Hagyomány, hogy egy délelőtt 
zenés, jelmezes mulatságot tartunk.

A farsang vízkereszttől (január 6.) ham-
vazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó 
időszak elnevezése, amelyet a vidám la-
komák, bálok, mulatságok jellemeznek.
A farsang zajos mulatságait egy ősi hie-
delem hívta életre. A középkorban azt 
hitték az emberek, hogy a tél utolsó 
napjaiban a Nap elgyengül és a gonosz 
szellemek életre kelnek.  Vigalommal,  
jelmezes felvonulással akarták elűzni 
ezeket.
Február 13-án a mi óvodánk is hang-
os volt a „bálozóktól”.  Több napon át  
készültek a gyerekek erre az alkalomra. 
Álarcok, különböző farsangi deko-
rációk készültek. Volt olyan csoport, 
ahol filmvetítéssel elevenítették fel a 
néphagyományt.  
A gyerekek örömmel öltötték magukra 
jelmezüket, amit az anyukájukkal együtt 

készítettek vagy vásároltak. A felvonu-
lás után mindenki a saját csoportjában 
töltötte az időt, tartalmas délelőttöt szer-
veztek az óvónők. A tánc, a lakmározás 
sem maradt el. Akinek még volt energiá-
ja, a délutáni pihenés után folytathatta 
a mulatságot. „Gyere tavasz várva várlak, 
Hozz zöld ruhát fűnek, fának!”  - kántál-
tunk közösen az óvoda udvarán. 

Március 7-én kiszézéssel folytat-
tuk a tél búcsúztatását.  A kiszézés a 
legnépszerűbb télűző szokás, melynek 
keretében elődeink egy szalmabábut a 
településen végigvittek, s a határban elé-
gették, vagy vízre dobták rituális éneklés, 
mondókázás közben.
A bábu a telet, a hideget, és így általában 
a rosszat jelképezi, a tűz pedig a tisztító, 
gonoszűző szerepet tölt be.
A gyerekek az óvónők segítségével 
elkészítették a kiszebábot, verseket, 
énekeket tanultak. A délelőtt folyamán 
a Városfejlesztési Kft. elkészítette a mág-

lyát és egy felöltöztetett szalmabábot 
tettünk a közepébe.
A nagycsoportosok énekszóval körbe-
járták az óvodát és a kicsiket az udvarra 
hívták. Körbe álltuk a máglyát, min- 
denki kezében a saját maga által készített 
kiszebábbal várta a tűz meggyújtását. 
A szalmabábu elégetése közben együtt 
kántáltuk a mondókákat.
Ezután minden óvodás a saját bábuját 
dobta a tűzbe, de előtte kívánságot súg-
tak a fülébe, hátha teljesülni fog.
A télbúcsúztató lezárásaként két  
kisgyerek hajtatott zöldágból kaput tar-
tott, a csoportok szalagot kötöttek rá, s 
minden kisgyerek, felnőtt átbújt alatta 
remélve, hogy a betegség elkerül min-
denkit.
A zöld ág-, a villő, – a tavasz, a megújuló 
természet jelképe. A műsor után az ágat 
vízbe tettük, hogy további zöldülését a 
gyerekek figyelemmel tudják kísérni.

Kép és szöveg:
óvoda

2005 óta minden évben a 
farsangi időszakban ren-
dezzük a Kinizsi Pál utcai 
telephelyen a jótékonysági 
farsangi bált. Idén február 
13-án délután a szülők 
jelenlétében és aktív rész-
vételével zajlott a rendez-
vény. 

Jótékonysági a bál, mert 
a szülők által sütött süt-
eményeket, szendvicseket, 
üdítőket meg lehet vásárolni. 
Tombolajegyeket is árusítunk. 
Az így befolyt összeget min-
den évben az óvoda alapít-
ványának számlaszámára 
fizetjük be. A szülők átérzik a 
jótékonykodás fontosságát, 
hiszen ez a pénz és az adók 
1% -ából számunkra utalt 
összeg tette lehetővé, hogy 
pl.: az idei tanévben mind-
három csoportba új trapéz 

formájú asztalokat tudtunk 
vásárolni.
A szülők sokat segítettek a 
rendezvény sikeres lebonyo-
lításában. Süteményeket 
árusítottak, tombolatár-
gyakat ajánlottak fel, nekik 
köszönhető a fődíjnak fel-
ajánlott torta, pizza és egyéb 
értékes nyeremény.
A Szülői Szervezettel közösen 
döntöttük el, hogy az idén is-
mét az óvodában tartjuk meg 
a bált, nem a Jókai Iskola au-
lájában, mint az előző évben. 
A gyerekeknek is jobb volt az 
ismerős környezet, a rendez-
vény is családiasabb volt azál-
tal, hogy a saját csoportokban 
zajlott.
Gyülekezés, átöltözés után 
15.00-kor kezdődött a prog-
ram. Jelmezes felvonulással, 
bemutatkozással indították el a 
délutánt mindhárom csoport-

ban az óvodapedagógusok. 
A gyerekek bemutatták 
ötletes jelmezeiket, majd 
farsangi versekkel, dalokkal, 
körjátékokkal szórakoztatták 
a megjelent kedves vendé-
geket, szülőket, nagyszülőket, 
régi óvodásainkat.
Később mozgásos ügyességi 
játékokat játszottak a gyere-
kek az óvónénik vezetésével.
A szülők sem maradhattak 
ki, ők is részt vehettek a já-
tékokban. Hangulatos zenére 
lehetett táncolni, vagy csak 
zenét hallgatni, amíg fogyott 
a szendvics és a sütemény.
A tombolahúzás minden év-
ben izgalmas esemény.
Igyekszünk, hogy minden  
gyerek kapjon valamilyen nye-
reményt, még akkor is, ha az ő 
száma nem került kihúzásra. 
Ezen a napon senkinek nem 
görbülhet a szája sírásra.

Köszönjük a kedves szülőknek, 
hogy idén is hozzájárultak az 
ovisok farsangi báljának sike-
réhez munkájukkal, anyagi 
támogatásukkal. 

Farsangi bál a pénzásási óvodában

KEDVES OLVASÓINK! 

Aki szeretné támogatni 
óvodánk alapítványát, 

megteheti adója 1%-ával a  
következő adószámon: 

18614378-1-11
•••

vagy adományával segíthet 
bennünket a következő 

bankszámlaszámon:

11740078-20002217
•••

Köszönettel : 
Pénzásási óvoda 

dolgozói AD
Ó 

1 %
 • A

DÓ
 1 

%
 • A

DÓ
 1 

%
 • A

DÓ
 1 

%
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Az idei évben sem maradhatott el az 
egyik legrégebbi múltra visszatekintő 
rendezvényünk, a szokásos Kerék-
páros Emléktúra. 

Most is a március 15-i eseménysorozat-
hoz csatlakozva tartottuk meg igen 
szép időben és szép számú résztvevővel 
évnyitó kerékpáros túránkat. A mostani 
túra különlegessége abban állt, hogy a 
Mozdulj Ki! programsorozat része volt, 
tehát újabb pecsét járt a füzetünkbe 
érte. A délelőtt 10 órás indulásra mintegy 
hetven kerékpáros jelent meg, aminek 
nagyon örültünk. Ami még nagyobb 
öröm volt számunkra, hogy a résztvevők 

között nagyon sok fiatal volt, egészen az 
öt éves kortól érkeztek a bringások. A 
menetrend a szokásos volt, a kastély elől 
indulva kibicóztunk az 1. számú főút mel-
lett található ‘48-as emlékműhöz, ahol 
Cselovszki János tanár úr mesélte el az itt 
zajló ‘48-as események történetét, majd 
elhelyeztük a virágainkat. 
Ezt követően áttekertünk a herká-
lyi emlékműhöz, itt Nyéki Tiborné 
tanárnénitől hallgattuk meg a törté-
néseket, itt is virágot helyeztünk az 
emlékműre és már indultunk is vissza 
Ácsra. Utunk legizgalmasabb pillana-
tai voltak ezek, mert a valamikori hadi 
úton és az ácsi erdőn keresztül értünk 
be Ácsra. Következő célpontunk a sza-
badságharc kisdobosa: Korotnoki Dániel 
sírja volt. Nagyon szépen rendbe tartott 
emlékmű ez, látszik rajt a gondoskodás, 
most is számos zászló, virág és koszorú 
díszítette. A mi virágunk elhelyezése 
után utolsó célpontunk a Mackó büfénél 
található emlékhely volt, ide is tettünk 
virágot, és indulás vissza a kastélyba, 
„főhadiszállásunkra”. A közös fotók után 
mindenki megkapta legújabb, idei évre 

szóló igazolófüzetét, majd bele első 
pecsétjét, amivel elkezdhetjük gyűjteni 
az ajándékokat. Mint minden rendezvé-
nyünk, ez is ingyenes volt.

Az eseményről az Ácsi Televízió is beszá-
molt, amit a honlapunkon megnézhet-
nek (www.bakancsosklub.hu)

Tóth J.

A rendezvény a Magyar Olimpiai Bizottság 
támogatásával valósult meg!

Tisztelgés a hősök előtt

Egyesületünk a tavalyi évben ünnepelte fennál-
lásának 20. évfordulóját. Az eltelt 20 évről kiállí-
tást szerveztünk a Művelődési Házban, ami még 
megtekinthető nyitvatartási időben. 
Megérkezett hozzánk az idei év újdonsága egy hazai viszo-
nylatban is egyedülálló, 10 méter magas mászófal, amely-
nek a birtokba vétele, a kezelők kiképzése még folyik, de 
rövidesen bemutatjuk, kipróbálhatjátok, használhatjátok. 
Elindítottuk a Mozdulj Ki! programsorozatunkat, 
amelyet idáig több mint 1000-en látogattatok. En-
nek a lényege, hogy vegyetek részt a programjain-
kon, amelyért pecsétet kaptok a gyűjtőfüzetbe, és a 
végén ajándékokra válthatjátok be. 
Nagyon örülünk, hogy itt a tavasz, a jó idő és egyre több 
programot szervezhetünk, illetve egyre több programon 
vehetünk részt. Figyeljétek a honlapunkat és a facebook ol-
dalunkat (www.facebook.com/bakancsosklub), valamint a 
művelődési ház elérhetőségeit!

Az eltelt időszakban sem szunyókáltunk, voltunk 
teljesítménytúrákon, másztunk sziklafalon, ápoltuk 
a kapcsolatainkat, és rengeteg összejövetel, baráti 
beszélgetés, ünneplés volt a klubban. Ha kedvet ér-
zel, gyere, csatlakozz egy-egy rendezvényünkre, vagy 
esetleg többre is, vár egy jó csapat, jó kalandok!

Bakancsos hírek

ADÓ 1 % • ADÓ 1 % • ADÓ 1 % 
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2014. január 17-én kirándultunk Vörsre. Megtekintettük 
Európa legnagyobb templomban felépített betlehemét. A 
látvány minden látogatót megérint. 

A betlehemet egy hegyoldalban mutatja be. Egyik úton a három 
királyok jönnek megnézni Jézus születését, a másik úton jön-
nek a pásztorok. Háttérben a falon az akkori csillagállás látható, 
amit a Magyar Csillagászati Intézet készített el. Ezek után meg-

látogattuk a község kultúrházában található szappankiállítást. 
Jó illat árad a teremben és több ezer szappan látható Európa 
és Ázsia országaiból. Láthatók pipere-, mosó-, szállodai és figu-
rális szappanok. A kirándulás alatt átfáztunk, és mivel Pápán 
keresztül jöttünk haza, ezért a Várfürdőben melegedtünk föl. 
Termálvize és különböző wellness szolgáltatásai jó felüdülést 
nyújtottak az idős emberek számára. Jó hangulatban érkeztünk 
haza.                   Metka Antalné

VÉDőNőI FELHÍVÁS!
Kedves anyukák, apukák! 

A tanácsadót szeretném még színesebbé, vidámabbá 
tenni. Akinek kisgyermeke van, gyakran megfordul a 
tanácsadóban. 

A várakozás ideje alatt sokat szoktatok beszélgetni, élmé-
nyeiteket egymás között megosztjátok, nézegetitek a gy-
ermekeket. Arra gondoltam, hogy az egyik anyuka - Erika 
Szűcs segítségével készítenék egy tablót, ahol a gyerme-
keitek lennének láthatóak. 
Ehhez kérném a segítségeteket: aki örülne, hogy más is 
láthassa gyermekét, szíveskedjék egy fényképet eljuttatni 
hozzám. Írjátok rá a gyermek nevét, születési idejét és azt, 
hogy a készítéskor mennyi idős volt. A tabló elkészülése 
után büszkélkedhettek majd a gyermekeitekre és láthatjá-
tok, hogy mennyit nőttek és fejlődtek. 

Remélem sokat hoztok, kicsikről és nagyokról, 
testvérekről! Várom a fényképeket!

A Városi Nyugdíjas Klub kirándulásáról

Tisztelt Ácsi Lakosok! Megköszönve eddigi anyagi hozzájárulásukat kérem,  
hogy adójuk 1 %-ával ebben az évben is támogassák az  Ács Fejlődéséért Alapítványt.  

Felajánlásukkal városunk fejlesztését, kulturális és szabadidős programok szervezését, 
hátrányos helyzetű diákok anyagi támogatását segítik elő.

Adószámunk: 19149385-1-11
TÁMOGATÁSUKAT KÖSZÖNJÜK!                      Csányi Józsefné - kuratóriumi elnök AD

Ó 
1 %

 • A
DÓ

 1 
%

  

1% 1%

A Városi Nyugdíjas Klub 
idén is megtartotta hagyo-
mányos farsangi mu-
latságát, amelyre meghív-
ták a csallözaranyosi 
nyugdíjasokat is. 

Az eseményen részt vett test-
vértelepülésünk polgármes-
tere, Varjú Éva is. A köszöntők 
után a gyerekeké, unokáké 
volt a főszerep. Elsőként a 
Bóbita Óvoda Katica csoport-
jának farsangi csúfolóját és 
táncát láthatta a közönség, 
majd a Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola 3. a osztályos 
tanulóinak farsangi műsora 
következett. A gyerekek 
előadásai között Morovits 
Rita és Balogh Attila énekelt a 
közönségnek. 
A program különleges szín-

foltja volt a csallóközaranyosi 
Kockás Levente, aki 2. osztályos 
tanuló létére felnőtteket meg-
szégenító előadásmóddal áll 
ki a képzeletbeli színpadra 
és kápráztatott el mindenkit 
tréfás meséjével. 
A vacsora előtt Takács Zol-
tán, a Győri Nemzeti Szín-
ház színművésze vidám 
slágerekkel kedveskedett az 
egybegyűlteknek. 
Természetesen nem marad- 
hatott el a „nagy  dur-
ranás sem“, hiszen mégis- 
csak farsangi mulatságról van 
szó. A nyugdíjas klub bátor 
jelentkezői jelmezes felvonu-
lással adták meg az alaphan-
gulatot a táncmulatsághoz, 
amelyhez Kapitány Péter húz-
ta a talpalávalót. 

BA

Farsangi mulatság



Nosztalgia klub Ácson
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Az idősebb korosztályt képviselőkben 
felmerült az igény, hogy létrehoz-
zanak egy olyan klubot, ami aktivi-
zálná, összefogná kicsit a települ-
ésen élők azon rétegét, amit a főbb 
városi rendezvényeken kívül egy-egy  
tánctanfolyam vagy jellegénél fogva  
a játszóházak nem tudnak havi rend-
szerességgel megszólítani, viszont a 
család, a munka, a hétköznapi rutin 
mellett szeretnének hasznosan, jó 
hangulatban és kellemes társaságban 
eltölteni pár órát a szabadidejükből.
Ezért idén február 27-én útjára indult 
az ácsi Nosztalgia Klub. Azt a csütörtök 
estét sikerként könyveltük el, ugyanis 
kellemes csalódásként ért minket a 
megjelenők száma. A bíztató vissza-
jelzések is megerősítettek bennünket 
abban, hogy szükség és a jövőben is 
igény van egy ehhez hasonló klub-
ra. A tagok a tervek szerint minden 
hónap utolsó csütörtökjén gyűlnek 
össze a Művelődési Ház dísztermé-
ben, de a havi összejövetelek között 
is keresnek alkalmat a közös kikap-
csolódásra. Kirándulásokat, bicikli 

túrákat szerveznek, színházba látogat-
nának, és különböző témájú, például 
egészségmegőrzéssel, helyes táp-
lálkozással kapcsolatos előadásokat 
hallgatnak majd meg. Egyik jelsza-
vuk a „Semmi sem kötelező!”. Nyilván 
lesznek, akik egy kirándulásra nemet 
mondanak, viszont egy klubdélutánra 
szívesen ellátogatnak. Újabb tagok 
szabadon csatlakozhatnak. Az eddig 
összegyűlt csapat lelkes, vidám, így már 
az első, teázós, ötletelős megbeszélés 
is jó hangulatban telt. Azóta megvaló-
sult pár elképzelésük: ibolyáztak, eljöt-
tek néhány helyi rendezvényre, sőt 
májusban egész napos élményvona-
tozásra készülnek Semmering-re.

Aki kedvet érez, emellett ideje is en-
gedi, jöjjön el egy-egy alkalommal és 
töltsön a csapattal egy jókedvű dél-
utánt!
Kérdésekkel, ötletekkel bátran keres-
senek bennünket a művelődési ház-
ban vagy az acsinosztalgiaklub@ 
gmail.com címen.

ZS

Új könyvek a könyvtárban
A tavalyi év végén jópár sikerkönyvvel 
gyarapodott a könyvtári állományunk, 
majd megérkeztek a Márai program 
könyvei is, így rengeteg újdonság vár-
ja a kedves olvasókat. 

Érdemes tehát benézni a könyvtárba, 
hiszen olyan nagyszerű könyvek várnak 

rátok, mint például Dr. Csernus Imre 
legújabb könyve, Müller Péter újdonsága 
vagy éppen a Frei trilógia befejező része, 
A bankár. 
Emellett a nemzetközi könyvpiacról 
is találhat mindenki számára érdekes 
olvasnivalót.  Várjuk mnden régi és új 
olvasónkat.        BA.

FELHÍVÁS!
Tojásdíszek készítése

Április 20-án vidám húsvéti délelőttel 
készülünk a város lakóinak. Aki elég 
kreatív és kedvet érez, készítsen 
tojásdíszt a parkba kerülő tojásfákra! 
Örömmel fogadjuk a különböző tech-
nikával (festés, horgolás, dekupázs) 
készült díszeket. Emellett régi, megunt 
plüssjátékokat is szívesen fogadunk a 
rendezvényhez.  A kész munkákat és 
a plüssöket április 18-ig várjuk a Bar-
tók Béla Művelődési Házban.



A Bartók Béla Művelődési Ház is csat-
lakozott a Kulturházak Éjjel-Nappal 
elnevezésű országos rendezvénysoro-
zathoz, aminek fővédnöke Balog Zol-
tán, az emberi erőforrások minisztere 
volt. 

A szervező Magyar Népművelők Egye-
sülete így ír az eseményről a hivatalos 
honlapon (www.kulturhazak.hu) „A 
2014. évi Kultúrházak éjjel-nappal akció 
meghirdetője és lebonyolítója a Magyar 
Népművelők Egyesülete. Partnerünk a 
Közösségfejlesztők Egyesülete és a Nem-
zeti Művelődési Intézet. Támogató az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma. 
Célunk a művelődési házak és terek, vala-
mint az abban folyó közösségi művelődés 
népszerűsítése. Az egész országot érintő 
akcióval, valamint a televíziós és rádiós 
kampánnyal szeretnénk ráirányítani a 
figyelmet a közművelődési terek nyi-

tottságára, az intézmények és szervezetek 
sokszínűségére, a helyi társadalomban 
betöltött közösségépítő szerepére. 
Felelősségünk és kötelességünk is ez, 
hisz évi 80 millió főt meghaladó látoga-
tottságával a művelődési házak, közössé-
gi színterek a leggyakrabban felkeresett 
kulturális terek Magyarországon.“

Az akcióhoz csatlakozva március 1-jén 
több rendezvénynek is otthont adott 
a Bartók Béla Művelődési Ház. Délelőtt 
kézműves foglalkozást tartottunk Ba-
zsóné Nagy Marianna tanárnő vezetésé-
vel. A kastély díszterme zsúfolásig megtelt 
és serényen készültek a tavaszi díszek a 
sok szorgos kéznek köszönhetően. Min-
denki megtalálta a maga kedvenc tech-
nikáját és hamar elkészültek az alkotások. 
A vidám hangulatú délutánt köszönjük 
Bazsóné tanárnőnek és lelkes segítőinek. 
Délután a tárkányi Flamingó kulturális 

csoport vette bírtokba a művelődési 
ház nagytermét. A nemrég életre hívott 
„színjátszó csoport“ Lakatos Menyhért, 
Átok és szerelem című  darabját állította 
színpadra. A lelkes amatőrökből álló tár-
sulat profi előadást hozott el nekünk. A 
széksorok lassan megteltek és a közön-
ség vastapssal hálálta meg a tárkányiak 
előadását. 
Mi komolyan vettük a felhívást, így a 
Bakancsos Klubbal elhatároztuk, hogy 
éjszakai programmal is készülünk a 
rendezvénysorozatra. Így este 10 óra 
után vette kezdetét a Filmklasszikusok 
éjszakája, amely nagy sikert aratott az 
érdeklődők körében. 
A tervek szerint jövőre a programsorozat 
kiegészül a hátáron túli kulturális intéz-
mények programjaival is, de egy biztos, 
mi is újra csatlakozunk, hiszen ez egy 
nagyszerű kezdeményezés. 

Képek és szöveg: Balogh A.

Éjjel-nappal kultúra
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Korábban már hallottam 
róla, hogy néhány fiatalnak 
lehetősége lesz elutazni 
Belgiumba, hogy képviselje 
a magyar ifjúságot, de ak-
kor még nem gondoltam, 
hogy én lehetek az egyik 
szerencsés. 

Feltétel persze volt, angol 
vagy francia nyelven kellett 
legalább társalgási szinten 
beszélni. Így hát szerdán 
elutaztunk öt másik Komárom 
környéki társammal. A 
brüsszeli reptérről egy Namur 
nevű városba vettük az irányt. 
Voltak, akik már az előző kettő 
napot is ott töltötték, és meg-
kezdték a műhelymunkákat. 
Összesen 400 fiatal, köztük 11 
nemzetiség közös munkája 
volt ez a néhány nap. Az első 
napon mi is becsatlakoz-
tunk a műhelymunkákba. 
Több választás is lehetett, 
volt, akik színészi előadáson 
dolgoztak, voltak, akik a hét-

végi fesztivált szervezték, 
és voltak újságszerkesztők 
vagy zenészek is. Én azt a 
csoportot választottam, akik 
előre kigondolt kérdéseket 
tehettek fel Martin Schulznak, 
az Európai Parlament jelen-
legi elnökének. 
A második nap délelőtt foly-
tattuk a csoportmunkát, mert 
az elnökkel való találkozá-
sunkra, ami délután volt, fel 
kellett készülnünk. 
A harmadik nap délelőtt utaz-
tunk Brüsszelbe. Ekkor min-
denki meglátogatta az Euró-
pai Parlamentet, ahol a színész 
csoport előadását láthattuk, 
és tetszés szerint irányíthattuk 
a cselekményt. Délután több 
csoportra oszlott a hatalmas 
társaság, és több útvonalon 
vonultunk fel. Tüntettünk töb-
bek között a diszkrimináció 
és a környezetszennyezés el-
len is. Elérkezett a szombat, 
egyben a fesztivál napja is. 
Brüsszelben, egy kisebb té-

ren volt felállítva több sátor, 
voltak, akik árultak, és ott vol-
tunk mi, fiatalok,  akik fel sze-
rették volna hívni magukra 
a figyelmet a színes, lufikkal 
díszített sátorral. Ezen a na-
pon már több szabadidőre 
volt lehetőségünk. Mivel a 
fesztivál helyszíne nem volt 
közel a szállásunkhoz, ezért 
útközben is sokat láttunk a 
városból. Ekkor mentünk el 
megnézni a híres atomiumot 
is, mondván, ha már ide elju-
tottunk, akkor lássuk a saját 
szemünkkel is. 
Vasárnap már főleg a csoma-
golásé, és utazásé volt a 
főszerep. Délelőtt még volt 
egy kis időnk, ha esetleg el-
felejtettünk valami kis aján-
dékot venni valamelyik csa-
ládtagunknak. 
Összességében jól éreztem 
magam. Úgy gondolom, hogy 
ennek a programnak az volt a 
célja, hogy a fiatalokat érintő 
problémákra együtt találjunk 

megoldást, hiszen nem 
számít, hogy milyen nyelven 
beszélünk, a célunk közös: 
mi is számítunk, nemcsak a 
felnőttek. Érdekes volt megta-
pasztalni, hogy más országok-
ban mennyire különböző a 
felfogás  és a gondolatmenet. 
A napok múlásával már 
kezdtem hozzászokni, 
hogy az egyik oldalamon 
török, a másikon pedig por-
tugál beszédet hallok. Bár 
barátságokat nem kötöttem, 
úgy gondolom, hogy sok 
tapasztalatot szereztem még 
ez alatt a kevés idő alatt is. Jó 
dolog, hogy egyre több ilyen 
kapcsolati lehetőség van a 
fiatalok számára. Én úgy gon-
dolom, ha van erre lehetőség, 
azt nem szabad elengedni, 
mert egy ilyen utazás az 
életünkre is befolyással lehet.  

Nyári Kitti

Ácsról az EU Parlamentbe

„...nem számít, hogy milyen nyelven 
beszélünk, a célunk közös: mi is számí-
tunk, nem csak a felnőttek!“
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Hagyományőrzés Ácsifi módra
Mindenki másért várja a tavaszt. Idén 
úgy döntöttünk, hogy mi együtt ün-
nepeljük a tél végét és a tavasz köze-
ledtét. 

A sors úgy hozta, hogy a farsangfarkát 
megelőző hétvégére hoztuk előre a 
téltemetést, és habár ez nem feltétle- 
nül pontos hagyományőrzés, mégis 

közösségépítés, mégis a miénk. 
A művelődési ház előtt gyüle- 
keztünk és innen indultunk a zajos 
felvonulásra. Utunkon elkísért ben-
nünket a Kisze báb is, amit mi magunk 
készítettünk. Sajnos az időjárás nem ked-
vezett, ezért lerövidítettük az útvonalat, 
ami jó döntésnek bizonyult, hiszen ép-
pen megúsztuk az esőt. 

A Zichy parkba visszaérve elégettük a 
Kisze bábot, tűzbe dobva a rossz  dol-
gokat, amiktől szeretnénk megszabadul-
ni. A résztvevőkkel közösen énekeltük 
a Tavaszi szél vizet áraszt című nép-
dalunkat, ezzel zárult a mi téltemeté- 
sünk, reméljük jövőre még többen 
leszünk. 

ÁcsiFiatalok



Tél. Hideg. Hó. Sí. És február, 
kis híján csak ez volt 
adott az idei síszezonban, 
Szlovákiában. Szerencsére 
jó időpontot választott Both 
András tanár úr. 

A Liptói járásban található kis 
falucskában télies időjárás 

és jó minőségű hó volt. 
A csapat ebben az évben két 
másik sípályával is megis-
merkedett. Az oktatók segít-
ségével mindenki tudásának 
megfelelően síelhetett, 
csiszolhatta tudományát. 
A téli sport szerelmesei rövid 
túrán ismerhették meg a 

környék szépségeit. Délután 
és este játékra és tanulásra is 
jutott idő. A szokásos prog-
ramok egy kicsit átalakultak. 
A hószobrászatot törölnünk 
kellett, mert csak a pályán 
találtunk volna alapanyagot. 
Helyette táncbemutatón, 
táncházon, kvíz vetélkedőn 

szórakozhattak a jelenlévők.
Gyorsan eltelt az egy hét. 
Reméljük, jövőre ismét me-
hetünk és még több gyermek 
kap kedvet ehhez az érdekes 
sporthoz!

Kép és szöveg:
Nyéki Tiborné
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Sítábor Ziarban

A bajnok csapat: 
Álló sor balról jobbra: Bakura Zoltán, Papp Ákos, Pulai Attila, 

Németh Tamás, Tóth András, ülő: Auer Kevin, Mesterházi Martin

A Bartók Béla Művelődési Ház, Könyv-
tár és Városi Sportcsarnok szervezé-
sében december közepén kezdődött 
meg a hagyományos téli teremlab-
darúgó bajnokság.

 Kilenc csapat vágott neki a tornának, 
majd február közepén eredményt hir-
dettünk. A bajnoki címet ezúttal a Csoda 
Bal csapata érdemelte ki magabiztos 
teljesítménnyel és 24 ponttal. A második, 

harmadik helyért már szorosabb volt a 
küzdelem, végül a gólarány döntött a 
Bad Boys javára, így a harmadik helyen a 
B&O csapata végzett. 

A torna gólkirálya (28 góllal) Zvér Dezső 
(Bad Boys), a legjobb kapus pedig 
Németh Tamás (Csoda Bal) lett. 

A téli teremfoci bajnokság támogatója Ács Város 
Önkormányzata volt.

A Csoda Bal nyerte 
a téli teremfoci bajnokságot




