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HIREK

Fűtéskorszerűsítés az Ácsi sportcsarnok öltözőiben

Városháza Októberi jeles 

ünnepünk Újabb faültetési akció a 

városban Szüreti felvonulás 

Autómentes Nap Ácsi cukrász 

hírességünk  Szurkolói klub alakult

Ácsi siker a fogathatjó EB-n Új 

vezető a Kossuth Lajos 

Asztaltársaság élén...

Szinte csak pár hete, hogy két jelentős beruházást is átadott az önkormányzat. A Zichy Kastély tetőszer-
kezetének felújítása és az ácsi Bóbita Óvoda energetikai korszerűsítése után azonban egy újabb jelentős 
rekonstrukció is a végéhez ért. A sportcsarnok öltözőinek fűtéskorszerűsítése valósult meg közel 5,5 millió 
Ft-ból. A részletekről Sipos István, az Ácsi Kinizsi Sport Klub elnöke tájékoztatta lapunkat, akitől megtudtuk, 
hogy a sportcsarnok gyakran ad otthont országos, nívós sportrendezvényeknek is, így időszerű volt már az 
öltözők fűtéskorszerűsítése.

Az ünnepélyes átadón beszédet mondott Dr. Szentirmai 
István, városunk polgármestere, aki elmondta: az önkormány-
zat kiemelten fontosnak tartja, hogy az ácsi sportélet sikeres 
legyen és a sportolók megfelelő körülmények között készül-
hessenek a versenyekre és a mérkőzésekre egyaránt. 

Az eseményen felszólalt Czunyiné dr. Bertalan Judit, térsé-
günk országgyűlési képviselője is, aki beszédében elmondta, 
hogy a TAO támogatás akkor hasznosul a legjobban és akkor 
éri el a célját, ha amögött széles szakmai, társadalmi és önkor-
mányzati egyetértés van. 

Sipos István az Ácsi Kinizsi Sport Klub elnöke a rendezvé-
nyen hangsúlyozta, hogy a munkálatokhoz csatlakoztak a kézi-
labda szakosztály tagjai is, akik társadalmi munkában kifestet-
ték az öltözőket. Hozzátette, leginkább ennek a szakosztály-
nak a csapatai használják sportcsarnokot a hétköznapok 

során. - 7 utánpótlás szakosztály működik az egyesületben, de 
van felnőtt férfi és női csapata is a klubnak. Szerencsére egyre 
csak gyarapodik egyesületünk létszáma, sokan jelentkeznek 
hozzánk. Musitzné Sima Gabriella az első, második és harma-
dik osztályosok számára hetente 3-szor tart kézilabda edzést. - 
Emelte ki a sport klub elnöke.

Dr. Szentirmai István, Ács polgármestere elmondta, hogy a 
város két sportcsarnoka iskolai tornaóráknak is helyszínt biz-
tosít a hétköznapok során, délután pedig a sportszakosztályok 
használják, vagyis egészen az esti órákig folyamatosan kihasz-
nált a két épület. Energetikai szempontból mind a két sport-
csarnok felújításra szorul, csakúgy mint a város harmadik 
sportlétesítményénél, a sportpályán, a műfüves pálya melletti 
sportház is. 

DZS
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Városházi Hírek
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 

szeptember 28-án megtartotta soron következő testületi 
ülését. A Képviselő-testületi ülést megelőzően az anyagok 
kiküldésre kerültek a képviselők részére. 

2022. szeptember 28-i testületi ülésen meghozott fonto-
sabb döntések

· Polgármester úr az alábbiakról adott tájékoztatást: 
 - Az Ernőmajori út felújítása tervszerűen halad, a 

műszaki átadásra szeptember 30-án kerül sor. 
 - A külterületi út valamint a Polgármesteri Hivatal épü-

leténél a mozgáskorlátozottak részére elkészült feljáró és az 
Ácsi Református Egyházközség és a Bakancsos Klub megvaló-
sult fejlesztéseként a Korotnoki Dániel sírjánál kialakított kö-
zösségi tér sajtó előtti ünnepélyes átadására 2022. október 
20-án 13 óra 30 perckor kerül sor.

 - Elmondta, hogy az Eurovelo 6 kerékpárút kivitelezője 
a STRABAG Kft., az önkormányzatnak 300 db csemetefát aján-
dékozott, melyeket el is ültetnek és vállalták azt is, hogy 3 
éven keresztül pótolják a kiszáradt fákat. 

 - Az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskolába 8 ukrán 
gyermek érkezett, részükre az önkormányzat biztosította a 
tanszereket és az iskolatáskákat.

 - Polgármester úr tájékoztatta a lakosságot, hogy az 
önkormányzat a saját tulajdonában lévő tűzifából rászorult-
sági elv alapján tűzifát biztosít az érintetteknek.

 - A gyermeket vállaló ácsi családok részére az életkez-
dési támogatás ünnepélyes átadására 2022.10.20-án kerül 
sor.

· A végső menedékes fogyasztási helyeknek, ide tartoznak 
az önkormányzatok és azon intézményei, amelyek az egyete-
mes szolgáltatás intézményéhez tartoznak, 2023. január 1-től 
a szabadpiacról kell gondoskodniuk a gáz energia beszerzésé-
ről. A Képviselő-testület határozott arról, hogy Ács Város és 
intézményei vonatkozásában, más önkormányzatokkal közö-
sen szerezze be a szükséges földgáz energiát valamint a be-
szerzés lebonyolításával a megfelelő szakértelemmel rendel-
kező Sourcing Hungary Kft. bízta meg, aki Magyarország piac-
vezető független beszerzési szakértő szervezete.

· A képviselő-testület által elfogadásra került a Napsugár 
Művészeti Iskola és az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola 
2021-2022. tanév működéséről szóló beszámoló. Továbbá el-
fogadásra került az ÉDV Zrt. 2021. évi víziközmű üzemeltetés 
szennyvízágazati és vízágazati beszámolója is.

· A Képviselő-testület döntött a Szociális és gyermekvé-
delmi rendelet elfogadásáról, valamint határozott arról, hogy 
minden 70. életévüket betöltő ácsi lakhellyel rendelkező sze-
mélyek legfeljebb 6. 000 Ft értékben ajándékcsomagban ré-
szesülnek. Az inflációs helyzetre tekintettel nem kerül meg-
rendezésre az idősek karácsonya, a megrendezés költsége be-
illesztésre került az ajándékcsomag árába. 

· A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdál-
kodási rendelet módosításáról döntött a Képviselő-testület, 
mivel a rendelet nem szabályozta a társasházak szelektív és a 
biológiailag lebomló hulladék külön gyűjtésére vonatkozó elő-
írásokat. A módosítás szerint a szolgáltató a biohulladék gyűj-
tésével kapcsolatban lehetővé teszi, hogy az ügyfélszolgála-
ton vásárolt GYHG logóval ellátott barna zsákban elhelyezett 
zöld hulladékot (falevél, fű) „bio” járatnapon történő kihelye-

zése esetén elszállítja. A társasházak hulladékgyűjtő edénye-
ket valamint GYHG logóval ellátott barna zsákokat a Győri 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft ügyfélszolgálatán tudnak 
igényelni.

· A megnövekedett infláció, a drasztikus áremelkedések, 
valamint a gördülékenyebb munkavégzés miatt a Képviselő-
testület döntött a vagyonrendelet módosításáról, mely sze- 
rint a bekért ajánlatok elbírálására, és a beszerzési eljárást le- 
záró döntés meghozatalára 3.000.000 Ft értékhatár alatt a 
polgármester, azt meghaladó értékhatár felett a Képviselő-
testület jogosult.

· Döntés született Ács Város Önkormányzat 2022. évi költ 
ségvetési rendeletében történő előirányzat módosításáról.

· Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZMSZ-ének 
módosítása elfogadásra került.

· A csapadékvíz – elvezetésének fejlesztésére nyert pályá-
zat építési beruházásának kivitelezéséhez kapcsolódó terve-
zési feladatok ellátására a Képviselő-testület határozata alap-
ján a legkedvezőbb árajánlatot adó DA-MA PROJEKT Kft –vel, 
köt szerződést az önkormányzat bruttó 12.065.000,- Ft vállal-
kozási díj ellenében.

· A Képviselő-testület elhatározta, hogy a Batthyány utca 
egyirányú forgalmi rend bevezetéséhez szükséges forgalom-
technikai munkák elvégzésére valamint a szükséges közleke-
dési táblák beszerzésére és telepítésére vállalkozói szerző-
dést köt a legkedvezőbb árajánlatot adó Alfa Girod Forgalom-
technikai Kft-vel bruttó 2.733.548 Ft vállalkozási díj ellenében. 

· Az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 
Sportcsarnok intézményvezetői feladatainak ellátásával, ha-
tározott időre, 2023. február 20-ig Balogh Attila programszer-
vezőt bízta meg a Képviselő-testület. 

· Döntés született arról, hogy Szabó Bettina okleveles 
kutyakiképző és kiképzésvezetővel 2022. október 1-től foly-
tatódik a kutyaiskola Ácson. A kutyakiképző tevékenységet az 
önkormányzat tulajdonában álló Völgy utca - Árpád utca sar-
kán lévő, bekerített területen végzi.  

· A Képviselő-testület elfogadta a Szilaj Motoros Egyesület 
és az Önkormányzat megállapodását az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező Ács 2/40 hrsz.-ú ingatlan kb. 
120 m2 területű pince részének ingyenes, egyesületi célú 
használatba adásáról.

· Képviselő-testület döntött arról, hogy 2022. október 1-től 
lezárja a Vaspusztai temetőt. A lezárás legfőbb oka az új teme-
tések elmaradása valamint, az hogy nem felel meg az aktívan 
működő temetőkre vonatkozó előírásoknak. A temető kegye-
leti helyként továbbra is látogatható lesz.

· Elfogadásra került az Ácsi Bóbita Óvoda 2023. évi nyári 
nyitvatartási rendje, mely szerint a Kinizsi utcai telephely és az 
Óvoda közi székhely felváltva lesz nyitva.

· A Képviselő-testület elfogadta a Magyar Labdarúgó 
Szövetség, Ács Város Önkormányzata, valamint az Ácsi Kinizsi 
Sport Club közötti együttműködési megállapodást az önkor-
mányzat tulajdonában álló, műfüves futballpálya felújítására. 
Az önkormányzat a felújítás költségeihez bruttó 1.925.737 Ft-
ot biztosít az általános tartalék terhére. 

· Az Ácsi Bóbita Óvoda gázellátása 2022. október 1-től kez-
dődő időszaktól megoldott, a képviselő-testület elfogadta az 
MVM Zrt. által megajánlott 921, 938 Ft/m3 nettó árat. 

T Á J É K O Z T A T Á S
A települési ügysegédi rendszer, valamint a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat (KAB busz) működéséről

2022. november 1. napjától megszűnik az ügysegédi feladatellátás
A hidegebb időjárási körülményekre tekintettel – 2022. október 28. napjától 2023. március 17. napjáig
a Kormányablak busz működése felfüggesztésre kerül.
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A nehéz idők összefogásra intenek bennünket és megértésre,
arra, hogy ne a rosszat lássuk és feltételezzük mindenben,

hanem vegyük észre a jót!

„Akkor vagy igazán szabad, ha azt, amit vállaltál, meg tudod 
tenni. Ha pedig nem, a sérelmek után sem a gyűlölet, a harag ural-
kodik a szívedben, hanem az újrakezdés lelkülete, a szeretet és a 
jóság.”

Böjte Csaba szerzetes soraival köszöntötte az emlékező 
Ácsiakat Dr. Szentirmai István polgármester október 23-án.

„Október 23-dika van. A köztársaság ünnepe. Az az ünnep, 
amely a hozzánk hasonló közemberek bátorságának állít emlé-
ket. Azok bátorságának, akik egy tisztességes világról álmod-
tak a megingó diktatúrában. Szabadságra vágytak és a gyűlö-
lettől erősebb volt bennük a szeretet és a hit ereje. Hitték és 
hirdették, hogy a nemzet, az ország csillaga csak akkor emel-
kedik fel újra, ha leveti a hátáról azokat, akik a magyar népre 
erőltetnék politikai-ideológiai elképzeléseiket, és uralmuk 
fenntartása érdekében minden aggály nélkül feláldozták 
polgárok tíz és tízezreit, amint a nemzet jólétét is. De mire is 
emlékezünk pontosan ezen a napon? Mi is történt 66 eszten-
dővel ezelőtt, ami miatt gyerek, felnőtt, fiatal és idős számára 
egyaránt mementó ez a dátum?

Nos, gyökerei korábbra nyúlnak vissza, mert, a második 
világháború után nem sóhajthatott fel a magyar nép. 

Újabb borzalmas időszak következett. 1944-ben a Magyar-
ország területére érkező Vörös Hadsereg hátországában szin-
te azonnal megjelentek az első szovjet tanácsadók. A hazánk-
ba érkezett úgynevezett szovjet szakemberek nemcsak az 
"élenjáró" szovjet ipar és mezőgazdaság tapasztalatait adták 
át, hanem egy, a magyar nép számára idegen életformát és 
világfelfogást is igyekeztek elfogadtatni. Segítettek a politikai 
rendőrség, később az ÁVO létrehozásában, a fontosabb kihall-
gatásokon biztosították az – úgymond – "elfogulatlan szak-
értelmet", szervezték a letartóztatásokat, politikai pereket. 
1945 és 1948 között több mint negyvenezer főt internáltak, 
évekig családjuk életjelet sem kaphatott róluk, szállóigévé 
vált a jelszó: "A rabokkal nem kell elszámolni." A parasztságot a 
beszolgáltatásokkal nyomorították. Ebben az embertelen idő-
szakban egy nagyhatalom próbálta ránk erőszakolni rendsze-
rét úgy, hogy közben elvegye keresztény hitünket, generációk 
óta őrzött hagyományainkat, nemzeti büszkeségünket. A 

kommunizmus szinte mindenkit saját ellenségévé tett. De, eb-
ben az időszakban is voltak, akik nem tűrhették a megalázta-
tást, nem akartak félelemben élni, demokratikus Magyaror-
szágot akartak, akik vállalkoztak röplapgyártásra, ellenállás 
szervezésére. 

1945 és 56 között 1500-an álltak bíróság elé államellenes 
szervezkedés vádjával. A rendszerrel szembeszegülőket meg-
ölték, névtelen sírba temették, mert még holtukban is féltek 
tőlük. Ilyen körülmények között, ennek a gyökértelen rend-
szernek a pillanatnyi elbizonytalanodását felismerve teljes 
nemzeti egyetértésben győzött a forradalom. Ezekben a tör-
ténelmi, csodálatos napokban az aktív főszereplők között  a 
fiatalok elsöprő többségben voltak. 

Felmerülhet a gondolat: miért éppen az ifjak, amikor nekik 
van a legtöbb veszítenivalójuk? Hiszen pontosan tudták 1848-
ban és 1956-ban is, hogy sikertelen forradalom esetén a meg-
torlás kegyetlen lesz, és az ifjú életeket kettétörik majd a ki-
végzések, a börtön, a megaláztatás, a kirekesztés. De a hősök 
azért hősök, mert nem a veszélyekkel számolnak, hanem az el-
érhető célokra szegezik tekintetüket: a szabadságra, az 
egyenlőségre, az emberi méltósággal élhető életre, a nemzet 
felemelkedésére. 1956-ban nagyszüleink úgy döntöttek, hogy 
nem tűrik tovább a kitelepítéseket, a padláslesöpréseket, a 
beszolgáltatást, a nemzeti hagyományaink teljes megsemmi-
sítését. 1956-ot követően nemzetünk súlyos árat fizetett 
azért, mert a történelem adott pillanatában felegyenesedett, 
példát mutatott másoknak is. Így következett négyszáz ki-
végzés, húszezer letartóztatás és kétszázezer hazánkfia hagy-
ta el az országot.

Kedves Ácsiak!
A mi nemzedékünknek szerencséje van, hogy szüleinkkel, 

nagyszüleinkkel ellentétben nekünk nem kellett vérünket ad-
ni a szabadságért. Nekünk másképpen kellene kivívni a világ 
elismerését, megbecsülését. Nekik 66 éve sikerült, hiszen a 
Trianonban megcsonkított, majd a II. világháborúban legyő-
zött, megszállt ország néhány hétre mindenki csodálatát el-
nyerte. A diktatúra soha nem vezet jó irányba. Vallom, mint 
magyar ember és mint településvezető is, hogy a kisebb-

fotó helye
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2021.11.29.
ÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
ÁCSRA VÁGYÁCS CÍMŰ ÉS EFOP-1.2.11-16-2017-00020
AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKTET VALÓSÍTOTT MEG
AZ ÁCSI ÖNKÖRMÁNYZAT

Pályázat alapadatai:
 
a kedvezményezett neve: Ács Város Önkormányzata
a projekt címe: „Ácsra vágyÁcs”
a szerződött támogatási összeg: 150,217,884 Ft
a támogatás mértéke: 100%
a projekt tartalmának bemutatása: Fiatalok segítése lakhatási és képzési támogatással
a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.29.
projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.11-16-2017-00020

Az Ácsi Önkormányzat 2017-ben nyújtott be pályázatot „ÁCSRA VágyÁcs” címmel. A pályázat célja a 18-35 év 
közötti fiatalok Ácson történő letelepedése és ácsi munkahelyen történő munkavégzésének segítése.

Ez a pályázati lehetőség elősegítette 12 önkormányzati tulajdonban lévő lakás korszerűsítését, felújítását. Az 
ingatlanokról általánosságban elmondható volt, hogy a belső nyílászárói elöregedtek, cserére szorultak. A 
renoválás keretében sor került a különböző belső burkolatok, a vizes helyiségek belső burkolatainak felújí-
tására, a gépészeti- és villamos szerelvények cseréjére, a radiátorok cseréjére, fűtéskorszerűsítésre.
A lakások felújítását kiegészíti berendezési tárgyak beszerzése is, melynek keretében mosógépet, laptopot, 
íróasztalt székkel, ágyat, konyhabútort, tűzhelyet, mikrosütőt, hűtőt, étkezőgarnitúrát, páraelszívót biztosí-
tottunk a beköltöző fiataloknak.

A felújított lakásokat az önkormányzat pályázat útján biztosítja 18-35 év közötti ácsi munkahellyel rendelkező 
fiataloknak maximum 24 hónapon keresztül, amely időszak alatt nem kell lakbért fizetni a lakhatás biztosí-
tásáért. Jelenleg minden lakás kiadásra került. 

A pályázat soft részében egyrészt ingyenes képzéseket, tréningeket biztosítunk a pályázatban megjelölt 
célcsoport részére, valamint ösztönző támogatásban részesítettük a hiányszakmában Ácson elhelyezkedő 18-
35 év közötti korosztályt.

nagyobb hatalom, társadalmi felhatalmazás például egy 
tisztség betöltésére, nem eszköz, hanem lehetőség kell, hogy 
legyen az ember számára. 56 üzenete ezért számomra az is, 
hogy az összefogás, egymás elfogadása, a személyi szabadság 
maximális tisztelete vihet előre egy nemzetet, egy ügyet, és 
egy községet is. 

Ugyanakkor, óvatosan kell bánnunk azokkal, akik önös ha-
talmi érdekből belopódznak egy közösségbe és azt megpró-
bálják belülről bomlasztani, alattomos és tisztességtelen esz-
közökkel elérni céljukat, és másokat besározva szerezni ma-
guknak pillanatnyi figyelmet. Vigyáznunk kell jól működő kö-
zösségeinkre, őrizni a negatív hatásoktól, hiszen ebből merít-
kezünk – egymásból.

Ma különösen, hiszen egy háború baljós árnyai vetülnek 
Európára, és két nagyhatalmi érdek konfliktusa dúlta fel a 
szomszéd országot, aminek gazdasági következményei belát-
hatatlanok. Otthonainkban, a saját pénztárcánkon, lehetősé-
geinken is érezzük ezt és a város, az önkormányzat is megszen-
vedi. A sokszorosára nőtt energia és egyéb árak megbénítanak 
bennünket, és csak abban bízhatunk, akiknek kezébe az ország 
vezetését adtuk, a kormányunk bölcs döntésekkel, és kiállás-

sal segíti ennek a helyzetnek a megoldását, vagy legalább azt, 
hogy képesek legyünk talpon maradni, és igen (!) 2022-ben ne 
kelljen attól tartanunk, hogy fázni, éhezni kell.

Ezt tette Európával a brüsszeli vezetés, és ez az, amiből 
nem kérünk sem mi magyarok, sem azok az ébredő európai 
országok, akik hozzánk hasonlóan azt vallják, a háború nem a 
mi háborúnk, s mi nem állunk egyik fél oldalán sem, mi a béke 
oldalán kérünk helyet magunknak!

Kedves Ünneplő Ácsiak!
A nehéz idők összefogásra intenek bennünket és megér-

tésre, segítségnyújtásra, arra, hogy ne a rosszat lássuk és fel-
tételezzük mindenben, hanem vegyük észre a jót, vegyük ész-
re az igyekezetet, és az apró örömöket a mindennapjainkban.

Erre kérem most Önöket is, nemzeti ünnepünkön!

Sajó Sándor soraival zárnám ünnepi beszédemet:
  De túl minden bún, minden szenvedésen,
  Önérzetünket nem feledve mégsem,
  Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség,
  Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! 
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K Ö Z L E M É N Y
A Komáromi Ipari Park víziközmű-hálózatának fejlesztése és ennek hatásai Ács Város ivóvíz ellátására:

Ács Városa az Északdunántúli Vízmű Zrt. által szolgáltatott 
ivóvizet a Szent Pál szigeten működő 16 db parti szűrésű 
kútból kapja. A jelenleg zajló beruházások keretében a villa-
mos berendezések cseréjével, új szivattyúk üzembehelyezé-
sével, a bekötővezetékek felújításával folyamatban van a 
kutak felújítása.

Komárom és Ács városok, valamint a Komáromi Ipari Park 
ivóvízellátásának biztosítása érdekében jelenleg is zajlik a ku-
tak gyűjtővezetékeinek és udvartéri vezetékeinek, valamint a 
koppánymonostori vízbázis és az ácsi víztorony közötti távve-
zeték kiváltása, melynek során a korábban működő vezeték 
kiváltására egy DN400 KPE vezeték kerül lefektetésre több 
mint 7 km hosszan Ács irányában. A kivitelezési munkálatok a 
végükhöz közelednek, hamarosan várható a műszaki átadás és 
üzembe helyezés. A Komáromi Ipari Park területén egy új, 
1500 m³ kapacitású víztorony is épül, üzembe helyezése a 
Tata-Komárom távvezeték átadásával egyidőben fog megtör-
ténni, várhatóan a 2023-ás év folyamán.

A csatlakozó új hálózat először fertőtlenítésre került, majd 
2022. július 11. és 19. között átkötések, és tűzcsapcserék miatt 

egy-egy utcában nyomásesés és részleges, átmeneti vízhiány 
volt tapasztalható, de Társaságunk vízszállító autó kihelye-
zésével folyamatosan biztosította az érintett területeken a 
felhasználók számára a szükséges ivóvizet. A munkálatok so-
rán az ácsi lakosok némiképp fehérebb vizet tapasztalhattak, 
amit az átkötés során a hálózatba kerülő levegő, illetve az 
áramlási irányok megváltozása okozott.

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. folyamatosan ellenőrizte az 
ivóvíz minőségét, ami végig megfelelt a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak.

A településen a fejlesztés következtében több olyan mun-
ka már nem várható, amely a lakosok mindennapjait közvet-
lenül befolyásolná, de folyamatosan zajlik az úthálózat re-
konstrukciója és az építési törmelék eltávolítása.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás 100% 
állami támogatásból valósul meg, melynek célja az ellátás-
biztonság további növelése.

A teljes projekt befejezési határideje 2023. december 31.
Köszönjük a Tisztelt Felhasználók türelmét, megértését és 
együttműködését!”

Az EFOP-1.3.7-17-2017-00283 számú pályázat

HITTEL ÁCSÉRT

„A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil 
szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének
bővítésével”

Az Ácsi Református Egyházközség és a Természetjáró Bakancsos Klub, mint konzorciumi partner nyújtotta be 
2017-ben pályázatát. A két szervezet a korábbi években is megtalálta az együttműködés lehetőségét. Annál is 
inkább szükség van erre, mert mindkét szervezet azon munkálkodik, hogy a városi közösség erősödjék. Ács 
város életében mindkét szervezet kiemelkedő szerepet tölt be a felmerülő társadalmi problémák hatékony 
kezelésében. A projekt fő célja a társadalmi esélyteremtés biztosítása, előítéletesség és a hátrányos 
megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, valamint ezzel párhuzamosan a hátránykompenzáció 
megvalósítása. Ennek érdekében a benyújtás óta folyamatosan szervezték eseményeinket, melyek hatalmas 
érdeklődésnek örvendtek. Megvalósult több képzés, és tanácsadás is a program keretében, sőt kialakítottak, 
felújítottak egy közösségi teret is, a Korotnoki sír környékét. Eredményes, és hasznos projektet zárt a két 
szervezet. Gratulálunk az elért eredményeikhez.
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KÖSZÖNJÜK IRÉNKE!
Ács Város Önkormányzata és a város lakosai nevében sze-

retnék köszönetet mondani Nagy Irénnek a Kossuth Lajos Asz-
taltársaság sok éven át volt elnökének a településérdekében 
kifejtett munkáságáért.

A szocializmus előtt az asztaltársaság összejöveteleit a fel-
menőinek a vendéglőjében tartották. Sajnos az egyesületi ala-
pon működő civil szervezeteket 1947 után megszüntette az 
állam, így megszűnt az asztaltársaság is. A rendszerváltáskor 
Nagy Irén volt, aki újból létrehozta a Kossuth Lajos Asztaltár-
saságot. Tagokat toborzott, aki között voltak, akik még a régi 
társaságnak is tagjai voltak.

Megfogalmaztatta az alapszabályt, bejegyeztette a cég-
bíróságon az asztaltársaságot és beindította az életet, mely 
összejövetelek, kirándulások, előadások formájában valósult 
meg. A nemzeti ünnepeken minden alkalommal jelen volt a 
társaság több tagjával és koszorúztak, valamint Október 6-án 

megemlékezést, a Doni Áttörés és a július 2. Ácsai Csata évfor-
dulóját az Ő irányításával szervezték meg. 

Neki köszönheti Ács, hogy van egy egészalakos Kossuth 
szobra. A megvalósítása több évi szívós munkájába került, 
minden pénzforrást megkeresett, hogy összegyűjtse a pénzt a 
szoborra. Az avatási ünnepség megszervezésében és lebo-
nyolításában kiemelkedő szerepe volt. Ácsnak ezt a kegyeleti 
részét tovább fejlesztette az asztaltársaság az Aradi Vértanuk 
és gróf Battyányi Lajos első miniszterelnök emlékművével és 
egy információs táblával, valamint az I.Világháborús emlék-
műnél elhelyeztek a Trianoni Békediktátum 100. évfordulóján 
egy emléktáblát.

Dr. Szentirmai István
polgármester

Tisztelettel köszönjük!
Egy település életében mindig van-

nak olyan emberek, akik fáradhatatlanul 
azon dolgoznak, hogy értéket teremtse-
nek a helyiek és az utánuk jövő generá-
ciók számára. A közösség érdekében 
végzett munka általában önkéntes ala-
pú, nagy kihívással jár és rengeteg áldo-
zatot követel attól, aki ilyesmire adja a 
fejét. Ha valaki ezt évtizedeken keresztül 
vállalja és folyamatosan a városért dol-
gozik az nem csak szép és nemes gesz-
tus, hanem példaértékű cselekedet, 
amit mindannyiunknak el kell ismerni.

Nagy Irén, a Kossuth Lajos Asztaltár-
saság elnöki tisztségéről ősszel lemon-
dott és átadta a stafétát Rohonczy 
Józsefnek. Nem tisztem felsorolni azo-
kat az eredményeket, amit Nagy Irén el-
nökletével elért az egyesület, csupán 
szeretném kifejezni a hálámat és köszö-
netemet az Ácsi Bartók Béla Művelődési 
Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok 
intézménye nevében azért az áldozatos 
munkáért, amit elnök asszony annyi 

éven át végzett a település érdekében. 
Jómagam csak az elmúlt tíz esztendőről 
tudok közvetlenül beszélni, de nehéz 
lenne felsorolni, hányszor dolgoztunk 
együtt ebben az időszakban is. Termé-
szetesen ezt megelőzően is szoros volt a 
művelődési ház és az asztaltársaság 
kapcsolata. Most az én tisztem köszöne-
tet mondani ezekért az évekért, és kí-
vánom, hogy a jövőben erőben és egész-
ségben, ugyanazzal a hazaszeretettel a 
szívében teljenek a napjai, amelyet meg-
ismerhettünk az asztaltársaságban vég-
zett munkája során. Jó pihenést kívánok 
önnek kedves Irén, utódjának és az el-
nökség tagjainak pedig jó munkát a 
folytatáshoz. Kívánom, hogy abban a 
szellemben, olyan alázattal és becsü-
lettel vigyék tovább a munkát, amelyet 
örökségül kaptak.   

 

Balogh Attila
mb. intézményvezető

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁCSI KOSSUTH LAJOS ASZTALTÁRSASÁG ÉLETÉBEN
TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOKRÓL

Egyesületünk az emlékparkban, a 
Kossuth szobornál 2022. szeptember 
20-án 17:00 órakor megemlékezést 
tartott Kossuth Lajos születésének 220. 
évfordulója alkalmából.

A megemlékezés után 17:30 órakor 
Közgyűlést tartottunk a Bartók Béla 
Művelődési Ház dísztermében.

Napirendi pontok a következők 
voltak:

1.) Beszámoló az elmúlt időszak 
történéseiről. Előadó Nagy Irén, az 
Asztaltársaság Elnöke volt.

2.) A Választási Bizottság nevében 
Varga Miklós tette meg előterjesztését, 
a tisztségviselők- megválasztásához.

3.) Alapszabály módosítás előter-
jesztője Tóth Ilona volt

4.) Tisztségviselők megválasztása.
5.) Egyebek (filmvetítés a 2022. 

07.01-i kerékpáros emléktúráról)
A beszámoló és az előterjesztések 

elfogadása után került sor a tisztségvi-
selők megválasztására.

Az Asztaltársaság Közgyűlése a válto-
zásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Alapszabálynak megfelelően Elnök-
séget, Ellenőrző Bizottságot és Tiszte-
letbeli Elnököt választott.

A 4 tagú Elnökséget a Közgyűlés vá-
lasztja meg a KOLASZTAR tagjai sorából 
4 éves időtartamra.

A KOLASZTAR felügyelő szerve az 
Ellenőrző Bizottság, amely a Közgyűlés 
által a tagok közül 4 évre választott el-
nökből és két tagból áll.

A KOLASZTAR Tiszteletbeli Elnökévé 
választhatja a Közgyűlés azt a rendes 
tagot, akit erre a címre érdemesnek tart.



A választás során az ÁCSI KOSSUTH 
LAJOS ASZTALTÁRSASÁG Közgyűlése a 
következő határozatot hozta:

Elnökségi tagok:
- Rohonczi József elnök
- Tóth Ilona
- Pulai János
- Poncsák Ferenc

Ellenőrző bizottság: 
- Vitárisné Bokréta Etel elnök
- Füri László
- Varga Miklós

Tiszteletbeli elnök: 
- Nagy Irén

Nagy Irén – több mint 18 éven át időt 
és fáradtságot nem sajnálva – az Asz-
taltársaság elnökeként önzetlen, becsü-
letes és eredményes munkát vég-zett. A 
Közgyűlés a Tiszteletbeli elnökké válasz-
tásával ismerte el és köszönte meg a ki-
emelkedő teljesítményét.

Az új tisztségviselők a tagság nevé-
ben kérik, hogy tiszteletbeli vezető tiszt-
ségviselőként továbbra is segítse az 
Egyesület munkáját. 

Szeretnénk az általa megkezdett és 
sikeresen végzett egyesületi munkát 
városunkban tovább vinni. 

Mindenképpen szükségesnek tart-
juk, hogy az asztaltársaság létszámát nö-
veljük. Várunk minden érdeklődőt, aki 
szívesen részt venne a társaság munká-
jában és ötleteivel, tetteivel hozzájárul-
na ahhoz, hogy tevékenységünk, váro-
sunk közösségi életét színesebbé tegye.

Kedves Ácsiak! 
Mindenkit szeretettel várunk, akit ér-

dekel az a munka, amit társaságunk vé-
gez! Érdeklődésüket felkeltve, dönté-

süket segítve közzétesszük Alapszabá-
lyunk néhány hivatalos részletét. 

Az Ácsi Kossuth Lajos Asztaltársasá-
got létrehozó Alapszabályt a Közgyűlés 
2004. június 23-i ülése elfogadta és a 
Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 
Pk.60.043/2004/4. számú végzésével 
1512. szám alatt nyilvántartásba vette. 

Az Egyesület célja:
1. Az Ácsi Kossuth Lajos Asztaltár-

saság (továbbiakban: KOLASZTAR) olyan 
önkéntesen létrehozott, önkormányzat-
tal rendelkező szervezet, amely jelen 
alapszabályban meghatározott célra 
alakul, nyilvántartott tagsággal rendel-
kezik, és céljainak elérésére szervezi 
tagjai tevékenységét.

A KOLASZTAR jogi személy. Politikai 
tevékenységet nem végez, választáso-
kon jelöltet nem állít, szervezete pártok-
tól független és azoknak anyagi támoga-
tást nem nyújt.

A KOLASZTAR célja: Kossuth Lajos 
eszmeiségének ápolása.

2. A KOLASZTAR céljainak megva-
lósítása érdekében együttműködik 
minden állami, társadalmi és gazdálkodó 
szervezettel, más egyesülettel, szövet-
séggel, amelyek segítik az Egyesület 
eredményes működését és céljainak 
megvalósítását.

3. A KOLASZTAR céljai megvalósítá-
sához szükséges anyagi feltételek meg-
teremtése érdekében a jogszabályok 
előírásai szerint gazdasági, vállalkozási 
tevékenységet folytathat. 

Az Egyesület feladatai:
1. Kossuth Lajos eszmeiségének ápo-

lása;
2. Fiatalok megismertetése Kossuth 

Lajos eszmeiségével;

3. Kapcsolatépítés más Kossuth Lajos 
emlékét ápoló szervezettel;

4. Tárgyi emlékek gyűjtése;
5. Kiállítások szervezése;
6. 1848-as szabadságharc – vetélke-

dők szervezése,
7. Kossuth Lajos születésnapja (szep-

tember 19.) és halála (március 20.) em-
lékünnepségének szervezése;

8. Vélemény-nyilvánítás a város életé-
ben zajló közéleti munkáról;

9. Kossuth Lajos és az 1848-49-es ese-
mények kutatása;  

10. Helyi web-lap megjelentetése;
11. Ács település környezetvédelmi 

feladatainak elvégzése során együttmű-
ködés, vélemény-nyilvánítás, felszólalás 
a hatóságok felé;

12. Jótékonysági estek szervezése, 
lebonyolítása.

Az Egyesület tevékenysége, prog-
ramjai bárki számára hozzáférhetőek.

1. A KOLASZTAR tagja lehet a műkö-
dési területén élő bármely természetes 
személy, jogi személy, 14 év feletti kis-
korú törvényes képviselőjének írásos en-
gedélyével, aki elfogadja a KOLASZTAR 
Alapszabályát és önkéntes belépési nyi-
latkozatban vállalja, hogy tevékenyen 
részt vesz a KOLASZTAR munkájában, 
valamint fizeti a tagdíjat. 

A rendes tag felvételéről – írásbeli 
felvételi kérelem alapján – a KOLASZTAR 
Elnöksége dönt.

Tisztelettel megköszönjük mindenki-
nek, aki valamilyen módon felkarolta, 
támogatta munkánkat! Kérjük a további-
akban is segítségüket és várjuk az érdek-
lődőket!
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Rohonczi József
elnök

FUTÁCS
beharangozó
203x109mm
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300 facsemetével lett ismét gazdag a város

Napsütésben zajlott a szüreti felvonulás

A Strabag Hungária Kft. a kivitelezője a szőlőhegyeken és a 
Bokroki legelőn haladó Euró-Velo6 kerékpárútnak, melynek 
mentén komoly fásítási munka történt. 300 csemetét ültetett 
el a Strabag, amit három éven keresztül folyamatosan pótol-
nak is, kiszáradás esetén.

 A város területén is több helyen nagyszabású faültetés 
történt. Ezek a kőrisfák magasra növő egyedek, ezért utcákra 
nem lehet a vezetékek és a földben menő közművek miatt 

tenni. A vasút állomás melletti parkba, a Malom tó köré, a 
Székesi patak partjára a Gyár utca és a Battyányi utca közötti 
részére, a lovas pályára, a Korotnoki sír mellé az iskolába, a 
parkokba, és kutyaiskola területére lettek csemeték ültetve.

Bízunk benne, hogy sem a szélsőséges időjárás, sem vandál 
kezek nem akadályozzák az elültetett fákat abban, hogy nagy-
ra nőjenek, és gyerekeink, unokáink, dédunokáink élvezzék 
majd hűsítő árnyékukat. Fotók:Nyéki János

Kiemelten fontos, hogy a fiatal gene-
rációk is megtapasztalják ezeket a fon-
tos hagyományokat, átélhessék azokat 
az örömteli pillanatokat, amelyeket 
annak idején gyerekfejjel mi is átéltünk – 
fogalmazott Dr. Szentirmai István pol-
gármester, aki egyben a rendezvény 
szervezője is minden évben. Sajnos a mai 
gyerek ritkán kerül ló közelbe. Ilyenkor 
lehetősége van megsimogatni, a hátára 
ülni, ami nagy öröm számukra – tette 
hozzá a városvezető.

A lovasfogatok az Igmándi úti lovas-
pályán gyülekeztek, majd innen indultak 
a polgárőrség felvezetésével, hogy a 
szokásos útvonalukon végighaladjanak a 
településen. Természetesen sok helyen 
meg is álltak, hogy hirdessék a szüreti ha-
gyományt, és persze énekben és tánc-
ban sem volt hiány. Az egyes állomáso-
kon Szűcs Erika növendékeinek szüreti 
táncát tekinthették meg az érdeklődők, 

hozzájuk csatlakoztak a Bóbita óvoda 
lurkói, akik a tűzoltóság épületénél ad-
ták elő erre az alkalomra készült műso-
rukat. A tánc után mindenkinek jól esett 
a Városi Nyugdíjas Klub által kínált édes 
és sós sütemények, szüreti csemegék.

Sajnos nem tudunk mindenkit kie-
melni név szerint, de szeretnénk az Ácsi 
Hírek hasábjain keresztül is megköszön-
ni az egyes állomásokon a vendéglátást 
és azt a szerető kedvességet, amivel fo-
gadták a menetet. A legtöbb helyen a 
vendéglátó egységek fogadnak bennün-
ket, de rajtuk kívül köszönjük még az ut-

cákban élő családoknak, civileknek is 
egyaránt. Ilyenkor nem csak az őszi nap-
sugár melengeti az ember szívét, hanem 
az az emberség és szeretet is, amit 
kapunk a vendéglátóinktól.

Nem mehetünk el szó nélkül amel-
lett, hogy nem csak mi tartjuk fontosnak 
a hagyományok ápolását,  hiszen Kovács 
Mónika és szomszédja Pauer Andrea, a 
Kovács család hagyományát folytatva 
fogadott bennünket az Etelka telepen.

A szüreti menet idén is Apagyi Sándor 
portája előtt ért véget, ahol nagyon öt-
letes dekorációval és tartalmas vendég-
látással készültek a házigazdák.

Köszönjük mindenkinek, aki valami-
lyen téren kivette a részét a szervezés-
ből. Találkozunk jövőre, addig pedig ne 
feledjék a kisbíró szavait: "Még annyit 
mondhatok: a jó Istennek hála, az ácsi 
bornak seholsincsen párja!"

A hagyományok megőrzése és bemutatása a célja minden évben az ácsi szüreti felvonulásnak. Ahogy a 
kisbíró fogalmaz: "az ácsi lovasok és jó barátaik, a szüreti menetet szépen rendbe szedik" vagyis idén is az Ácsi 
Kinizsi SC lovas szakosztálya szervezte a az eseményt a baráti fogatok és a művelődési házzal karöltve.

BALOGH ATTILA
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Kérés a bölcsődés, óvodás
és iskolás szülőkhöz

Az élelmiszereknél is komoly infláció van 
ezért az önkormányzat az étkeztetést egyre 
több pénzből tudja megoldani, mer az állam 

által biztosított normatívát még nekünk 
jelentős összeggel kell megtoldani.

Lehet, hogy a szülőnek nem kell vagy 
keveset kell fizetni az étkezésért, de az 

önkormányzatnak kell. 
Az intézménynek előtte való napon kell 

leadnia, hogy hány adagot kér. Tehát, ha egy 
kisgyerek este beteg lesz az érthető, hogy 

csak másnap tudja a szülő jelezni, hogy 
hiányozni fog. Azok a szülők akik még ekkor 

sem jelzik, hogy több napon keresztül 
hiányozni fog a gyermek azok ételadagja 

után is fizet az önkormányzat.
Keressük annak lehetőségét, hogy ilyen 

esetekben a szülő fizesse ki a feleslegesen 
kifizetett étel árát.

Kérem a szülőket, hogy segítsék az 
önkormányzatot avval, hogy időben jelzik a 

gyermekeik hiányzását.

Autómentes nap és tűzoltó bemutató

A  tiszta és fenntartható közlekedés 
népszerűsítése volt a célja az idei Autó-
mentes napnak, amit évről-évre meg-
szervezünk városunkban is. Ezúttal is a 
Zichy parkot zártuk le, így a parkban és a 
városháza mögötti parkolóban zajlottak 
az események.

A gyerekeket egy egyszerű akadály-
pálya várta, amelyen akár kerékpárral, 
rollerrel vagy „nyuszimotorral” is végig 
mehettek. A bátrabbak a Bakancsos 

Klub gokartjait is kipróbálhatták, illetve 
a BRTK Önkétes Klub által kihelyezett já-
tékokkal is játszhattak.

A nap legjobban várt programja az 
ácsi és a banai tűzoltók bemutatója volt, 
akik egy baleseti szimulációhoz érkeztek 
a parkolóba, ahol – a forgatókönyv 
szerint – két autó ütközött egymásba. A 
tűzoltók szakszerű kommentár mellett 
biztosították a helyszínt és kiszabadí-
tották a sérülteket az autókból. A bemu-

BALOGH ATTILA

tató közben rengeteg hasznos informá-
ciót tudhatott meg a közönség.

Már hagyomány Ácson, hogy az Autó-
mentes napot egy kerékpáros felvonu-
lással és zsíroskenyér partival zárjuk. A 
polgárőrség biztosításával és a Bakan-
csosok vezetésével kerekeztünk végig a 
település utcáin. A túra végén a kerék-
páros szépségverseny díjait adtuk át, 
illetve a napközbeni aktív részvételért 
kaptak kisebb ajándékokat a résztvevők.

A tekerés közben elvesztett kalóriá-
kat a Városi Nyugdíjas Klub zsíros kenyér-
rel és szörppel pótolta. Szerencsére min-
den elfogyott.

Köszönjük mindenkinek, aki részt 
vállalt a szervezésben, illetve minden 
gyereknek és felnőttnek, hogy eljött.
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Egy tradícionális, ácsi gyökerekkel rendelkező cukrászda története...
       Sikert sikerre halmoz a komáromi Jánoska Cukrászda 

Ádám édesanyja tősgyökeres ácsi, 
egykori leánykori házuk a jelenlegi vas-
bolt volt. Tanulmányait az ácsi általános 
iskolában végezte, majd 1961-ben meg-
szerezte a cukrász képesítést. Számos 
országos versenyen szerepelt eredmé-
nyesen, mígnem 1967-ben Balaton-
füreden megismerte férjét, Sztaracsek 
Jánost, aki ekkor már ugyancsak kiváló 
minősítésekkel rendelkezett a szakmá-
ban. Még ebben az évben össze is kötöt-
ték életüket, az évek során 4 fiuk szüle-
tett. Édesanyja 18 évig a cukrász szakmá-
ban dolgozott, majd a Cukorgyári Kony-
hának lett a vezetője. '75ben mindket-
ten megszerezték a mestervizsgát. 

- Időközben sajnos Jánoska fiunk, aki 
1973-ban született és 19 évesen már el-
kezdte építeni és kialakítani saját cuk-
rászdáját – megbetegedett és tragikus 
hirtelenséggel elhunyt. Ádám, az ötödik 
fiunk ekkor csupán 2 esztendős volt, így 
férjemmel mi folytattuk az általa elkez-
dett munkát, s együtt valósítottuk meg 
az álmait. Elhunyt gyermekünk emléké-
re lett az üzlet neve: Jánoska Cukrászda. 
Később pedig Ádám vette át a vendég-

látóhely vezetését. - Mesélte lapunknak 
az édesanya.

Sztaracsek János, Ádám édesapja 
1957-ben fejezte be az általános iskolát, 
s feleségéhez hasonlóan ő is 1961-ben 
lett cukrász, más egyéb szakmák meg-
szerzése mellett. A szombathelyi Mé-
száros Cukrászdában kezdte a mestersé-
get tanulóként, majd a haza szolgálatá-
ba állt, ahonnan betegség miatt viszony-
lag hamar leszerelt. Ezt követően lett a 
Vasvári Cukrászüzem vezetője mind-
össze 21 évesen.

- Sikert sikerre halmoztam, amikor 
megismerkedtünk a nejemmel. Elmen-
tem Ácsra körülnézni, ami nagyon meg-
tetszett nekem. Apósom hentes volt, 
abban a hússzegény világban ez nagy ku-
riózumnak számított, no meg az asszony 
is levett a lábamról. Az esküvő után ide 
költöztem, azonban a cukrász szakmá-
ban nem tudtam elhelyezkedni, de sok 
más területen helyt álltam. Dolgoztam a 
Győri Vagongyár betanított esztergályo-
saként, pékként, majd több cukrászdá-
ban is. - Emlékezett vissza Ádám édes-
apja.

A Jánoska Cukrászda építése 1991-
ben kezdődött, az ifjú Jánoska azonban 
1992-ben elhunyt. A Cukrászda végül 
1995-re épült fel, s ez év április 1-je óta 
működik Komáromban. Szülei váltották 
valóra Jánoska álmát, és virágoztatták 
fel a helyben és országszerte azóta nagy 
népszerűségnek örvendő cukrászdát. 
Nevét is fiuk emlékére kapta az üzlet. Az 
idősödő szülők néhány év múlva, amikor 
már legkisebb fiuk, Ádám is elhatározta, 
hogy milyen pályát választ magának, 
átadták neki az üzem vezetését. Ádám 
számára azonban nem volt teljesen egy-
értelmű, hogy mivel szeretne foglalkoz-
ni. Orvos legyen, vagy továbbvigye a csa-
ládi cukrászdát. - Annak ellenére, hogy 
Ácson születtem 1993-ban, én már a 
Cukrászdában nőttem fel. Néhány év 
múlva Komáromba is költöztünk. Az or-
vosi pálya rendkívül érdekelt, emiatt hat-
osztályos gimnáziumba jártam, azonban 
szüleim mégis a cukrász szakma irányába 
tereltek. Minden testvérem rendelkezik 
diplomával, én – Jánoska emlékére – 
mégis ezt a hivatást választottam. 2014-
ben lettem cukrász, mígnem 2018-ban 
meghoztam a családi cukrászda számára 
az országos hírnevet, amikor az általam 
készített “Komáromi kisleány” elneve-
zésű tortával megszereztem az első he-
lyezést az országtorta versenyen. A ma-
gas elvárások és rendkívül szigorú krité-
riumok ellenére azóta minden évben 
döntős helyezést érek el tortáimmal, a 
dobogó első fokára azonban nem sikerül 
feljutnom, hiába ötvözöm a magyar 
hagyományokat az új technológiákkal. - 
Mondta a cukrászmester, akinek a 2018-
as nyertes tortával együtt mindezidáig 8 
döntős országtorta született a kezei 
között. 

Ha valaki csak egy egészen kicsit jártas a sütemények világában, s azt mondom “Komáromi kisleány”, annak 
bizonyára a 2018-as Ország Tortája jut eszébe. Sokan csak ámulunk a kész tortacsodák láttán, mások pedig 
cukrászdáról-cukrászdára járnak, hogy megkóstolhassák a körtés-diós-csokoládés ízvilágú egyedi esztétikumú 
süteményt. Négy évvel ezelőtt az országban legfinomabbnak bizonyuló torta bizony a Komáromi Jánoska Cuk-
rászda üzemében készült, mestere pedig Sztaracsek Ádám volt, akinek ácsi felmenőire bizony sokan emlékeznek 
városunkban. A cukrászda 1995-ben fogadta először vendégeit, ami azóta számos átalakításon, arculatváltáson 
és korszerűsítésen, bővítésen esett át, nem csak küllemében, hanem az ott készült sütemények, fagylaltok 
tekintetében is. Ismerjük meg a cukrászda történetét közelebbről. 



11

ÁCSI HÍREK

darabok, valamint műfordítások fűződ-
nek a nevéhez. Munkássága utánozha-
tatlan stílust, frissességet és moderni-
tást hozott a XXI. század magyar irodal-
mába.

A költő a művelődési ház dísztermé-
ben fogadta a gyerekeket. A programot 
hatalmas érdeklődés előzte meg. Tud-
juk, hogy voltak akik sajnos lemaradtak 
az eseményről. Nekik azt ajánljuk, hogy 
ne csüggedjenek, hiszen lesz még lehe-
tőség a jövőben találkozni Varró Dániel-
lel, ugyanis nem titkolt szándékunk, 
hogy nemsokára visszahívjuk majd, hogy 
ismét átélhessétek ezt a remek élményt.

Az Országos Könyvtári Napok kereté-
ben a gyermekirodalom legismertebb 
képviselője,"egy szerethető költő" Varró 
Dániel volt a vendégünk. Egy vidám, szó-
rakoztató délelőttöt töltöttünk a szerző-
vel, aki bemutatta legismertebb köny-
veit, legkedvesebb verseit, mindezt játé-
kos, interaktív módon.

Varró Dániel a fiatal költőgeneráció 
kiemelkedő alakja, akiért szerteágazó 
alkotótevékenysége és egyedi humora 
miatt a kritika és a közönség egyszerre 
rajong. A formának és a paródiának egy-
aránt mestere; számos műfajban meg-
mutatta már a tehetségét a hazai közön-
ség előtt: versek, gyermekversek, szín-

B. A.
Varró Dániel volt a vendégünk

Ádám az évek során folyamatosan ké-
pezte magát itthon és külföldön egya-
ránt, elsajátította a francia desszertek, a 
karamellezés, a különböző díszítőtech-
nikák fortélyait, de nem okoz számára 
nehézséget a drótos cukorvirágozás, 
valamint a royal icing készítése sem. 
Utóbbiakat sajnos megbecsülés és idő 
hiányában nem tudja művelni. Időköz-
ben országos szinten elismert magyar és 
világbajnok olasz mestertől tanult fagy-
laltkészítést, amivel ugyancsak neves 
elismeréseket zsebelt be az évek során. 
Elmondása szerint ugyancsak cukrász 
szüleitől leginkább szakmai alázatot és 
emberséget tanult. A cukrászati trendek 
folyamatos változása miatt igyekszik Ő is 
naprakész lenni és folyamatosan fejlőd-
ni, ám úgy véli, sok vendég a hagyomá-
nyos, tradícionális ízek és formák miatt 
keresi fel a cukrászdát.

- Az országtorta és a fagylalt is min-
den évben szezonális, ezen kívül a János-

ka Cukrászda kínálatában 60-70 féle sü-
temény található meg folyamatosan, 
köztük az azonnal elvihető torták, vala-
mint a sós apró sütemények. - Emelte ki a 
cukrászmester, aki megosztotta lapunk-
kal, hogy összesen 9 főt alkalmaznak a 
műhelyben és a cukrászdában együtt-
véve. 

Sztaracsek Ádám, az ácsi születésű 
cukrászmester a tavalyi évben vette át 
szüleitől teljeskörűen a stafétát, azóta 
több önerős beruházást is végrehajtott 
a cukrászda belső tereiben, valamint a 
teraszon is, hogy az ide érkező vendé-
gek – jöjjenek az ország bármely pont-
járól, vagy határokon túlról, – egy ké-
nyelmes, dekoratív, a XXI. századi krité-
riumoknak megfelelő cukrászdában fo-
gyaszthassák el az általa készített külön-
leges ízvilágú tortákat, fagylaltkülön-
legességeket: a komáromi Jánoska 
Cukrászdában. 
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Senki sem fagyott meg!

Az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház 
idén is csatlakozott a Kultúrházak éjjel-
nappal rendezvénysorozathoz, melynek 
keretein belül egy új szabadulószobát 
alakítottunk ki a kastély falai között. A 
tavalyi Xantus János szabadulószoba, 
illetve a halloween-i Gyilkosság a kastély-
ban szabadulószoba is nagy sikert ara-
tott. Nem csoda, hogy most is óriási volt 
az érdeklődés.

 A Jégkatlan szabadulószobát szep-
tember 24-25- között volt lehetősége ki-
próbálni az érdeklődőknek. A szoba té-
mája a Déli-sark volt, ahol egy kutatóbá-
zison kellett keresni néha könnyebben 
meg található, néha jobban elrejtett 
nyomokat, majd rájönni a megfejtések-
re, amik a kijutáshoz vezettek. Amint 

összeértek a szálak, a játékosok nagy 
örömére nyílt az ajtó, így kijutottak a bá-
zisról, melyre egy óra állt rendelkezé-
sükre. Játék közben, ha elakadtak, ter-
mészetesen bármikor segítséget kérhet-
tek a játékmesterektől.

Az Antarktiszi helyszínt az elhúzott 
függönyökkel (ami miatt állandó sötét-
ség volt a szobában), illetve különféle 
hanghatásokkal tettük élethűbbé. Most 
is, csakúgy, mint korábban rengeteg csa-
pat jelentkezett. Nagyon sok új játékos-
sal is találkoztunk, reméljük nekik is örö-
möt tudtunk okozni ebben az egy órá-
ban. Természetesen most is, mint koráb-
ban a helyi résztvevők domináltak, vi-
szont voltak olyan csapatok is, akik a me-
gye más részeiről, például Tatáról érkez-

tek. Az egyik legnagyobb meglepeté-
sünk viszont az volt, hogy az ország má-
sik feléről is érkezett egy csapat, akik 
igaz, családi programon vettek részt, 
viszont úgy döntöttek, hogy kipróbálják 
a szobánkat.

Reméljük mindenki jó élményekkel 
távozott tőlünk. Aki esetleg lemaradt 
volna, az se csüggedjen, ugyanis a jövő-
ben megismételjük a szobát, így aki ked-
vet kapott, és szeretné megmérettetni 
magát családjával, vagy barátaival, 
azoknak lesz lehetőségük erre!

Következő alkalomra várhatóan a 
jövő év elején kerül sor. Annyit elárulha-
tok, hogy a szoba témája a méltán híres 
Nagy pénzrablás lesz, melyre mindenkit 
szeretettel várunk majd.

PAUER GERGELY PÉTER

Egyszer volt egy népmese nap

A Magyar Olvasástársaság 2005 ta-
vaszán felhívással fordult mindazokhoz, 
akiknek fontos a népmesék fennmara-
dása és a mesékben élő bölcsesség to-
vábbhagyományozása, hogy csatlakoz-
zon ahhoz a kezdeményezéshez, amely 
szerint szeptember 30. – Benedek Elek 

születésnapja – legyen a népmese napja.
A népmese napját első ízben 2005. 

szeptember 30-án rendezték meg. A nap 
célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a 
pedagógusok és a mesével foglalkozó 
szakemberek, valamint a meseszerető 
gyerekek és felnőttek ezen a napon 

megkülönböztetett tisztelettel fordul-
janak mind a magyar, mind más népek 
meséi felé.

Mondhatjuk, hogy hagyomány már 
Ácson is, hogy megünnepeljük a nép-
mese napját. Idén A csillagszemű juhász 
című mese került terítékre mégpedig 
papírszínház keretében. Sajnos az idő-
járás nem volt túl kegyes hozzánk, így az 
iskolai csoportok a szakadó eső miatt 
kénytelenek voltak lemondani a könyv-
tári meseelőadásokat, de Meszlényi-
Mali Beáta könyvtárveztő kollégánk sza-
kadatlan lelkesedéssel vette vállára a 
batyuját és indult világkorüli útra. Ha az 
Óperenciás tengeren túlra nem is jutott 
el, de a Bóbita Óvodáig igen. Így nem 
maradtak mese nélkül a gyerekek.

Mivel minden mesének boldog befe-
jezés jár, ezért fontos megjegyeznünk, 
hogy miután pár nap múlva kisütött a 
nap, az iskolából is ellátogattak a lurkók 
a könyvtárba, hogy meghallgassák a 
csillagszemű juhász történetét. Minden 
jó, ha a vége jó!

BALOGH ATTILA
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A jövő reménysége!
Diákolimpiai élmezőnyben a csupán 13 esztendős Nagy Fruzsina 

Nagy Fruzsina, az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola 8. c osztályos tanulója még csupán 13 esztendős, de 
eddigi kiemelkedő és eredményes sportteljesítménye miatt nevét több helyen is jegyzik a megyében és országosan 
is. Édesanyja sportmúltjának köszönhetően már egészen kisgyermekkorában, 4,5 évesen megismerkedett a moz-
gás világával, azon belül is a akrobatikus rock and rollal, később pedig a ritmikus gimnasztikával. Utóbbi célja a 
magasrendű mozgáskoordináció megteremtése, öt különböző kézi szer – labda, kötél, karika, buzogány és szalag – 
használatával. Az RG (ritmikus gimnasztika) egy pontozásos női versenysport, ahol a versenyzők egyénileg vagy 
csapatban mérettetik meg magukat. A megadott elemeket egy 75-90 másodperces gyakorlatban kell bemutatni, 
zenei aláfestéssel egy 13x13 m-es versenyterületen. A gyakorlatban kiemelt figyelmet kap a hajlékonyság, az 
ugrás, forgás, valamint az egyensúly. Fruzsi legutóbbi előkelő eredménye a diákolimpiai országos egyéni 5. hely 
labdával, 15. hely szabadgyakorlattal és 16. hely karikával, csapatban pedig országos 4. hely labdagyakorlattal. 
Edzője, Papp-Závoczky Gina heti két alkalommal készíti fel Fruzsit az előtte álló megmérettetésekre. 

Az idei év májusában pedig megis-
merkedett az atlétikával, amibe hasonló 
energiát és időt fektet a tanulás mellett, 
sikerei ebben a sportágban is körvonala-
zódni látszanak. - Szerencsére az RG-ban 
megszerzett tudást és alapokat az atléti-
kában is jól tudom kamatoztatni – mond-
ja Fruzsi. Édesanyja szerint lánya rendkí-
vül kitartó, szorgalmas, motivált, aláza-
tos és mindig győzni akar. - Dícsérte a 
büszke édesanya, aki örömmel tudatta 
riporterünkkel, hogy kisebbik lányuk is 
brillírozik a ritmikus gimnasztika sport-
ágban, Ő Ács másik, ugyanakkor egyet-
len igazolt versenyzője Fruzsi mellett.

Az atlétika egy igen összetett sport, 
ahol a futó, gyalogló, ugró és dobó vagy 
lökő sportágak együttesen vannak jelen, 
melyek mindegyike meglehetősen nagy 
egyéni erőnlétet és gyorsaságot kíván. 
Nagy Fruzsina már az első Komáromi 
Körzeti Versenyen összetett bajnok lett, 
innen jutott tovább a Tatabányai Körzeti 
megmérettetésre, s itt figyelt fel tehet-
ségére a Tatabányai Sport Klub több ed-
zője is. Azóta az U14-es korosztály lei-
gazolt versenyzője, edzője Gál Zoltán. 
Június óta Fruzsi 2 versenyszámból saját 
korosztályából előkelő helyen szerepel 
az országos ranglistán: ötösugrásban or-
szágos 5. helyen, míg magasugrásban 
országos 6. helyen áll a fiatal sportoló, 
aki ezekkel az eredményekkel iskolánk 
hírnevét is öregbíti. - Köszönettel tarto-

zom a Tatabányai Sport Klubnak, hogy 
bizalmat szavaztak nekem. Mivel az ed-
zések is ott zajlanak, iskola után vagy vo-
nattal utazom Ácsról, vagy pedig a szü-
leim visznek autóval, ami rendkívüli szer-
vezéssel és sok lemondással jár a részük-
ről, nagyon sokat segítenek nekem és 
maximálisan támogatnak a céljaim meg-

valósításában. - Mondta Fruzsi, aki na-
gyon elszánt, ha a sportolásról van szó, 
hiszen tudja, hogy fejlődni csak renge-
teg gyakorlással lehet. - A legutóbbi at-
létika versenyen Székesfehérváron nagy 
előnnyel nyertem volna a 80 m-es futás 
versenyszámban, de 72 m-nél elestem 
és megsérült a kezem. A sérülésem el-
lenére befutottam a célba, majd pár 
perc múlva egy másik versenyszámban is 
indultam, amiben 2. helyen végeztem. 
Bizonyítani szerettem volna másoknak, 
de elsősorban magamnak, hogy kitartó 
vagyok és elszánt, hogy nem tántorít el 
semmi a céljaim elérésében. - Emléke-
zett vissza legutóbbi sérülésére Fruzsi. 

A pályaválasztás előtt álló diáklány 
azt mondja, annak érdekében, hogy mi-
nél szorosabb kapcsolatot tudjon ápolni 
és fenntartani a sportággal és rendsze-
resen el tudjon járni edzésekre, elképzel-
hető, hogy egy tatabányai középiskolá-
ban folytatja majd tanulmányait. Rövid-
távú célja a néhány nap múlva kezdődő 
edzőtáborban való részvétel, ahol Zala-
karoson elkezdik az alapozást és a fel-
készülést az idény következő nívós meg-
mérettetéseire.

Nagy Fruzsinának, a város egyik büsz-
keségének eddig elért sikereihez gratu-
lálunk, s további sporteredményeihez 
sok kitartást, erőt kívánunk!

Fruzsi, a bajnok benned él!

DZS
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Európai élmezőnyben az ácsi fogathajtó lány, Lőrincz Eszter! 

Ácson a régmúltban is jellemző volt a 
lovas hagyományok ápolása, napjaink-
ban az Ácsi Kinizsi SC Lovas Szakosztálya 
gondoskodik a lovaskultúra továbbörö-
kítéséről. Eszter minden nap 7 órára jár 
dolgozni, elvégzi a lovak etetését, ápolá-
sát, tisztán tartását, mozgatását és ed-
zését is. Szülei maximálisan támogatják 
álmai megvalósításában és nagyon büsz-
kék lányukra. -  4.osztályos volt, amikor 
letette a rajtengedély-vizsgát, ezt köve-
tően hivatalosan is nevezhetett fogat-
hajtó versenyekre, így a szabadidő kate-
góriából C kategóriába került át. Sokáig 
fogathajtásban versenyzett, majd díjug-
rató rajtengedélyvizsga megszerzése 
után, Szentirmai Péter segédletével, eb-
ben a sportágban is eredményesen ver-
senyzett. Hamar rá kellett jönnie, hogy a 
két sportág, valamint a gimnáziumi ta-
nulmányok együttes folytatása nehezen 
összeegyeztethető. Ekkor tért vissza a 
fogathajtáshoz, hiszen így helyben, 
Ácson tudott felkészülni a versenyekre, 
a saját lovaival. Edzője nem volt, a sport-

ág fortélyait ácsi hajtóktól, könyvekből, 
videókból, saját maga által szerzett ta-
pasztalatokból, autodidakta módon sa-
játította el. - Mondta el lapunknak 
Lőrinczné Rosta Szilvia, Eszter édes-
anyja. 

Eszter legjobb eredményét C kategó-
riában 2 évvel ezelőtt érte el, amikor az 
Országos Bajnokságon a 7. helyen vég-
zett póni kettesfogat kategóriában, va-
lamint csapatban a második helyezést 
zsebelték be. Az idei EB azonban Európa 
legjobbjai között nem várt sikereket ho-
zott a fiatal lány számára. - Három edző 
segítette felkészülésemet az augusztusi 
megmérettetésre, Jámbor Vilmos, Ri-
marcsik Zsolt, Pille-Riin Roosileht észt 
származású hajtónő. Köszönettel tarto-
zom Takács Zoltánnak, Ysselvliedt's 
Songwriter – így hívják a lovat – gazdá-
jának, a naszályi Welsh Póni-Farm Lovas-
sport Egyesület tulajdonosának, hogy 
rendelkezésemre bocsátotta a Welsh B 
fedezőmént. A Kisbéren rendezett kor-
osztályos fogathajtó Európa Bajnoksá-

gon 17 nemzet 106 résztvevője képvi-
seltette magát. A legidősebb korcso-
port, az U25-ös hajtók póni egyesfogat 
kategóriájában 15 hajtó versenyzett, 
ahol Eszter díjhajtásban a 6. helyen, ma-
ratonhajtásban a 8., akadályhajtásban 
alapidőn belül, hibátlan hajtással a 2. he-
lyen végzett. A záró versenyszámban el-
ért kitűnő eredményével a fiatal hajtónő 
a magyar csapatot feljuttatta a dobogó 
harmadik fokára Hollandia és Németor-
szág mögött, míg maga egyéni össze-
tettben az előkelő 6. helyen végzett. 
Büszkélkedett remek eredményeivel az 
ifjú fogathajtó. Egy-egy versenyen való 
részvétel óriási előkészületet és felsze-
reltséget követel, szükséges számára 
egy díj- és maratonhajtókocsi, megfelelő 
minőségű szerszámzat a lónak, a ver-
senyszámokhoz illő versenyruházatok,  
szállító eszközök, lovász, valamint egy 
segédhajtó is, aki mindhárom számban a 
fogat meghatározó tagja.  

Eszter azt mondja, hogy a versenyszá-
mokban rendkívül fontos a ló és a fogat-
hajtó közötti harmonikus kapcsolat. A 
sport alázatra, türelemre, higgadtságra 
tanítja a hajtókat, számtalan váratlan 
helyzet adódhat, főként maratonhajtás-
ban. - Hangsúlyozta Eszter. A pályák 
útvonalának bejárása és memorizálása, a 
legoptimálisabb nyomvonal megtalálá-
sa kihívás a versenyzők számára, ezért 
nagyon fontos a mentális és fizikai felké-
szültség. - Két nagy célom van a jövőre 
nézve. Szeretnék a 2023-as Világbaj-
nokságra Hollandiába kijutni, továbbá  
két év múlva újabb Európa Bajnokságot 
rendeznek, ott is szeretnék ismét részt 
venni, ezért dolgozom nap mint nap. - 
Hangsúlyozta. 

A lovassport több szempontból is 
tökéletes testmozgás, amely jó erőben 
tart, fejleszti a koordinációs készsége-
ket, valamint nagymértékben erősíti a 
láb-, has-, hát-, és vállizmokat. Ráadásul 
bármilyen életkorban kivitelezhető te-
vékenység és ami még ennél is fonto-
sabb, bármikor el lehet kezdeni és meg is 
lehet tanulni a sport alapjait. Lőrincz 
Eszternek további eredményes munkát, 
és a jövőbeli rangos versenyeken való 
sikeres részvételt kívánunk!

Dédszülei ugyan még csak mezőgazdasági munkára használták lovaikat, egy valami mégiscsak közös ben-
nük és dédunokájukban. Mindannyiuk életében jelen voltak és vannak ezek a nemes és intelligens állatok. 
Nem csoda, hogy Lőrincz Eszter is a lovak szerelmese lett. A fogathajtás talán a világ egyik legkedveltebb 
lovassportága. A mindössze 20 esztendős Lőrincz Eszter jelenleg lovászként dolgozik Kisbéren. Igen fiatalon 
került kapcsolatba a lovakkal, nagycsoportos korában kapta első póniját, amivel amatőr kategóriában kez-
dett el versenyezni, másodikos korában először egyes, majd kettes fogattal. A sport azóta a szenvedélye lett. 
Időközben folyamatosan magasabb szintre emelte elvárásait önmagával szemben. Másfél évvel ezelőtt lehe-
tősége nyílt egy magasan kvalifikált lóval dolgozni, akivel csaknem egy éve többnapos nemzetközi verse-
nyekre jár. A legutóbbi előkelő helyezést is együtt érték el a kisbéri Korosztályos Fogathajtó Európa Bajnok-
ságon, ahol Eszter egyéni összetett 6. helyen végzett, a magyar csapat tagjaként pedig felállhatott a dobogó 
3. fokára.
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Ácsi siker a korosztályos fogathajtó Európa-bajnokságon
 

12 ifjú magyar versenyző került be a 
nemzeti válogatott keretbe és készült a 
fogathajtó Európa-bajnokságra, mely-
nek hazánk adott otthont.

Némedi István szövetségi kapitány 
vezetésével 4 gyermek, 4 junior és 4 
U25-ös korcsoporthoz tartozó hajtó in-
dult a megmérettetésen, melyet Kis-
bér/Ászáron 2022. augusztus 16-21. 
közt rendeztek meg 17 nemzet részvé-
telével. A tizenkét magyar indulóból hat 
fő a csapatversenyben is indult, melynek 
Lőrincz Eszter, az Ácsi Kinizsi SC hajtó-
nője is a tagja volt U25-ös korcsoportban 
póni egyes kategóriában.

Az U25-ös hajtók 15 póni egyesfo-
gata között Lőrincz Eszter és Yssel-
vliedt's Songwriter nevű pónija 52,75 
hibapontos díjhajtást mutatott be, mely 
a 6. helyet jelentette.

Az EB második versenyszáma a mara-
tonhajtás volt, melyen Eszter a 8. helyen 
végzett.

A befejező versenyszámban, az aka-
dályhajtásban, a rangos nemzetközi me-
zőnyben alapidőn belül (166,78 mp), ve-
rőhiba nélkül  az előkelő második helyen 
végzett, ezüstérmet szerzett, ami a ma-
gyar csapatnak a bronzérmet jelentette. 
Ezzel Eszter az egyéni összetett verseny 
6. helyezettje lett.

A legvégéig izgalmas csapatverseny 
győztese Hollandia, ezüstérmes Német-
ország válogatottja, míg a bronzérmet 
MAGYARORSZÁG szerezte meg.

A magyar csapat tagjai: Juhász Ber-
told, Varga Gábor Márk, Jámbor Blanka 
Ágnes, Juhász Péter, Görög Gábor, 
Lőrincz Eszter. Szövetségi kapitány 
Némedi István.

A kontinensbajnokságon való szerep-

lésével és azon elért szép eredményével 
Eszternek nagy álma vált valóra. Felké-
szülését Kisbér-Ászáron Magyarország 
legjobb edzői Pille-Riin Roosileht és 
Rimarcsik Zsolt, valamint Jámbor Vilmos 
segítették. Hűséges sporttársa Takács 
Zoltán (Welsh Póni Farm Naszály) tulaj-
donában lévő Ysselvliedt's Songwriter 
(Songi), a Welsh B póni fedezőmén, aki-
vel másfél év alatt nagy utat tettek meg 
azért, hogy Európa legjobbjai között le-
hessenek. 

Sok szeretettel gratulálunk a magyar 
csapatnak, különösképpen városunk fia-
tal hajtójának, Lőrincz Eszternek az elért 
kimagasló eredményhez.

További sportsikereket, szép ered-
ményeket kívánunk!

Eredményhirdetés, a hivatalos személyek és a három dobogós csapat.

Díjhajtás

“Mindenhol ott vagyunk!”
Együtt buzdítja az Ácsi Kinizsi SC Kézilabda szakosztályát a

nemrég megalakult Szurkolói Klub, a Kinizsi Ultras!

Egy kávé mellett dőlt el a Kinizsi Ultras sorsa, eközben határozta el ugyanis Csordás Bence és Horváth Norbert, 
hogy az Ácsi Kinizsi SC kézilabda szakosztályának népszerűsítése és a szurkolók összefogása érdekében közösen 
alapítanak egy  Kézilabda Szurkolói Klubot, a Kinizsi Ultrast. A klub rövid idő alatt olyannyira népszerűvé vált, 
hogy a létszám megtízszereződött, így ők már biztos, hogy mindig ott lesznek a lelátón, ha tehetik, még idegenben 
is. Rendszerint kürtökkel, dobbal és egységes, hangos skandálással buzdítják gólhelyzetre a játékosokat, vagy 
éppen együtt örülnek velük. Céljuk, hogy jelenlétükkel még a kevésbé sikeres időszakokban is motiválják a játé-
kosokat. – Még sosem csalódtunk az ácsi szurkolókban, mindig teljes erőbedobással drukkolnak nekünk, ami 
természetesen a csapat eredményein is meglátszik. – Hangsúlyozta az ifjúsági férfi kéziladba csapat edző-
játékosa, Németh Martin, aki kiemelte továbbá, hogy 12 új játékost igazoltak nemrég, legfőképpen Győrből a 4-5 
fő állandó, régebbi ácsi kötődésű játékos mellé. A csapat a bajnokságban az FU20-as III.osztályban szerepel, A-
csoportban, ahol jelenleg az előkelő 3. helyen szerepelnek. 

De lássuk, hogyan alakult és miként működik egy ilyen Szurkolói Klub, az Ácsi Hírek kérdéseire a két alapító tag, 
Csordás Bence és Horváth Norbert együtt válaszoltak.

DZS
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