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Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 156/2019. 
(IV.24.) képviselő-testületi határozat alapján versenytár-
gyalás útján értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező  
következő ingatlant: 

A versenytárgyalás helye: 
Ácsi Polgármesteri Hivatal nagyterme

ideje:
2019. június 5. 9:00 óra

Az értékesítésre kerülő ingatlan megtekinthető a helyszínen, elő-
zetes egyeztetés nélkül is. 

A versenytárgyaláson való részvétel feltételei: 
A versenytárgyalásra 2019. május hó 31. napjáig lehet jelentkez-
ni írásban az Ácsi Polgármesteri Hivatalban. A versenytárgya-
láson való részvétel feltétele, hogy a pályázó a megvásárolni kí-
vánt ingatlan kikiáltási árának 10%-át bánatpénzként befizesse 
az OTP Bank Nyrt. által vezetett önkormányzati folyószámlára: 
11740078-15385413. Az árverésre való jelentkezéshez csatolni 
kell a befizetési bizonylat másolatát. Az árverés után a bánatpénz 
8 napon belül visszafizetésre kerül mindazok számára, akik részt 
vettek a versenytárgyaláson, de nem szerezték meg az ingatlan 

tulajdonjogát. Kérjük, a jelentkezéskor legyenek szívesek megad-
ni azt a bankszámlaszámot, amelyre a bánatpénz visszautalását 
kérik. A befizetett bánatpénz a nyertessel való szerződéskötéskor 
a vételárba beszámításra kerül. 

A versenytárgyalás lebonyolítása:
A versenytárgyalást Ács Város Jegyzője vezeti, a kikiáltási árat 
követően az ingatlan vételára 20.000 Ft-tal emelkedik.  Negatív 
licit nincs. A résztvevő a versenytárgyalást vezető által bemon-
dott összeg elfogadását kézfelemeléssel jelzi. Az önkormányzat a 
legmagasabb összeget kínáló vevővel köt szerződést. Az önkor-
mányzat fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet győztest. 

Az ingatlan adásvétele: 

A versenytárgyalás nyertesével való szerződéskötés csak a teljes 
vételár kiegyenlítése után történik meg, ezt követően kerül az in-
gatlan a vevő tulajdonába.
A vételárat egy összegben, az értesítéstől számított 15 napon be-
lül kell befizetni az önkormányzat számlájára.  A nyertessel való 
szerződéskötés legkésőbb a vételár befizetésétől számított 8 na-
pon belül megtörténik. Ha az árverés nyertese lakáscélú hitelt 
kíván felvenni a vételár kifizetéséhez, a hitelügyintézés ideje nem 
számít bele a szerződéskötési határidőbe - az első pénzintézet vo-
natkozásában. A hitelügyintézés megindítását a pénzintézetnek 
írásban igazolnia kell a versenytárgyalás napjától számított 8 na-
pon belül. Amennyiben a szerződéskötés vagy a vételár megfize-
tése a vevő érdekkörébe felmerülő okból meghiúsul, úgy a vevő 
a bánatpénz összegét elveszíti. Az ingatlan adásvételével kapcso-
latban felmerülő valamennyi költség és a szerződés elkészíttetése 
is a vevőt terheli. 

Beszámolók, rendeletmódosítás és az 
önkormányzati utak kátyúzása – egyebek  
mellek ezek szerepeltek a legutóbbi tes-
tületi ülés napirendjén.

Április 24-én negyedik alkalommal ülé-
sezett városunk képviselő-testülete, a pol-
gármesteri hivatal nagytermében. A nyílt 
ülésen tizennyolc, míg zárt körben további 
egy napirendi pontról döntöttek a város-
atyák. Dr. Szentirmai István az ülés elején 
ismertette a jelenlévőkkel és a televízióné-
zőkkel a két ülés közötti időszakban történt 
fontosabb eseményeket, intézkedéseket, és 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sát. A polgármester egyebek közt elmond-
ta, hogy az Esély Otthon pályázat második 
körében az eszközbeszerzésre vonatkozó 
szerződéseket aláírták, az eszközök szállí-
tása folyamatos, és az átadásra kerülő la-
kások teljes felszerelése hamarosan megér-
kezik. A Gyár utca 25. szám alatti ingatlant 
az Ács Városgazda Nonprofit Kft. 2019. 
március 31-ig átadta az önkormányzatnak, 
jelenleg kisebb felújítás, fürdőszobajavítási 
munka zajlik az épületben. Az április 15-

én megtartott versenytárgyalás rendben 
lezajlott. A meghirdetett ingatlanokat az 
önkormányzat eladta, valamint 5 terület 
haszonbérbe adása is megtörtént. A bánat-
pénzeket visszautalták. 
A folytatásban az elmúlt évi tevékenysé-
géről számolt be a rendőrség részéről dr. 
Bolehradsky Szilveszter rendőrkapitány 
és Kadlecsik Tibor, az Ácsi Rendőrőrs ve-
zetője. A Bartók Béla Művelődési Ház, 
Könyvtár és Városi Sportcsarnok műkö-
déséről Németh Gyula intézményvezető, 
valamint a Települési értéktár munkájáról 
Varga Zsuzska, a csoport elnöke beszélt. A 
képviselők emellett döntöttek a 3-as számú 
háziorvosi körzet helyettesítéséről, amelyet 

2019. június 1. és 2019. július 31-ig között 
dr. Péntek Zsuzsanna doktornő lát el. A 
testület ezenkívül elfogadta és támogatta az 
Ácsi Kinizsi SC kérelmét és döntött az ön-
kormányzati ingatlanok értékesítéséről is. 
Egy korábbi testületi ülésen már szavaz-
tak a képviselők az önkormányzati utak 
kátyúzásáró. Időközben a vállalkozó visz-
szalépése miatt újra kiírták a pályázatot, 
amelyre a KOM-ÚT Kft. adta a legkedve-
zőbb árajánlatot. A nyertes cég hamarosan 
megkezdi településünkön az úthibák javí-
tását, amelyre idén bruttó 5 millió forintos 
keretet határozott meg az önkormányzat. 
A városvezetés emellett fejlesztési célú hi-
telfelvételről is döntött. A hitelből az Ácsi 
Bóbita Óvoda székhelyén két csoportszoba 
mosdója és egy csoportszoba padlója újul 
meg. A képviselők döntöttek arról is, hogy 
egy korábban elnyert pályázati forrásból 
újuljon meg az Ácsi Szociális Alapszolgálta-
tási Központ tetőszerkezete. A testületi ülés 
ezután zárt ajtók mögött folytatódott, ahol a 
lakáshoz jutók önkormányzati támogatásá-
ról szavaztak a városatyák. 

Nagy Tamás
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Ács Város Önkormányzata 
ajánlattételre hívta a temet-
kezési szolgáltatással fog-
lalkozó környékbeli vállal-
kozásokat. 

A városvezetés arra kérte a 
szolgáltatókat, hogy adjanak 
ajánlatot Ács Város Polgár-
mestere által elrendelt ko-
porsós és urnás köztemetés 

szolgáltatásra. Kérték, hogy 
az ajánlattételben részlete-
sen írják le a szolgáltatáso-
kat és azok költségvonzatát. 
A felhívásra öt ajánlat ér-
kezett, amelyek közül az In 
Memoriam Kft. ajánlata volt 
a legkedvezőbb. Ács Város 
Önkormányzata ennek szel-
lemében öt éves időtartamra 
vállalkozási szerződést kötött 

az In Memoriam Kft.-vel, 
73.500 forintos urna átadá-
sos, 97.900 forintos urnás 
parcellás temetés, valamint 
178.000 forintos koporsós te-
metés vállalási díj ellenében. 
A szerződő felek megegyez-
tek, hogy minden év január 
31-ig az infláció mértékéig 
megegyezés szerint felülvizs-
gálják az összegeket. 

IN MEMORIAM KFT.

Cím:
2900 Komárom,

Klapka Gy. u. 8/3.

Telefon: +36 34/346-045
Mobil: +36 30/298-0787

vagy +36 30/351-5150
E-mail:

info@inmemoriamkft.hu

Dr. Bolehradsky Szilveszter 
rendőrkapitány számolt be 
az ácsi képviselő-testület-
nek a rendőrség munkájáról 
és városunk közbiztonsági 
helyzetéről. 

A Komáromi Rendőrkapitány-
ság a lakosság szubjektív biz-
tonságérzetének fenntartásával 
hajtotta végre feladatait úgy, 
hogy a munkánk minőségjelző 
mutatóinak javarészét megtar-
tottuk vagy némileg javítottuk. 
Ezzel már egy több évre visz-
szamenőleg jó színvonalú, év-
ről-évre fejlődést mutató tevé-
kenységet és eredményességet 
mondhatunk a magunkénak. 
Az elkövetkező időszakban 
azon kell munkálkodnunk, 
hogy ezt az eredményt meg-
tartsuk és a lehetőségekhez 
mérten növeljük.
Az értékelt évben a rendőrka-
pitányság illetékességi terüle-
tén a bűnügyi helyzetet befo-
lyásoló körülményekben nem 
történt olyan mérvű változás 
- ideértve a lakosság létszámát, 
összetételét, vagy akár az inf-
rastrukturális ipari-gazdasági 
összetevőket -, amely kihatás-
sal lehetett volna a bűnügyi 
mutatókra.
Ács város közigazgatási te-
rületén 94 bűncselekményt 
regisztráltunk a 2018. évben.
Ez 9,6 %-kal kevesebb a 2017. 
évben regisztrált 104 bűn-

cselekménynél. A város terü-
letén 2010-ig visszatekintve 
kisebb-nagyobb ingadozások-
kal folyamatos csökkenés volt 
tapasztalható az összes bűn-
cselekmény számának tekin-
tetében. A tárgyévben re-
gisztrált bűncselekményszám 
az elmúlt kilenc év legalacso-
nyabb értéke.
Az illetékességi területünkhöz 
tartozó 9 településen elkövetett 
bűncselekmények 14,1 %-át 
követték el a város közigazgatá-
si területén. Ez 0,7 % százalék-
ponttal kevesebb, mint a bázis-
időszaki arány.
Ács város programjában sze-
replő eseményeket, mint pél-
dául a nemzeti ünnepek ren-
dezvényeit, az adventi vásárt, 
a bálokat, visszatérő, illetve 
felügyeleti jelleggel biztosítot-
tuk, ezek alatt rendkívüli ese-
mény nem történt.
A kapitányság Rendészeti 
Osztály Ács-Bábolna Ren- 

dőrőrs állománya jelenleg 
1+9 fővel látja el a számára 
kijelölt körzet rendőri fel-
adatait. Az őrs illetékessé-
gi területéhez tartozik Ács, 
Bábolna, Bana, Kisigmánd 
és Nagyigmánd település. 
Az őrs szervezeti keretein 
belül öt körzeti megbízotti 
státuszt hoztunk létre, mely-
ből két fő a város területén 
kialakított körzetekben tel-
jesít szolgálatot. Ők Csikár 
Zsolt r. törzszászlós és Pintér  
Tibor r. zászlós.
Mindketten kellő tapaszta-
lattal, megfelelő hozzáállás-
sal hajtják végre feladataikat. 
Részt vesznek az iskolarend-
őr programban, az óvodá-
sok körében lebonyolítandó 
„Pindur-Pandúr” program-
ban, emellett tartják a kap-
csolatot a lakosság különbö-
ző társadalmi csoportjaival, 
szervezeteivel.
Az együttműködésünk te-

kintetében elmondható, 
hogy az önkormányzattal 
hagyományosan jó kapcsola-
tot ápolunk, akárcsak  Bikki 
Péter közterület-felügyelő-
vel. A városban működő Ácsi 
Polgárőr Egyesülettel napi 
kapcsolatban vagyunk. Az 
elmúlt évben 6 alkalommal, 
8 fővel, 54 órában vettünk 
részt a közös szolgálatban.
A kapitányságnak az értékelt 
időszakban mind rendészeti, 
mind bűnügyi téren javult az 
intézkedési és a nyomozás-
eredményességi mutatója. 
Az egyes fejezeteknél tárgyalt 
romló, valamint az elvárt 
eredményektől elmaradó tel-
jesítmények azonban rámu-
tattak azokra a területekre, 
amelyek 2019-ben kiemelt 
prioritást kell, hogy élvezze-
nek tevékenységünk során.
A belügyminisztérium ál-
tal kiküldött, a rendőrséggel 
kapcsolatos online kérdőíves 
felmérésre az önkormányzat 
az előző időszak 4,38-as érté-
kelése után 4,63-as eredményt 
adott. Ez az érték is mutatja, 
hogy a település is jónak és szi-
lárdnak értékeli azt a közren-
det és közbiztonságot, amit az 
együttműködő szervezetekkel 
közösen tevékenykedve bizto-
sít szervezeti egységünk.

dr. Bolehradsky Szilveszter 
r. ezredes, kapitányságvezető

dr. Bolehradsky Szilveszter és Kadlecsik Tibor
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Az illegális hulladéklerakók 
felszámolására vonatkozó 
pályázatot, amelyet  Önkor-
mányzatunk az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium-
hoz nyújtott be, a támogatási 
keret kimerülése miatt sajnos 
elutasították. Az előzetes fel-
mérések alapján azonban az 
is tisztán látszik, hogy a tele-
pülésen az illegálisan elhelye-
zett hulladék problémáját ke-
zelni kell, a kül- és belterületi 
részeken egyaránt. 

A helyzet megoldása érdekében 
dr. Szentirmai István azt java-
solta a képviselő-testületnek, 
hogy a pályázati tervhez ha-
sonlóan, amely 3 millió forin-
tot biztosított volna erre a cél-
ra, az általános tartalék terhére 
ugyanezt az összeget fektesse 
be oly módon, hogy 2 millió 
forint értékben támogassa a 
hulladék elszállítását és ártal-
matlanítását, a fennmaradó 1 
millió forint értékben pedig 
rendelje el kamerák beszerzé-

sét és felszerelését a megtisz-
tított területeken. Utóbbinak 
megelőző és ellenőrző funkci-
ója is lesz, és remélhetőleg már 
a közeljövőben érvényesül a 
visszatartó hatása. A hulladék 
elszállítására és ártalmatlanítá-
sára a legkedvezőbb ajánlatot a 
NAKOR Kereskedelmi és Szál-
lítmányozási Kft. adta. Az ár-
ajánlat szerint bruttó 2.000.250 
Ft összegből 21 konténernyi, 
azaz 210 m3 szemét kerülhetne 
elszállításra. A kamerák kivá-

lasztása még folyamatban van. 
A megfelelő műszaki paramé-
terek meghatározása után há-
rom árajánlatot kér majd be a 
városvezetés. A legkedvezőbb 
ajánlat elfogadása mellett,  
1 millió forint értékben vásá-
rol majd kamerákat az önkor-
mányzat. 
A szemétgyűjtés lapzártunk-
kor már folyamatban volt, a ci-
vil szervezetek, az önkormány-
zati intézmények és a lakosság  
aktív bevonásával.                 N.T.

A híradásokból nemcsak 
helyben, de országszer-
te is értesülhettünk az 
Adamovits családot sújtó 
tűzesetről. 

Több budapesti művész 
ajánlotta fel segítségét, hogy 
egy jótékonysági koncert ke-
retében összegyűlt bevételt 
a család megsegítésére for-
díthassák. A kezdeménye-
zéshez csatlakozott a Bar-
tók Béla Művelődési Ház is, 
akik helyszínt biztosítottak 
az eseményhez. A koncert 
vendégei voltak: a magyar 
Edith Piaf-ként emlegetett 
Horváth Gyöngyi,  Elek 
Icu - a Retro Disco sztárja,  

Tolnai András, az Arany 
Mikrofon-díjas nótakirály, 
valamint Csibész Tóth Miki 
és Sőregi Levi, a Zenebutik 
csatorna előadói. 
Külön köszönet Szűcs 
Imréné Piroskának, a kon-
cert megszervezéséhez nyúj-
tott segítségéért és Musicz 
Attilának a technikai háttér 
biztosításáért. 
„Az önzetlen segítségért 
szeretném köszönetemet 
kifejezni jómagam és a csa-
ládom nevében is. Nincse-
nek rá szavak, mennyire jó 
érzés. Sokat jelent nekünk” 
- mondta el Csere Anita az 
esemény után.
A család megsegítésére irá-
nyuló kezdeményezések a 
jövőben is folytatódnak. 
Legközelebb a Ritmus Kon-
cert-fúvószenekar ad jóté-
konysági koncertet, amely-
nek részleteit a cikk melletti 
plakáton olvashatják.

BBMH
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Könyvtárunkban a Költészet 
napja alkalmából Gál László 
és Kreft-Horváth Márk elő-
adóművészek magyar költők 
verseiből álló összeállítását 
hallhatta a közönség. 

A műsorban elhangzott költe-
mények prózai előadását Cseh 
Tamás nagyszerű dalaival fűz-
ték egy csokorba a komáromi 
művészek. Magával ragadó, 
sodró lendületű, lenyűgöző 
produkciót láthatott az ácsi 
közönség. Mi, akik részesei 
voltunk az estének, úgy érez-
tük, ezekért a pillanatokért 
érdemes kimozdulni otthon-
ról, programokat szervezni, és 
teret adni az értéknek és a te-
hetségnek. 
Az elmúlt években művelődési 
házunk a Gárdonyi Iskolával 
és a Szociális Alapszolgáltatá-
si Központtal összefogva több 
alkalommal is szervezett már 

versmaratont.  Megzenésített 
versekkel fellépett a Kifordítva 
együttes, és volt egy különle-
ges alkalom, amikor a műve-
lődési ház munkatársai és a 
város egy-egy tiszteletre méltó 
személyisége magával hozta és 
felolvasta kedvenc költője pár 
sorát. Verset az utcára! projek-
tünk keretében buszmegállók-
ban, hirdetőtáblákon és közin-
tézményekben helyeztünk ki 
néhányat kortárs és klasszikus 

költőink műveiből. A tavalyi 
évben az angyali hangú Csá-
kány Marianna volt a vendé-
günk a kárpátaljai Kisgejőcről. 
Április 11-én nemcsak József 
Attilára és munkásságára em-
lékezünk, hanem az egész ma-
gyar költészetet ünnepeljük. 
Ezúton is köszönjük a verseket 
a Gárdonyi Géza Általános Is-
kola tanulóinak és Szlukovényi 
Annának!

BBMH

Áprilisban Taska Judit Il-
dikó kineziológus volt a 
vendégünk, a Bartók Béla 
Művelődési Házban, akitől 
egy rendkívül tartalmas és 
valóban inspiráló előadást 
hallhattunk a természet-
gyógyászatról.

Megtudtuk, mi is maga a ter-
mészetgyógyászat, valamint 
azt, hogy a természetgyógyá-
szati módszerek miben ha-
sonlítanak és miben térnek 
el a hagyományos orvosi 
szemlélettől. Előadónk arról 

is beszélt, vajon képesek va-
gyunk-e befolyásolni saját jó 
közérzetünket és van-e ma-
gyarázata a betegségeknek. 
Néhány szemléletes gyakor-
latot követően elmélkedtünk 
arról is, miért olyan nehéz 

változni és változtatni. Aki 
eljött és nyitott szívvel volt 
jelen, sokat tett önmagáért – 
vélte Taska Judit. Örömmel 
láttuk a nagy érdeklődést, így 
bízunk a folytatásban.

BBMH

József Attila Baumgarten- és 
posztumusz Kossuth-díjas 
költőnk, a magyar líra egyik 
legkiemelkedőbb alakja. A 
ragyogó tehetségű, tragikus 
sorsú költő „..karakán, gyön-
géd, izgága, emberi, mérges, 
ellágyuló, komoly és humoros 
lélek” - írta róla egy alkalom-
mal szeretettel Kosztolányi. 
Jelentősége a nemzetközi 
irodalomban semmivel sem 
kisebb, mint Bartók Béláé a 
zenében. Életének harminc-
két éve, sorsa csupa nélkü-
lözés, üldöztetés, meg nem 
értés volt. Munkásságát, élet-
művének jelentőségét Hege-
dűs Géza így összegzi tanul-
mányában: „Minden, ami 
költészetünkben addig volt, 
beleolvadt József Attilába; 
minden, ami azóta van, vele 
kezdődik.”
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Húsvétvasárnap játszani hívtuk a gye-
rekeket. A kastélyparkban megrende-
zett délutáni programról nem hiányoz-
hattak sem a hinták, sem az ügyességi 
játékok, sem pedig a Bakancsos Klub 
játszóparkja. 

A Pénzásási Nyugdíjas Klub gyönyö-
rű tojásfákat díszített, velük karöltve mi 
néhány igazán trükkös húsvéti játékkal 
is készültünk. A különböző állomáso-
kon végighaladva sok-sok Bartók pengőt 
gyűjthettek a gyerekek, amelyeket később 
a Nyuszi-boltban válthattak be édes-
ségre, üdítőre. A pengőgyűjtés mellett 
a kicsik és a nagyok egyaránt vidáman 
ugrálhattak, csúszdázhattak a Bakancsos 
Klub által felállított játékparkban vagy 

kipróbálhatták a gokartokat. A kézműves 
kuckóban Bazsóné Nagy Mariannával 
barkácsoltunk, így akinek volt kedve, vi-
dám kis nyuszikat, csibéket vihetett haza 
az ugrálóváras élmények mellé. A tánc-
bemutatók sem maradtak el, fellépett a 
Dance Fitness Csoport felnőtt- és gyerek-
csapata, valamint a Soul Dance is ízelítőt 
adott tudásából. Köszönjük, hogy ilyen 
sokan velünk töltötték ezt a vasárnap dél-
utánt! Hálásak vagyunk a közreműködé-
sért a Természetjáró Bakancsos Klubnak, 
a Pénzásási Nyugdíjas Klub tagjainak, 
Bazsóné Nagy Mariannáéknak, a Veszp-
rémi Vidámparknak, a fellépő csoportok-
nak és minden segítőnknek!

BBMH
Fotók: Szlukovényi Anna

A 2016-os évtől egyre több 
kézműves foglalkozást tar-
tunk Bazsóné Nagy Marian-
na vezetésével.

Általában előre meghatározott 
tematikával dolgozunk, attól 
függően, hogy az adott hónap-
hoz mi illik (pl. évszak, ünnep, 
vagy valamilyen, a gyermekek 
számára népszerű esemény). 

Legutóbb természetesen a hús-
véti ünnepkör volt a téma. A 
hozzá tartozó jelképek közül al-
kottunk meg néhányat. Készült 
vidám kiscsibe és tojáskínáló 
kiskert, festettünk cukorkatartó 
nyuszit és trükkös tojásokat. A 
foglalkozások során arra törek-
szünk, hogy a gyerekek újabb és 
újabb változatos technikákkal és 
eszközökkel ismerkedhessenek 

meg, illetve hogy ezek foglal-
kozásról-foglalkozásra vissza-
térjenek, hogy azokat elsajátítva 
később akár otthon is alkothas-
sanak majd. Igyekszünk egész 
évben kiemelt figyelmet szentel-
ni a gyermekeknek, illetve csalá-
doknak szóló programjainkra. 
Fontosnak tartjuk, hogy már a 
legkisebbek is pozitív élmény-
nyel gazdagodjanak rendezvé-

nyeinken, legyen szó kézműves 
foglalkozásról, játékos családi 
napról, bábelőadásról vagy egy 
érdekes könyvtári óráról. A 
mára már rendszeressé vált gye-
rekprogramok palettája a koráb-
bi évekhez képest jócskán kibő-
vült, színesedett.  A bölcsődés 
korosztálytól kezdve mindenki 
talál kedvére valót. 

BBMH
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Óvodánk a márciusi „Egészséges élet-
mód” előadás után, április 5-én ismét 
egy nagyon érdekes programnak adott 
otthont. 

Felkeresett minket dr. Pap Krisztina gyer-
mekorvos, a Gyermek Intenzív Terápiá-
ért Alapítvány munkatársa. Felajánlotta, 
hogy oktatást szervez azok számára, akik 
szeretnék megtanulni az újraélesztés, il-
letve idegentest-eltávolítás alapjait. Intéz-
ményünk tornatermében a dolgozók, a 
szülők, a nagyszülők és a leendő szülők 
egyaránt érdeklődve figyelték, hogyan 
tudnak szükség esetén szakszerű segítsé-
get nyújtani. A cél az, hogy minden felnőtt 

megtanulja a légutak szabaddá tételét és a 
gyermek/felnőtt újraélesztés technikáját, 
hiszen az első pillanatok, percek a legkri-
tikusabbak. Fontos lenne, hogy a pedagó-
gusok, a szülők, az intézményekben dol-

gozó egyéb szakemberek mind tisztában 
legyenek e módszerek, életmentő fogások 
alkalmazási lehetőségével, hogy azonnal 
érkezhessen a segítség. Az előadás végén 
mindenki elgondolkodott, hogy reagálna, 
ha ezután segítséget kellene nyújtania. Az 
elsajátított tudás birtokában biztosan meg-
próbálná az életmentést, a pánikhelyzet 
leküzdéséhez pedig nagyban hozzájárult 
az újraélesztési gyakorlat. Az orvosok és 
nővérek a szabadidejüket áldozták erre az 
oktatásra. Köszönet érte, reméljük, hogy 
adományainkkal mi is hozzájárulhattunk, 
hogy az alapítvány elérje célját, és besze-
rezze a szükséges életmentő gépeket. 

Horváth Józsefné

Az idén április 11-én megrendezett hús-
véti játszóház már több éves hagyomány 
óvodánkban. 

A délutáni program felvezetéseként a két 
intézményben a gyerekek délelőtt meg-
nézhették, meghallgathatták Pap Rita és 
Bodnár Attila zenés műsorát. Kicsik és 
nagyok egyaránt hatalmas érdeklődéssel 
várták az eseményt. A tornateremben az 
első perctől kezdve remek hangulat ural-
kodott, a gyerekek aktív résztvevői lehet-
tek a koncertnek. Igazi „bulihangulat” 
volt. Együtt énekeltük a „Kuckó-Mackót”, 
a „Hápi kacsát” és a „Nyuszi Muszit”. A 
jegyeket mindkét esetben az óvodák ala-
pítványa finanszírozta. Ezúton is szeret-

nénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik támogatásukkal elősegítik az ilyen, 
és ehhez hasonló programok szervezését. 
Délután kézműves játszóházba vártuk 
a gyerekeket, testvéreiket, szüleiket és 
nagyszüleiket. Három csoportszobában 
összesen hat különböző, a húsvéti ha-
gyománykörhöz kapcsolódó dekorációt 
készíthettek együtt. Az óvoda minden 
dolgozója kivette a részét a munkából. 
Bizton állíthatom, hogy az előző évek-
hez hasonlóan ismét átélhettük az együtt 
munkálkodás örömét, és egy felhőtlen 
délutánt tölthettünk el az óvodában. 

Horváth Józsefné
óvodavezető helyettes

Egy nagyon kedves, szívhez szóló 
kezdeményezés indult el az óvodá-
ban Gyüre Nikivel és Nagy Julcsi-
val. Az egykori óvodások ma már 
felnőttek és úgy érezték tenni sze-
retnének valamit a gyermekekért. 

Mindig öröm, amikor felnőttként 
találkozunk azokkal a fiatalokkal, 
akiket óvodásként ismertünk meg. 
Niki és Julcsi ötlete alapján elül-
tettünk egy nyugati ostorfát az ovi 
udvarán. A fának fontos küldetése 
lesz a jövőben, ugyanis ágai, lomb-
ja őrzi majd azoknak a kicsiknek 
a cumiját, akik könnyebben vál-
nak meg tőle úgy, hogy felkötik a 
„Cumibúcsúztató fa” ágára.

Az épület két szárnya közé, vé-
dett, bensőséges helyre ültetett 
fa tövében összebújva, lehetősége 
lesz a családoknak a meghitt han-
gulatú búcsúra.
A cumibúcsúztató fa működése 
roppant egyszerű, erre egy tábla 
is felhívja a figyelmet. A haszná-
lati utasítás szerint egy műanyag 
gömbbe kell helyezni a gyermek 
cumiját, ráírni a nevét, majd fel-
kötni a fa ágára, hogy aztán ez a 
különleges, varázslatos fa elfogad-
ja az ajándékot. Persze az is fon-
tos, ha legközelebb a fánál járunk, 
egy kis friss vízzel, locsolással há-
láljuk meg neki, hogy megőrzi a 
cuminkat.                          - etele - 
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Az Interreg pályázat egyik eleme az egész-
ségügyi és szociális szolgáltatások fej-
lesztése. E cél megvalósítása érdekében 
az intézmény már több olyan programot 
is szervezett, amely reményeink szerint 
hozzájárul a településen élők egészségé-
nek javításához. A 2017. szeptembere óta 
tartó projekt során ingyenes szűréseket és 
előadásokat tartottak. Volt hallásszűrés, 
látásvizsgálat, csontritkulásszűrés, korai 
szenzomotoros szűrés, vércukor- és vi-
zeletvizsgálat, vérnyomás-ellenőrzés. A 
tüdőszűrést komáromi rendelőintézet vé-
gezte, az utazást mi szerveztük meg,
A szűrések és előadások összeállítása so-
rán nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy 
minden korosztály számára kínáljunk ér-

dekes programot, így az előadások is több 
témakört érintettek. Dr. Németh Eleonóra 
reumatológus főorvos a csontritkulásról, 
Fülöp Tünde védőnő a nővédelemről és a 
családvédelemről, Újpál Emőke pszicho-
lógus a gyermekek testi-lelki egészséges 
fejlődéséről beszélt. A sorozat részeként 
került sor dr. Péntek Zsuzsanna háziorvos 
előadására is.
A programokat mindig nagy érdeklő-
dés övezte, nem volt ez máshogy a dok-
tornő előadásán sem. A több, mint 50 
érdeklődő figyelmesen nézte a „jó” és a 
„rossz” koleszterinről készült kisfilmet, 
amely új megvilágításban mutatta be a 
koleszterin szerepét, kitérve az ezzel kap-
csolatos hiedelmekre és veszélyekre is.  

A kisfilm után az előadás interaktív talál-
kozóvá alakult át. Csak úgy záporoztak 
a kérdések, a doktornő pedig mindenki 
számára érthető, a mindennapi életben 
könnyen használható tanácsokkal látta el 
az érdeklődőket. A jelenlévők az egészség 
fenntartásához vagy javításához használ-
ható, új megközelítéssel és sok új ismeret-
tel lettek gazdagabbak. 
A projekt szűrésekből és előadásokból 
álló programsorozata hamarosan véget ér. 
Intézményünk azonban - a korábbi évek-
hez hasonlóan - továbbra is küldetésének 
tekinti az egészségünkkel kapcsolatos 
ismeretek bővítését és a szűrőprogramo-
kon való részvétel elősegítését a lakosság 
számára. Mindezt az egészség megőrzése 
érdekében, életkortól függetlenül, hiszen 
egészségünk a legnagyobb kincsünk, na-
gyon kell vigyáznunk rá.

Nagy Sándorné 
intézményvezető

Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 
hagyományteremtő céllal húsvéti rajzpá-
lyázatot hirdetett, „Húsvét a családban” 
címmel, a szolgálattal kapcsolatban álló 
gyermekek részére. 

Rengeteg gyönyörű alkotás érkezett, a gyer-
mekek lelkesen vettek részt a versenyen. A 
sok szép rajzot látván a zsűritagoknak ne-
héz dolga volt, nagyon figyeltek a korrekt és 
igazságos elbírálásra. Végül megszületett a 

döntés. Minden résztvevő kapott egy tábla 
csokoládét, az első három helyezett pedig 
ajándékcsomagot vihetett haza. A díjakat 
április 12-én adták át. A kiállított rajzokat az 
Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központban 
tekinthették meg az érdeklődők.

Díjazott versenyzőink:
1. helyezett: Weisz István
2. helyezett: Vadász Fanni
3. helyezett: Lakatos Dzsesszika 
és Druzsin Zoárd Benett

Horváth-Váli Melinda - családsegítő

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020

Április 17-én zsúfoltságig megtelt az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási  
Központ nagyterme, ahol dr. Péntek Zsuzsanna háziorvos tartott előadást 

„A néma gyilkos - koleszterin” címmel. Az esemény megszervezésére az 
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 

keretén belül megvalósuló, HEALTH4ALL projekten belül került sor.
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A Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat a gyermekek bevo-
násával veteményezett a Kö-
zösségi háznál. 

A foglalkozás során a gyerekek 
maguk húzták a barázdákat a 
felásott földbe. A sárgarépa- és 
salátamagokat a nagyobbak, 
míg a burgonyát és a babsze-

meket a kisebbek szórták a 
földbe. A csapatmunkából 
mindenki kivette a részét. A 
jókedv mellett a gyerekek új 
ismeretekre is szert tehettek, 

és most izgatottan lesik a nö-
vények fejlődését. A tervek 
között újabb virágágyás kiala-
kítása is szerepel.

Gerencsérné Járóka Erzsébet

SEGíTSéGET kérüNk 
A kríziS kAMrA FElTölTéSéHEz

Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ segítséget kér 
tartós élelmiszer gyűjtésében. Az összegyűjtött adományok-

ból a szolgálat a városban élő nehéz sorsú, krízisben lévő 
egyéneket, családokat támogatja az év folyamán.

Felajánlásaikat az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási
Központ fogadja (Ács, Fő utca 43.)

minden munkanap 8-15 óra között. 

34/395-096 v. 0620/2294977
Önzetlen segítségüket köszönjük:

Ácsi Szociális Alapszolgáltatási központ 
dolgozói és ellátottai

Az ácsi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
szervezésében Jegespuszta 
lakói is részt vettek a városi 
szemétszedési akcióban. 

A hűvös, sáros idő ellenére 
az ott élők apraja-nagyja lel-
kesen gyűjtötte a szemetet. 
Miután mindenki kapott 
kesztyűt és zsákot (ame-
lyet az Önkormányzat biz-
tosított) megkezdődhetett 
a takarítás. Közben arra is 
volt lehetőség, hogy a gyer-

mekekkel beszélgessünk a 
környezetvédelemről. Az 
összes zsákot megtöltöttük, 
mindenki sáros, piszkos 
lett, de megérte, mert egy 
nagy konténerre való  sze-
mét gyűlt össze a nap végé-
re. Mindenkinek köszönjük, 
aki részt vett az akcióban! 
Reméljük, hogy sokak fi-
gyelmét sikerült felhívni a 
környezettudatosságra és a 
megfelelő hulladékkezelés 
fontosságára.

ÁSzAk



„Bujáki Gábor banai illetőségű fogat-
hajtó volt, aki korábban kettes, majd 
később négyes fogattal országos verse-
nyeken vett részt. Gábor lovasbaleset 
áldozata lett. Előtte szeretnénk tiszte-
legni az emlékversennyel” - mondta 
dr. Szentirmai István. A versenybíróság 
elnöke hozzátette, hogy a szervezők és 
a segítők már hetekkel a megmérettetés 
előtt elkezdték előkészíteni a terepet, 
hogy szép környezetben, megfelelő kö-
rülmények között versenyezhessenek 
az indulók. 
Pénteken a versenyzők díjhajtás-
ban mérték össze ügyességüket az 
Igmándi úti lovaspályán. Szombaton 
maratonhajtást láthatott a közönség 

a Malom-tó környékén, vasárnap pe-
dig az akadályhajtás volt soron. Dr. 
Szentirmai István elmondta, hogy ma 
Magyarországon is egyedülálló, hogy 
tizennégy B-kategóriás kettes fogat 
mérkőzik egymással. „Ez az utánpótlás 
kategória, ezért minden A-kategóriás 
versenyző szeme Ácson volt” - tette 
hozzá. Elmondta, hogy negyven indu-
ló volt a 11 órakor kezdődött díjhaj-
tásban, és az utolsó fogat programját 
a lemenő nap sugarai festették meg az 
Igmándi úti lovaspályán. „Ez a verseny-
szám az idomítottság,  a ló és a hajtó 
közti összhang nagy próbája. A díjhaj-
tó négyszögben meghatározott prog-
ramot kell különböző jármódokban 

hajtani a hajtóknak, ezt értékelik a bí-
rók” - emelte ki dr. Szentirmai István.  
A Bujáki Gábor Emlékversenyen 
az emlékkupát 2019-ben Németh  
Richárd, az Abdai Lovas Egyesület 
tagja hódította el. A második napon, 
a Malom-tó partján, festői környe-
zetben volt a maratonhajtás. „Sok 
idelátogató szakember irigyelte szép 
a környezetet, valamint azt a termé-
szetes vizes akadályt, a Concó-patak 
gázlóját. Ráadásul itt a biztonság is 
adott, mert a fogatok útvonala és a 
nézők helye teljesen külön részen van. 
Szombaton 47 fogat küzdött hat aka-
dályon át a legjobb időért” - folytatta  
dr. Szentirmai István. 

Soha nem látott fogatszámmal rajtolt el az Ácsi Fogathajtó Verseny - Bujáki Gábor Emlékverseny. 
Az emlékkupát 2019-ben Németh Richárd, az Abdai Lovas Egyesület tagja hódította el.

Idén is három napon át versenyeztek a fogathajtók Ácson. 
A május 10-12. között megrendezett Fogathajtó Versenyen 

és a Bujáki Gábor Emlékversenyen résztvevő csapatok megemlékeztek 
korábban elhunyt kiváló sporttársukról.
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A harmadik napon újból az 
Igmándi úti lovaspálya volt a 
helyszín. „Itt ismét negyven 
fogat állt starthoz az akadály-
hajtás számában. Húsz pár 
sejba pár között, három össze-
tett akadállyal nehezített pá-
lyán mérték össze tudásukat a 
versenyzők” - tette hozzá. 
A legvégén pedig következett 
az ünnepélyes eredményhir-
detés, amelynek során dr. 
Szentirmai István, a verseny-
bíróság elnöke, valamint a 
versenybíróság tagjai adták 
át a serlegeket és tűzték fel 
a szalagokat. Minden kate-
gória és minden szám első 

hat helyezettje díjszalagot 
kapott, míg kategóriánként, 
valamint összetettben az 
első három serleget kapott. 
A Bujáki Gábor Emlékkupát 
a díjhajtás első helyezettje 
Bujáki Gábornétól és Bujáki 
Mátyástól vehette át. A ver-
senybíróság elnöke kitért 
arra is, hogy az időjárás ke-
gyes volt a versenyzőkhöz és 
a szép számú közönséghez is. 
Dr. Szentirmai István köszö-
netét fejezte ki mindazok-
nak, akik bármilyen formá-
ban hozzájárultak a verseny 
sikeréhez. 

Nagy Tamás

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ács Város Önkormányzata, a Kinizsi SC Lovasszakosztálya és a szervezők 
nevében ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik 
önkéntes munkájukkal vagy egyéb támogatással hozzájárultak ennek a 
nagyszerű versenynek a lebonyolításához. Külön köszönjük: Dr. Czunyiné Berta-
lan Judit – fővédnök, Dr. Szentirmai István, Dr. Szalay Gyula, Nagy László - bírók, Csá-
szár Antal - pályaépítő, továbbá: Apagyi Sándor, Balázs Sándor, Balázs Norbert, Balázs 
Sándor, Bartha László, Bartha Bence, Bartha József, Bédi Ákos, Bédi Csaba, Bédi István, 
Bédi János, Bédi Patrícia, Csákány Zsolt, Dosztál József és családja, Dr. Szentirmai Csaba, 
Herceg Miklós – Mocsa, Hokk Ferenc, Karvaj János, Kovács Ferenc és családja, Kovács 
Gabriella, Kovács Gábor – Dad, Katona Balázs, Lőrincz Eszter, Lőrincz Zoltán, Lukács Ist-
ván, Major Tamara, Mészáros László – Kisbér, Molnár Henrik, Molnár József, Nagy Kál-
mán, Nagy Lajos – Nagyigmánd, Nagy Tibor, Patonai József, Peka István, Róka József és 
családja, Szakál Endre, Szakál Ferenc, Szentirmai Polli, Szentirmainé Tóth Mária, Takács 
István, Takács Katalin, Takács Norbert, Takács Péter, Tribold Péter Varga Anikó, Varga 
Zoltán, Vincheim István, Zágonyi Andrea, Ács Város Önkormányzata, Ácsi Concómenti 
Vadásztársaság, Bartók Béla Művelődési Ház, Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok, Boda 
Kft., Büki Kft., Döngölő Kft., Márti virágbolt (Landesz Istvánné), Piskóta kávéház, Ácsi 
Polgárőr Egyesület, Természetjáró Bakancsos Klub, Téglás Kft., Vida Pékség, Volen Kft.
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Áprilisban rendeztük meg 
a mára már hagyomány-
nak mondható „Iskolanyi-
togató” programunkat is, 
melyre szeretettel hívtuk és 
vártuk leendő első osztályos 
tanulóinkat.

Közel negyven kisgyerek ér-
kezett. Rövid köszöntő után 
tájékoztattuk a szülőket az 
iskolánkban folyó munkáról, 

bemutattuk, mi a különbség 
az iskolai és az óvodai élet 
között. Ez alatt az idő alatt a 
gyerekek kézműves-, sport- 
és énekfoglalkozásokon mu-
tathatták be tudásukat és 
ismerkedhettek meg az isko-
lai élettel. Öröm volt látni a 
kíváncsiságtól csillogó szem-
párokat. Hamarosan találko-
zunk az iskolapadban!

G.

2019. április 15-én isko-
lánk 7. és 6. osztályos tanu-
lói Budapestre látogattak a 
Hungexpo Vásárközpontba, 
itt rendezte meg a Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara 
nyolc agrárszakterület orszá-
gos versenyének döntőjét. 

Emellett az Agrár Szakma 
Sztár Fesztiválon húsz agrár-
szakma mutatkozott be pá-
lyaorientációs céllal. A meg-
mérettetések mellett arra is 

lehetőség nyílt, hogy iskolánk 
tanulói bepillantást nyerjenek 
a szakmák kulisszatitkaiba. 
Érdeklődő diákjaink virágot 
ültethettek, húsvéti dekorá-
ciót készíthettek, mézeska-
lácsot díszíthettek, felülhet-
tek a hatalmas traktorokra. 
Kisállatsimogató is várta az 
érdeklődőket, a termékkós-
tolókon pedig ízelítőt kaphat-
tunk az édesipari gyártók és a 
pékek termékeiből.

Dancsné Csöbönyei Csilla

Május 6-án harmadik alkalommal 
rendezték meg a Játék 6árok Nélkül 
vetélkedőt a térség általános iskolás 
diákjainak. 

A csapatok két évvel korábban Bajon talál-
koztak először, majd Almásfüzitő követ-
kezett, idén pedig városi sportcsarnokunk 
adott otthont a rendezvénynek, mivel ta-
valy az ácsi csapat nyerte meg a megméret-

tetést az Azaum Római Táborban. A ver-
senyen Almásfüzitő, Ács, Baj, Dunaalmás, 
Neszmély, Tardos és Vértesszőlős diákjai 
vetélkedtek az elsőségért. A megjelenteket 
a két házigazda, dr. Szentirmai István pol-
gármester és Németh Gyula, a Bartók Béla 
Művelődési Ház igazgatója köszöntötte. A 
beszédek után először minden iskola be-
mutatta saját települését, majd a játéko-
soknak egy tesztet kellett kitölteniük. Arra 

voltak kíváncsiak a rendezők, hogy kik 
ismerik jobban a játékban résztvevő tele-
püléseket. Végül ügyességi feladatok kö-
vetkeztek. Bár az eredményhirdetés során 
kiderült, hogy az első helyen az ácsi diá-
kok végeztek, a szervezők úgy döntöttek, 
hogy jövőre Dunaalmáson rendezik meg 
a versenyt. Az eseményt Popovics György, 
a megyei közgyűlés elnöke is megtisztelte 
jelenlétével.                                N.T./24 Óra
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1964 óta április 11-e, József 
Attila születésnapja a magyar 
költészet napja, erről a nap-
ról idén is megemlékeztünk 
iskolánkban. 

Diákjaink kifüggesztették ked-
venc verseiket iskolánkban és 
városunk különböző pontja-
in. Az alsó tagozatos diákok 
szebbnél szebb költeményeket 
másoltak le és ragasztottak ki 
a városban. Az elsősök az is-
kola folyosóján helyezték el 
verseiket. A csemetékre váró 
szülők érdeklődve olvasták a 
szösszeneteket. A 4. a osztály 

alkotásait a Posta közi zöldsé-
ges vásárlói olvashatták.
Április 11-én nemcsak a versek 
voltak középpontban, hanem a 
zene is. A zeneiskola tanárai és 
tanulói bemutatták hangszere-
iket iskolánk tornatermében.
Felső tagozatos tanulóink sza-
valóversennyel tisztelegtek 
a magyar líra előtt. Volt, aki 
klasszikus, más kortárs költő-
től választott verset. Komoly, 
elgondolkodtató és vidám, 
tréfás versek tették színessé a 
megemlékezést. Az 5-6. osz-
tályosok között 1. helyezést ért 
el Kelemen Bence és Szalóki 

Bodza (ő saját versét szavalta), 
2. lett Farkas Ferdinánd. A 3. 
helyezett Palkó Dóra lett. A 
7-8. osztályosok között 1. he-
lyen Szabó Bence végzett, a 2. 
helyezett Nagy Dorka lett és a 
3. helyen Pulai Laura és Argai 
Amarilla osztozott. Reméljük, 
jövőre még többen kapnak 
kedvet szavalni!
Április 12-én rendhagyó iro-
dalomóra volt az iskola au-
lájában. Az Őrzők nevű duó 
igényes versösszeállítással 
érkezett hozzánk. „Megértük 
az új tavaszot” címmel ismert 
és kevésbé ismert magyar 

költők verseiből hallhattunk 
remek válogatást. Úgy érez-
zük, Gál László előadómű-
vész méltán Latinovits-díjas, 
partnerével, Kreft-Horváth 
Márk zeneművésszel reme-
kül kiegészítették egymást. 
Az összeállítás címe, illetve 
az előadott versek nagyrésze 
arról tanúskodik, hogy fon-
tosnak tartják Cseh Tamás 
örökségét. Elhangzottak még 
többek között József Attila, 
Ady Endre és Reményik Sán-
dor mély lelkületű versei is. 
Gyönyörű előadásnak tapsol-
hattunk. 
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2004-ben alakult újjá tele-
pülésünkön a Kossuth Lajos 
Asztaltársaság. Az évfordu-
lóról április 23-án szűk kör-
ben emlékeztek meg a tagok 
és a meghívottak a Bartók 
Béla Művelődési Ház dísz-
termében. 

Nagy Irén elnök köszöntötte 
a jelenlévőket, aki elmondta, 
hogy 15 évvel ezelőtt, 28 fővel 
alakult újjá az Asztaltársaság, 
amely napjainkban is aktívan 

bekapcsolódik Ács vérkerin-
gésébe. Az összejövetel a Kos-
suth-nóta eléneklésével folyta-
tódott, majd egy perces néma 
csenddel tisztelegtek azok előtt, 
akik már nem lehetnek közöt-
tük. Ezt követően Szűcs Béla 
Albert, Petőfi-díjas újságíró 
emlékezett vissza a kezdetekre, 
majd méltatta a Kossuth Lajos 
Asztaltársaság munkásságát. 
Szűcs Béla Albert kiemel-
te, hogy a társaság rendkívül 
gazdag 15 évet tudhat maga 

mögött, hiszen amit vállaltak, 
azt teljesítették, számos kirán-
duláson vettek részt, emellett 
pedig méltó emléket állítottak 
a város központjában Kossuth 
Lajosnak. „Elismerésre méltó 
az a munka, amit elvégzett az 
ácsi Kossuth Lajos Asztaltár-
saság. Az elért eredmények is 
bizonyítják, hogy ennek a ci-
vil szerveződésnek nemcsak 
múltja van, hanem jövője is” 
- emelte ki Szűcs Béla Albert. 
Ezután Nagy Irén elmondta, 

hogy a tervek között szerepel 
egy tabló elkészítése, amely az 
aradi vértanúkat mutatja be. 
Ezenkívül továbbra is az a cél-
juk, hogy a történelmi esemé-
nyek jobb megismerésének ér-
dekében szakavatott előadókat 
hívnak a rendezvényeikre. Az 
áprilisi összejövetelen a jelen-
lévők Pulai Jánosnak köszön-
hetően összeállítást láthattak 
az elmúlt 15 év emlékezetes 
pillanataiból. 

N.T.

Roma kultúrestnek adott otthont te-
lepülésünk május 4-én a Bartók Béla 
Művelődési Ház nagytermében. 

Az estet a Fekete Virágok hagyomány-
őrző együttes kezdte, akiket a Pécsről 
érkező Khelipeske Rom tánccsoport 
követett, tőlük nagyecsedi és csárdás 
táncokat láthattunk. A csapat szerepelt 
a Fölszállott a páva népzenei tehetség-
kutató műsorában is. Különlegességü-
ket az adja, hogy szeretettel és élvezet-
tel táncolnak, s így mindenki arcára 
mosolyt csalnak. 
Ezután Márkus Gréta, helyi fiatal hölgy 
énekes produkcióját hallhatta az elra-
gadtatott közönség. Gréta részt vett az 
X-Faktor tehetségkutató legutóbbi vá-
logatásán, és most izgatottan várja a tv 
show visszajelzését. Utána Góger Szilárd 
énekes műsora következett, amely olyan 
jól sikerült, hogy a közönség visszatap-
solta néhány dal erejéig. 
A következő percekben Gerencsér Ta-

mara és Nagy Kristóf klarinéton játszott. 
A két fiatal tehetség a klasszikus zenét 
képviselte, egy-egy etűdöt választva mű-
sorának. Ezután az Ácsi Cine Cserhaja 
tánccsoport, Góger Kiara és Kalányos 
Amira következett. A két pici lány fer-
geteges táncelőadást produkált! 
A Tamásiból érkezett Shukaripe hagyo-
mányőrző tánccsoport fáradhatatlanul 
és vidáman betáncolta a színpad minden 
szegletét. Vezetőjük Orsós Mónika, az ő 
személyében egy fantasztikus, szerény, és 
a zene iránt elhivatott asszonyt ismerhet-
tünk meg. A Pári Aranyeső hagyomány-

őrző táncegyüttes már sokadik alkalom-
mal volt a vendégünk, de még mindig 
tudnak újat mutatni a cigánytáncban. 
Bogdán István Medy lelkesen viszi tán-
cosait a fellépésekre, hiszen a fiatalok te-
hetsége, a tánc iránti szeretete méltó arra, 
hogy megmutassák tudásukat. 
Ezt követően Járóka Ferenc előadása 
perdítette táncra az egybegyűlteket, 
majd éjfélkor a régi cigánybálok nagy 
hagyománya, a nagybőgőtemetés kö-
vetkezett. 
Az estet a Győrből érkező Gulio és zene-
kara muzsikálta végig. Ifj. Járóka Sándor 
is énekelt nekünk, a hangja mindenki-
nek a szívéig ért. 

Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen 
formában hozzájárult az est létrejöt-
téhez! Köszönjük több ácsi üzletnek is 
a tombolafelajánlásokat, és a Bartók 
Béla Művelődési Ház dolgozóinak ön-
zetlen segítségét!

Markó renáta
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Valamikor kora tavasszal 
érkezett a hír, hogy a Ma-
gyar Televízió tőlünk köz-
vetíti a nagypénteki isten-
tiszteletet. Nem is értettük, 
hogy kerültek ide, és mi is 
lesz ez pontosan. Hamaro-
san jelentkeztek a televí-
zió munkatársai, helyszíni 
szemlét tartottak, megbe-
széltük a fő tudnivalókat. 

Miután időközben az isko-
la udvara építkezési területté 
vált, meg kellett oldanunk a 
közvetítőkocsi, az antenna, 
a világosítók, a hangosítók 
járműveinek elhelyezését. A 
parókia udvarából és a temp-
lomdombból lett „felvonulási 

terület.” A templomban több 
kamerát és lámpát helyeztek 
el, térmikrofonokkal igyekez-
tek megfelelőbbé tenni a han-
got. Először úgy tudtuk, hogy 
késleltetett adás lesz, vagyis 
nálunk tíz órakor kezdődik, 
és majd 11 órakor sugározzák, 
de a végén kiderült, hogy élő 
egyenes közvetítés lesz. 
Nagy izgalommal készültünk, 
és reméltük, hogy sokan el-
jönnek majd, hiszen nem 
mindegy, milyen képet mu-
tat a templom: üresek a pa-
dok, vagy szépen tele vannak. 
Nagypénteken megnyugod-
va és örömmel láttuk, hogy 
sok testvérünk, gyerekek és 
felnőttek egyaránt jöttek, és 

szépen megtelt a templom 
földszinti része. (A karzatokat 
a televíziósok kérésére ezúttal 
nem használtuk.) 
Amikor a lelkészeket bevezető 
operatőr intett, hogy kezdődik, 
a sok izgalom egyszerre elmúlt, 
és igazi istentiszteleti lég-
kör alakult ki a templomban. 
Mindazok, akik részt vettek a 
liturgiában, a szolgálatban, a 
Lélek erejével feltöltve álltak 
a kamera elé. Nagy szó, ha egy 
település, egy gyülekezet be-
mutatkozhat a médiában, kü-
lönösen a Duna Televízióban, 
amelyről tudjuk, hogy Európa 
számos országában fogható. 
Mindezek kiegészítéseképpen 
a Református magazin című 

televíziós műsor egy riportfil-
met is készített a gyülekezetről 
(ez virágvasárnap került adás-
ba), valamint a Reformátusok 
Lapja című országos hetilap is 
közölt egy riportot az ácsi gyü-
lekezet életéről. 
Reméljük, nem csak a refor-
mátusok, de a város minden 
lakója átérezte, hogy ez a 
megtiszteltetés neki is, róla 
is szól. A gyülekezet vezetői 
nevében szeretnék minden-
kinek köszönetet mondani, 
aki imádságával, munkájával, 
jelenlétével közreműködött a 
nagypénteki istentisztelet elő-
készítésében és ország-világ 
elé tárásában.

Gerecsei zsolt

Április 14-én, virágvasárnap délután 
a városi Bartók Béla Művelődési Ház 
nagyterme várta mindazokat, akik elfo-
gadták a református gyülekezet meghí-
vását. A templomdombon álló, korábbi 
iskola felújítási munkálatai miatt nem 
tudtuk ott szervezni az alkalmat, ezért 
volt ez a rendhagyó helyszín. A művelő-
dési ház dolgozói önzetlenül segítettek, 
hogy mégis együtt tölthessük ezt a szép 
ünnepet.

Az érdeklődők már a terembe való belé-
péskor érezték a különös légkört. A szín-
padon ugyanis egy szép bábparaván ma-
gasodott, előadást, mesejátékot ígérve. A 
színpad előtt elhelyezett padok, székek, 
szőnyegek hamar megteltek szülőkkel és 
gyerekekkel. Mielőtt a függöny felgördült, 
a lelkész köszöntötte a megjelenteket, és 
elmondta, hogy mit ünneplünk virágva-
sárnapon. Később mindenki megnézhette 
a nagyhét eseményeit összefoglaló maket-
tet, mely Jézus bevonulását Jeruzsálembe, 
az utolsó vacsorát, Jézust a főpap udvará-

ban, a nagypénteki keresztet és a húsvét 
eseményeit mutatta be. Majd szólt arról 
is, hogy EFOP pályázaton, „Hittel Ácsért” 
címmel nyert a gyülekezet és a Természet-
járó Bakancsos Klub közös programsoro-
zata. Ez az első, a pályázat keretén belül 
megszervezett alkalom, amelyet reménye-
ink szerint még sok követ majd. 
Végre szétnyílt a bábszínház függönye. 
A komáromi Kemence Egyesület tagjai 
a Zöld Péter című mesejátékot adták elő. 
Meghatottan hallgattuk a bábozó gyere-
kek szép énekét, rácsodálkoztunk biztos 
és kifejező mesemondásukra. A bábelő-
adás után munkaasztalok várták a gyere-
keket és felnőtteket. Landeszné Márti és 
Tóthné Zsuzsa sok-sok ötlettel segítette 
azokat, akik asztali díszeket, ajtókopog-
tatót, apró ajándékokat szerettek volna 
készíteni. Lehetőség nyílt arra is, hogy 
tojást fessenek a gyerekek. Igyekeztünk 
hagyományos festékanyagokat használni: 
hagymahéjat, céklát. A megfestett tojáso-
kat különböző módszerekkel, kreatívan 
díszítették az ügyes kezek. 

Akik közben megéheztek, megszomjaz-
tak, azokat a gyülekezet asszonyai látták 
vendégül zsíros kenyérrel, teával, üdítővel, 
illetve a résztvevők által készített sütemé-
nyekkel. A program célja az volt, hogy ha-
sonlóan a korábbi évekhez, a húsvét előtti 
vasárnapon lehetőséget adjunk arra, hogy 
a szülők és a gyerekek, a gyülekezet tagjai 
vagy akár a gyülekezethez nem tartozók is 
keresztyén tartalommal teljes közösség-
ben készülhessenek az ünnepre. Köszö-
netünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
segítették az alkalom létrejöttét.

Gerecsei zsolt
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Ez az a keresztség, amit Jézus 
mennybemenetele előtt megígért. 
Krisztusnak, aki meghalt az embe-
rek megváltásáért, joga van ezt a 
legnagyobb ajándékot megadni övé-
inek, és ezt az ajándékot újítja meg 
és teszi teljessé a Szentlélek pünkös-
di kiáradása. 

Nem bensőséges, kis körben, mint 
húsvét estéjén, hanem ünnepélyesen, 
nagy tömeg szeme láttára. Ez a for-
ma is jelzi, hogy a Szentlélek nem a 
kiváltságosok ajándéka, hanem min-
denkire kiárad, ahogy Krisztus is 
mindenkiért halt meg, támadt föl és 
ment a mennybe. 

A húsvéti misztérium csúcspont-
ját tehát nemcsak a Föltámadás és a 
Mennybemenetel jelenti, hanem an-
nak záróaktusa, a pünkösd is. Amikor 
a kevélységtől hajtott emberek, szinte 
kihívva Istent fel akarták építeni a hí-
res bábeli tornyot, nem értették többé 
egymás szavát. 

A Szentlélek leszálltakor pontosan 
ennek a fordítottja történik. A nyel-
vek összezavarodása helyett a nyelvek 
adománya lehetővé teszi a „minden 
népből való” emberek közötti megér-
tést. A különféle országokból jött em-
berek nem különülnek el egymástól, 
hanem összeolvadnak. Ez a Szentlélek 
alapvető műve: egységet teremt. 

A Vigasztaló azért árad ki a szívek-
be, hogy a különböző emberekből és 
népekből egyetlen népet kovácsoljon 
össze: Isten népét, amelyet a szeretet 
tart össze. A pünkösdkor megkez-
dődött nagy műnek az a célja, hogy 
megújítsa a föld színét, amint egy na-
pon megújította az apostolok szívét 
is: szétzúzta a zsidósághoz társított 
gondolataikat, és elindította őket az 
egész világ meghódítására, fajra és 
vallásra való tekintet nélkül. 

A nyelvek adománya révén konkrét 
módon is lehetővé tette, hogy az ős-
keresztény egyház nagyobb gyorsa-

sággal hódíthasson teret. A szeretet 
nyelvét mindenki megértette: tudó-
sok és tudatlanok, hívők és hitetlenek 
egyaránt. Ezért van szüksége az egész 
Egyháznak és minden egyes hívőnek 
a pünkösdi megújulásra. Bár a Szent-
lélek jelen van, mégis így kell imád-
kozni: 

„Jöjj, Szentlélek, Úristen, áraszd reánk 
teljesen mennyből fényességedet!” 

A húsvét után ötven nappal elérkező 
pünkösd nem egyetlen, lezárt epizód, 
hanem az egyházban folyamatosan 
munkálkodó valóság. A Szentlélek 
már ott van a megkereszteltekben, és 
jelenléte által ébreszti fel bennünk a 
vágyat, hogy még nagyobb teljesség-
gel fogadjuk be. 

E gondolatokkal kívánom az Olvasók-
nak és Szeretteiknek a Teremtő Szent-
lélek segítő ajándékait a pünkösdi ün-
nepen és életük minden napján!

Dr. Szalai Gábor plébános

„Az Úr Lelke betölté a földkerekséget: és aki mindeneket összetart, annál van a Szónak 
értelme, alleluja!” Eme, a Bölcsesség könyvében meghirdetett esemény pünkösd napján 
történt, amikor az apostolokat és a velük lévőket „eltöltötte a Szentlélek, és különböző 

nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket”. 
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A Természetjáró Bakancsos Klub  im-
már 14. alkalommal rendezte meg a Föld 
napi túrát. Az elmúlt évekhez hasonló-
an most is az Ács-Nagyigmánd közötti 
útvonalra esett a választásunk. Ennek 
több oka is van, az egyik, hogy Ácsról a 
Zichy-kastély elől tudunk indulni, a má-
sik, hogy Nagyigmándon az ottani hús-
bolt tulajdonosa már 5. éve lát vendégül 
minket mindenféle földi jóval. Végül, de 
természetesen nem utolsósorban az ácsi 
lovasok hazaszállítanak bennünket, ami 
hatalmas élmény gyermeknek és felnőtt-
nek egyaránt.

A Föld világnapjához legközelebb eső 
szombat az idei évben április 20-a volt. 
Ragyogóan sütött a nap, húsvét előtt 
voltunk egy héttel. Talán ez, talán vala-
mi más lehetett az oka, hogy rengetegen  
jöttek el. Mindig izgulunk kicsit, hogy 
vajon lesz-e sikere a munkánknak, vagy 
csak mi fogjuk jól érezni magunkat… Hát 
ezúttal sikeres volt a szervezés, a jelenléti 

íveket 142-ig írtuk alá, és többen jelezték, 
hogy már nem volt több hely a papíron, 
ezért elnézést kérünk, de közben nagyon 
örültünk annak, hogy ilyen sokan va-
gyunk egy olyan rendezvényen, ahol mo-
zogni is kell, ahol a cél Földünk védelme, 
az erre irányuló tevékenységek terjeszté-
se, az egészséges életmód, ezen belül is a 
szabadidős mozgásformák népszerűsíté-
se. Mi a gyalogláson és az ismeretterjesz-
tésen keresztül szeretnénk elérni mind-
ezt. A Zichy-kastély elől vágtunk neki a 
túrának, a Concó-patak mellett elsétál-
tunk a Concóháti kastélyig, itt tartottuk 
az első pihenőt. A kastély sajnos nincs túl 
jó állapotban. A Concó gázlója mellett 
haladtunk tovább a napóleoni erődig, 
majd az autópálya hídja alatt áthaladva 
érkeztünk meg a csémi-hegyi forrásig, 
ahol nagyon finom, tiszta, hideg vizet 
kóstolhattunk. Utána irány a Bableves-
hegy, ahol megnéztünk még egy erődöt, 
majd a kilátóból körbepillanthattunk a 
Kisalföldön. Utunkat a nagyigmándi ha-

lastavak mellett folytattuk, ahol manga-
licákat etethettünk, és rengeteg madarat 
láttunk. Végül beértünk Nagyigmándra, 
ahol Nagy Lajosnak köszönhetően már 
várt bennünket a lakoma. Miután be-
lakmároztunk, az Ácsi Lovasoknak kö-
szönhetően fogatokon érkeztünk meg a 
célhoz, a Piskóta kávéházba, ahol min-
denki a cukrászda vendége volt egy fa-
gyira. Kellemes napot tölthettünk együtt. 
Hálásan köszönjük a támogatóinknak, 
és külön köszönet a nagyigmándi tavak 
melletti föld tulajdonosának, hogy meg-
engedte, hogy áthaladjunk a birtokán.

Tóth János

Fél éven belül másodszor 
látogatott el településünkre 
Müller Nándor író, aki két 
könyvét és egy lenyűgöző ter-
mészetfotó-összeállítást ho-
zott magával.

Szép számban gyűltek össze ér-
deklődők április 10-én a Bartók 
Béla Művelődési Ház könyvtá-
rában, ahol Müller Nándor író 

és természetfotós mutatta be 
két kötetét, a „Barangolások a 
Vértesben és a Gerecsében”, va-
lamint a „Négy évszak a Vértes-
ben és a Gerecsében” címűeket. 
„Előbbi egy turisztikai könyv, 
amely sétákat, kirándulásokat, 
bakancsos túrákat mutat be a 
két tájegységen. Ez azt jelen-
ti, hogy 20 séta, 28 kirándulás 
és 8 bakancsos túra található  

a kiskönyvben. Ez egy zseb-
könyv, amely kimondottan 
turistáknak készült. Az utóbbi 
pedig egy exkluzív fotóalbum, 
amely a legjobb felvételeket 
tartalmazza. Csaknem 300 
kép van mindkét kiadvány-
ban” -  mondta Müller Nándor.   
A kiadványok megrendelhe-
tők a www.turakonyvek.hu  
oldalon.                                  N.T.

Az esemény támogatói voltak: Széchenyi 2020 program EFOP 1.3.7-17-2017-00208,
Ács Város Önkormányzata, Nagy Lajos nagyigmándi húsboltja, Piskóta kávéház, Ácsi Kinizsi Lovas-szakosztálya.
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A komáromi alközpont harmadik éve 
az ácsi Városi Sportcsarnokban rendezi 
meg a Bozsik-program összes téli for-
dulóját az Ácsi Kinizsi utánpótlás szak-
ágának segítségével. Sikeres rendezése-
inknek köszönhetően idén már egy-egy 
tavaszi fordulót is rendezhettünk a Kini-
zsi Sporttelepen. 

Az U11-13-as és az U7-U9-es korosztályú 
labdarúgók tornái a mostoha időjárás elle-
nére is nagy sikerrel zajlottak le. A Kinizsi 
pálya jól vizsgázott, hiszen két, igazán jól 
előkészített pályán játszhattak az utánpót-
lás labdarúgók.

Mindig is tudtuk, hogy gyerekeink rend-
kívül elkötelezettek a foci iránt, és azt is, 
hogy a szülők támogatóak, de akkor is 
elképzelhetetlen mértékű segítséget nyúj-
tottak számunkra a nagy napon. Szom-
bat reggel hétkor a szülők jókedvűen 
előkészítették a pályát, a gyerekek pedig 
a rossz, esős idő ellenére egy nagyon jó 
játékot mutattak be.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, a 
gyerekeknek pedig még sok hasonló él-
ményt kívánok a Kinizsi pályán!

Németh Gyula
utánpótlás szakágvezető

A Magyar Professzionális 
Erőemelő Liga Országos 
Bajnokság mezőkeresztesi 
állomásán nėgy új országos 
rekordot ért el Bazsó Móni-
ka és Eck Ernő. 

Fényesen csillogó érmekkel 
és serlegekkel tértek haza. 

Hat országos kategóriagyő-
zelmet ünnepelhettek, és hat 
abszolút első helyet szereztek. 
A felkészülés azonban egy 
percre sem áll meg, ugyanis 
két hét múlva, a GPC Euró-
pa-bajnokságon is indulnak.  

Nagy T. 

A Fouetté Ritmikus Gim-
nasztika Sportegyesület meg-
hívásos barátságos versenyt 
rendezett áprilisban a Városi 
Sportcsarnokban. A szerve-
zők által Butterfly Cupnak 
elkeresztelt II. Fouetté Kupán 
öt egyesület csaknem százöt-
ven versenyzője vett részt. 

Az országos döntők már el-
kezdődtek, így ez remek lehe-
tőség volt a versenyzők számá-
ra, hogy felmérjék tudásukat. 
Papp-Závoczky Georgina sze-
rint nagyon szép gyakorlato-
kat láthattunk, kevés rontás-
sal. Azt is hozzátette, hogy a 
versenynek több ácsi indulója 
is volt, akik mind eredménye-
sen szerepeltek.

Csapateredmények: 
Nagy-Herczeg Tiara, Rigó Szofi, 
Szabó Lara, Tóth Vivien - 2. he-
lyezés
Edvy Gvendolin, Nagy Fruzsina, 
Rózsási Dominika, Tóth Mercé-
desz - 1. helyezés (labda)

Egyéni eredmények: 

Művészi torna kategória: 
Rigó Szofi - ezüst minősítés 
(2011-es születésűek)

Szabadidősport kategória:
Nagy Réka - 1. helyezés (2011-
es születésűek)
Edvy Gvendolin - 1. helyezés - 
szabad gyakorlat, 2. helyezés 
- karikagyakorlattal (2009-es 
születésűek)
Tóth Mercédesz - 4. helyezés, 
2. helyezés - karikagyakorlat 
(2006-os születésűek) 

Versenysport kategória:
Nagy Fruzsina - 1. helyezés - 
szabad gyakorlat, 2. helyezés 
- karikagyakorlat (2009-es szü-
letésűek)

Edzők, felkészítők: Polgárné 
Ónódi Mónika és Papp-
Závoczky Georgina. A gyerekek 
felkészülését Auxner Petra is 
segítette.                           P.z.G.

HELYREIGAZÍTÁS! 
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy az Ácsi Hírek 2019. 
áprilisi számának 9. oldalán Koszorúzás című keretes írá-
sunkban tévesen tettük közzé a koszorúzók és szervezetük 
megjelölését.  Ezúton közöljük, hogy Sörtély Miklós kizárólag 
a Kárpát-medencei Nemzetőrség nevében helyezett el koszo-
rút a megemlékezésen, amely civil szervezet, ily módon min-
den párttól és párttevékenységtől elhatárolódik. A tévedésért 
szíves elnézését kérjük!
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A nemrég Mezőkeresztesen megrendezett Ma-
gyar Professzionális Erőemelő Liga Kupán járt 
Eck László és ifjabb Eck Ernő. A Kassák KLUB 
KSE versenyzői – az Eck Clan – ismét magyar 
bajnokok lettek.

Eck László EQ felhúzás, Open korcsoport – 100 
kg-os kategóriában I. helyen végzett, valamint EQ 
felhúzás, Masters1 korcsoport – 100 kg-os kategó-
riában szintén I. helyen végzett.
Ifjabb Eck Ernő - EQ felhúzás, Open korcsoport-
ban – 90 kg-os kategóriában I. helyen végzett.
A versenyzők ezúton is köszönik mindenkinek, 
aki gondolt rájuk és szorított értük.
Eck László következő megmérettetése a tiszakécskei 
Európa-bajnokság lesz, ifjabb Eck Ernő pedig ké-
szül az őszi világbajnokságokra.                        N.T.

HOrGÁSzVErSENY!
Az Ács és Környéke Horgászegyesület 
2019. június 1-jén, szombaton

a „Horgász Nap” alkalmából 
horgászversenyt rendez  

tagjai részére a Malom-tavon!
Napirend:

- 6:30-7:30 Nevezés (a helyszínen)
- kb. 7:40 Eligazítás, helysorsolás,  

majd a kisorsolt helyek elfoglalása
- 8:30-12:30  Verseny
- 13:00 Eredményhirdetés, díjkiosztás

Az eredményhirdetés után az egyesület 
szeretettel vár minden versenyzőt ebédre!

Nevezési díj: felnőtteknek 1500 Ft, 
gyermekeknek és ifiknek ingyenes!

Mindenkit szeretettel várunk!
a vezetőség

Április 20-án húsvéti lövészversenyt 
rendezett az Ácsi Kinizsi Sport Club 
Sportlövész szakosztálya, a nemrég 
nyílt szabadtéri lőtéren. 

Pok András, a lőtér vezetője elmond-
ta, hogy a Tojáslövő kupa egy olyan 
szabadidős és baráti esemény volt, 
amely a sportlövészet minél szélesebb 
körben történő megismertetését szol-
gálta. A megmérettetést több kategó-
riában, több fegyvertípussal és játékos 
céltáblákat használva rendezték meg. 
Az eseményen légpuskával, légpisz-
tollyal, kis és nagy kaliberű puskával 
is lőhettek kicsik és nagyok egyaránt. 

A céltáblák ezúttal nyuszi-, tojás- és 
csibeformájúak voltak, ezekre kellett 
célozniuk a résztvevőknek. A szer-
vezők főként gyakorlott lövészeket 
vártak, de bárki belekóstolhatott a 
versenyzésbe, és kipróbálhatta magát. 
Mindenki számára fontos feltétel volt 
a fegyelem és a szabályok betartása, 
hiszen ez egy veszélyes sport. Pok 
András azt is elmondta, hogy verse-
nyeken kívül is várják az érdeklődő-
ket. „A rendezvényeinkről és a lőtér 
használatáról az ácsi lőtér Facebook-
oldalán tudhatnak meg többet” - tette 
hozzá a lőtér vezetője.

Nagy T.

A 3. orvosi rendelőben (Ács, Deák Fe-
renc utca 25.) 2019. június 1.-július 
31. között dr. Péntek Zsuzsanna 
doktornő az alábbiak szerint fogadja 
a betegeket:

Hétfő: 12:00 – 14:00
Kedd: 12:00 – 14:00
Szerda: 9:00 - 11:00

Csütörtök: 12:00 – 14:00
Péntek: 12:00 – 14:00

A labdarúgó pályafutásodat az 
Ácsi Kinizsi serdülő csapatá-
ban kezdted. Gyorsan kitűntél 
a tehetségeddel társaid közül. 

Annyira, hogy az ifi csapatban 
nem volt időd bemelegedni, 17 
évesen már a felnőttek között 
rúgtad a labdát. Felejthetetlen 
bemutatkozásod olyan jól sike-
rült, hogy azonnal kettő góllal 
járultál hozzá a győzelemhez.
Természetes, hogy a tehetsé-
gednek hamar híre ment me-
gyeszerte. Az akkor NB-I-es 
Tatabánya leigazolt ifi csapa-
tához. A Tatabányán töltött 
időszak után szíved visszahú-
zott az anyaegyesületedhez.
Örömmel jöttél és örömmel 

vártunk vissza. Számtalan si-
keres megyei I. osztályú mér-
kőzés, többnyire örömmel, ke-
vésbé bánattal. Pályafutásod 
csúcsát jelentette a megye I. 
bajnokaként NB III-as szerep-
lés. Ezután újra a Megyei Baj-
nokság következett. Itt már At-
tila testvéreddel riogattátok az 
ellenfeleiteket. Pályafutásod, 
ahol kezdődött, az Ácsi Kini-
zsiben, ott is fejeződött be. 
A labdarúgópályán kívül a 
munkában is megálltad a 
helyed. Előbb, megszűnéséig 

az Ácsi Cukorgyárban, majd 
ezt követően a Hartmann  
Hungary Kft.-nél dolgoztál, 
ahol közvetlen munkatársak 
voltunk. Soha semmilyen pa-
nasz nem volt munkádra, így 
mindenképpen nagyon fájó 
számunkra elvesztésed.

Emléked kegyelettel meg-
őrizzük, békés, örök nyugal-
mad legyen, a hátramara-
dottaknak lelki megbékélés 
adassék!

Szili Béla
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Ács Város Önkormányzata és a Bar-
tók Béla Művelődési Ház és Könyv-
tár fotópályázatot hirdet ácsi lako-
sok számára az alábbiak szerint:

Pályázók köre: 
Minden 7 év feletti ácsi lakos pályáz-
hat, aki szeret fotókat készíteni. A 
pályázatra elsősorban amatőrök je-
lentkezését várjuk. Elbírálás korosztá-
lyonként.

Kategóriák: 
- 7-10 éves korosztály
- 11-14 éves korosztály
- 15-18 éves korosztály
- 18 év felettiek 

A pályázat témája: 
Az ácsi természet. Olyan fotókat vá-
runk, amelyeket Ácson vagy Ács kör-
nyékén készítettek és a természet ihle-
tett. A fotó ábrázolhatja a növény- és 
állatvilágot, a természeti értékeket, 
vagy egy-egy jól elkapott pillanatot a 
természetben (naplemente, tájkép).

A pályázat részletei: 
Készítés módja: a képek készülhetnek 
telefonnal, valamint digitális vagy tü-
körreflexes fényképezőgéppel is. Mi-
nimális szerkesztés, retusálás elfoga-

dott, de fotómontázsokat, internetről 
letöltött képeket, nem saját munkát 
nem fogadunk el! 

Minden pályázó max. 1 db fotóval pá-
lyázhat, amelyet a jelentkezési űrlap 
kitöltésekor kell felcsatolni és elkülde-
ni a jelentkezési űrlappal együtt. 

A fotó csak eredeti méretű, nagy fel-
bontású JPG formátumú fájl lehet! 
Facebookról letöltött kép nem jó! Ha 
telefonnal készített képpel szeretnél 
nevezni, akkor először töltsd le a te-
lefonodról a számítógépre, és onnan 
csatold az űrlaphoz! 

Bármilyen kérdés, kérés esetén a  
06 20 2558010-es telefonszámon tu-
dunk segíteni.

Jelentkezés: 
Jelentkezni kizárólag online lehet a 
www.acskonyvtar.hu/fotopalyazat 
oldalon lévő űrlap hiánytalan kitölté-
sével és a fotó csatolásával! 

Jelentkezési határidő:
2019. augusztus 20. 

Zsűrizés: 
A beérkezett fotókat szakmai zsűri 

fogja elbírálni. A legjobb alkotásokból 
kiállítás nyílik a szeptemberi Városi 
Vigasságok keretén belül. A szakmai 
zsűri mellett közönségszavazást is in-
dítunk a Facebookon. 

Közönségszavazás: 
2019. augusztus 26. - szeptember 6. 

A zsűri tagjai: 
Tarr Gergő – természetfotós, a Győri 
Fotóklub tagja
Mészáros Mátyás – fotóriporter,  
Év sajtófotója 2014.
Havasi Melinda – fotós
Varga Zsuzska – programszervező,  
a művelődési ház munkatársa
Nyéki János – fotós, az ácsi önkor-
mányzat munkatársa
Nagy Tamás – fotóriporter, újságíró

Díjazás: 
Kategóriánként az első három helye-
zett kerül díjazásra. A zsűri emellett 
különdíjat is odaítélhet, illetve a kö-
zönség szavazatai szerinti legnépsze-
rűbb alkotás is különdíjban részesül.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a  
pályázó hozzájárul, hogy az általa készített  
fotót a szervezők kiállítás céljára, valamint 
a pályázathoz kapcsolódó tevékenységekhez  
felhasználhatják. 

www.acskonyvtar.hu/fotopalyazat


