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Beszámolók, rendeletalko-
tások, felújítások – egyebek 
közt ezek szerepeltek a máju-
si testületi ülés napirendjén.

Legutóbb május 30-án ült ös�-
s�e városunk képviselő-tes-
tülete a polgármesteri hivatal 
nagytermében, ahol s�ámos 
napirendi pontról döntöttek. Dr. 
S�entirmai István a� ülés elején 
elős�ör ismertette a jelenlévők-
kel és a televí�ióné�őkkel a két 
ülés kö�ötti idős�akban történt 
fontosabb eseményeket, inté�-
kedéseket, valamint a lejárt ha-
táridejű határo�atok végrehaj-
tását. A polgármester egyebek 
kö�t elmondta, hogy rendkívüli 
ülésen döntött a testület arról, 
hogy árajánlatokat kér be a Ba-
golyvár talajnedvesség elleni 
ví�s�intes fals�igetelésére. A 
legkedve�őbb ajánlatot adó HPS 
HIO-protection system Műem-
lékvédelmi Kft.-vel írták alá a 
s�er�ődést, 9.080,50 euró ös�-
s�egben. A munkálatokat május 
20-án meg is ke�dte a cég. 
Májusban elindult a� illegális 
hulladék öss�egyűjtése kül- és 

belterületen egyaránt. Több 
helyre helye�tek ki konténere-
ket, például a Zöldme�ő sorra, 
a Gyümölcstáro�óho�, a Ho-
moks�őlőbe, a Cukorgyár mö-
götti területre. A� önkormány-
�at inté�ményeinek dolgo�ói, 
valamint civilek töltötték meg 
e�eket a� öss�egyűjtött s�e-
méttel. Külön kös�önet illeti 
a� Ácsi Városga�da Nonprofit 
Kft. dolgo�óinak munkáját. 
A folytatásban több bes�ámo-
lót is elfogadtak a képviselők, 
egyebek kö�t a� Ácsi S�oci-
ális Alaps�olgáltatási Kö�-
pont, a Komáromi Hivatásos 
Tű�oltóparancsnokság és a� 
Ács Városga�da Nonprofit 
Kft. 2018. évi tevékenységé-
ről s�ólót. A testület döntött 
a� előirány�at módosításáról 
és a �árs�ámadásról is. A kép-
viselők e�után megs�ava�ták 
a� új s�ociális térítési díja-
kat, amely értelmében nem 
emelkedtek a� árak a koráb-
biho� képest, majd új me�ő-
őri rendeletet alkottak. Erre 
a�ért volt s�ükség, mert sok 
esetben 7-8 éve benyújtott 

bevallások alapján történt a 
me�őőri járulék kivetése. A 
2007 óta hatályos rendelet 
alkalma�ása során öss�egyűj-
tött tapas�talatok alapján: a 
me�őőri járulék egys�erűbb 
kivetése és bes�edése, a vál-
to�ások naprakés� nyomon 
követhetősége érdekében 
céls�erű volt új rendelet elfo-
gadása, a járulék öss�egének 
válto�atlanul hagyása mel-
lett. A me�őőri járulék mér-
téke marad a 27/2007. (III. 
29.) s�ámú önkormány�ati 
rendelet 3. § (1.) beke�dése 
értelmében 1000 Ft / év hek-
táronként. 

A grémium e�után rendeletet 
alkotott a kö�területen törté-
nő s�es�esital-fogyas�tás kor-
láto�ásáról, majd ingatlanok 
értékesítéséről s�ava�tak a 
képviselők. A testületi ülésen 
a� is kiderült, hogy a kö�eljö-
vőben megújul a� Ácsi S�oci-
ális Alaps�olgáltatási Kö�pont 
tetős�erke�ete, valamint a� 
Ács Bóbita Óvoda rés�leges 
felújítása is megke�dődött. A 
testületi ülés e�után �árt rés�-
s�el folytatódott, ahol a lakás-
ho� jutók önkormány�ati tá-
mogatásáról és lakásügyekről  
s�ava�tak a városatyák.

Nagy Tamás

Ács Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete új rendeletet fogadott el 
a májusi testületi ülésen, a szeszes ital 
közterületen történő fogyasztásának 
korlátozásáról.

Ács Város Önkormány�atának Képviselő-
testülete a� Alaptörvény 32. cikk (2.) be-
ke�désében megállapított eredeti jogalko-
tói hatáskörében, a� Alaptörvény 32. cikk 
(1.) beke�dés a) pontjában meghatáro�ott 
feladatkörében eljárva a követke�őket 
rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Ács város kö�iga�-
gatási területére terjed ki. 
2. § A rendelet alkalma�ásában:
1. kö�terület: a s�abálysértésekről, s�a-
bálysértési eljárásról és s�abálysértési 
nyilvántartási rends�erről s�óló 2012. évi 

II. törvény 29. § (2.) beke�dése s�erinti 
kö�terület;
2. s�es�es ital: a kereskedelemről s�ó-
ló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § (23.) a) 
pontja s�erinti s�es�es ital;
3. alkalmi rende�vény: a kereskedelmi te-
vékenységek vég�ésének feltételeiről s�óló 
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § a) 
pontja s�erinti alkalmi rende�vény.
3. § (1) A (2.) bekezdésben foglalt kivéte-
leken kívül tilos szeszes ital fogyasztása az 
e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi 
belterületi közterületen.
(2) Kivételt képe�nek a� (1.) beke�dés ren-
delke�ése alól:
a)  a kereskedelemről s�óló 2005. évi 
CLXIV. törvény s�erinti vendéglátó ü�let-
nek érvényes kö�terület-has�nálati enge-
déllyel vagy megállapodással rendelke�ő 

vendéglátóipari teras�a, vendéglátóipari 
előkertje nyitvatartási időben,
b) a� engedéllyel s�erve�ett és engedéllyel 
rendelke�ő alkalmi rende�vények kö�te-
rületnek minősülő helys�ínei, a rende�-
vény ideje alatt,
c) minden év első és utolsó napja. 
4. § E� a rendelet 2019. július 1. napján lép 
hatályba.
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Kulturális, turisztikai célok 
megvalósítására, közös ren-
dezvény megszervezésére és 
eszközbeszerzésre pályázunk, 
összefogva a felvidéki Madar 
községgel.

A májusi testületi ülésen dön-
tött a képviselő-testület, hogy 
a felvidéki Madar kö�séggel a� 
Interreg Kisprojekt Alap pályá-
�atai kö�ül a� 1. és a 4. tengely 
keretében kö�ösen kíván tele-
pülésünk pályá�atot benyúj-
tani. A két település két kö�ös 
pályá�atot nyújt be, mindkét 
esetben a maximális 50.000-
50.000 euró támogatási ös�-
s�egben, tehát mindkét önkor-
mány�at 25.000-25.000 euró 
támogatást igényelne. E�en 
felül még a 15 % önrés� ös�-
s�ege, pályá�atonként - amely 
3.750 euró -, tehát a fejles�tés 
teljes öss�ege 28.750-28.750 
euró lehet.
A pályá�at megírására kértünk 

ajánlatot a Vág−Duna−Ipoly 
Regionális Társulástól. A pá-
lyá�atírás díja pályá�atonként 
1.500 euró, amelyet kö�ösen fi-
�etnénk. E�t még sikeres pályá-
�at esetén 3 % sikerdíj terheli.  
A� 1. tengely, vagyis a kulturá-
lis, turis�tikai célok megvaló-
sítása felhíváson a kismo�dony 
és a 100 má�sás kocsi felújítá-
sát terve�i a� önkormány�at, 
kiegés�ítve megvilágítással és 
kamera telepítésével. A hatá-
ron átnyúló hatást erősítve a� 

átadó ünnepségre meghívja 
városunk a madari ve�etőket, 
civileket és a� érdeklődő lakos-
ságot.  A pályá�at rés�eként két 
nagyméretű, kétoldalas, négy 
nyelvű információs táblát is ki-
állítana a városve�etés, illetve 
a� ácsi cukorgyár alapításának 
150. évfordulója tis�teletére 
a� alapító mells�obrát kés�ít-
tetnék el. Emellett a program 
rés�eként tájéko�tató kiadvány 
megjelentetését is terve�ik. A 
4. tengely, vagyis egy kö�ös 

rende�vény megs�erve�é-
se, es�kö�bes�er�éssel című 
pályá�atból a jövő évi Ács-
Kapocs 2020 rende�vény való-
sulna meg. A városve�etés erre 
meghívná a felvidéki partner-
települések érdeklődő lakossá-
gát: Csallókö�aranyos, Madar, 
S�entpéter, Gúta települések-
ről, illetve a� erdélyi Olas�-
telki testvértelepülés képvise-
lőit is. Emellett a rende�vény 
lebonyolításáho� 400 darab 
rakásolható s�éket, 50 darab 
rakásolható as�talt, 10 darab 
kör alakú as�talt és 30 darab 
sörpad garnitúrát s�ere�ne be 
a� önkormány�at. A projekt 
rés�e továbbá a rende�vény le-
bonyolításáho� s�ükséges elő-
kés�ítési és nyomdai költségek, 
valamint PR termékek, s�ín-
pad, hangosítás, áramkiépítés 
bi�tosítása, nívós előadó meg-
hívása, catering s�olgáltatással, 
mindöss�esen 28.750 euró ér-
tékben.                                 N.T.

A polgármester elmondta, hogy 
a� önkormány�at által benyúj-
tott támogatási kérelmet tavaly 
elfogadták, így több mint 150 
millió forint forrásho� jutott a 
város. Ennek keretében ti�enkét 
önkormány�ati tulajdonú bérla-
kás újul meg csaknem 53 millió 
forintért, valamint a lakások be-
rende�ése is kicserélődik, mint-
egy 18 millió forint értékben 
- emelte ki a városve�ető. Ho��á-
tette: e� a fiatalok életke�déséhe� 
nagy segítség, his�en Ácson a 
hiánys�akmákban dolgo�ó 18 és 
35 év kö�öttiek pályá�hatnak, és 
még lakbért sem kell fi�etniük. 
– Ennek kös�önhetően bí�unk 
abban, hogy a fiatalok megs�e-
retik Ácsot, emellett meg tudnak 

erősödni anyagilag és el tudják 
indítani a saját életüket – fogal-
ma�ott dr. S�entirmai István. 
C�unyiné dr. Bertalan Judit, a 
térség ors�ággyűlési képviselője 
bes�édében elmondta, hogy ko-
rábban nem volt ilyen lehetősége 
a fiataloknak a� életke�déshe�, 
pedig e� a� egyik legfontosabb 
pillanat mindenki életében. – A� 
önkormány�at, amely ehhe� a 
programho� csatlako�ott, elkö-
tele�ett a� ácsi családok, a� ácsi 
fiatalok, a� Ácsra vágyók és a� 
Ácsra ha�avágyók támogatása 
mellett. Minde�ekhe� kapcsoló-
dik a kormány család- és otthon-
védelmi programja is – emelte ki 
C�unyiné dr. Bertalan Judit.

Nagy Tamás/24 Óra

A pályázat lehetőséget biztosított a lakások berendezésé-
re is, így valamennyi lakás teljes berendezést kapott. A 
többségében kétszobás lakásokat a szobabútorok mellett 
konyhai eszközökkel: tűzhellyel, hűtőszekrénnyel, párael-
szívóval és mikrohullámú sütővel is felszerelték, emellett 
mosógép, televízió, valamint laptop is tartozik minden 
lakáshoz. A pályázat további eleme egy ösztönző bértá-
mogatás biztosítása a fiatal pályázók részére, akik kilenc 
hónapon keresztül kapnak támogatást.

Összesen tizenkét lakás újult meg 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Esély Otthon című 

pályázatának köszönhetően a településünkön. 
Az említett témában május 20-án sajtótájékoztatót tartottak 

a Bartók Béla Művelődési Ház dísztermében, 
ahol dr. Szentirmai István köszöntötte az egybegyűlteket. 
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Huszonkilenc újszülöttet – 12 kislányt és 
17 kisfiút –, valamint szüleiket köszöntöt-
te június 4-én a városháza nagytermében  
dr. Szentirmai István polgármester, Csányi 
Józsefné, a Családsegítő és Egészségügyi 
Bizottság elnöke, valamint Szűcs Attila  
önkormányzati képviselő. 

A városve�etés akkori képviselő-testülete 
még 2011-ben döntött úgy, hogy Ácson a 
gyermekvállalási kedv ös�tön�éseként a� új-
s�ülötteket nevelő családok gyermekeit egy-
s�eri, 50 e�er forintos életke�dési támogatás-
ban rés�esítik. A polgármester a� eseményen 

egy-egy s�ál ró�sával kös�öntötte a� édes-
anyákat, a� édesapáknak pedig egy emlékla-
pot adott át. A kös�öntésen a Bóbita Óvoda 
apróságai s�ép kis műsorral kedveskedtek a 
jelenlévőknek.
Emellett június 3-án a�okat a fiatal családo-
kat várta a városhá�a nagytermébe a� önkor-
mány�at, akik Ácson kép�elik el jövőjüket, és 
a településen vásároltak ingatlant vagy épít-
ke�tek. A� ünnepségen hús� család kapott la-
kásvásárlási támogatást. E��el a ke�deménye-
�éssel kívánja von�óvá tenni a városve�etés a 
települést, emellett elősegítik a fiatalok hely-
ben maradását.                              Nagy Tamás

Kilencvenedik születésnapja 
alkalmából köszöntötték jú-
nius 19-én a jelenlévők Kele-
men Sándorné Zsuzsi nénit 
az Ácsi Szociális Alapszol-
gáltatási Központban. 

Elős�ör Nagy Sándorné inté�-
ményve�ető mondott bes�é-
det, aki kiemelte, hogy Zsu�si 
néni egy nyitott s�ívű, iga�i 
s�eretetet adó és a�t befogad-
ni tudó ass�ony. Kitért arra is, 
hogy a� őt ért megpróbálta-
tások ellenére is megmaradt 
egy mindig mosolygós, csillo-
gó s�emű, jólelkű, csupa s�ív 
embernek. E�után Ga�dik 
Jánosné és Tribolt Mihályné 
klubtagok is kös�öntötték, 

majd a jelenlévők, kö�tük dr. 
S�entirmai István polgármes-
ter virágokkal, egy ajándék-
csomaggal és egy hatalmas 
tortával lepték meg a� ünne-
peltet. Zsu�si néni elmondta, 
hogy a legs�ebb pillanatok 
a�ok voltak a� életében, ami-
kor unokái napvilágot láttak. 
Kitért arra is, hogy a hoss�ú 
élet titka a�, ha s�eret a� em-
ber, és ha őt is s�eretik. A� 
eseményen Böröc�-Katona 
Aisa fuvolamu�sikáját hall-
hatták a� ünneplők, majd 
Zsu�si néni legnagyobb uno-
kája, Kelemen Bence kös�ön-
tötte egy s�ívhe� s�óló verssel 
a dédnagymamáját.

Nagy T.

Ács Város Önkormányzata 
az idei költségvetésébe be-
tervezte egy 10 millió forint 
összegű, kormányengedély 
nélküli, fejlesztési célú hitel 
felvételét.

A képviselő-testület koráb-
ban több alkalommal is tár-
gyalta a felújítási igényeket. 
A májusi testületi ülésen a 
fejles�tések kö�ött prioritást 
élve�ett a� Ácsi Bóbita Óvoda 
mosdóinak és egyik csoport-
s�obájának padlóburkolat-
cseréje. A testület 145/2019. 
(IV. 24.) határo�ata s�erint a 
10.000.000 Ft öss�egű, kor-
mányengedély nélküli, fej-

les�tési célú hitelét a� Ácsi 
Bóbita Óvoda három cso-
ports�obáho� tarto�ó mos-
dóinak, illetve egy csoport-
s�oba padlójának felújítására 
fordítja. A felújítás jelenleg is 
�ajlik. A� inté�mény három 
csoports�obájának (Süni, 
Nyus�i, Lepke) mosdófelújí-
tását a KK Team Kft. kivitele-
�i (9063 Nagybajcs, Petőfi u. 
55.) bruttó 11.535.847 forint 
öss�egben. Emellett a Süni 
csoport termének padlócse-
réje kivitele�ésére a Molplast 
Kft.-t (9025 Győr, Fő u. 50.) 
bí�ta meg bruttó 1.220.819 Ft 
öss�egben.

N.T.
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Kirándulni, a környéket és az országot 
bejárni jó – vallják ezt sokan. A tavasz 
beköszöntével több kiránduló csoport 
is ellátogatott városunkba. Eddig nem 
volt hagyomány ezen a felületen is be-
számolni ezekről az alkalmakról, most 
megosztjuk Önökkel ezeket a szép pilla-
natokat, tapasztalatainkat. 

Május elején a Pomá�i Kertbarátok Köre 
járt nálunk, legutóbb pedig Ajkáról érke-
�ett Ácsra a Mo�gáskorláto�ottak Egyesü-
lete. Legyünk büs�kék rá, hogy a tavas�tól 
ős�ig tartó idős�akban sokan töltenek itt 
egy-két órát - esetenként fél napot is - le-
gyen s�ó akár a� ors�ágban egyénileg vagy 
csoportosan barangolókról, akár családo-
san vagy os�tályokkal kirándulókról. 
Nekünk, a művelődési há� munkatársa-
inak e� iga�án sokat jelent. Hálásak va-
gyunk, hogy a� egykori Ácsi Cukorgyár 
volt dolgo�ói, a Kossuth Lajos As�taltár-
saság tagjai, a Hartmann Hungary Kft., a 
református lelkés�i hivatal és a katolikus 
plébánia képviselői is sok segítséget nyúj-
tottak nekünk a� elmúlt években, his�en 

a csoportok igényei s�erint, s�abadidejük-
ben a� ő képviselőik, tagjaik is s�ívesen 
álltak rendelke�ésünkre, hogy tartalmas 
tárlatve�etésekkel, előadásokkal bővíthes-
sük a� érdeklődők ismereteit. 
Minde�t (időtartamban és előadásmód-
ban) gyermek- és felnőtt csoportok igé-
nyeire s�abottan. Tárlatve�etéseink a 
2013-as évtől ke�dve váltak s�erve�etté, 
rends�eressé. Ke�detben főképp a helyi 
iskolából érke�tek os�tályok a� állandó 
kiállításokra, majd később, a 2014-es 
évtől ke�dve már a környékből is egyre 
többen látogattak el ho��ánk, manap-
ság már a� ors�ág távolabbi pontjairól 
is fogadunk csoportokat. Érdeklődnek 
a� ácsi neve�etességek, a Bagolyvár 
épületben lévő állandó kiállítások, il-
letve a Zichy-séta elneve�ésű program 
iránt is. A kiállításokra a környékből, 
például Bábolnáról, Nagys�entjánosról, 
Nagyigmándról és távolabbról is, pél-
dául Csallókö�aranyosról, Budapest-
ről, Petőhá�áról, Sopronból, Tatáról, 
Oroshá�áról és Erdélyből is érke�tek. 
Testvértelepülési találko�óinkkor francia 

vendégek is jártak itt. Klubok és helytör-
téneti csoportok s�ívesen válas�tják úti 
célként a települést, többen kifeje�etten 
a már turis�tikai kiadványokban is meg-
jelenő Bagolyvár iránt érdeklődve.
Örömünkre s�olgál, hogy eddig mindig 
elismerően nyilatko�tak kiállításainkról 
és a nekik s�erve�ett tárlatve�etésekről. 
Megtis�telő, hogy évente látogatást tes�-
nek itt a Negro család les�árma�ottjai, és 
leírásokkal, képekkel bővítik a meglévő 
cukorgyári anyagot. A látogatók kö�ött 
voltak, akik a� 50 éves érettségi találko-
�ójuk alkalmából kértek tárlatve�etést, 
emellett érke�tek a helyi klubok csoport-
jai is: Nos�talgia Klub, Pén�ásási Nyug-
díjas Klub, Idősek Napkö�i Otthona és 
távolabbról: Bábolnai Honismereti S�ak-
kör, Lábatlani Helytörténeti Kerekas�tal, 
Győri Vasutas Termés�etjáró Egyesület. 
A tárlatve�etéseket (legtöbb esetben) 
hétvégenként (is) vállaljuk, még a� sem 
vette el a kedvünket, amikor vasárnap 
reggel 8 órakor fogadtunk csoportot a� 
állomáson. 

VZS

A Magyar Vöröskereszt Komá-
rom-Esztergom Megyei Szervezete 
évente háromszor szervez véradást 
Ácson, mely alkalmaknak a Bartók 
Béla Művelődési Ház ad otthont. 

Oláh Gábor megyei koordiná-
tor ke�deménye�ésére két évvel 
e�előtt éledt újjá egy régi hagyo-
mány, a retró véradás, így a telepü-
lésünkön élő, rends�eres és újdon-
sült véradóknak idén júniusban, 
a véradók világnapja alkalmából 

ismét különleges retró hangulat-
ban lehetett rés�ük. Segítségükért 
cserébe a vöröskeres�tes relikviák 
mellé sört, üdítőt és virslit is kap-
tak. Emellett bárki igénybe vehet-
te a� ingyenes s�űrővi�sgálatokat 
(vércukors�int-mérés, vérnyo-
másmérés, dietetikus tanácsadás). 
A megyei s�erve�et munkatársai 
és helyi önkéntesei nevében is kö-
s�önjük a segítséget minda�oknak, 
akik eljöttek.

BBMH
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Menaságra repülj! címmel ve-
títettünk dokumentumfilmet a 
művelődési ház nagytermében.

Vendégünk volt Faragó Annamária 
író, egyben a film rende�ője, akinek 
kös�önhetően bepillanthattunk a 
csíkmenasági s�ékelyek örömmel 
és bánattal teli mindennapjaiba. 
A vetítés előtt a� ősmagyar kultú-
ráról, a� ősi s�ékely - magyar ro-

vásírásho� kapcsolódó kutatások 
eredményeiről, a rovásírás jelleg-
�etességeiről hallottunk tartalmas 
előadást. A� este folyamán volt le-
hetőség bes�élgetésre, a jelenlévők 
kö�ül többen saját po�itív, illetve 
negatív tapas�talataikat is megos�-
tották a filmen látottakkal kapcso-
latban. Végül a rende�ő  egy koráb-
ban írt könyvét is dedikálta. 

BBMH

KEDVES OLVASÓINK!
•••

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy 
a könyvtárunk 2019. június 22-től teljes 

körű állományellenőrzést tart. 
A leltározás miatt a könyvtár előreláthatólag 

augusztus 20-ig zárva tart, a kölcsönzés
és az egyéb könyvtári szolgáltatások 

is szünetelnek. 
•••

Nyitás augusztus 21-én, szerdán 
a megszokott nyitvatartási idő szerint.
Megértésüket és türelmüket köszönjük! 

A májusban nálunk rendezett Já-
ték 6árok nélkül című helytörté-
neti sportvetélkedőről egy csapat 
sem tért haza üres kézzel. Az él-
ményajándékok között szerepelt 
a Természetjáró Bakancsos Klub 
által felajánlott játszóparkos dél-
előtt, így minden település játé-
kosait és kísérőit vártuk vissza 
Ácsra június közepén.

A�ok a csapatok, akiknek lövés�et 
is jutott ajándékként, s�intén a�-
nap látogattak ki a lőtérre. 
„E�úton is s�eretném megkös�önni 
a�t a nagy vendégs�eretetet, amivel 
fogadtatok bennünket Ácson. Na-
pokig hatása alatt voltam kedves-
ségeteknek. A gyerekek is nagyon 
jól ére�ték magukat. Örülök, hogy 
kollégák vagyunk.” – Kovácsné 

Svelik Beáta, Almásfü�itő. 
A� ugrálóvárak kipróbálása kö�-
ben jutott idő egy kis bes�élgetésre, 
a település egyes neve�etességeinek 
bemutatására, a ha�aindulás előtt 
pedig dr. S�entirmai István pol-
gármester mindenkinek felajánlott 
egy - egy példányt a városunkról 
s�óló könyvből.

A csapatok számára az élmény-
ajándékokat felajánlották:

Természetjáró Bakancsos Klub, 
Ácsi Kinizsi Lövész Szakosz-
tálya, Teremgokart pálya és 
kávézó - Szőny, Monostori 
erőd, Tatai Kalandpark, Ta-
tai Sárkányhajó Egyesület. 
Köszönjük!

BBMH

 
Mivel a tavaly Almásfüzitőn rendezett Játék 6árok nél-
kül elnevezésű versenyt az ácsi csapat nyerte, idén már 
házigazdaként fogadtuk a környező településekről érke-
ző versenyzőket. A helytörténeti sportvetélkedőn 7 tele-
pülés: Almásfüzitő, Baj, Dunaalmás, Neszmély, Tardos, 
Vértesszőlős és Ács csapata vett részt. 
Idén ezzel a programmal kapcsolódtunk a Közösségek 
Hete országos programsorozathoz. Úgy érezzük, ez a 
közösen eltöltött délután jó lehetőség volt arra, hogy job-
ban megismerjük egymást. Ács Város Önkormányzata 
és a Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 
Sportcsarnok munkatársai nevében gratulálunk minden 
résztvevőnek, az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola 
büszke lehet a helyi csapat győzelmére. A sok segítségért 
és lelkes hozzáállásért hálával tartozunk a csapatoknak 
és felkészítőiknek, a lebonyolításban is helytálló testne-
velőknek, segítőinknek, támogatóinknak. 
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A közszájon zeneiskolaként 
ismert Ritmus Alapfokú Mű-
vészeti Iskolán belül 2003 óta 
folyamatosan működik a ve-
zetésemmel festészet tanszak.

Eleinte raj�olni-festeni s�erető 
tanítványaim és Orbán Ilona 
kolléganőm által ho��ám irá-
nyított gyerekek jártak a foglal-
ko�ásaimra, heti négy órában, 
fejles�teni a vi�ualitással kap-
csolatos kés�ségeiket, tudásu-
kat. Mióta általános iskolában 
nem tanítok, a� alsó és felső 
tago�atos os�tályfőnökök kö�-
vetítésével jutnak el a gyerekek 
a művés�eti iskola különbö�ő 
tans�akaira, így ho��ám is. Il-
letve a s�ülők mondják el egy-
másnak e�eket a lehetőségeket, 
akiknek támogató ho��áállásá-
ra nagy s�ükség van a válas�-
utakon, amikor kitartásra kell 
bi�tatni gyermekeiket, hogy 
átlendüljenek a nehé�ségeken. 
Külön kös�önet e�ért a csalá-
doknak, Önöket pedig én bi�-
tatom, hogy megéri, his�en e� 
is a� életre való felkés�ítés fon-
tos lépcsőfoka. Kép�őművés�et 
tans�akos diákjaimmal eleinte 
megismerkedtünk a raj�olás - 

festés - s�obrás�kodás alapvető 
es�kö�eivel, módjaival, techni-
káival, felsőbb évfolyamokon 
pedig már egyéni stílusban 
alkotunk csendéleteket, ta-
nulmányraj�okat termés�eti 
formákról, állatokról, ember-
alakokról, portrékat, illus�trá-
ciókat, selyem- és üvegfestmé-
nyeket, dekoratív neme�- vagy 
agyagtárgyakat kés�ítünk. 
Akik alapvi�sgát is tes�nek a� 
alapfok végén, a�okkal komoly 
művés�ettörténeti, raj�elméleti 
ismereteket is tanulunk. Min-
den évben rés�t ves�ünk helyi, 
területi, megyei, ors�ágos vagy 
nem�etkö�i raj�pályá�atokon 
is. A 2018/2019-es tanévben a 
követke�ő eredményekre lehe-
tünk büs�kék:
A Komáromi Fes�ty Árpád 
Általános Iskola „Művés�et a 
termés�etben” című, határain-
kon átnyúló pályá�atán Hor-
váth Attila 5. os�tályos tanuló 
kapott különdíjat, jól megér-
demelten, különleges állatáb-
rá�olásáért.
A Tatai Talentum Művés�eti 
S�akgimná�ium Kö�ép-du-
nántúli Regionális Kép�őmű-
vés�eti pályá�atán évek óta 

s�ép eredményeket érünk el, 
így idén is: 
- Márta Dóra Adrienn 4. os�-
tályos tanuló 1. díj
- Ördög S�abolcs 1. os�tályos 
tanuló 3. díj
- Pulai Laura 7. os�tályos tanu-
ló Különdíj
- S�endi Anna Viktória 7. os�-
tályos tanuló 3. díj
A japán 20. Nem�et-
kö�i Környe�etvédelmi 
Gyermekraj�verseny elbírálása 
még folyamatban van, csak a 
követke�ő tanévben �árul le. 
Tans�akunk minden tanulója 
alkotott 1-1 s�épséges művet 
arról, hogyan kép�eli el Föl-
dünk jövőjét, hogyan látja a 
rajta élő lények hely�etét, mit 
tehetünk értük. I�gatottan vár-
juk a� eredményt!
Minden tanév egy év végi kiál-
lítással �árul, ahol tanítványa-
im legs�ebb grafikai, festés�eti, 
s�obrás�ati alkotásait csodálhat-
juk meg a s�ülőkkel, családta- 
gokkal, iskolánk ve�etőivel 
együtt. E�t a kiállítást idén a 
művés�eti iskola jótékonysági 
hangversenyével együtt rende�-
tük meg, június 2-án, a Gárdonyi 
Gé�a Általános Iskola aulájában. 

Tans�akunk a��al járult ho��á 
a� Adamovits család támogatá-
sáho�, hogy a� én és diákjaim 
s�ámos s�ép alkotását meg le-
hetett vásárolni, bevételünket 
pedig nekik ajánlottuk fel.
Ebben a tanévben a s�ülők 
támogató indítványo�ására 
tanulmányi kirándulást s�er-
ve�tem Budapestre, a S�ép-
művés�eti Mú�eumba. Ott a� 
európai és magyar klass�ikus 
festményeken kívül eleme�get-
tük a felújított Román Csarno-
kot, a� egyiptomi gyűjteményt, 
A test diadala című idős�akos 
kiállításon Michelangelo és 
kortársainak emberábrá�olá-
sait. A Hősök tere millenniu-
mi s�oborcsoportján keres�tül 
Schickedan� Albert nagys�a-
bású  váross�építő átépítés- 
soro�atát próbáltuk a saját  
s�emünkkel megérteni.  
S�ép, kreatív munkában ga�-
dag tanévet �ártunk, nyitottan 
várjuk a követke�őt. A csalá-
dok támogatását kérem ahho�, 
hogy jelentke��en elég gyer-
mek, különben nem indulhat 
csoport e�en a tans�akon.

Bazsóné Nagy Marianna 
szaktanár

Június 2-án rendezte meg a Rit-
mus Koncert-Fúvószenekar a 
2018/2019-es évad hangver-
senysorozatának záró kon-
certjét a Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola aulájában.

Mivel a� egyesület tagjai is 
hallottak a� áprilisban Ácson 
történt sajnálatos tű�esetről, 
így a helyi Ritmus Alapfokú 
Művés�eti Iskola ve�etősége 
úgy döntött, legyen e� a kon-
cert egy jótékonysági rende�-
vény, egy nagy öss�efogás a� 
Adamovits család megsegíté-
sére.  A koncertet a művés�eti 
iskola ácsi társastánc csoport-
ja Erkel Palotásával nyitotta 
meg, amelyet a �enekar kísért. 
E�t követően Bánfiné Varga 
Ágnes, a művés�eti iskola ve-
�etője és dr. S�entirmai István 

polgármester úr kös�öntötte 
a s�ép s�ámú kö�önséget. A 
�enekar műsorában e�úttal 
retró stílusú �enes�ámok s�e-
repeltek, remek előadásban. 
A meghirdetett jótékonysági 
koncerthe� több helyi és kör-
nyékbeli csoport és inté�mény 
is csatlako�ott. A� Ácsi Bóbi-

ta Óvoda Lepke és Margaréta 
csoportos gyerkőcei, a Soul 
Dance Tánccsoport, továb-
bá a �eneiskola rés�éről: ácsi 
társastánc csoport, a bábolnai 
Tiamo moderntánc-csoport, 
valamint a festés�eten tanuló 
növendékek is lelkesen ké-
s�ültek, hogy egy-egy üde 

s�ínfoltját képe��ék a� elő-
adásnak. A festés�et tans�ak 
gyönyörű alkotásait a rende�-
vény végén megvásárolhatta a 
kö�önség. A jegyárusításból, 
a pén�ügyi adományokból és 
a képek eladásból öss�esen 
365 e�er forint gyűlt öss�e, 
amelyet teljes egés�ében a ká-
rosult család rés�ére adtak át 
a s�erve�ők. A �eneiskola e�-
úton is s�eretné megkös�önni 
a gyermekeknek, a felkés�ítő-
iknek, a s�üleiknek, hogy tá-
mogatásukkal ho��ájárultak a 
rende�vény sikeréhe�. Kös�ö-
net mindenkinek, aki eljött, 
segített, velünk töltött egy kel-
lemes másfél órát. Ismét bebi-
�onyosodott, hogy ha nemes 
célról van s�ó, a� öss�efogás 
nem marad el. 

Szűcs Erika
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1. A tanév ke�désekor a Gyur-
mavilág jóvoltából 81 kg s�í-
nes gyurmát nyertünk, mely 
nemcsak kreatív foglalko�ások  
megtartásáho� has�nálható, de 
jól fejles�ti a gyerekeknél a meg-
figyelőképességet, a memóriát, 
a kreativitást, a ké�ügyességet, 
s�em-ké� koordinációt. Nagy 
has�nát vess�ük a� alsó tago�at-
ban, mivel elősegíti a  formák 
megismerését, fejles�ti a térbeli 
alkotást, erősíti a� i�mokat.
2. A csavar, kötőelem, egyéb 
rög�ítéstechnikai termé-
kek nagykereskedelmével 
foglalko�ó vállalat, a győri 
Visimpex-Hungary Kft. „Csa-
varbarát a gyermekekért” pá-
lyá�atán 194.780  forintot nyer-
tünk, melyből a s�ékhelyen és 
a telephelyen tanuló diákjainak 
egy-egy kosárlabdapalánkot, 
kosárlabdákat, továbbá a raj� 
s�aktanterembe egy televí�iót 
vásároltunk a művés�ettörténeti 
ismeretek átadásáho�. A tanu-
lási időn kívül diákjaink egyre 
többen válas�tják a labdajáté-
kokat. A��al, hogy a gyerekek 
együtt sportolnak, formálódnak 
olyan kés�ségeik is, melyek a 
csoportban való eliga�odást, a 
társas kapcsolataikat erősítik. 
3. A Komárom-Es�tergom 
Megyei Gyermek- és Ifjúsági 
Alapítvány pályá�atot írt ki a 
2018. évi s�ínhá�látogatás  tá-
mogatására általános iskolák 
felső tago�ata s�ámára a� 1. 
félévben. A s�ínhá�látogatást 
támogató pályá�aton iskolánk   
50.000 Ft támogatást nyert. 45 
felsős diákunk a� Apácashow 
című előadást tekintette meg 
a� Operetts�ínhá�ban.

A 2. félévben ugyane� a� alapít-
vány tanulmányi kirándulások 
támogatására írt ki pályá�atot, 
melyre a� alsó és a felső tago-
�at is jutalomkirándulás támo-
gatására küldött be támogatási 
kérelmet. Mindkét pályá�a-
tunkat 30.000-30.000 Ft-tal 
támogatta a fenti alapítvány. 
Inté�ményünkben hagyomány, 
hogy minden tanév végén a ki-
emelkedő tanulmányi, sport- és 
kulturális eredményt elért ta-
nulóinknak jutalomkirándulást 
s�erve�ünk. E�ek a kirándulá-
sok jó alkalmat teremtenek új 
ismeretek s�er�ésére, ekö�ben 
kö�össégi élményekkel ga�da-
godnak, új barátságok s�övőd-
nek. A� idei tanévben jó ta-
nulmányi eredményt elért alsó 
tago�atos tanulóinkat Tatára és 
Agostyánba, a� ökofaluba vit-
tük el. A 2018/19-es tanév leg-
eredményesebb felső tago�atos 
tanulóinknak s�intén Tatára a 
„Deák-Patarára” s�erve�tünk 
kirándlást. A rende�vényen 
megismerhették és megélhet-
ték a végvári élet mindennap-
jait, a török és magyar táborok 
fels�ereléseit, a katonák visele-
tét, fegyver�etét, a korabeli ha-
ditechnikát, a háremek titok�a-
tos világát. 
4. 2018. október 20-án óriá-
si kü�delmek �ajlottak a� Érd 
Arénában, ahol a TV2 a „Nagy 
Vagy!” s�uperprodukciót for-
gatta. Iskolánk csapata már 
második alkalommal pályá�ott 
sikeresen a televí�iós műsor-
ban való rés�vételre. Öss�esen 
18 csapat érke�ett a forgatásra 
a� ors�ág minden tájáról. A� 
idei évben földön és levegőben 

mérték öss�e erejüket, ügyes-
ségüket és tudásukat. A Torma 
Ákos (3.a), Morvai Georgi-
na (4.c), Borbély Ágnes (8.a), 
Horváth Olivér (8.a),  Görö�di 
Gergő (8.b), Torma Ramóna 
(8.c), Csukáné Hörömpöli Ilo-
na, Török Bernadett, Torma 
Lás�ló, Galamb Péter alkotta 
csapatunk, a celeb verseny-
�ővel, Deák-Bárdos Mihály  
birkó�óval kiegés�ülve, a� elő-
döntőt megnyerve,  a döntő-
ben a nagyon értékes 5. helyet 
s�ere�te meg. A csapattagok 
kemény, három hetes felkés�í-
tése Biróné Tóth Ágnesnek és 
S�adec�ki Tündének kös�ön-
hető.  Kös�önjük a verseny�ők 
és a testnevelők munkáját, akik 
iskolánknak ilyen s�ép dicső-
séget, maguknak pedig egy 
fantas�tikus kétnapos kirán-
dulást nyertek a Sobri Jóska 
Élményparkba.
5. „Nem�eti történelmünk és 
a� 1848/49-es s�abadságharc 
nyomában” címmel iskolánk 
2019 januárjában a Honvédel-
mi Sports�övetség által kiírt 
pályá�aton 1.763.010 Ft ös�-
s�eget nyert, melyet tematikus 
kirándulás megs�erve�ésére 
fordíthattunk. A tanév során 
kiemelkedő sportteljesítményt 
(futball, ké�ilabda, ús�ás, at-
létika, ritmikus gimnas�tika 
sportágakban, televí�iós ve-
télkedőn) elért 4-8. os�tályos 
tanulóink vehettek rés�t a há-
romnapos velencei-tavi sport- 
és honismereti kiránduláson.
6. A� ORSZÁGOS ISKOLA-
KERT-FEJLESZTÉSI PROG-
RAM Iskolakerti Alapo�ó 
Alprogram 2019 néven meg-

hirdetett program KEZDŐ 1 
kategóriájában inté�ményünk 
egy 214 000 Ft értékű kerti es�-
kö�csomagot nyert, melynek 
tartalma a� iskolakert megmű-
velésének alap s�ers�ámcso-
magja és egy vetőmagcsomag.
7. „Kors�erű pedagógiai mód-
s�erek alkalma�ását segítő Isko-
lai Kö�össégi Program kísérleti 
megvalósítása” (EFOP-3.3.5) 
című projekt keretében 85 tanu-
lónk ingyen táboro�hat június 
hónapban. A� 1-2. , a 4. és 6. év-
folyamosok helyben, napkö�is 
táborban, a 3.,5. és 7. évfolyamo-
sok pedig bentlakásos táborban 
vehetnek rés�t Pálkövén. 
8. Határtalanul pályá�at kereté-
ben nyugat-felvidéki vártúrára 
Léva-Selmecbánya-Nyitra-
Nagytapolcsány-Po�sony-
Dévény útvonalon 3 nap/2 éj-
s�akás kirándulásra nyertünk 
2.566.651 Ft öss�eget. A 2019. 
május 16-18-án megs�erve�ett 
s�lovákiai vártúrán 53 hetedik 
évfolyamos tanuló és 4 kísérő 
pedagógus vett rés�t.  A Felvi-
dék műemlékekben, várakban 
és kastélyokban ga�dagabb tá-
jain kirándulak diákjaink, és 
megismerték a �oboraljai, s�ór-
ványlétbe s�orult magyarság 
hagyományainak, kultúrájának 
utolsó őr�őivel. Megtekintették 
a legjelentősebb nyugat-felvidé-
ki várakat, melyeknek komoly 
s�erepük volt Magyarors�ág 
épségének védelmében. Ko-
moly múltra viss�atekintő vá-
rosokba is ellátogattak, amelyek 
egyetemes jelentőséggel bírnak 
ha�ánk iparának, kultúrájának  
fejlődésében. 

Lőrinczné Rosta Szilvia

Hirdetés
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A� iskola diákjai és néhány 
lelkes felnőtt, élükön dr. 
S�entirmai István polgármes-
ter, elke�dték kialakítani a� 
iskola leendő kertjét. A terület 
egy füves, ga�os, akácnövéses 
hely volt a technikaterem és a 
sportcsarnok kö�ötti területen. 
Egy körülbelül 100 m2- es te-
rületen ke�dődött el tavass�al 
a munka. Elős�ör traktorral 
megs�ántották a földterületet, 
majd kombinátoro�ták. E�után 
a felsősök pedagógus segítség-
gel kigereblyé�ték a nagyobb 
hantokat, köveket. 
A gyerekek elős�ör érdek-
lődve figyelték, hogyan les� 
kert a ga�ból. Amikor a� ő 
ke�ük munkájára is s�ükség 
lett, meglepődve tapas�talták, 
hogy egyre s�ebb les� a hely. 
A felsős os�tályok tanulói sok 
földet elterítettek, emelt ágyá-
sokat alakítottak ki. E�ekhe� 
egy vállalko�ó nyújtott segítsé-
get. Ma már s�épen kialakított 
ágyásokban bújnak elő a növé-
nyek: sárgarépa, petre�selyem, 
borsó, cékla, bab, tökfélék. A 
kertet s�egélye�ő kerítés mellé 
különbö�ő bokrok kerültek: 
ribi�li, málna, josta, egres, áfo-
nya, s�eder, füge, s�őlő, mo-
gyoró, som. S�eretnénk még 
gyümölcsfákat is ültetni a� ős� 
folyamán. Lehetőleg tájfajtát, 
de igyeks�ünk néhány ősho-
nos fafajtát is bes�ere�ni. 
A� Ors�ágos Iskolakert-fejles�-
tési Programnak kös�önhetően 
jó minőségű es�kö��el tudunk 
dolgo�ni. A többféle kapa, ge-
reblye, ásó, lapát, ültetőládák, 
cserepek segítik munkánkat. 
A kert kialakításában s�ülők, 
nagys�ülők is tevékenyen rés�t 
vettek. A továbbiakban is s�e-
retnénk rájuk támas�kodni, 
s�eretnénk, ha megmutatnák 

a helyes utat a �öldségek, gyü-
mölcsök feldolgo�ásban is: mit 
hogyan tudunk tartósítani? 
E�eket a� eljárásokat a� igénye-
sen, kors�erű konyhatechno-
lógiai es�kö�ökkel berende�ett 
tankonyhában mutathatjuk be 
a� iskolánkba járó gyerekek-
nek. A kert nevén és logóján 
még nem gondolkodtunk, e� a 
nyári s�üneti há�i feladata les�, 
a� ős�i iskolake�déskor pedig 
eredményt hirdetünk.
A tanév folyamán egy kollé-
gánk vett rés�t kép�ésen, aki 
s�ívesen vállalja a kertga�da 
s�erepét. A tantestület is í�elí-
tőt kapott dr. Halbritter And-
rás jóvoltából a� iskolakertek 
kialakulásáról, mai formájuk-
ról, a fenntartható ga�dálko-
dásról.
A kert kialakítása további se-
gítséget jelent a fenntartható-
ságra nevelésben is. A� egés�-
ségnevelés egyik jó helys�íne 
les� e� a terület, a mo�gás, a he-
lyes táplálko�ás elsajátításának 
a terepe. A képességfejles�tés-
ben is próbáljuk kihas�nálni a 
kertet. A pályaorientációban 
és munkára nevelésben már 
korábban is megjelent e� a  
terület.
A� iskolakertet s�emléltető-
kertként s�eretnénk has�no-
sítani, ahol elsődleges célunk 
a növények alaktani és has�-
nosíthatósági (élelmis�er, fű-
s�er-, dís�- és gyógynövény) 
megismerése. Elsősorban a 
termés�etismeret, környe�et-
ismeret, illetve biológia tan-
tárgy tanításában-tanulásában 
lehet nagy segítségünkre. A 
tanulóknak lehetőségük lenne 
megfigyelni a� adott növényt, 
rés�eit, a�ok jellem�őit, va-
lamint a teljes életciklusát. A 
kertben előforduló állatokat is 

(férgek, csigák, rovarok, kétél-
tűek, madarak, apróbb kisem-
lősök) testkö�elből tanulmá-
nyo�hatják. Hiss�ük, hogy a 
kertben s�er�ett s�emélyes ta-
pas�talat maradandóbb tudást 
eredménye�.
A kertben terve��ük ökológi-
ai bemutatóterek kialakítását 
is: magaságyás, madárvé-
delmi es�kö�ök (etető, odú), 
ahol a tanulók kö�vetlen ta-
pas�talatot s�ere�nek a� állat- 
és növényvilág tagjainak a� 
életkö�össégben betöltött s�e-
repéről, viselkedéséről. E�által 
megismerik a termés�etes és 
ember által művelt környe�et 
öss�erende�ett, harmonikus 
működését.
A� iskolakertben tartott fog-
lalko�ásokat más-más célok-
kal, feladatokkal terve�nénk a 
különbö�ő korú gyerekeknek, 
his�en más érdekes a kiseb-
beknek, mint a� idősebbeknek. 
E�ek a foglalko�ások tökélete-
sen illes�kednek, öss�ekapcso-
lódnak a� iskolai tananyaggal. 
Iskolánkban három mo�gássé-
rült gyermek tanul. S�ámukra 
magaságyások kialakításával 
s�eretnénk bi�tosítani a ker-
tés�kedés örömét. Mo�gás-
fejles�tésükre jótékony ha-
tással lenne a friss levegőn, 
ép társaikkal vég�ett munka. 
Megtanulják a� egés�séges ta-
nulókkal való együttélés s�a-
bályait, ér�ik, hogy nincsenek 
kirekes�tve a kö�össégből, ké-
pessé válnak jobban alkalma�-
kodni a� elvárásokho�, his�en 
a testi hátráltatás nem feltétle-
nül jelent akadályt a� érvénye-
sülésükben.
A kertés�kedés lehetőséget 
nyújthat a�oknak a� SNI tanu-
lóinknak is, akik kevésbé sike-
resek a tanulmányi munkában, 

vis�ont e�eket a fi�ikai munká-
kat örömmel és lelkesedéssel 
vég�ik. 
A� Iskolakerti Alapo�ó 
Alprogram elősegíthetné a 
gyermekeink munkára való 
nevelését, e�által fejlődik fel-
adattudatuk, feladattartásuk, 
kommunikációjuk, s�ociális 
kés�ségük.
Nagy vágyunk vált valóra, 
hogy iskolánk ismét rendel-
ke�ik kerttel és a s�abadidő-
eltöltés helyett vagy mellett 
a� oktatás s�ínhelye, es�kö�e 
lett. A� iskolakert kialakítá-
sával a� volt a célunk, hogy 
ké��elfogható tapas�tala-
tot nyújtson a tanulóknak a 
s�abadban vég�ett munkáról, 
a növények védelméről, gon-
do�ásáról. 

Nyéki Tiborné

Az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola Ács város egyet-
len oktatási intézménye. Iskolánkba 508 gyerek jár. Két 
feladatellátási helyen dolgozunk. A pénzásási telephelyen 
66 alsós kisdiák, míg a Fő utcai székhely intézményben 211 
alsós és 231 felsős tanul. Kisvárosi jellegéből adódik, hogy 
kertes családi házak épültek. A rendszerváltozás előtt volt 
utoljára kertje az iskolának, ahol a tanulók rendszeresen 
tanulták és végezték a kertművelést. Sajnos mára ez a kert 
teljesen eltűnt, beépült. 
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Elbúcsú�tak a Gárdonyi Gé�a 
Általános Iskolától a nyolca-
dikos diákok. Ötvenheten vé-
ge�tek a� idén, és június 14-én 
délután a� os�tályfőnökeik:  
Király Ildikó (8.a), Po�sárné 
S�eitl Ildikó (8.b) és Simon 
Miklósné (8.c) ve�etésével utol-
jára járták be a feldís�ített ter-
meket és érke�tek meg a Városi 
Sportcsarnokba, amelyet a bal-
lagó diákok s�ülei, nagys�ülei, 
ismerősei �súfolásig megtöltöt-
tek. A megjelenteket Németh 
Gyula, a Bartók Béla Művelő-
dési Há� ve�etője kös�öntötte. 
A� ünnepségen a� elkös�önő 
diákok nevében Horváth Oli-

vér 8.a, Orbán Anna 8.b és 
Palakovics Kata 8.c os�tályos 
tanulók ünnepélyesen átadták 
a� itt maradó hetedikeseknek 
a� iskola �ás�laját, amelyre egy 
emléks�alagot kötöttek. E�t kö-
vetően Héreginé Nagy Márta 
mondta el ünnepi gondolatait. 
– A� itt jelenlévő és a búcsú pil-
lanatait átélő diákok 2011 s�ep-
temberében lépték át elős�ör 
iskolánk küs�öbét, s nyolc es�-
tendőn keres�tül nap mint nap 
e falak kö�ött töltötték életük 
nagy rés�ét. Rengeteg élmény-
nyel és tudással ga�dagodtak 
e� idő alatt. Sok mindent meg-
tudtak és megtanultak a világ-

ról, a� életről, a� emberekről és 
saját magukról – emelte ki a� 
iga�gató. Ho��átette: kisgyer-
mekként érke�tek, és némelyi-
kük már lassan felnőttként lép 
a� élet követke�ő lépcsőfokára.  
– Ma egy meghatáro�ó kors�ak 
�árul le életetekben: véget ér-
nek a� általános iskolás évek, 
véget ér gyermekkorotok. Úgy 
gondolom, a� ember életében 
a legmeghatáro�óbb élmények, 
emlékek a gyermekkorho�, 
a� iskolás évekhe� kötődnek. 
E�ekre támas�kodhattok, e�ek-
ből meríthettek majd erőt éle-
tetek követke�ő s�akas�ában. 
Kö�ületek többen nagyon s�e-

retnétek a� időt siettetni, s fel-
nőtt életet élni. Ne rohanjatok! 
A� élet megvár. Vigyá��atok 
fiatalságotokra, s�épségetekre, 
s adjatok időt magatok és a vi-
lág megismerésére! Tanuljatok 
még sokat – tudjátok, a� ember 
egés� életében tanul, tapas�ta-
latot gyűjt, de nem csak a� isko-
lában. Tanuljátok meg helyén 
ke�elni a dolgokat, tanuljatok 
meg emberhe� méltón visel-
kedni! Tanuljatok meg vigyá�ni 
a mások által létreho�ott érté-
kekre, becsüljétek meg a�okat, s 
teremtsetek magatok is értéket 
– �árta gondolatait Héreginé 
Nagy Márta.

Általános iskolánk végzős tanulói megható ünnepség keretében
június 14-én ballagtak el, illetve búcsúztak el iskolájuktól.

Véget ért számukra egy korszak, azonban a jövőben is 
fontos szerepet kap majd mindennapjaikban a tanulás.
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E�után a 8. os�tályosok nevé-
ben Horváth Olivér, Borbély 
Ágnes, S�abó Natália 8.a, Pok 
Fanni, Simon Bianka, Rigó 
D�senifer 8.b, Argai Amarilla 
és Nagy Dorka 8.c os�tályos ta-
nulók búcsú�tak el a� iskolától, 
tanáraiktól és diáktársaiktól. 
A hetedikesek nevében pedig 
Argai Boglárka, Bu�ási Zora, 
Pulai Laura és Vinc�e Rita bú-
csú�tatták el vég�ős társaikat. 
A kös�öntések után Héreginé 
Nagy Márta iga�gatónő egy-

egy jutalomkönyvet adott át 
a�oknak a diákoknak, akik ki-
tűnő eredménnyel feje�ték be 
általános iskolai tanulmányu-
kat, illetve kiemelkedő kö�ös-
ségi munkát vége�tek. E�után 
Németh Gyula elmondta, hogy 
a� iskola két egykori tanára: 
Csere Jó�sef és felesége, Emi 
néni még életükben úgy hatá-
ro�tak, hogy olyan alapítványt 
ho�nak létre, amelynek célja 
a ké�ilabda sportágban leg-
kiemelkedőbb teljesítményt 

nyújtó lány, illetve történelem 
tantárgyból legjobb eredményt 
elérő fiú jutalma�ása. Ebben a 
tanévben a nevelőtestület dön-
tése alapján Torma Ramóna 8.c 
és Horváth Olivér 8.a kapta e�t 
a díjat. A� elismerések átadása 
után a jelenlévők virágcsok-
rokkal kös�öntötték a ballagó 
diákokat, akikre s�eptembertől 
új feladatok várnak.

Nagy Tamás
Képek: Nyéki J.

A ballagási ünnepségen töb-
ben is elismerést vehettek át 
jó, illetve kitűnő tanulmányi 
eredményükért, valamint 
s�orgalmukért és kö�össégi 
munkájukért:

 
8. a osztály

 
Barta Milán

Horváth Olivér
Borbély Ágnes
Igali Marcell
S�abó Natália

 
8. b osztály

 
Görö�di Róbert
Görö�di Gergő

Pok Fanni
 

8. c osztály
 

Argai Amarilla
Nagy Dorka

Palakovics Kata
Torma Ramóna

 
Mellettük a IV. korcsopor-
tos labdarúgás diákolimpia 
ors�ágos döntőjébe jutott 
csapat nyolcadikos tagjai (a� 
eredményről a követke�ő új-
ságban adunk hírt) jutalom-
könyvet kaptak:

 
Bedecs Kris�tofer

Görö�di Gergő
Görö�di Róbert

Kollár Patrik
Kun Dominik



12 www.acsvaros.hu

Iskolánk 7. osztályos tanulói 
a HATÁRTALANUL prog-
ram keretében, „Nyugat-fel-
vidéki vártúra” címmel 3 na-
pos kiránduláson vettek részt 
a Felvidéken. 

2019. május 16-án indultunk 
felfede�ni e terület s�épsége-
it. Első állomásunkon a bősi 
ví�erőművet látogattuk meg, 
ahol a kilátóból tekinthettünk 

le a mélyben hömpölygő Du-
nára és láthattuk a �siliprend-
s�er működését egy hajóát-
emelés kö�ben. E�t követően 
a nagymegyeri Bartók Béla 
Alapiskolában tettünk látoga-
tást, ahol nagyon s�ívélyesen 
fogadtak bennünket a� oda 
járó diákok és tanárok.
E�után Dévény várát né�tük 
meg, a�t a helyet, amely Ma-
gyarors�ág nyugati kapuja volt 

és ahol a Duna utat tört magá-
nak a Kisalföldre. Po�sonyban 
városlátogatáson ismerkedtünk 
meg a város történelmével. 
Végiglátogattuk a fontos törté-
nelmi helys�íneket, a koroná�ó 
dómot, a várat, a� ors�ággyűlés 
épületét. Este s�eretettel fogad-
tak bennünket s�állásunk hely-
s�ínén, Felsős�eliben.
Második nap Nyitrára uta�-
tunk, ahol a püspökvárat jártuk 
körbe. A követke�ő állomás ki-
rándulásunk leginkább embert 
próbáló rés�e volt, mert a� 514 
méter magas Gímes váráho� 7 
km - es túra során jutottunk fel. 
Megfáradva érke�tünk Zsérére, 
a tájhá�ba, ahol egy kedves 
néni pogácsával várt bennün-
ket, majd a környék hagyomá-
nyairól mesélt. Nagytapolcsány 
hatalmas vára után, a Kárpá-
tok hegyei kö�ötti s�erpenti-
nes utakon keres�tül jutottunk  
Selmecbányára.

Harmadik napon a híres bá-
nyavárost ismertük meg, 
amely a� UNESCO Világörök-
ség rés�e. Megkos�orú�tuk a� 
1848-as emlékművet és felka-
pas�kodtunk a város tetején 
lévő Kálváriáho� is. A gyere-
kek s�ámára nagy élmény volt 
a Bányamú�eum, ahol egy iga-
�i táróban, a mélyben ismer-
kedhettek meg a bányás�ok 
életével. Végül a Barsi Mú�e-
umban, Léva várában �ártuk 
kirándulásunkat. Megfáradva 
bár, de élményekben ga�dagon 
tértünk ha�a. 

Dancsné 
Csöbönyei Csilla

„Nemzeti történelmünk és az 1848/49-
es szabadságharc nyomában” címmel 
iskolánk 2019 januárjában a Honvédel-
mi Sportszövetség által kiírt pályáza-
ton 1 763 010 Ft összeget nyert, melyet 
tematikus kirándulás megszervezésére 
fordíthattunk.

A tanév során kiemelkedő sportteljesít-
ményt (futball, ké�ilabda, ús�ás, atlétika, 
ritmikus gimnas�tika sportágakban, te-
leví�iós vetélkedőn) elért 4−8. os�tályos 
tanulóink vehettek rés�t a háromnapos 
velencei-tavi sport- és honismereti kirán-
duláson.
A támogatási kérelem benyújtásával a� volt a 
célunk, hogy olyan s�ellemi és fi�ikai aktivi-
tásokat valósítsunk meg, melyek ho��ájárul-
nak a tanulók s�emélyiségének kiteljesedé-
séhe�, s hogy megalapo��uk a gyerekeknek 
a ha�áho� való kötődését, erősítsük magyar-
ságtudatát s�űkebb és tágabb környe�etünk 

értékeinek bemutatásával. S�ámos olyan 
programot terve�tünk, melyek a csapat-
munkára fókus�áltak, erősítették a� egymás 
kö�ötti bi�almat és kötődést, együttműkö-
désre kés�tették a diákokat.
A háromnapos kirándulás alatt tartal-
mas sport- és honismeretei programon 
vettek rés�t a gyerekek. S�ékesfehérvár 
történelmi belvárosában, a királyok ko-
roná�ásának és temetke�ésének legfőbb 
s�ínhelyén, idegenve�etéssel egybekötött 
kisvonatos városné�ést terve�tünk. Majd 
ellátogattunk S�ékesfehérvár történelmi 
játs�óparkjába, a Koronás Parkba, ahol a 
gyermekek egyedi és rendkívül válto�atos 
játékokkal, a modern technika vívmányait 
is alkalma�va ismerhették meg a� egykori 
koroná�ó város történelmét, mindennapi 
életét, tapas�talhatták meg, hogyan éltek, 
mivel játs�ottak a lovagok korában a gyer-
mekek. A délután a ví�isportok jegyében 
telt a Csitáry Emil Us�odában. A velencei-

tavi tókerülő kerékpártúra kö�ben sok ér-
dekességet hallhattunk a tó kialakulásáról, 
a látnivalókról, a növény- és állatvilágáról. 
A kö�eli Dinnyés településen, a Várpark-
ban egy hobbi történés� által kés�ített, 
kö�épkori magyar várak makettjeiből ké-
s�ült kiállítást tekintettük meg. A Várpark 
megalkotójának tárlatve�etése lehetőséget 
adott a történelmi ismeretek elmélyítésé-
re. Településünk, Ács s�orosan kapcsoló-
dik a� 1848-49-es s�abadságharc esemé-
nyeihe�. Ismeretes, hogy lakóhelyünkön 
nyugs�ik Koroknay Dániel, a s�abadság-
harc kisdobosa. E�ért fontosnak tartottuk, 
hogy felkeressük a Velencei-tó partjától 
nem mess�e lévő Més�eg-hegyen kiala-
kított, a ha�ánkban egyedülálló Katonai 
Emlékparkot Páko�don. A� állandó kiál-
lítás hadtörténelmünket a� 1848-as ese-
ményektől napjainkig mutatja be. Nagyon 
néps�erű csapatépítő ügyességi játék volt a 
buborékfoci elneve�ésű sportprogramunk 
a� Agárdi s�abadstrandon. S�állodánk a tó 
déli oldalán található agárdi Hotel Viking-
ben volt, mindenki megelégedésére. Némi 
i�omlá��al, de sok-sok élménnyel ga�da-
godva tért ha�a a 45 fős diákcsoport és 5 
kísérő pedagógusuk: Bíróné Tóth Ágnes, 
Lőrinc�né Rosta S�ilvia, Ódorné Gede Tí-
mea, S�adec�ki Tünde és Kokas Gábor. 

Lőrinczné Rosta Szilvia
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Rajzpályázattal hívta fel a fi-
gyelmet a vízgazdálkodás 
fontosságára a megyei önkor-
mányzat alapította Megyei Te-
rületfejlesztési Kft. 

A ví�rende�ési projektekben 
érintett települések óvodásai és 
iskolás diákjai valóban kreatív és 
igényes pályamunkákkal neve�-
tek, így nem volt könnyű dolga 
a �sűrinek. A díjátadó ünnepsé-
gen Popovics György, a megyei 
kö�gyűlés elnöke és Juhás� Já-
nos, a kft. ügyve�etője gratulált 
a� elkés�ült alkotásokho�.
A� óvodások korcsoportjá-
ban I. helye�ett lett a S�árligeti 
Héts�ínvirág Óvoda Cica cso-
portja, II. helye�ett a Dadi Ne-
felejcs Óvoda és III. helye�ett a� 

Ácsi Bóbita Óvoda Micimackó 
csoportja.
Senki sem távo�ott ok-
levél nélkül, díja�ták a 
legkörnye�ettudatosabb, a leg-
kreatívabb, a legvidámabb és 
a legs�ínesebb alkotásokat is. 
Gratulálunk a gyermekeknek, 
és kös�önjük a pedagógusok 
munkáját, amellyel ráve�etik 
őket a környe�ettudatosság 
fontosságára.
A Micimackó csoport nagy lelke-
sedéssel kés�ítette el a beadott pá-
lyamunkát, minden kisgyerek és 
felnőtt kivette a rés�ét a munkából. 
Meg is lett a� eredménye, büs�kén 
vettük át a� oklevelet, egy 15 000 
Ft értékű vásárlási utalványt és egy 
nagy csomag édességet.

KEMÖH

Iskolánk hagyományaihoz híven az idei 
tanévben is jutalomkiránduláson vehet-
tek részt kitűnő bizonyítvánnyal rendel-
kező tanulóink. 

Nagy örömünkre alsó tago�atban kö-
�el 50 s�ínjeles kisdiákunk van, míg fel-
sőben 14 tanuló büs�kélkedhet kiváló  
eredménnyel. Így a� idei tanév végének 
kö�eledtével újra „s�abadnapot” kaptak 
a�ok, akik egés� évben keményen dol-
go�tak. A� alsó tago�atosok kö�ül a 3-4. 
évfolyam tanulói, valamint a felső tago-
�atosok Tatára látogattak és rés�t vettek a 
Deák-Patara versenyeiben. A sok érdekes 
és i�galmas versenys�ámot nagy lelkese-
déssel oldották meg kicsik és nagyok egy-
aránt. A feladatok kö�ött s�erepelt többek 
kö�ött célba lövés, katonai akadálypálya, 
kö�épkori totó. Ebéd utánra mindenki 
jól elfáradt, de nagy i�galommal vártuk 
a� eredményhirdetést. Elős�ör a külön-
díjakat adták át, ahol Bartha Milán 8.a 
os�tályos tanuló 3. helye�ést ért el, kiváló 
teljesítményének kös�önhetően légpuska-

lövés�etben. E�t követően a� iskolai csa-
patversenyek eredményeit hirdették ki. 
A versenyen 72 csapat vett rés�t, melyek 
kö�ül iskolánk alsósai s�ere�ték meg a� 
első helyet. De a jó híreknek itt még nem 
volt vége. A felsősök eredményhirdeté-
sénél újra örülhettünk, mivel harmadik 
helyen vége�tek. A jó munka megho�ta 
gyümölcsét, his�en a dobogós díjak újabb 
jutalomkirándulásokat jelentettek a tanu-

lóknak. E�úton gratulálunk a gyerekeknek 
és kös�önjük a kísérő pedagógusok mun-
káját (Héreginé Pap Mária, Ódorné Gede 
Tímea, Fülöp Mónika, Horváthné Perger 
Zsu�sanna). Első és másodikos kitűnő 
tanulóink Komáromba kirándultak, ahol 
egy kellemes délelőttöt töltöttek el a ját-
s�ótéren, majd sütit és üdítőt fogyas�tot-
tak a Németh Cukrás�dában.

Héreginé Nagy Márta



Június elején szervezte meg is-
mét az Ácsi Szociális Alapszol-
gáltatási Központ a hagyomá-
nyos Családi Fesztivált. 

E�t a� alkalmat immár he-
tedik éve június első felében 
rende�ik meg. A fes�tivál Ács 
minden lakója s�ámára tarto-
gat i�galmas programokat. A� 
idei évben sem volt e� más-
ként. A megs�okott légvár, a� 
arcfestés és csillámtetoválás 
mellett a gyerekek új kaland-
ban, pontvadás�atban is rés�t 
vehettek. Különbö�ő „állo-
másokon” próbálhatták ki 
ügyességüket: Bütykölő, Kre-
atív Sarok, Ötlettér, Íjás�at, 
Ké�ilabda, LátóMÁS. Mind-
ekö�ben több helys�ínen is 
i�galmasabbnál i�galmasabb 
programok �ajlottak: Lim-
Lom mese, Ácsi Kini�si SC 
labdarúgó s�akos�tályának 
barátságos mérkő�ése, rend-
őrségi kutyás bemutató, jóga, 
Dance fitness, Timi bohóc mű-
sora, dalfelismerő játék, Soul 
Dance és a BINDI-Bollywood 
tánccsoport bemutatója. A 
s�orgalmas pontgyűjtők kö-
�ött ajándékokat sorsoltak ki: 
8 kisfiú és 8 kislány vehette át 
a csomagját. Végül habparty 
�árta a fes�tivált. 

Miben is más a mi fes�tivá-
lunk? Sokak s�ámára felvetőd-
het a kérdés. Úgy gondolom, 
hogy abban eltérő a város töb-
bi s�abadidős tevékenységétől, 
hogy S�olgálatunk minden 
évben töreks�ik arra, hogy 
a város lakói és a rés�tvevők 
s�ámára olyan programokat 
is nyújtson, amely a család, a 
város és a társadalom s�ámá-
ra is fontos értéket képvisel. 
A� idei évben a környe�etvé-
delemhe� a Lim-Lom mesé-
vel, míg a� ér�ékenyítéshe� a 
LátóMÁS állomáson kerül-
hettek kö�elebb a rés�tvevők. 
A Családi Fes�tivál nem csu-
pán a rés�tvevőket, hanem a 
s�erve�őket is egy kö�össég-
be foglalja. His�en évről évre 
akadnak olyan támogatóink, 
akik lelkes munkájukkal vagy 
egy-egy programjukkal s�í-
nesítik a rende�vényünket. 
E� a� önkéntes tevékenység 
túlmutat a kö�össégi s�olgálat 
keretein. E� egy olyan csapat, 
ami magáénak ér�i e�t a prog-
ramot és teljes odaadással se-
gíti a megvalósulást.  E�úton 
s�eretnénk ismét kös�önetet 
mondani nekik.

Gerencsérné 
Járóka Erzsébet

szakmaiegység-vezető

Ezen a napon törekedtünk 
arra, hogy a gyerekek meg-
felelő tájékoztatásban része-
süljenek az egészséges élet-
mód fontosságáról.

A s�erve�éskor főbb s�empont-
jaink voltak, hogy a programok 
has�nosak, tanulságosak, s�ó-
rako�tatóak legyenek. Ugyan-
akkor a gyermekek ismereteit is 
bővítsük, hogy mindennapjaik 
rés�e legyen a� egés�séges táp-
lálko�ás.
Bes�élgettünk a� egés�séges 
étke�ésről, a� egés�ségtelen 
táplálko�ás és a mo�gáss�e-
gény életmód ves�élyeiről. A 
mértékletes és mértéktelen 
édesség- és chipsfogyas�tásról, 
valamint  a� elhí�ással ös�-
s�efüggő betegségekről inter-
aktív bes�élgetést folytattunk 
a gyerekekkel. E�után minden 
kisgyermek bekötött s�emmel 

gyümölcsöt kóstolhatott, ki 
kellett találnia, mit es�ik ép-
pen. Többnyire eltalálták a� 
ismert gyümölcsöket, mint 
alma, banán, eper. A hos�-
s�ús�emű fekete s�őlő és a� 
avokádó nagy fejtörést oko-
�ott. A kö�ösen kés�ített 
gyümölcsturmix nagy sikert 
aratott a kisdiákok körében. 
Örömmel pucolták, darabol-
ták a gyümölcsöket, segítettek 
a kés�ítés minden mo��ana-
tában. A nap �árásaként elfo-
gyas�tották a� általuk kés�ített  
egés�séges turmixokat.

Farkas Eszter - családsegítő

Május elején az Ácsi Szoci-
ális Alapszolgáltatási Köz-
pontban szakmai napot tar-
tottak, amely egy előadással 
kezdődött, ami „A hátrá-
nyos helyzet” címet kapta. 

A hátrányos hely�et meghatá-
ro�ásán kívül, annak sokféle 
megjelenési formáiról kap-
hattak információt a hallga-
tók, amelyet egy rövidfilm le-
vetítése követett. A követke�ő 

előadás témája a s�egénység 
és a� ér�ékenyítés volt. A s�e-
génység formái, társadalmi 
jelenléte mellett a s�egénység 
családokra gyakorolt negatív 
hatásait érintette a� előadás. 
E�után interaktív foglako�ás 
keretében a s�akemberek a 
S�ociopoly elneve�ésű társas-
játékon keres�tül megismer-
hették a nehé� sorsú emberek 
mindennapjait.

Farkas E.
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Szolgálatunk a mindennapi tevékenysége, „kötelező feladatellátása mellett” törekszik arra is, hogy az itt 
élők részére szervezzen színes és hasznos programokat. A célközönség a különböző témakörök alapján került 
meghatározásra. Törekedtünk a pályázati lehetőségeket úgy kihasználni, hogy a gyerekektől a felnőttekig, a 
mindennapi polgároktól a szakembereken keresztül mindenki tudjon profitálni ezekből a lehetőségekből.  
Az alábbi három rendezvény megvalósulását támogatta az EFOP--3.2.9.-16-2017-00018
„Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig” című pályázati projekt.



A nagyigmándi Magos Művelődési Ház 
adott otthont május végén a Tatabányai 
Tankerületi Központ Pedagógusnapjá-
nak. Az ünnepi eseményen köszöntötték 
a nyugdíjba vonuló és jubiláló intéz-
ményvezetőket, az iskolákból nyugdíjba 
vonuló pedagógusokat és a 40 évet köz-
szolgálatban eltöltött tanárokat is. 

Minden évben kös�önti a Tatabányai Tan-
kerületi Kö�pont megyénk pedagógusait. 
A� idei rende�vénynek a nagyigmándi 
Magos Művelődési Há� adott otthont, 
ahol C�unyiné dr. Bertalan Judit, a térség 
ors�ággyűlési képviselője kös�öntőjében 
úgy fogalma�ott, hogy méltó és helyén-

való, hogy egy-egy pillanatra, napra, ün-
nepi alkalomra felöltö�tessük a lelkünket 
és a s�ívünket, és kös�öntsük pedagógu-
sainkat. – A�okat, akik gyermekeink s�á-
mára megteremtik a tudásho� jutást és a 
tudásho� való odajutást, annak élményét 
és lehetőségét – emelte ki C�unyiné dr. 
Bertalan Judit. Vereckei Judit, a Tatabá-
nyai Tankerületi Kö�pont iga�gatója arról 
bes�élt, hogy a gyermekek oktatása és ne-
velése küldetés. – Értékeink továbbadása 
a követke�ő generációnak a legs�ebb és 
legnemesebb vállalások egyike, amelyet a� 
ember tehet. Egyben felelősség is, his�en 
ho��áértésükön, s�aktudásukon és pél-
damutatásukon emberi sorsok is múlhat-

nak – tette ho��á Vereckei Judit. E�után 
Hajduné Farkas Erika polgármester – há-
�iga�daként – a település oktatási hely�e-
tét mutatta be a jelenlévőknek. A bes�édek 
után Vereckei Judit és dr. Takács Ádám, a 
Tatabányai Tankerületi Kö�pont s�akmai 
iga�gatóhelyettese a nyugdíjba vonuló és 
jubiláló inté�ményve�etőket kös�öntötte, 
valamint a�okat, akik már 40 éve pedagó-
gusként dolgo�nak. 
Településünkről a 40 évet kö�s�olgálatban 
eltöltött pedagógusokat is kös�öntötték,  
így Kocsis Zoltánnét, Sméjáné Végh  
Ilonát és Schill Jenő Csabánét is.

Nagy Tamás
24 Óra

Kocsis Zoltánné 1979-ben szerzett 
tanítói oklevelet az Esztergomi Taní-
tóképző Főiskolán, és azóta az ácsi 
általános iskolában dolgozik.
A pedagógus-hivatás szeretetét édes-
anyjától tanulta, aki nyugdíjba vonu-
lásáig szintén az ácsi iskola kiváló ta-
nítója volt. Pályája kezdetén tanított 
felső tagozaton éneket, de szívéhez 
igazán az alsó tagozatos gyermekek 
álltak közel. Lelkiismeretesen tanítot-
ta, nevelte őket tanórákon és azokon 
kívül szakkörökön, kirándulásokon, 
szabadidős foglalkozásokon. Tevé-
kenységét gyermekszeretet, türelem, 
lelkiismeretes felkészülés, empátia jel-
lemezte.

Sméjáné Végh Ilona 1979-ben szer-
zett tanítói diplomát az Esztergomi 
Tanítóképző Főiskolán. Pedagógus-
pályáját a főiskola befejezése után 
az ácsi általános iskolában kezdte, és 
napjainkig ennek az intézménynek a 
pedagógusa.
Felnövő nemzedékek sokaságát ta-
nította a betűvetés és a számolás tu-
dományára. Régi tanítványai mindig 
nagy szeretettel emlékeznek kisisko-
lás éveikre. Tanítói munkája során 
következetes nevelési-oktatási mód-
szerekkel fejlesztette a tehetségeket és 
mindent elkövetett a tanulási nehéz-
ségekkel küzdő gyermekek felzárkóz-
tatásáért.

Schill Csabáné a diploma megszerzé-
se óta az intézmény pedagógusa. Az el-
múlt 40 évben tanított testnevelést felső 
tagozaton, tevékenykedett tanítóként. A 
gyógypedagógiai végzettség megszerzé-
se után elsősorban gyógypedagógusként 
és fejlesztőpedagógusként foglalkozott 
a tanulókkal. Igazgatóhelyettesi, tago-
zatvezetői és munkaközösség vezetői 
feladatokat is ellátott. Tevékenységét 
lelkiismeretesség, gyermekszeretet jelle-
mezte. Gyógypedagógusként sokat tett 
a hátrányos helyzetű, nehéz körülmé-
nyek között élő, tanulási nehézségekkel 
küzdő gyermekek fejlődéséért. Nagy 
szerepet vállalt iskolájában a teljes körű 
integráció megvalósulásáért.

MÉLTATÁS
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A� Ácsi S�ociális 
Alaps�olgáltatási Kö�pont 

felvételt hirdet 
házi gondozói 

munkakörbe.

Idős embereket tis�telő, 
ápolásukat, gondo�ásukat 
vállaló, megbí�ható munka-
társat keresünk. 

•••

Feltétel:
- „B” kategóriás jogosítvány
- erkölcsi bi�onyítvány 

Előny:
- S�akirányú s�ociális vagy 
egés�ségügyi vég�ettség, 

Bővebb információ:
Nagy Sándorné 

inté�ményve�etőnél, 
Ács, Fő u. 43.

•••
Telefon: 34/385-665
Mobil: 20/4686977

ÁLLÁSHIRdETÉS



Látványos szakaszánál tart az új komá-
romi duna - híd építése. A 601 méter 
hosszú pályatest a szlovák oldalról mint-
egy 280 méter hosszon a pilonig ér. 

A mi oldalunkon csak a Duna magas ví�-
állása miatt nem tudták még felhelye�ni 
a�t a s�erke�eti elemet, amely a� első me-
derpillérig ér majd. A híd meder feletti 
rés�ét ferde kábeleken tartó egyetlen, 118 
méter magas pilonjának építése is nagyjá-
ból a felénél tart. A Kossuth Lajos As�tal-

társaság tagsága is úgy gondolta, ha már 
ilyen jelentős, nem mindennapi építke�és 
�ajlik a kö�elünkben, e�t a helys�ínen lát-
nunk kell. A� építke�és ha�ai hídfőjénél 
van egy látogatókö�pont, ahol elő�etes 
bejelentke�és alapján, egy s�akértő mér-
nök kalau�olásával tekinthető meg a nagy 
munka. S�ámunkra Nagy Tamás s�erve�-
te meg a látogatást, amit e�úton is kös�ö-
nünk neki. Mivel május 25-én remek ki-
rándulóidő volt, csapatunk fele bringára 
pattanva tette meg a néhány kilométert. 

Vendéglátónk egy animációs kisfilm se-
gítségével rés�letesen magyará�ta el a� 
építke�és menetét. Ke�dve a� alapo�ástól 
a� acéls�erke�etek heges�téséig, rengeteg 
technikai és építéstechnológiai érdekes-
ségekkel fűs�ere�ve. A látottak és hal-
lottak alapján arra bi�tatunk mindenkit, 
akit érdekel ennek a fantas�tikus épít-
ménynek a létrejötte, has�nálja ki a nem 
mindennapi lehetőséget, látogassanak el 
Komáromba.

Pulai János

Az első világháborús emlék-
műnél emlékeztek meg az egy-
begyűltek az 1920-as trianoni 
békeszerződés aláírásának 
évfordulójáról június 4-én, a 
nemzeti összetartozás napján.

A megemléke�ésen Nagy Irén, 
a Kossuth Lajos As�taltársaság 
elnöke kös�öntötte a megjelen-
teket, kiemelten dr. S�entirmai 
István polgármestert, dr. Ligeti 
Dávid történés�t, valamint a� 
egyhá�i elöljárókat és a� inté�-
mények ve�etőit. Nagy Irén be-

s�édében kiemelte, hogy 1920. 
június 4-én 16 óra 32 perckor 
írták alá Magyarors�ág törté-
netének legs�égyenteljesebb 
békediktátumát, amely bé-
kétlenséget ho�ott, a nem�et 
megnyomorítását és ha�ánk 
területének s�étdarabolását 
eredménye�te. – E� nem s�er-
�ődés volt, hanem diktátum, 
amelybe csak a�ok írhattak 
bele, akik korábban s�étra-
bolták s�inte a� egés� világot. 
A�ok, akik a�t sem tudták, mi 
a� e�eréves állam – fogalma-

�ott a Kossuth Lajos As�tal-
társaság elnöke. Ho��átette: a 
megcsonkított ors�ág nemcsak 
területeit ves�ítette el, de a� ott 
élő magyarságot, a megterem-
tett infrastruktúrát és termé-
s�eti kincseket is. – E� a nap, 
a� öss�etarto�ás napja, amely 
99 év távlatában is él a magyar-
ságban, a testvéri öss�etarto�ás, 
amelyet minden alkalommal a 
világ tudomására ho�unk. A 
kö�ös nyelv, a keres�tény hit, a 
vallás, a magyarság hagyomá-
nyai és a kultúra mindnyájunk 

öröksége. E�t a� örökséget kell 
nekünk megőri�ni és tovább-
adni – emelte ki Nagy Irén. 
A bes�édét követően Balogh 
Attila előadóművés� műsorát 
láthatták. E�után a megjelen-
tek elhelye�ték a� emléke-
�és kos�orúit. A program a 
Bartók Béla Művelődési Há� 
dís�termében folytatódott, 
ahol dr. Ligeti Dávid törté-
nés� tartott előadást a triano-
ni békediktátumról és követ-
ke�ményeiről.

Nagy T.
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Sárga mentőhelikopter száll 
le a kórház tejére. Hetente 
háromszor - négyszer hoznak 
légi úton súlyos betegeket a 
győri sürgősségi osztályra. 
Most egy téti idős asszonnyal 
érkeznek, aki súlyos epilep-
sziás rohammal küszködik.

A várako�ók és a nyilvános nap-
ra érke�ők látják, ahogy a piros 
d�sekis mentősök gyors léptek-
kel tolják be a nőt ke�előbe.
Miért gondoltak arra, hogy − 
mikö�ben nyilván nem tudnak 
leállni a betegek ellátásáról - a 
s�emélyiségi jogok tis�telet-
ben tartásával, de a� érdek-
lődőknek is megmutatják a 
sürgősségi ellátás folyamatát? 
– kérde�tük dr. Geis�linger 
Beatrix os�tályve�ető főor-
vost. „Európai ke�deménye-
�ésre a Magyar Sürgősségi 
Orvostani Társaság a�t aján-
lotta, hogy Magyarors�ágon 
is célirányosan tájéko�tassuk 
a� embereket, miként �ajlik 
a� ellátásuk, milyen esetben 
indokolt, hogy ho��ánk kerül-
jenek a panas�aikkal, s miért 
kell várako�ni” – válas�olta 
a főorvosnő, majd ho��átet-
te: „Évente 62 - 63 e�er súlyos 
beteget látunk el folyamatos 
munkarendben, kis�ámítha-
tatlan, hogy mikor történik 
egy tömegbaleset vagy más 
váratlan tragédia. A� állandó 
kés�enlét ennek a s�akmának 
elengedhetetlen rés�e.”
Mekkora s�emély�et látja el a 
valamilyen módon, mentővel, 
kocsival, gyalog ide érke�ő be-
tegeket?
„Két orvosunk teljes állásban, 
ketten rés�állásban dolgo�nak 
a sürgősségin, s van négy s�ak-
orvos-jelöltünk is. Rajtuk kí-
vül a� os�tályok ügyeletesei is 
kon�íliumot adnak, lejönnek, 

ők is megné�ik a beteget. Főál-
lásban negyvenhárom ápolónk 
van, rajtuk kívül nyugdíjasok, 
más os�tályokon dolgo�ók 
rés�munkaidőben vállalnak 
munkát. Több ápolóra volna 
s�ükség, de más os�tályok is 
hiánnyal küs�ködnek, tőlük 
sem csábíthatunk ide s�akem-
bereket. Ráadásul itt is csak 20 
s�á�alékkal tudnának többet 
keresni, ami nem nagy pén�.”
A külső váróban most ti�enket-
ten ülnek. Egy férfi, karjában 
a kanüllel, a laborvi�sgálat s a 
röntgen eredményére vár, a�tán 
óvatosan megpróbál kiosonni. 
A�t mondja, inkább ha�amegy. 
A bi�tonsági őr, meg a� ápoló-
nők fogják viss�a, győ�ködik: 
ember, ne tegye, lehet, hogy 
súlyos a� állapota, rövidesen itt 
les�nek a� eredményei, marad-
jon a fenekén. „Én egy cigiért 
s�ívesen kocká�tatom a� élete-
met” – erősködik.  „Ha�ame-
gyek, a�tán ha megint ross�ul 
les�ek, küldjék értem a men-
tőt.” Végül sikerül meggyő�ni, 
marad a sürgősségin.
A� érke�ő új betegeket a� úgy-
neve�ett triá�s ápoló fogadja, 
ő sorolja be őket állapotuk sú-
lyossága s�erint. „Sajnos sokan 
két - három hete fennálló, sür-
gős beavatko�ást nem igénylő 
panas�okkal jönnek, mert úgy 
gondolják: itt egy füst alatt vért 
ves�nek tőlük, CT-t csinálnak, 
gyógys�ert kapnak, nem kell a 
há�iorvost felkeresni, s külön 
- külön időpontban elmenni 
a felírt s�akvi�sgálatokra” – 
mondják egybehang�óan a� 
ápolónők. „Jöttek ide már kul-
lancscsípéssel, körömgombával, 
de pattanással is – s�ól kö�be 
a� os�tályve�ető. „Indokolat-
lan eseteket nem láthatunk el, 
mert e��el a valóban rás�oru-
lókat ves�élye�tetnénk. A bete-

gekben nincs empátia egymás 
iránt” – os�tja meg s�omorú ta-
pas�talatát Geis�linger Beatrix 
főorvosnő. „Nehe�en fogadják 
el, hogy a� életves�élyes, s a leg-
súlyosabb állapotban s�envedő 
embereket kell a�onnal ke�elés-
be venni, a kisebb baleseti sérü-
lésekkel várako�ni kell.”
A várako�ás okait is rés�lete�i 
a� os�tályve�ető: egy laborvi�s-
gálat legalább egy - másfél óráig 
tart. A radiológus folyamatosan 
lelete�i a röntgenképeket vagy 
ultrahangot csinál. Naponta 
több e�er képet értékel. Ha nem 
elég alapos, ha kapkod, a� a be-
teg életébe, épségébe kerülhet. 
Egy hasi CT elvég�éséhe� előtte 
két órán keres�tül kontras�t-
anyagot kell inni. Kö�ben fo-
lyamatosan érke�nek a mentők 
életves�élyes állapotú betegek-
kel, és sajnos a�ok is lassítják 
a� ellátást, akik indokolatlanul 
jönnek be a sürgősségire.
A győri sürgősséginek nagy 
a� ellátási területe. Sopron 
irányába Ves�kény a határ, a� 
a�on túliakat vis�ik Sopronba, 
a többieket Győrbe. Egy régeb-
bi megállapodás értelmében a 
Komárom-Es�tergom megyei 
Bábolna és Bana, valamint né-
hány Ves�prém megyei telepü-
lés lakói is Győrhö� tarto�nak. 
A polytraumati�ált sérültek 
mind ide érke�nek. A� égés-
plas�tikára, a baleseti sebé-
s�etre, a� idegsebés�etre pedig 
a Dunántúl Balatontól és�akra 

fekvő területeiről ho��ák a be-
tegeket.
Schlett Péter ve�ető ápolóval 
bené�ünk a fektetőbe is, ahol 
legfeljebb 24 órát tartó�kod-
nak a betegek, utána, a pontos 
diagnó�ist és a sürgős ellátást 
követően kerülhetnek más os�-
tályokra. A� epileps�iás hölgyet 
már monitorok figyelik, többen 
sürgölődnek körülötte. Néhány 
ágy még s�abad, de rövidesen 
jelentke�nek a mentők, súlyos 
beteggel indultak útnak. A sür-
gősségin felkés�ülnek a fogadá-
sára. Vannak, akik s�ívinfark-
tussal vagy stroke betegséggel is 
nyugodtan besétálnak a sürgős-
ségire, itt derül ki s�ámukra is, 
hogy mekkora a baj.
„Átélünk horroris�tikus és 
megható történeteket is, ami-
kor s�inte minden ápoló ejt 
néhány könnyet” – mondja dr. 
Geis�linger Beatrix. „Bor�as�-
tó volt, amikor egy két-három 
éves kisgyerek tarkóját a saját 
kutyájuk kapta el. Mindenki 
kü�dött a� életéért a kórhá�-
ban, sajnos mégis elves�tettük. 
Emléks�em egy anyára, aki 39 
hetes mag�atával érke�ett a 
kórhá�ba ellenőr�ésre, ha�afe-
lé pedig balesetet s�envedtek, 
amelynek halálos áldo�ata is 
volt. A� anya és a gyermek is 
súlyosan megsérült, de őket  
sikerült megmentenünk.”

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter
Forrás: gyorplusz.hu

A győri kórház sürgősségi osztályának mindennapjaiba
tekinthetünk be a Győr+ újság májusi számában

megjelent cikk segítségével. Ezen az osztályon dolgozik
vezető ápolóként az ácsi származású Schlett Péter is. 

Emellett az ácsi lakosság érintettsége okán is
úgy gondoltuk, hogy sokak számára érdekes lehet az írás,

amelyet szerkesztett formában közlünk.
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A 2018/19-es tanévben közel 
50 gyermek számára válasz-
tották szüleik a Fouetté Rit-
mikus Gimnasztika SE ácsi 
tagozatának edzéseit, ami 
idén is nagy öröm volt szá-
munkra.

A tanfolyamos lányok első be-
mutatója karácsonykor volt, 
amelyen apró ajándékkal lep-
tük meg őket és kö�ös tortá-
�ással �ártuk a kö�el 1,5 órás 
eseményt. A másik fellépés a� 
év�áró bemutatón való s�erep-
lés volt, ahol emlékéremmel, 
emléklappal és lufival ajándé-
ko�tuk meg őket a� egés� év-
ben tartó rendületlen s�orgal-
mukért. 
A tanfolyamos lányok mel-
lett idén már 2 diákolimpi-
ás csapata is volt a Gárdonyi 
sulinak. A� I. korcsoportos 
lányok a Nyugat-Magyaror-
s�ági Regionális Diákolim-

pián 4., majd a� Ors�ágos 
Döntőben a 12. helye�ést ér-
ték el. A csapat tagjai Nagy 
- Herc�eg Tiara, Rigó S�ofi, 
Tóth Vivien és S�abó Lara 
voltak. Mindegyik kislánynak 
a� első nagy versenyei voltak 
a� ideiek, amitől e�ek a� ered-
mények csak még s�ebbek! 
A� iskola másik csapatának 
tagjai: Edvy Gvendolin, Nagy 
Fru�sina, Tóth Mercédes� és 
Ró�sási Dominika. A Nyugat-
Magyarors�ági Regionálison 
3., a� Ors�ágos Döntőn pedig 
4. helyen vége�tek. 
A�t gondolom, hogy e�ek a� 
eredmények nem csak egye-
sületünknek és a� iskolának, 
hanem a városnak is nagy di-
csőséget jelentenek. 
Egyéni verseny�őink s�áma is 
nőtt idén. Rigó S�ofi és Polvár 
Luca is bontogatja s�árnyait. 
Előbbi a Forever Kupán arany, 
a II. Fouetté Kupán e�üst, 

utóbbi a II. Fouetté Kupán 
arany minősítést kapott. 
„Régi” verseny�őink kö�ül 
s�abadidősportosokkal  ke�-
deném a felsorolást. 
Edvy Gvendolin eredményei: 
Forever Kupa 1. hely, Hó-
pihe Kupa e�üst minősítés,  
Ny-Mo.-i Regionális Selejte-
�ő e�üst minősítés, II. Fouetté 
Kupa 1. hely s�abad- és 3. hely 
karikagyakorlat. 
Tóth Mercédes� eredményei: 
Forever Kupa 2. hely, Hópihe 
Kupa bron� minősítés, Agora 
Kupa 1. hely karika, 2. hely 
s�abad, Ny-Mo.-i Regionális 
Selejte�ő bron� minősítés. 
Nagy Réka éve sikerült idén 
a legjobban. Eredményei: 
Forever Kupa 2., Hópihe Kupán 
(International Snowflake Cup) 
e�üst minősítés, Agora Kupa 1. 
hely, Ny-Mo.-i Regionális Selej-
te�ő 2. hely, Ors�ágos Döntő 8. 
hely, II. Fouetté Kupa 1. hely. 

Nagy Fru�sinával idén s�intet 
ugrottunk, mert a s�abadidő-
sport kategóriából a verseny-
sport kategóriába jutott fel,  
ahol jól vette a� akadályokat.  
Eredményei: Forever Kupa 
1. hely, Hópihe Kupa 8. hely, 
Agora Kupa 2. hely, Ny-Mo.-i 
Diákolimpia s�abad 17., kari-
ka 12. hely, Vidékbajnokság 
26. hely (több mint 50 ver-
seny�őből). 
A�t gondolom, hogy a� évet 
idén is sikeresen �ártuk, 
büs�ke vagyok a lányokra és 
arra, hogy ed�ésről ed�és-
re legyő�ik saját magukat. 
A�t tudni kell, hogy e�ek a 
gyerekek heti 3-4 alkalom-
mal ed�enek (ami verseny-
s�e�onban akár 5 ed�és is a 
s�ombatokkal együtt), hogy 
ilyen eredmények s�ülethes-
senek. Kitartásból jelest kap-
tak idén is! 

Z.G.

Csaknem hetvenen – 60 felnőtt és 6 ifjúsá-
gi horgász – kapcsolódtak be az idei ver-
senybe, amelyet a Malom-tónál rendezett 
az Ács és Környéke Horgászegyesület. 

A helyiek mellett Csallókö�aranyosról is 
érke�tek horgás�ok, akiket Fikner Tamás, a 
horgás�egyesület elnöke és dr. S�entirmai 
István polgármester is kös�öntött. A ver-
seny kö�ben sült kolbás�, utána nagyon 
finom gulyásleves várta a horgás�okat és a� 
érdeklődőket, amit Pirschl Róbert, Samai 
Gyula és csapata kés�ített nagy s�akérte-
lemmel és türelemmel. A verseny�ők ös�-
s�esen 121 kilogramm halat fogtak ki a� 
eseményen.                                             

N.T.
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Eredmények
Felnőtt:
1. Mas�lavér Mihály: 14,729 kg
2. Balogh Ádám:  9,465 kg
3. Mas�lavér István:  7,795 kg 

Ifjúsági:
1. Balogh Nóra:  3,155 kg
2. Gregus Marcell: 0,460 kg
3. Csás�ár Ernő Tamás: 0,335 kg

Legnagyobb hal
Felnőtt: Csere Ferenc -  4,735 kg
Ifjúsági: Balogh Nóra -  2,760 kg

Legtöbb hal
Felnőtt: Mas�lavér Mihály    11 db
Ifjúsági: Csás�ár Ernő Tamás   3 db Fotó: Pap Roxána



Az Ácsi Kinizsi Öregfiúk labda-
rúgócsapata kapta idén a Gombás 
István Vándorserleget.

A� Ácsi Kini�si SC sportpályáján 
kös�öntötte Varga Jó�sef Károly 
a megjelenteket június elején. A 
korábbi önkormány�ati képviselő 
elmondta, hogy a helyi ipartestület 
1997-ben alapított díjat Gombás 
István Vándorserleg elneve�éssel 
a kiemelkedő sportteljesítmények 
elismeréseként. A vándorserle-
get idén a� Ácsi Kini�si Öregfiúk 
labdarúgó csapata érdemelte ki a� 
elmúlt évek eredményes játékával. 
A folytatásban Varga Jó�sef Károly 
méltatta a� öregfiúk csapatának tel-
jesítményét. E�után felkérte S�űcs 

Béla Albertet, Petőfi-díjas újság-
írót, a� Ácsi Kini�si SC egykori 
játékosát, hogy mondjon pár s�ót 
a jelenlévőknek Gombás Istvánról 
és a� Ácsi Kini�siről. A bes�édek 
végén Varga Jó�sef Károly és S�űcs 
Béla Albert kö�ösen adták át a  
vándorserleget a csapatnak. Ők 
hálájuk jelül egy-egy általuk de-
dikált focilabdát ajándéko�tak 
S�űcs Béla Albertnek, valamint 
Csöbönyei Imre korábbi polgár-
mesternek, Ács város dís�polgá-
rának, aki sajnos nem tudott rés�t 
venni a� eseményen. A kös�ön-
tések után a� esemény egy barát-
ságos labdarúgó-mérkő�éssel és  
kö�ös vacsorával ért véget. 

N.T.

Az Ácsi Kinizsi SC felnőtt 
férfi kézilabdacsapata a 10. 
helyen végzett az NB II - es 
bajnokság Észak - Nyugati 
csoportjában. Ennek köszön-
hetően jövőre is lesz NB II - 
es csapata településünknek. 

Pék Balá�s s�akos�tályve�ető 
elmondta, hogy a nyári idő-
s�akban s�eretnének iga�olni 
pár játékost, e��el stabili�álnák 
a léts�ámot, és jövőre ismét s�e-
retnék kiharcolni a bennmara-
dást. A s�akos�tály férfi junior-
csapata a� NB II - es csoport 11. 
helyén vég�ett. A s�akos�tály-
ve�ető e�úton is kös�öni a fia-
taloknak és a� ed�őknek, Hor-
váth Norbertnek és Benkovics 

Márknak a� egés� éves kitartó 
munkát. A s�akos�tály s�eretné 
növelni a léts�ámot a jobb ered-
mény eléréséhe�, e�ért akinek 
kedve van, a�t s�ívesen várják 
a csapatba. A� Ácsi Kini�si SC 
felnőtt női csapata a megyei első 
os�tályban a� előkelő második 
helyen vég�ett. Gratulálunk a� 
egés� csapatnak és ed�őjüknek, 
Janes Attilának a munkáho� és 
a nagys�erű eredményhe�. 
A� új idényben a ve�etőség 
s�eretné, ha a csapat új kihívá-
sok elé né�ne. S�eretnék, ha a� 
együttes indulhatna a Győr-
Moson-Sopron megyei baj-
nokságban, amelynek kös�ön-
hetően még jobban be tudnák 
építeni a fiatal játékosokat a 

csapatba. A ve�etőség e�úton 
is kös�öni a s�pon�orok és a 
s�urkolók egés� éves, áldo�atos 
munkáját és a s�urkolást.

UTÁnPóTLÁS

Pék Balá�s elmondta, hogy 
a 2018/2019-es s�e�onban, a 
lány utánpótlás-bajnokságban 
öt koros�tályban indítottak 
csapatokat: U9, U10, U11, 
U12 és U14. Tóth Ágnes ve�e-
tőed�ő (U11, U12, U14) heti 
három alkalommal, valamint 
Sima Gabriella (U9, U10) heti 
két alkalommal foglalko�ott 
a gyerekekkel. – Ami elis-
merésre méltó, hogy minden 
bajnoki fordulón rés�t vettek 

a csapataink – emelte ki Pék 
Balá�s. Ho��átette, hogy a két 
legkisebb koros�tálynál még 
nincs eredménys�ámítás, de 
minden mérkő�ésen becsület-
tel helytálltak. Kitért arra is, 
hogy a legnagyobbak egy haj-
s�állal maradtak le a felsőhá�i 
rájáts�ásról, amit a� is bi�o-
nyít, hogy a� alsóhá�at veret-
lenül nyerték meg. U11-es és 
U12-es koros�tályoknál nincs 
bajnoki helye�és, de a lányok 
látványos fejlődésen mentek 
keres�tül a� elmúlt s�e�onho� 
képest. A� alsó tago�atos fiúk-
nál Dr. Lipót Gyula segítsé-
gével bontogatja s�árnyait a� 
egyesület.                     

 Nagy T.




