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A kínálatból
– Önkormányzati Híradó 2. oldal
–  Racionalizálási intézkedések  

meghozatala nélkülözhetetlen  
2009-ben  3. oldal

–  Beszélgetés a Hartmann Kft. 
ügyvezetőjével  4. oldal

–  Az influenza nagyon gyorsan  
alakul ki   5. oldal

– Aranylakodalom 6. oldal

– A Magyar Kultúra Napja 7. oldal
–  Gombás István vers  

és prózamondó emlékverseny 8. oldal

–  Március 15-én avatják  
a Kossuth-szobrot 9. oldal

–  Süssünk főzzünk együtt 10. oldal
– Programajánló, sport 11. oldal
–  Ülésezett a Kinizsi SE  

elnöksége 12. oldal 
 

Tervezett témák  
a következő számban 

– Farsangoltunk
– Közéleti hírek
– Fontos orvosi tanácsok, 
– Állattartásról a szakembertől
– Kezdődhetnek a kerti munkák
– Ácsiak, akikre büszkék lehetünk, 
–  Új tűzoltó fecskendőt kapott a 

tűzoltóság
– Süssünk, főzzünk együtt
– Rendőrségi hírek
–  Sport: Motorostalálkozó, foci, sakk, 

asztalitenisz, tenisz…

Hagyomány már a városban, hogy az 
újév első napjaiban nagyformátumú, 
népszerű művekből, zenei gyöngysze-
mekből összeállított  koncerttel kedves-
kednek a szervezők a város lakóinak. 

2009. január harmadikán került sor ezút-
tal a nagyszabású kulturális-zenés rendez-
vényre, amelynek a sportcsarnok adott 
otthont. Ezen a helyszínen első alkalommal 
mutatkozott be a házigazda Ritmus Kon-
cert Fúvószenekar, mivel a Bartók Béla 
Művelődési Ház és Könyvtárat „kinőtték”. 
Igény volt tehát egy nagyobb térre, amely 
méreteiben lényegesen nagyobb, és a 
szervezők nagy örömére a sportlétesít-
mény is megtelt. Csodálatos zenei élményt 
nyújtott a fúvószenekar, profi előadásukat 
többször hosszan tartó vastapssal köszön-
te meg a nagyszámú közönség.

Az újévi koncerten részt vett Csöbönyei 
Imre polgármester, Csányi Józsefné alpol-
gármester és több önkormányzati kép-
viselő. A város elsőszámú vezetője mon-
dott köszöntőt, amelyben a jókívánságai 
mellett  utalt az idei év várhatóan nehéz 
gazdasági jelenségeire és  kérte a többi 
között a város lakóit az összefogásra, az 
együttgondolkodásra, az egymás segíté-
sére, megértésére. 

A Ritmus Koncert Fúvószenekar újévkö-
szöntő hangversenyét úgy állította össze, 
hogy mindenki megtalálja a számára leg-

kedvesebb dallamokat, melódiát, a zenei 
élet remekműveit. 

Az újévi koncertjükön elsőként hallhatta 
a közönség – a választás telitalálat volt – 
Andrew Lloyd Webber: Az opraház fantom-

ja című musicaljének koncert fúvószeneka-
ri hangszerelését, vezényelt Bánfi Balázs. 
Majd következett: Antonin Dvorák: Nyol-
cadik szláv tánca, aztán Jacob de Haan: 
Ross Roy nyitánya és persze óriási sikere 
volt a Hunyadi László operából a Palotás-
nak is, hogy csak néhányat emeljünk ki. 

A Ritmus Koncert Fúvószenekar 1997-
ben alakult a Ritmus Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény, közismertebb nevén 
a zeneiskola diákjaiból azzal a céllal, hogy 
tevékenysége folytán megszerettesse a jó 
fúvósmuzsikát az ácsi és a bábolnai fiata-
lokkal. Az elmúlt több mint tíz évben két 
lemezük jelent meg. Sokat szerepeltek 
kulturális rendezvényeken, fesztiválokon, 
itthon és külföldön egyaránt. 2006-ban 
felvételt nyertek a Magyar Fúvószene-
karok Szövetségébe. 2007-ben zenekari 
minősítés alkalmával koncertfúvós címet 
és arany minősítést kaptak. A Kiskőrösi 
Nemzetközi Fúvószenekari Fesztiválon 
különdíjat, a komáromi erődben megren-
dezett zenekari versenyen fesztiváldíjat és 
vándorserleget nyertek. A zenekar tagjai-
nak életkora az általános iskolás korosz-
tálytól az egyetemistákig terjed. 

Nagysikerű, igényes koncerttel
indult az év kulturális programja

Hatalmas sikerrel lépett fel a Ritmus Koncert Fúvószenekar

Fotó: Nyéki János
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Ács Város Képviselő-testülete a soron kö-
vetkező ülését 2009. január 29-én tartotta.

Az első napirend témáját a két ülés kö-
zötti időszakban történt fontosabb esemé-
nyekről, intézkedésekről, valamint a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentés képezte. 

Ennek keretében a polgármester úr az 
alábbiakat mondta el:

1./ Ács és Környéke Horgászegyesület 
közgyűlése

Településünk egyik legnagyobb civil szer-
vezete december 13-án tartotta évi rendes 
közgyűlését, amelyben áttekintették az el-
múlt év munkáját. Az egyesület sikeres évet 
zárt és rendezvényeivel, vendéglátásával 
hozzájárult a település ünnepségeihez. 

2./ Szűcs Béla Albert újabb könyvének 
bemutatója

December 19-én került sor Szűcs Béla 
Albert „Ácsról indult el” című könyvének 
bemutatójára. A könyvet Kósa Csaba, Tán-
csics-díjjal kitüntetett író, újságíró, a Magyar 
Újságírók Közössége elnöke mutatta be. A 
bemutatón jelentős számban megjelentek 
az érintett személyek is, és egy kötetlen 
elbeszélgetés formájában felidézték életü-
ket, a jelenlegi tevékenységüket. Mindegyi-
kük számára meghatározó volt a települé-
sünkön töltött gyermekéveik, az itt végzett 
iskolai éveik és nagyon örültek, hogy egy 
könyv formájában megemlékeztek róluk.

3./ 2008. év végi karácsonyi ünnepsé-
gek

Településünkön a polgári és az egyházi 
intézmények rendkívül színes programok-
kal tették emlékezetessé legnagyobb ünne-
pünket, a karácsonyt. Az oktatási intézmé-
nyek: óvoda, iskola is magas színvonalon 
emlékeztek meg karácsony ünnepéről. 

Az önkormányzat részéről a legnagyobb 
ünnepség az Idősek Karácsonya  volt, amely-
re a település 70 éven felüli lakosai voltak 
meghívottak. Az időjárás is kedvező volt, így 
nagy számban vettek részt idős polgáraink. 
A megjelentek nagy száma is bizonyítja, hogy 
ezen ünnepségre szükség van, így a jövőben 
is javasolt a megrendezése. 

4./ Ritmus Koncertfúvós Zenekar újévi 
műsora

Immár hagyományossá válik, hogy újév 
elején a fúvószenekar koncerttel köszönti a 
település lakóit. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel ezúttal új helyszínen, a sportcsar-
nokban került sor a koncertre, mivel a Bar-
tók Béla Művelődési Ház az előző évben ki-
csinek bizonyult. A koncert ez évben is nagy 
sikert aratott, erre a jövőben is szükség van.

5./ A Magyar Kultúra Napja
     A Magyar Kultúra Napján több meg-

emlékezés volt, jelezve a kultúra lehetősé-
gét településünkön. 

a/ Az Ács Városért Társaság színvonalas 
rendezvényt szervezett, amely egybeforrott 
Ács 870 éves történetével. A fő előadást 
Szűcs Béla Albert tartotta, és Ács 870 
éves történelmének legfontosabb esemé-
nyeit idézte fel, vetített képek formájában 
is. A programban fellépett Szakács László 
és Nyéki Ágnes. Dr. Petrasovits Anna, az 

Ács Városért Társaság vezetője a Himnusz 
keletkezéséről és annak nemzeti szimbólu-
máról, összetartó erejéről tartott nagy tet-
szést arató előadást. 

A hozzászólások keretében Bolla Imre 
tartott a magyar nyelv szépségéről nagyon 
érdekes – esetenként vitára is okot adó 
– tájékoztatást. 

b/  Markovics Ágota festőművész kiállí-
tása

A Bartók Béla Művelődési Ház Sméja Ga-
lériájában került sor a festmények bemu-
tatására Németh Gyula megnyitója után, 
Orbán Ilona művésztanár méltatásával. A 
kiállításon a kiállított képek az érdeklődők 
számára megvásárolhatók.  

c/  Gombás István Szavaló- és Próza-
mondó Verseny

Ez évben harmadik alakommal került 
megrendezésre az Oktatási Bizottság által 
szervezett verseny, amely ez évben is nagy 
érdeklődést és sikert aratott.

6./ Ácsi Kinizsi SE elnökségi ülése
2009. január 19-én tartotta meg a Kini-

zsi SC elnöksége a hagyományos év eleji 
értekezletét, ahol a napirendet a 2009. évi 
költségvetés elfogadása és a bajnokságra 
való felkészülés képezte.

Az elmúlt évet gyakorlatilag lezárták és 
megköszönték a támogatók, különösen az 
önkormányzat segítségét. 2009-re jelentős 
elképzeléseik vannak, amelyek pénzügyi 
vonzata is jelentős, ezért a további szpon-
zorok felkeresése.

7./ A Települési Önkormányzatok Or-
szágos Szövetsége által rendezett ön-
kormányzati fórum

A fórum első ízben 2009. január 28-án 
került megrendezésre a megyében, amely-
re nagy szükség volt. Számos olyan témá-
val foglalkozott, amely jelentősen érinti az 
önkormányzatok működését, így ilyen fó-
rumokra a következendőkben is szükség 
lesz. Az elhangzott előadások alapján a 
települések a tevékenységüket céltudato-
sabban, határozottabban tudják végezni és 
ehhez a hatóságok megadják a szükséges 
információkat, és kérték, hogy keressük 
meg őket és bármely kérdésben segítik a 
település munkáját.

A napirend keretében az előző ülésen a 
Bagolyvár külső felújítására benyújtott Le-
ader-pályázatra előirányzott keretösszeg-
nek 964.866,- Ft-tal való felemelésére ho-
zott határozatot.

A második napirendi pontban tárgyalta a 
testület az Ácsi Kinizsi Sportkör 2008. évi 
működéséről szóló beszámolóját. A sport-
kör októberben megválasztott ügyvezető 
elnöke, Kovács János ismertette a szak-
osztályok létszámát, eddig elért eredmé-
nyeit. Megköszönte az önkormányzattól, 
cégektől és magánszemélyektől a sportkör 
részére nyújtott eddigi támogatásokat. El-
mondta, hogy igyekeznek az iskolával való 
jó kapcsolattartásra az utánpótlás biztosí-
tása érdekében. A sportkör bevételét tá-
mogatói bérletek kiadásával is igyekeznek 
növelni. A testület a beszámolót elfogadta 
és megszavazta az önkormányzati kisbusz-

nak a gépkocsivezetővel együtt – játékosok 
szállítására – való sportköri igénybevételét. 

A harmadik napirendben a Jókai Mór 
Általános Iskola létszámemelési kérelmeit 
vitatta meg a testület. A kérelem a kony-
hai kisegítőnek a létszámba való beemelé-
sét tartalmazta, továbbá gyógypedagógus 
asszisztens alkalmazását. A testület a lét-
számemeléshez azzal járult hozzá, hogy a 
gyógypedagógus asszisztens alkalmazása 
négy órában történjen.

A negyedik napirendben a képviselő tes-
tület Ács Város Önkormányzatának 2009. 
évi költségvetéséről szóló tájékoztatóját 
tárgyalta. A tárgyalás során elhangzott, 
hogy az állami támogatások összegei a 
tavalyinál lényegesen alacsonyabbak. A 
testület által elfogadott adóemelés a költ-
ségvetésbe betervezésre került. Mivel több 
pályázat beadásra került, amelyeknek az 
önkormányzat által fizetendő önrészét biz-
tosítani kell, így 2009-ben a pályázat ke-
retében finanszírozott beruházások képezik 
a tervezett fejlesztések fő irányát. Megálla-
pítást nyert, hogy az idei nehéz gazdasági 
évben minden intézménynek a tavalyinál 
nagyobb mértékben kell takarékoskodnia.

Az ötödik napirendben a testület a 2009. 
évi rendezvénynaptárt hagyta jóvá a Kultu-
rális, Ifjúsági és Sportbizottság által java-
solt kiegészítésekkel. A rendezvénynaptár 
az önkormányzat és intézményei, az egy-
házak és civil szervezetek 2009. évre ter-
vezett programjait tartalmazza.

A hatodik napirend témáját a köztisztvi-
selők teljesítmény-követelményeinek alap-
ját képező 2009. évi célok meghatározása 
képezte. Az előterjesztett anyag a polgár-
mesteri hivatal köztisztviselői részére a tel-
jesítménykövetelményekkel kapcsolatos 
feladatokat és a teljesítményértékeléshez a 
kiemelt célokat foglalja magába.

A hetedik napirendben a közoktatási in-
tézmények átszervezésével kapcsolatos 
fenntartói döntés meghozatalára került 
sor. A polgármester felolvasta a Jókai Mór 
Általános Iskola 1038 aláírását tartalmazó, 
az átszervezés ellen benyújtott petícióját. 
A többször tárgyalt témára vonatkozóan öt 
határozati javaslat került előterjesztésre. Az 
érintett intézmények vezetőinek, az ülésen 
jelenlévő pedagógusoknak, lakosoknak, 
valamint a testületi tagok véleményének el-
hangzása után a testület fenntartotta a köz-
oktatási intézményeit érintő átszervezési 
szándékát azzal, hogy a város közoktatási 
intézményeiben áttanulmányozza a lehe-
tőségeket. Az intézmények közötti egyez-
tetéssel Csányi Józsefné alpolgármestert 
bízták meg.

A nyolcadik, Egyebek napirendben hozzá-
járult a Testület az „Ács Fejlődéséért” Alapít-
vány által a város legforgalmasabb csomó-
pontjaiba tájékoztató táblák kihelyezéséhez. 
A napirendben a testület továbbá támogatási 
kérelem elutasításáról határozott.

A képviselő testület zárt ülésen személyi 
ügyeket tárgyalt.

Dr. Malomsoki István
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI  HÍRADÓ
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A 2008-as esztendő kevésbé volt úgy-
mond „látványos” a lakosság számára, 
pedig fontos intézkedések történtek a 
közszolgáltatások színvonalának emelé-
se, fejlesztése érdekében – derül ki abból 
az összefoglalóból, abból az évértékelő-
ből, amelyet a település vezetői állítottak 
össze. Beszélgetésünk során Csöbönyei 
Imre polgármester szólt az elmúlt év 
eredményeiről, de lényegretörően kitért 
azokra a hiányosságokra is, amelyeket 
igyekeznek ebben az évben pótolni. Ter-
mészetesen mindez az idei költségvetés 
függvényében realizálódhat. 

– Egész évben megfelelő gazdasági hát-
tér megteremtésére törekedtünk – kezdte a 
beszélgetést a város elsőszámú vezetője. 
Közel egymilliárd forintból gazdálkodtunk, 
ami településünk nagyságához, lakosság-
számához, az ellátandó feladatok finanszí-
rozásához nagyon kevés. 

– A korábban fejlesztésre, beruházás-
ra felvett hitelek törlesztőrészleteit sike-
rült időben kifizetni?

– Igen, ez mindenképpen eredménynek 
számít, időben rendeztük a hitelek tőke-
részleteinek kifizetését, működésre nem 
kellett hitelt felvenni. Mindez a takarékos 
gazdálkodásnak köszönhető, de emellett 
továbbra is feladatunk a forrásteremtés 
felkutatása, megvizsgálása. 

– A forrásteremtés egyik legjobban 
kihasználható, kiaknázható lehetősége, 
ha jól előkészített pályázatot nyújt be az 
önkormányzat és persze sikerül is azon 
nyerni. 

– Jelenleg öt nagy pályázaton dolgozunk. 
Az oktatási intézmények infrastruktúra fej-
lesztésére, bölcsöde létrehozására, a Nyárfa 
utca burkolatfelújítására már nyertünk pá-
lyázatot. Így ezeken a területeken 2009-ben 
megindulhat a munka. Jó lenne a városköz-
pont rehabilitációjára, a polgármesteri hiva-
tal felújítására is pályázaton nyerni. A helyi 
utak rendbentartására csak keveset tudtunk 
költeni, inkább csak kátyúzásra futotta. Na-
gyon rossz állapotban vannak a járdáink, 
amelyek felújítására többszakaszos ütem-
tervet készítünk. 

– Mi az, amit mindenképpen kiemelne 
még a 2008-as gazdasági évből, ami fej-
lődést, fejlesztést eredményezett a vá-
rosban?

– Önkormányzati feladataink nagy részét 
önnállóan oldjuk meg, de több területen 
élünk a Komárom–Bábolna Többcélú Kis-
térségi Társulás által nyújtott együttműkö-
dési lehetőségekkel. Így például a központi 
orvosi ügyelet, a pedagógiai szakszolgálat, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Az év 
során gondoskodtunk egy védőnői, egy há-
ziorvosi és egy fogorvosi állás pályázati úton 
való betöltéséről. Jövőbeni feladatunk lesz a 
rendelők és a benne lévő műszerek állapotá-
nak felülvizsgálata, a minilabor áthelyezése. 
Városunk a szociális alapszolgáltatásokat, 
a gyermekjóléti ellátást, a Szociális Alap-
szolgáltatási Központ integrált intézményén 
keresztül biztosítja, amely 2008-ban került 
egy épületbe a Fő utcán. Itt szeretném még 
elmondani, hogy lakóhelyünk arculatát, ren-
dezettségét nagymértékben meghatározza 
a rendezési terv. Ezért elkészítettük annak 
módosítását és folyamatban van a telepü-
lésfejlesztési koncepció kidolgozása. 

– A közművelődésre, a kultúrára, illetve 
a sportra egyre kevesebb pénz jut az ön-
kormányzat büdzséjéből és ez nemcsak 
helyi, hanem szinte országos probléma. 

– Valóban, az igényeknél kevesebbet tu-
dunk költeni közművelődésre és a sportra, 
mégis büszkén mondhatjuk, hogy színvona-
las, nagy érdeklődésre számot tartó rendez-
vényre került sor a Bartók Béla Művelődési 
Ház és Könyvtárban. Emellett folytatódott 
a kulturális intézmény külső felújítása és 
további infrastrukturális fejlesztésre adhat 
lehetőséget a nyolc település konzorciumi 
összefogásával benyújtott pályázat. 

– A munkahelyteremtés nagyban meg-
határozza egy település gazdasági hely-
zetét, fejlődését, az ott lakók biztonsá-
gosabb érzését és nem utolsó sorban 
a jövőképet. Itt helyben mi a helyzet a 
foglalkoztatottsággal?

– Nagyon fontos feladatunknak tartjuk 
a munkahelyteremtés segítését. Siker-
ként éltük meg a Hartmann Hungary Kft.-
nél történt bővítést, ami növelte a foglal-
koztatottságot. Ugyancsak eredményes 
a Leier Kft. működése, de sajnálatos 
módon néhány vállalkozás tevékenysé-
ge veszteséges volt városunkban és az 
ipari park fejlődése is várat magára. Ács 
külterületén már működik egy szélkerék 
és 2009-ben remélhetőleg felépül a ter-
vezett szélerőmű park. Előkészítési fázis-
ban van néhány beruházás, üzlet meg-
valósítása és remélhetőleg a gazdasági 
válság miatt sem torpannak meg ezek a 
fejlesztések. 

– Milyen évre számít az önkormányzat 
2009-ben?

– Tudjuk, hogy nehéz év áll előttünk, de 
bízunk benne, hogy sikerül megvalósítani, 
amit elterveztünk.  N. L. Zs.

Racionalizálási intézkedések meghozatala 
nélkülözhetetlen 2009-ben

Csöbönyei Imre polgármester

Kedves Olvasók!

Némethné Lakics Zsuzsanna vagyok. 
Ács város vezetése és a képviselő-testü-
let nekem szavazott bizalmat az Ácsi Hírek 
főszerkesztői állására. Így 2009. január el-
sejétől az én feladatom és felelősségem 
lesz, hogy egy élvezhető és lényeges tar-
talommal megtöltött újság kerüljön minden 
hónapban az Önök kezébe. Természetesen 
olyan hírek, események, tudósítások tolmá-
csolásával, amely érdeklődésre tart számot:  
Önökről, Önöknek szóljon.

Az egy hónap arra már elég volt, hogy 
megcáfoljam azokat, akik azt vallják: Ácson 
nem történik semmi. Őszintén bevallom, 
kissé megijedtem ennek a „hírnek” a hal-
latán, és egyből az jutott eszembe, vajon 
mivel töltjük meg kollégáimmal az újságot. 
Nos, most viszont még magyarázkodnom 
is illik, hiszen annyi anyag felhalmozódott, 
hogy nagy erőfeszítésbe és sok álmatlan éj-
szakámba került, mire döntés született: mi 
kerüljön be és mi maradjon ki az első,  ál-
talam szerkesztett lapból. Amelyek most ki-
maradtak, valamennyi „időtálló”, így azokról 
a következő számban olvashatnak. A sport 
iránt érdeklődők örültek volna egyébként a 
legjobban, hiszen négy-öt oldalt megtöltő 
információt lehetett volna elhelyezni a la-
pok hasábjain. Ezekkel még adós vagyok... 

A város közéletében fontosak a kulturális 
rendezvények, a civil szervezetek program-
jai,  az oktatási intézmények rendezvényei, 
a sportesemények, vagyis minden, ami ér-
deklődésre tart számot. Ugyanakkor a vá-
ros önkormányzatának, képviselő-testüle-
tének  munkájáról is kötelessége ennek az 
újságnak korrekt tájékoztatót adni. Beszá-
molni azokról az elgondolásokról, tervekről, 
amelyek mind az Önök érdekében, a jobb 
és élhetőbb település célját szolgálják. 

Mindent lehet jól és mégjobban csinálni... 
én az utóbbit szeretném. Olyan havilapot 
szerkeszteni munkatársaimmal, amellyel 
Önök, kedves Olvasók elégedettek. Az len-
ne jó, ha minden háztartásba eljutna, ez azt 
igazolná, hogy jól végezzük a munkánkat. 
Törekszem tehát felelős szerkesztőként a 
legjobbra, és ha Önök ebben segítségemre 
lesznek, azt megköszönöm. 

Kellemes időtöltést az olvasáshoz. 

Tisztelettel: Némethné Lakics Zsuzsa 
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A már közel három hónapja tartó gaz-
dasági válság, amely a tengerentúlról 
begyűrüzött Európába és Magyarorszá-
got sem kerülte el, nagyon nehéz hely-
zetbe hozta a multinacionális cégeket, 
de megérzik ennek negatív hatását a 
kis-és középvállalkozók is. A legna-
gyobb vesztesei természetesen azok, 
akik  a recesszió miatt elvesztették az 
állásukat. 

A magyar gazdaság meghatározó sze-
replői, a nagy vállalatok csoportos lét-
számleépítése óriási méreteket öltött és 
még nincs vége ennek a folyamatnak. A 
szomszédos komáromi ipari parkban mű-
ködő külföldi cégek közül már van, ame-
lyik be is fejezte a termelést, vagy minimá-
lisra csökkentette a dolgozói létszámát. 
Nagy tehát a bizonytalanság, nem így a 
Hartmann Kft.-nél, ahol közel ötszázan 
dolgoznak, mindenkinek biztos a munka-
helye. Ezt Soós István ügyvezető igazgató 
erősítette meg, aki az Ácsi Híreknek nyi-
latkozva beszélt arról, hogy komoly be-
ruházásokat hajtottak végre az elmúlt két 
és fél évben és a cégük, amely az élelmi-
szer üzletágban érdekelt, nem kerül ne-
héz helyzetbe, úgy, mint jelenleg akár az 
autóipar, vagy a mobiltelefonokat gyártó 
társaságok. 

Az elmúlt két és fél évben nagyon komoly 
értékeket hoztak létre és ezzel a piacon 
stabilizálták magukat. A cégük nem elküldi 
az embereket, inkább felvettek dolgozó-
kat, mivel szükség van a munkaerőre. Azt 
is persze hozzátette a gazdasági társaság 
vezetője, hogy azok maradhatnak csak 
náluk, akik megbecsülik magukat. – Aki itt 

dolgozik, annak meg kell becsülnie magát 
és aki jól dolgozik, azokat mi is megbecsül-
jük – emelte ki Soós István. – Most éppen 
egy olyan fejlesztési folyamatnak  vagyunk  
a végén, ahova olyan emberek kellenek, 
akik a magasabb színtű technikát el tud-
ják, vagy el akarják sajátítani és ehhez haj-
landók tanulni is. Akik ebben az esetben 
nem megfelelően dolgoznak, vagy nem 
tanulnak, azok nem alkalmasak, hogy az 
adott munkát végezzék. Így csak azoktól 
válunk meg, de a pótlásukról gondosko-
dunk. Természetesen a magasabb színtű 
technikához magasabban kvalifikált em-
berek kellenek. A cél persze lehetne, hogy 
százszázalékban ácsiakkal dolgozzunk, de 
ez nyilván nem működhet. 

A cég vezetőjét még arról kérdeztük, hogy 
mennyire vesz részt a település életében, 
a Hartmann Kft., amelyre frappánsan így 
válaszolt: – Együtt élünk a településsel. A 
Hartmann cég erőteljesen részt vesz a vá-
ros közéletében. Úgy tartható fenn egyfaj-
ta fejlődés a vállalatnál, ha a környezetével 
együtt él. Nekünk nagyon fontos, hogy a 
település javát is szolgáló együttműködés 
legyen  és ez Ácson ma működik – emelte 
ki az ügyvezető. 

Beszélt még arról is, hogy koncentrál-
tabb támogatással – amellett, hogy több 
intézményt, rendezvényt is támogatnak 
– a sportkört segítik, abban is a fiatalokat 
„megcélozva”. Magyarázatként még hoz-
zátette: ezzel az a cél, hogy ácsiak spor-
toljanak, őket itthon tartani, elkötelezettek 
legyenek, ahol valóban otthon érzik ma-
gukat - és ha otthon érzik magukat, az a 
településnek is jó - fogalmazott Soós Ist-
ván. N. Lakics Zsuzsa

Soós István: „Együtt élünk a településsel, 
a nálunk dolgozóknak biztos a munkahelye”
Beszélgetés a Hartmann Kft. ügyvezetőjével

Segítség a polgárőröknek
 

Ács még biztonságosabb város lehet, 
köszönhetően a város polgárőreinek, és 
a velük együttműködési megállapodást 
kötött Security Patentnak. 

A régió egyik legnagyobb vagyonvédelmi 
cége élenjár a távfelügyeletben, és a mo-
dern biztonságtechnika alkalmazásában. 
Ám minden technika csak akkor működik 
jól, ha avatott, a biztonságért tenni akaró 
emberek működtetik. Az ácsi polgárőrség 
tagjai ilyenek. Így nyílt lehetőség arra, hogy 
a polgárőrség és a Security Patent együtt-
működése megkezdődjön.

Az együttműködés alapja, hogy a pol-
gárőrség támogatást kap a nagy biztonsá-
gi cégtől. Ez eszközöket, módszereket és 
természetesen egyéb anyagi támogatást 
is jelent. A polgárőrség cserébe tudását, 
helyismeretét adja, valamint garanciát vál-
lal arra, hogy egy riasztás esetében nagyon 
gyorsan a helyszínre érkeznek emberei, és 
megkezdik a beavatkozást. 

Miért is van erre szükség? Ácson is, 
ahogyan a környező településeken, egyre 
inkább fontos lesz az ingó és ingatlan érté-
kek védelme. Ha betörnek egy házba, egy 
intézménybe, vagy egy nyaralóba, nem 
csupán az a kár éri a tulajdonost, hogy el-
viszik tévéjét, pénzét, ékszereit. Az a tudat, 
hogy valakik ott jártak, és bepiszkították 
az ő legintimebb környezetét, sok esetben 
még ennél is rosszabb lehet.

Ha a Security Patent távfelügyeleti rend-
szerét telepítteti valaki ezentúl, teljes biz-
tonságban lehet. A riasztás után rövid időn 
belül, köszönhetően az együttműködésnek 
az ácsi polgárőrök már a helyszínen lesz-
nek és nem hagyják, hogy kár érje a ház, a 
nyaraló tulajdonosát.

Az ácsi polgárőrség és a Security Pa-
tent együttműködése példaértékű lehet az 
összes kisebb település számára, hiszen 
a polgárőrök nagyobb lehetőséget, a Se-
curity Patent pedig egy elkötelezett, mun-
káját kiválóan végző segítő csapatot nyert 
vele. Ács Város Polgárőrsége 2008.12.10.-
én megkezdte működését. Elsősorban a 
Komáromi Városi Rendőrkapitányság jár-
őreivel látjuk el feladatunkat, járőrözés a 
város bel- illetve külterületén, személyek 
ellenőrzése és segítségnyújtás. Ezen rövid 
idő alatt is sikeres volt együttműködésünk 
(1fő körözött személy elfogása, előállítá-
sa; 2 személy kábítószerrel való visszaélés 
miatt elfogása, egy személy ittas vezetés 
miatt elfogása; több esetben helyszíni bír-
ságolás; figyelmeztetés). Reméljük, hogy 
együttműködésünk a továbbiakban is ilyen 
sikeres lesz a Komáromi Városi Rendörka-
pitányság és a Security Patent munkatár-
saival. Hiszünk benne, hogy munkánk által 
városunk biztonságosabbá és élhetőbbé 
válik. 

Amennyiben kérdése van az együttműkö-
déssel kapcsolatban, vagy szeretné meg-
tudni, hogyan védheti még jobban értékeit, 
forduljon a polgárőrökhöz 06 30 411 3143 
(Szűcs Attila), vagy hívják ingyenes taná-
csért a Security Patentot a 96 512 635-ös 
telefonszámon.

A Hartmannról
A Hartmann egy világszerte ismert csomagolóipari vállalkozás, mely a formázott pa-

pírrost alapú csomagolóanyag gyártásával és annak értékesítésével foglalkozik. 
Formázott papírrost alapú csomagolóanyag
Felülmúlhatatlan az a technológiai tudás és tapasztalat, melyet a Hartmann szer-

zett a papírrost alapú csomagolóanyagok területén. A Hartmann folyamatosan fejleszti 
gyártási technológiáját, így a formázott papírrost alapú csomagolóanyag gyártásához 
a világ legfejlettebb, leghatékonyabb gépparkjával rendelkezik.

• Ipari termék csomagolás
• Tojáscsomagoló anyag gyártás
A Hartmann igyekszik folyamatosan új termékeket kifejleszteni, és ezért folyamato-

san figyelemmel kíséri az állandó vevői igényeket. A vállalat egyedülálló értékesítési és 
marketing gyakorlattal rendelkezik, szoros kapcsolatot tartva a termelőkkel, valamint a 
kiskereskedőkkel, biztosítva ezzel a legmegfelelőbb termékfejlesztési irányokat a haté-
kony értékesítés érdekében.

Jóllehet a cég központja Dániában található, ettől függetlenül a Hartmann egy világ-
méretű termelő vállalat. A Hartmann cég a Koppenhágai Tőzsdén jegyzett vállalkozás.

Tények:
Dán Tőzsdén jegyzett vállalat
1936 óta foglalkozik papírrost alapú csomagolóanyaggal
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 – Sok értékes tapasztalatot szereztem 
az elmúlt tizenhat év alatt a kórházban, ami 
úgy gondolom, hogy mindenképpen hasz-
nomra válik az elkövetkezendő időben. 
Amennyiben sűrgős ellátásra szorul valaki 
a körzetemben, akkor sem esek kétségbe, 
mert megtudom oldani a feladatomat, kö-
szönhetően a kórházban szerzett gyakor-
latomnak – kezdte a beszélgetést a csa-
ládjával Ácson élő háziorvos, így a betegek 
jól ismerhetik és bizonyára bizalommal is 
fordulnak felé. 

Az influenzajárvány elérte hazánkat is és 
hogy mikortól terjed a kór „futótűzként”, azt 
nem lehet megjósolni, de felkészülni rá va-
lamelyest lehet, mégpedig védőoltással. A 
II. számú körzetben 166-ot már beoltottak 

dr. Péntek Zsuzsannáék, de maradt még 
a vakcinából. Arról kérdeztük a háziorvost, 
hogy mit is kell tudni az influenzáról, melyek 
a tünetei és hogyan védekezhetünk ellene.

– A valódi influenzát egy-két napig tartó 
39 fok feletti magas láz, úgynevezett hideg-
rázás, ízületi-izomfájdalmak, tüsszögés és 
köhögés jellemzi. A betegségből való teljes 
felépülésre, akár két hetet is várni kell, te-
hát hosszan elhúzódó, nagyon kellemetlen 
folyamatról van szó. 

– Az idén szokatlan kemény hideget 
hozott a január, nagyon sokan beteged-
tek meg, és azt gondolták, ez már az inf-
luenza. Mi a különbség a megfázás és 
az influenzajárvány között?

– Valóban, a gyakran mínusz tíz foknál is 
hidegebb időben több volt a megbetege-
dés, de nem szabad összekeverni a meg-
fázást a vírus okozta influenzával. Tény, 
hogy megfázáskor is rossz a közérzetünk, 
sőt a tünetei az influenzával hasonlatosak, 

de a két állapotot nem szabad összeke-
verni. Az influenza nagyon gyorsan alakul 
ki, a makkegészségesnek tűnő is néhány 
óra alatt ágynak eshet, gyakori a hányás, 
hasmenés, torokfájás, fejfájás. A megfázás 
a betegre, – mondhatjuk –, hogy veszély-
telen, az influenza azonban súlyos szö-
vődményekkel járhat. A leggyakoribbak a 
tüdő-, hörgő- és a középfülgyulladás, illet-
ve az orrmelléküreg-gyulladás, de előfor-
dulhat agyvelő- és agyhártyagyulladás is. 

– Milyen gyógymód van erre? 
– Mivel vírus okozza, itt elsődlegesen tü-

neti kezelést tudunk nyújtani a betegnek: 
lázcsillapítót és azt javasoljuk, hogy na-
gyon sok folyadékot fogyasszon és pihen-
jen. Ha nem szünnek a már említett tüne-

tek, sőt fokozódnak, súlyosbodnak, akkor 
vissza kell menni az orvoshoz, mert akkor 
már szövődményre van gyanú. Ekkor kap 
antibiotikumot, vitamint. Nagyon fontos 
ilyentájt – természetesen máskor is – a C-
vitaminra, a táplálkozásra, a vitaminokban, 
fehérjében gazdag ételekre koncentrálni, 
és a déligyümölcsök fogyasztása is jótéko-
nyan hat ezekben a nehéz napokban. 

– Hogy érzi magát itt, Ácson, a korsze-
rű, jól felszerelt rendelőben és milyen a 
napi betegforgalma?

– Nagyon jól érzem magam itt és jó, hogy 
sok embert ismerősként üdvözölhetek. A 
napi betegforgalom ötven alatt még nem 
volt. A praxisomban ötven-hatvan százalék 
az idősebb korosztályba tartozik és nagy 
jelentősége lenne a szűrésnek. Azt tervez-
zük, hogy itt helyben végezzük majd a szű-
réseket, amiről ugye tudjuk, hogy mennyire 
fontosak a betegségek megelőzésében.

N. L. Zs.

Dr. Péntek Zsuzsanna fontosnak tartja a megelőzést

Az influenza nagyon gyorsan alakul ki
Beszélgetés dr. Péntek Zsuzsannával, 
a II. számú körzet háziorvosával
Dr. Péntek Zsuzsanna tizenhat évig a komáromi Selye János Kórházban volt altató or-
vos. Így azok, akik ebben az egészségügyi intézményben sajnálatos módon betegként 
megfordultak, vagy műtétre került náluk sor, biztosan találkoztak a mindig mosolygó, 
kiegyensúlyozott orvossal. Mint mondta, a háziorvoslás már korábban is vonzotta, de 
azzal, hogy csak nemrégiben praxtizál ebben a minőségében, nem bánta meg.

 Egészségnap
a nyugdíjas klubbal

Az Ács Városért Társaság és a Pénzásá-
si Nyugdíjas Klub január utolsó napjára 
Egészségnapot hirdetett székhelyén a 
város lakói számára. Délelőtt 10 órától a 
Szeretet Fénye Alapítvány önkéntesei in-
gyenes frissítő hát-, láb- és kézmasszázs-
zsal kedveskedtek a vendégeknek. Mécse-
sekkel, virágokkal, lágy zenével és egyéb 
hangulatelemekkel varázsolták meghitté a 
helyiséget. Aki kipróbálta a speciális masz-
százs- és energiakezelést, mindenki na-
gyon kellemesen érezte magát. A félórás 
masszírozás után ellazultan, újjászületve 
hallgatták végig az előadásokat. 13 órától 
Balogh Imréné, Cicke tartott előadást az 
akupunktúráról. Megtudtuk, hogy az aku-

punktúra lényege, hogy az ember ideg-
rendszerében, ezáltal különböző szervei-
ben fellépő rendellenességeket kioltsa, 
a testben lévő yint és yangt egyensúlyba 
hozza akupunktúrás tűk segítségével. Dr. 
Szabó Tibor gasztroenterológus az egész-
séges táplálkozásról, a helyes étrendről 
tartott előadást. A bemutatója után számí-
tógépes állapotfelmérést is végzett, így a 
jelenlévők megismerhették egészségi álla-
potukat. 16 órától Nagy Lászlóné, Marika 
mutatta be a fény- és légterápia előnyeit, 
és azt, hogy nemcsak betegségekre hasz-
nálható, hanem megelőzésre is. 17 órától 
dr. Tarnay Katalin szájsebész főorvos prak-
tikus tanácsokkal látta el a hallgatóságot. 
Felhívta a figyelmet a szájhigiéné állandó 
biztosítására, és az ellenőrzéseken való 
részvételre kért mindenkit. Minden előadás 
az egészség megőrzésére adott hasznos 
javaslatokat. A társaság az év folyamán 
még szeretne Egészségnapot szervezni a 
legkülönfélébb témákban.

Kép és szöveg: Hodosi Anikó

Dr. Szabó Tibor gasztroenterológus az 
egészséges táplálkozásról beszélt

Szabad szobával, lakással rendelkező lakó-
sokat keres az Ácsi Kinizsi Motoros Szakosz-
tálya. 2009. március 29-én, illetve június 14-
15-én Ácson megrendezendő enduro-cross 
nemzetközi motorverseny idejére több száz 
idelátogató sportolóra, nézőre számítunk. Az Ő 
elhelyezésükre keresünk tisztálkodási- és szál-
lás lehetőséget 1-2 éjszakára térítés ellenében. 
Visszajelzésüket a következö helyeken várjuk:

Horváth János (Janibex), Nyárfa u. 17., tel.:   
385-611

Tóth Károly,  Hunyadi u. 25., tel.: 385-065
Az Ácsi Kinizsi Motoros Szakosztály

Fotó: Kocsis Éva
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Ünnepi külsőségek között erősítette meg 
ötven évvel ezelőtt kötött házassági eskü-
jét január 31-én, szombaton  Pente János 
és Balogh Mária Kustán Ferencné anya-
könyvvezető előtt.

Pontosan ötven évvel ezelőtt 1959. ja-
nuár 31-én, Ácson mondták ki a boldogító 
igent Balásy Margit anyakönyvvezető előtt. 
Fiatalon és a jövőbe vetett igaz hittel indul-
tak neki a közös életnek.  

Most 2009. január 31-én a szeretteik köré-
ben  aranylakodalmukat ünneplő házaspár-
nak az anyakönyvvezető a köszöntőjében a 
sok jókívánság mellett nagyon is szívhez szó-
ló, szép gondolatokat fogalmazott meg. Be-

szélt arról is, hogy bizony számos akadállyal 
kellett szembesülniük, de a megpróbáltatá-
sok még inkább elmélyítették egymás iránti 
szeretetüket. – Szinte még most is elevenen 
él emlékezetükben gyermekeik megszüle-
tése, fejlődésük, az első lépések, az először 
kimondott szavak, majd az iskoláztatásuk, 
és a jövőjük megteremtésének a felelőssége. 
A két gyermeküket féltő, aggódó szeretettel 
nevelték fel és indították el őket az önálló 
élet útján – mondta a többi között ünnepi 
beszédében az anyakönyvvezető, aki Ács 
Város Önkormányzata, az egész család és a 
maga nevében is gratulált a Pente-házaspár-
nak aranylakodalmuk alkalmából. 

Sikeres vizsga 
a zeneoktatásban

Már tíz éve működik Ácson a Ritmus Mű-
vészetoktatási Intézmény kihelyezett tago-
zata.

Nemcsak zeneoktatás, hanem rajz, mo-
dern tánc, és drámatagozat is van ezen is-
kola keretein belül.

Az intézmény vezetője: Bánfiné Varga Ág-
nes, a kis zenekar karmestere Bánfi Csaba 
igazgató, a Ritmus Koncertfúvós Zenekar 
karmestere Bánfi Balázs.

A zenét tanuló gyerekek január 23-án 
tették le a félévi vizsgájukat.

Mindannyian sikeresen és eredménye-
sen szerepeltek. Itt szeretném név szerint 
bemutatni a művésztanárokat. Győrből jár 
ki Kovács Andrea, aki szolfézs és hegedű 
tanár, Barsi Botond Ákos Budapesten él, 
zongora, (zongorakíséret), fuvola, szinte-
tizátor hangszereken oktat. Mellette a Kis 
zenekar fafúvósainak is segít, tanácsok-
kal látja el őket. Kövesdi Krisztián Győr-
ből utazik, hozzá tartoznak a rézfúvósok 
(trombita, vadászkürt, tuba) és még a 
furulya elsajátítása is. A Kis zenekar réz-
fúvósait segíti és a nagy zenekar tubása. 
Labancz János szintén Győrből, ő klari-
nétot tanít.

A tanárok heti négy alkalommal járnak 
oktatni az iskolába, és szombatonként a 
nagy zenekarral próbálnak a Gárdonyi-is-
kolában. Nagyon lelkes a fiatal pedagó-
guscsapat. A műsorokon minden tanítvá-
nyukat szerepeltetik.

Minden rendezvényükön a képzőművé-
szet, a modern tánc és a drámatagozat is 
színesíti műsorukat. A város életébe üde 
színfoltot hoztak.

Varga Sándorné

Aranylakodalmát ünnepelte 
Pente János és Balogh Mária

Az idén is – mint minden évben – 
januárban tartja a világ kereszténysége 
az Ökumenikus Imahetet.

A templom felújítása miatt a Bartók 
Béla Művelődési Ház adott otthont 
január 21-én a katolikus és református 
egyház híveit váró közös imára.

A hívők nagyszámú jelenléte jelzi a 
lélek békességét, és az igényt ebben 
a rohanó világunkban a két egyház 
szolgáinak jótékony és meghitt 
imáira.

A két egyház fontosnak tartja a 
jó viszony megtartását és a közös 
istentiszteleteket.

 Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint 
az ima végén mindkét felekezetre adott 
áldás.

Kép és szöveg: Kocsis Éva

Ökumenikus Istentisztelet  
a művelődési házban

Fotó: Kocsis Éva
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A Magyar Kultúra 
Napja
A Magyar Kultúra Napjának tiszteletére a Bar-
tók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Sméja 
Galériájában január 22-én nyílt meg Marko-
vics Ágota festőművész kiállítása.

Köszöntőt mondott Orbán Ilona, aki a 
többi között úgy fogalmazott, hogy az alko-
tó műveiben  a XXI. század reneszánsz újra-
születését közvetíti a természet szépségein 
keresztül. A szokástól eltérően nem kismé-
retű akverelleket készít, ami még izgalma-
sabb számára, hiszen ehhez a munkához 
gyors mozgásra és nagyon biztonságos 
kézre van szükség. Az akverellek mellett 
pasztelleket és vegyes technikájú képeket is 
készít. Alkotásai élénk, ragyogó színűek. Az 
olajfestészetről pedig így vall: – Nem vonz, 
túl behatárolt, túl átgondolt, túl merev. 

Markovics Ágota a fiatal művésznemze-
dék jeles képviselője. Mindent megörökít, 
amit szépnek talál: tárgyakat, virágokat, 
arcokat, tájakat, állatokat, épületeket, vá-

rosrészeket, erdőket. Rendszeresen állít ki 
az ország különböző helyein önnálló kiállí-
tásaival és részt vett csoportos kiállításon 

Szombathelyen, Eisenstadtban (Páneuró-
pa találkozó), Békásmegyeren, Kőszegen 
és Őriszentpéteren. 

Gerecsei Zsolt, Csöbönyei Imre, Németh Gyula, Markovics Ágota és Orbán Ilona a 
kiállítás menyitóján

Az Ács Városért Társaság a Magyar Kultú-
ra Napja alkalmából 2009. január 21-én 18 
órakor ünnepséget szervezett a Bartók Béla 
Művelődési Ház dísztermében. A nemzeti 
színnel feldíszített teremben már a kezdés 
előtt gyülekeztek a magyar kultúra iránt ér-
deklődő ácsiak. Dr. Petrasovits Anna, a tár-
saság elnöke volt az est háziasszonya, aki 
köszöntőjében megemlékezett a Himnusz 
születéséről. Beszédében kiemelte, hogy 
nagyobb hangsúlyt kell fordítani a magyar 
hagyományokra és a kultúrára, mellyel 
nemzeti tudatunkat erősítjük. A Himnusz az 
este folyamán több formában is megjelent; 
meghallgattuk a budakeszi Himnusz-szo-
bor harangjátékaként, fúvószenekari felvé-
telről, Szakács László szavalatában és mo-
dern képzőművészeti alkotások képében. 
A Himnusz költőjéről, Kölcsey Ferencről, a 
zeneszerző Erkel Ferencről és a keletkezés 
körülményeiről Hodosi Anikó tartott össze-
foglalást. A műsor folyamán újra és újra 
felcsendültek Erkel Ferenc művei a Bánk 
Bánból és a Hunyadi Lászlóból. A magyar 
Himnusz ünnepének lezárásaként a 8 vers-

szakot 8 ember szavalta el, bevonva a hall-
gatóságot is az ünneplésbe. Szakács László 
Wass Albert versével vezette át a nagyérde-
műt az este második részére. Szűcs Béla 
Albert Ács 870 évét idézte fel „A hely, ahol 
élünk” című előadásában és vetített képek 
formájában. Ács történetét elevenítette fel a 
római kortól napjainkig. A rendezvény végén 
közösen elénekeltük a Himnuszt.

Kép és szöveg: Hodosi Anikó

A Himnusz születésének napja

Dr. Petrasovits Anna, az Ács Városért 
Társaság elnöke mondott beszédet

 Köszönet az elvégzett munkáért
A legutolsó Ácsi Hírek kézhezvételéig nem akartam elhinni, hogy Szűcs Béla Albert 

(nekem Berci bátyám) felhagy a lap szerkesztésével. Tíz évvel ezelőtt tettem javasla-
tot mint alpolgármester az akkori képviselő-testületnek, hogy a lap főszerkesztésével 
bízzuk meg Őt. Ahogy ilyenkor szokásos, azonnal kaptam a feladatot, hogy tárgyaljam 
meg és ennek alapján terjesszem elő a testület felé. Másnap rövid egyeztetés után meg-
állapodtunk, melyet a testület elfogadott. Mint említettem, ez tíz éve történt, és most 
jött el az idő, hogy megköszönjem, hogy nem élt vissza a bizalommal, és amit vállalt, 
végigcsinálta. Kitartóan végrehajtotta a feladatot amiért ezt a lapot az önkormányzat 
alapította, oroszlánrészt vállalt a megújításában, az új forma kialakításában, a tényszerű 
tájékoztatásban, és sokat tett Ács várossá fejlődéséért. Mint mindent, úgy ezt is egyszer 
abba kellett hagyni. Sajnos az idő eltelt, de büszkén vállalhatod, amit  e településért 
tettél. KÖSZÖNÖM.

 Farkas István

A környék településeinek 
programjai

Február 20. 18 óra: BORVERSENY, Bá-
bolna, Ötösfogat étterem – Zsolnay Kávé-
ház (Mészáros u. 16.)

A Bábolnai Borbarátok Egyesülete szer-
vezi az eseményt. A környékbeli és távo-
labbi települések borosgazdái hozzák el 
erre az alkalomra boraikat.

Február 21. 9 óra: X. MÁTYÁS-NAPI TA-
VASZVÁRÓ NÉPTÁNCFESZTIVÁL, Nagyig-
mánd, művelődési ház

A 2009-es esemény a jubileum okán 
vendég fellépők előadásával és meghívott 
játszóházakkal bővül ki, hagyományosan a 
két helyi  együttes – az Árgyélus és a Zúgó 
Néptáncegyüttes –, és a helyi önkormány-
zat  szervezésében megvalósulva.

Február 21.1� óra: TÉLTEMETŐ KAR-
NEVÁL – jelmezes felvonulás és koncert 
Komárom utcáin, Szabadság téren.

Február 2�. 18 óra: A SZENT KORONA 
KOMÁROMBAN TARTÓZKODÁSÁNAK 
569. ÉVFORDULÓJA – rövid megemléke-
zés és filmvetítés. Jelenczki István: Égi élő 
igazság – Dél-Komárom, CSMK, Kelemen 
L. u. 7.

Február 2�.:  A KÉZMŰVES KLUB FOG-
LALKOZÁSA – Mocsa, Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház 

Február 2�.:  BORVERSENY, Almásfüzitő
Február 28. 19 óra: Fenyő Miklós – Tas-

nádi István: MADE IN HUNGÁRIA (musical)  
A MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ bemutatója 
Észak-Komárom, VMK

Február 28.:  BORVERSENY, Mocsa, 
Petőfi Sándor Művelődési Ház

Március �1-ig: KOMÁROM 1938-1945 
- A Felvidék visszacsatolása és komáromi  
következményei a korabeli sajtó és doku-
mentumok tükrében c. kiállítás

A rendezők a változtatás jogát fenn-
tartják.

Fotó: Kocsis Éva
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Immár harmadik alkalommal rendezték 
meg iskolások számára a Gombás István 
vers-és prózamondó versenyt.

Január 23-án zsúfolásig megtelt a Bartók 
Béla Művelődési Ház díszterme.

Moncz Imrének a szervező bizottság el-
nökének megnyitója után dr. Völner Pál, a 
megyei közgyűlés elnöke meleg szavak-
kal köszöntötte a résztvevőket, és sikeres 
versenyzést kívánt a diákoknak. Felhívta 
az ünneplő közönség fi gyelmét a kultúra 
fontosságára,személyiségformáló erejére.

A négytagú zsűri is izgatottan várta a 
produkciókat. Tagjai: Tóth Bertalanné zsű-
rielnök, Böjthe Andrásné, Deákné Varga 
Éva, Balogh Lászlóné (Gombás Piroska). 
Először a 3-4. évfolyamosok  kö vet kez tek, 
nekik mesét kellett előadniuk. Tizenkét in-
duló közül a következő helyezéseket érték 
el. 1.hely Szalóki Emília 4.o. (Jókai-iskola); 
2.hely Csordás Bence 3.o. (Gárdonyi-isko-
la); 3.hely Kalla Sándor Mátyás 3.o. (Gár-
donyi-iskola). A gárdonyis Szakál István 
3.o. tanuló különdíjban részesült. A kicsik 
után a felső tagozatos diákok előadása kö-
vetkezett. Itt mindenki számára egy kötele-
ző és egy szabadonválasztott vers volt. Az 

5-6. évfolyamon a kötelező Petőfi  Sándor: 
Itt van az ősz, itt van újra

Helyezettek: 1. Ásó Anita 6.o. (Gárdonyi-
iskola); 2. Kálazi Bence 5.o. (Jókai-iskola); 
3. Ódor Karolina 5.o. (Gárdonyi-iskola)

A 7-8.évfolyam kötelező verse: Petőfi  
Sándor: Lennék én folyóvíz

Helyezettek: 1. Bottyán Beáta 8.o. (Jókai-
iskola); 2. Ásó Adrienn 7.o. (Gárdonyi- iskola; 
3. Péntek Krisztina 7.o. (Gárdonyi- iskola)

A zsűri elnöke megköszönte a gyerekek 
és felkészítő pedagógusok munkáját. Kü-
lön kiemelte a ritkán hallott meséket. Meg-
dicsérte Szalóki Emíliát a mese előadás-
módjáért. Útravalónak kérte a diákokat, 
ügyeljenek a hangsúlyozásra, a megfelelő 
vers vá lasztásra, a tiszta beszédre, a biztos 
szövegtudásra.

Rangos eseménye ez Ács vá ro sá nak, hi-
szen a népes mezőny egyetlen egy tagja 
sem ment haza üres kézzel. Elismerő okle-
velet és könyvet is kaptak a szereplők.

Akik az eseményen ott voltak, a lelkük-
ben hazavitték a szép meséket, verseket.

Köszönet a nagyszerű rendezésért a 
szervezőknek!

Varga Sándorné 

Gombás István 
vers- és prózamondó emlékverseny

Köszöntőt mondott Moncz Imre, az oktatási bizottság elnöke

A verseny szereplői izgatottan várták a fellépést

Gazdaságfejlesztő 
konzultáció a város 
fejlődése érdekében

Első alkalommal került sor egy olyan fó-
rumra, amelynek célja a városvezetők sze-
rint nagyon is időszerű és fontos lehet a 
jövő szempontjából, a település fejlesztése, 
nagyobb ütemű fejlődése szempontjából. 

A polgármesteri hivatal nagytermében 
megrendezett úgynevezett gazdaságfejlesz-
tő konzultáción Csöbönyei Imre polgármes-
ter és Csányi Józsefné alpolgármester mellett 
az önkormányzati képviselők vettek részt. 

Elhangzott a polgármestertől, mintegy 
gondolatébresztőnek, hogy az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján látható, hogy Ács 
város fejlődését állami költségvetési tá-
mogatások segítségével nem tudják elvárt 
szinten teljesíteni. Kardinális kérdésként 
vetődött fel, hogy helyben hogyan lehetne 
az önkormányzat bevételét emelni, növel-
ni. Azt ugyanis lehet már most tudni, hogy 
a költségvetésük bevételi oldala hiányos 
– ahogy fogalmazott a város vezetője. 
Néhány képviselő annak a véleményének 
adott hangot, hogy biztosan van megoldás 
arra, hogy a helyi lehetőségeket kiaknázzák 
és ezzel növelhetnék a város büdzséjének 
bevételét. Úgy tervezik, – és ezt  a jelen-
lévők hozzászólásaikkal is megerősítették 
– hogy olyan konzultációkat, természete-
sen ezt követően gyakorlati megvalósítási 
programot kell elindítani, amelynek sikere 
az önkormányzattól függ. 

Nagyon fontosnak tartják, hogy szoro-
sabb, eredményesebb, célravezetőbb kap-
csolatot építsenek ki a település gazdasági 
életének szereplőivel, ismerjék meg a cégek 
igényeit és fejlesztési terveiket. Egyszóval 
egy gyümölcsöző, hathatós partnerség ki-
alakítására van szükség az önkormányzat, 
a képviselő-testület és a gazdasági társasá-
gok között. Meg kell becsülni a településen  
működő  legkisebb vállakozást is – hang-
zott el – a vállalkozások kilencven százaléka 
kis- és középvállakozó, de természetesen a 
legnagyobb iparűzési adót fi zető nagy cé-
gekkel kell  párbeszédet folytatni a gazda-
ságfejlesztési lehetőségekről, illetve arról is 
szó volt egyebek mellett, hogy milyen forga-
lomképes ingatlanok vannak a településen, 
amiből esetleg profi tálni lehet. A képviselők 
ötleteit, észrevételeit, elképzeléseit össze-
gyűjtik és folytatni fogják ezt a fajta úgyne-
vezett marketing munkát az elhangzottak 
fi gyelembevételével, a város fejlesztése és 
a hathatósabb bevétek eléréséért. 

Cukorbetegek találkoznak
A Bartók Béla Művelődési Ház és 

Könyvtárban tartják a cukorbetegek 
 összejövetelét február 17-én 15 órakor.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország 
legnagyobb médiafi gyelôje az

BUDAPEST MÉDIAFIGYELÔ KFT.

1084 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.:303-4738, Fax: 303-4744
E-mail:marketing@observer.hu
http://observer.hu

Fotók: Nyéki János
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A több éven keresztül hagyományosan 
megrendezésre kerülő versenyre az ácsi 
Jókai általános iskola ebben az évben 
is 30 fős csapattal nevezett. A megmé-
rettetés második fordulóját január 19-én 
tartották az iskolában. 4 fős csoportokban 
fordulónként 4-4 meséből készülve zajlott 
a megmérettetés. Összesen, majd 6 for-

dulón keresztül,  ami nem kis teljesítmény 
hiszen ezek az apróságok még csak 2. 
3. 4. osztályosak. Öröm volt látni azt az 
igyekezetet, a tudást és az akarást, ami e 
csöppnyi gyermekeket jellemezte.

A helyezés a következő lett.
 A második fordulóban  az 1. helyre a  

Vízipók csodapók csapata került: Horváth 
Gréta, Kelemen Krisztina, Mészáros Kata, 
Varga Zsanett. 2. hely  Cowboy csapat: Bol-
la Bella, Kutak Léna, Péter Dalma, Szalóki 
Emília. 3. helyezett a Villám csapat: Kon-
dor Petra, Sás Csilla, Rigó Klaudia, Nagy 
Bernadett. 4. helyezett  a Dzsungel könyve 
csapat: Horváth Norbert, Köteles István, 
Róka Bernadett, Szakács Klaudia. 

Köszönet illeti ezért a felkészítő tanárokat, 
akik végig izgultak diákjaik sikeréért.

  Kocsis Éva

* * *

Az alsótagozatos diákoknak hirdettek 
ismét versenyt a mesék birodalmában. Ez 
egy országos vetélkedő, amelynek címe: „7 
mérföldes csizmában heted 7 határon át” 
– országos mesevetélkedő – és erre a ran-
gos versenyre a  Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Szakiskola tanulói is beneveztek. 
Az első fordulón már túljutva – ahol évfolya-
mok mérték össze tudásukat – a második 
forduló is lezajlott a Gárdonyi-iskolában. 

Hét 4 fős csapat nevezett be és nyolc 
meséből kellett részletesen számot adni. 
A második fordulót Héreginé Pap Mária 
tanítónő – munkaközösség-vezető – vezé-
nyelte le. A hetedik feladat megoldása után 
a zsűri értékelte a munkát. Az eredmény 
a következőképpen alakult: első helye-
zést ért el a Ferrari 3. a osztályos csapa-
ta, amelynek tagjai: Pap Debóra, Péntek 
József, Kovács Balázs, Csordás Bence. 
Felkészítő: Horváthné Borvendég Terézia 
és Varga Sándorné. Második helyezett: 
Tigrisek 4. b csapata, amelynek tagjai: Vi-
rág Mónika, Csontos Kristóf, Szlukovényi 
Anna, Józsa Ramóna. Felkészítő: Rigó Ju-
lianna. Harmadik helyezett: Mici Mackó 4. 
a csapata, amelynek tagjai: Burdi Dorina, 
Pábli Bianka, Rácz Tímea, Gerencsér Gré-
ta. Felkészítő: Liszkai Józsefné. Negyedik 
helyezett: Malacka 3. b csapata, amelynek 
tagjai: Abai Eszter, Fekete Vivien, Csaná-
di Nikolett, Tóth Tibor. Felkészítő: Ódorné 
Gede Tímea. A hamadik fordulóba tehát 
ők jutottak tovább, ahol más iskolák di-
ákjaival mérik össze tudásukat. Álljon itt a 
többi csapat neve is, hiszen becsületesen 
készültek ők is: 5. lett a Csizmás kandúr 3. 
c csapata, a 6. helyet szerezte meg a Hét-
színvirág 3. c csapata, a 7. helyen végzett 
a 3. b csapata.  Varga Sándorné

„ 7 mérföldes csizmában heted 7 határon át”
Ismét a mesék birodalmában

Az előkelő harmadik helyen végzett a 
Villám-csapat

Március 15-én avatják 
a Kossuth-szobrot
Kossuth Lajos
Ácson díszpolgári címet kapott

A Kossuth Lajos Asztaltársaság 2004-es 
újjáalakulásakor döntött arról, illetve alap-
szabályuk első pontjában szerepel, hogy 
öt éven belül Kossuth-szobrot kívánnak ál-
lítani Ácson. Fontos kérdés volt az is, hogy 
méltó helyet találjanak a történelmünk 
egyik legkiemelkedőbb alakját megformá-
zó művészi alkotásnak. 

Nagy Irén önkormányzati képviselő, a 
Kossuth Asztaltársaság elnöke lapunknak 
elmondta: – Igazából nem rendelkezünk 
jelentős terekkel, központi helyekkel, így 
a választás a Fő utca és a Gyár utca ke-
reszteződésében lévő kegyeleti emlék-
parkkal szembeni területre esett, ahol a 
településen átutazók és a helyi lakosok is 
jól láthatják. Az önkormányzat úgy döntött, 
hogy Kossuth-emlékhelynek nevezi el a te-
rületet – emelte ki Nagy Irén. Még az újév 
első napjaiban ezzel kapcsolatban a Kos-
suth Lajos Asztaltársaság tartott egy meg-
beszélést, ahol a vezetőségi tagok mellett 
részt vett Csöbönyei Imre polgármester és 
Németh Gyula, a Bartók Béla Művelődési 
Ház és Könyvtár igazgatója is. Itt szóba 
kerültek a március 15-ei szoboravatás pro-
tokoláris részletei, illetve, hogy hol tartanak 
a műszaki építészeti munkálatok. Nagy 
Irén elnök a részletekkel kapcsolatosan 
így tájékoztatott: – A betonalapot letették 
már decemberben, Novák Géza műszaki 
vezető és Varga László szakember közre-
működésvel. Az alapot körbe kell burkolni 
díszburkolattal, amit a Leier Kft.-től jelen-
tős kedvezménnyel kapunk. A burkolat 
mellett – ami a szobornak a kiemelését je-
lenti – egy rövid járdaszakasz is helyet kap 
– mondta el tájékoztatásul a Kossuth Lajos 
Asztaltársaság elnöke. Az egész alakos  
szobrot Nagy Benedek móri szobrászmű-
vész készíti, akiről annyit mindenképpen 
tudni kell, hogy kiváló minősítést kapott a 
Képzőművészeti Lekturátus kibővített zsű-
rijétől, akik nagy elismeréssel nyilatkoztak 
a művészről. 

– Kiváncsian várjuk, hogy a város közön-
sége hogyan fogadja, de reméljük, hogy 
mindenkinek elnyeri a tetszését. A Kossuth 
emlékhely a növényekkel, a burkolattal, a 
járdával méltó színfoltja lesz a városnak és 
emeli annak küllemét. Fontos, hogy olyan 
maradandót hozzunk létre, ami másokat is 
inspirál a szépre és a jóra való törekvésre. 
Fontos a civil összefogás a városunkban: 
ezt nekünk, ácsiaknak kell megtennünk, hi-
szen helyettünk ezt senki nem fogja meg-
tenni – fogalmazott Nagy Irén. 

Kossuth Lajos személyesen nem járt 
Ácson, de egy 1880-as levélben megemlíti, 
hogy Ácson olvasóegylet működik. 2008-
ban Vavrik István helytörténész értesítette 
az önkormányzatot, hogy megtalálta azt a 
dokumentumot, mely szerint 1892-ben Ács 
helyhatósága Kossuth Lajost díszpolgári 
címmel tüntette ki, adományozott számára. 

Borverseny
Hagyományos borversenyét rendezi az ácsi „Borbarátkör”, melyre szeretettel meghívja 

az Ácson lévő összes termelőt. Minden nevező részt vesz a borok bírálatában.
Nevezés: két 7,5 dl-es üveg bor/minta. Nevezni lehet 2009. március 12-ig  Nevezési 

díj 1200 Ft/nevező, ami magába foglalja a vacsorát és az egyéb költségeket. A vacsora 
„Vörösbárói” pincepörkölt, sósburgonyával.

A verseny napja: 2009. március 14. 14 óra. A bormintát, már 13 órától átvesszük. A 
verseny tisztasága érdekében a borokat sorszámokkal látjuk el. A verseny helyszíne: 
Ács Tűzoltószertár emeleti terme. Az eredményhirdetés a verseny befejezése után törté-
nik, majd ezt követi a vacsora.

Érdeklődni, nevezni a szervezőknél lehet. Szervezők: Sebestyén Miklós 34/385 19,1 
Csuka József 34/386-424, Rigó László 30/407-5885. Könyvelő: Beke Péter.

Tisztelt Ácsi Lakosok!
„Ács Fejlődéséért” Alapítvány Kuratóriuma nevében köszönöm, hogy támogatásukkal 

az előző években jelentősen hozzájárultak céljaink megvalósításához. Városunk fejlődését 
segíti, ha Ön a személyi jövedelemadójának 1%-át alapítványunk javára ajánlja fel.

Ez évi támogatások felhasználásának terve: 70%-a közterületfejlesztésre, információs 
táblákra, 15%-a kulturális, sport és szabadidős tevékenységre, 15%-a hátrányos helyzetű 
diákok támogatására.

Felajánlásukat a következő címre és adószámra kérjük átutalni: „Ács Fejlődéséért” 
Alapítvány: 19149385-1-11

Támogatásukat ezúton is köszönjük.  Csányi Józsefné kuratóriumi elnök

Fotó: Kocsi Éva
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Tisztelettel köszöntöm olvasóinkat 
most induló, új rovatunkban.
Igyekszünk havonta, mindig az évszak-
nak megfelelő összeállítással jelent-
kezni.
Természetesen szívesen fogadjuk az 
Önök receptjeit, ami lehet étel, sü-
temény vagy más desszert is. Így a 
legjobb ételek leírásai bekerülnek az 
újságba – mindenki örömére. 
Akkor most vágjunk is bele.
Február a farsang ideje és a tél vége.
Mikor kint még hideg van, gyakran jut 
eszembe nagyanyám sütőből kivett for-
ró, héjában sült burgonyája, amit csak 
úgy karikára vágva libazsírral ettünk 
vacsorára.
Most én ajánlok Önöknek egy pár ke-
vésbé ismert burgonyás receptet.

JACKET BuRGONyÁK:

Válogassunk nagyszemű, sárga burgo-
nyákat. Mossuk meg, a héját dörzsöljük 
tisztára (vegyünk egy új dörzsi szivacsot, 
amit a mosogatáshoz szoktunk használni).

A szokott módon a sütőben süssük meg. 
Ha elkészült, késsel vágjunk bele egy ke-
resztet, majd alulról kissé nyomjuk meg, 
így a burgonya kinyílik. A tetejére különbö-
ző töltelékeket tehetünk. Például: csíkokra 
vágott sonkát, majd sajtot, amit a mikróban 
ráolvasztunk. Ha valaki a tonhalat kedveli 
jobban: vegyünk vizes alapú halkonzervet, 
öntsük le róla a vizet, keverjük össze ke-
vés majonézzel, halmozzuk a kinyílt bur-
gonyákra, reszelt sajttal szórjuk meg, majd 
olvasszuk rá. Jól illik hozzá a friss saláta.

Ha az ebédről megmarad a héjában főtt 
burgonya, kitűnő vacsora készíthető belőle 
pillanatok alatt.

Hosszában vágjuk félbe, majd ismét fe-
lekbe, hogy cikkelyeket kapjunk. Kikent 
tepsibe rakjuk sorba, szórjuk meg zöld-
ségfűszerrel, süssük pirosra. Készítsünk 
mártogatós krémeket (Dippeket), belemár-
togatva önmagában is finom, de egy szelet 
sült hús vagy sonka jó kísérője lehet.

Dipp: majonéz, joghúrt, túró, snidling, 
fokhagyma, só. Ha ezt kissé fel akarjuk 
dobni, reszelhetünk bele friss uborkát, ez a 
zak-ziki mártás. 

…vagy,  miután meghámoztuk a főtt bur-
gonyát,  baconszalonnával az oldalán át-
tekerjük, hurkapálcára 2-3-at felszúrunk,  
majd olajban ropogósra sütjük. (Tojásnál 
kicsit kisebb burgonyát keressünk.)

TEPSIS BuRGONyA:

A megtisztított nyers burgonyát lekari-
kázzuk, kikent tepsibe rakjuk, megszórjuk 
karikára vágott hagymával (tehetünk bele 
paprikát vagy paradicsomot is), a tetejére 
házi sonka kerül, majd alufóliával letakarva 
sütőben puhára sütjük. Kb. 30-40 perc. Ha 
a burgonya már majdnem megpuhult. ve-
gyük le a fóliát, és süssük ropogósra.

Következő receptem tészta is, bur-
gonya is, és mégsem a hagyományos 
„krumplis tészta”

Hozzávalók: a tésztához: 50 dkg liszt, 2 
tojás, só, és annyi víz, hogy könnyen nyújt-
ható tésztát kapjunk. A töltelékhez: apróra 
vágott hagymát aranybarnára sütünk. A fe-
lét félretesszük. A másik felét hozzákeverjük 
a már előre megfőzött és áttört burgonyá-
hoz. Kicsit összesütjük és sózzuk.

A tésztát vékonyra  nyújtjuk, a hagymás 
törtburgonyával halmokat teszünk a felére, 
a közöket megkenjük tojásfehérjével, rá-
hajtjuk a tészta másik felét, majd derelye 
szaggatóval apró táskákat készítünk. Sós 
vízben 2-3 perc alatt megfőnek. A mara-
dékot lefagyaszthatjuk. A kifőtt tésztára 
 tesszük a pirított hagymát, így tálaljuk.

FORGÁCSFÁNK

A farsang elmaradhatatlan süteménye a 
fánk. Ma a forgácsfánk, más néven csö-
röge receptjét írom le azok számára, akik 
még nem próbálták. 

Hozzávalók: 40 dkg liszt, 6 db tojássár-
gája, 1 dkg élesztő, 6 dkg vaj, 15 dkg vaní-
liás cukor, 10 dkg tejföl, 3 cent rum, csipet 
só, kevés reszelt citromhéj

Az élesztőt kevés langyos tejben felfuttat-
juk. A lisztet a vajjal elmorzsoljuk, hozzáad-
juk a többi alapanyagot, majd az élesztős 
tejet is. Gyorsan összegyúrjuk úgy, hogy se 
túl kemény, se túl lágy tésztát kapjunk belő-
le. Kisebb cipókat formálunk, és megliszte-
zett deszkára téve, tiszta ruhával letakarva, 
hideg helyen kb. fél órát pihentetjük. Köz-
ben készítsünk vaníliás porcukrot. Ezután 
egész vékonyra kinyújtjuk (2 mm), derelye-
szaggatóval tenyérnyi nagyságú,  téglalap 
alakú darabokat vágunk ki. Majd ezeket a 

lapokat háromszor hosszában ismét be-
vágjuk, a sarkokat átbújtatjuk. Egy lábas-
ban bőséges olajat hevítünk, ebbe tesszük 
a tésztákat, mindkét oldalát pirosra sütjük. 
Szűrőkanállal kiemeljük, konyhai papírra 
tesszük, hogy a felesleges olajat felszívja. 
Majd beleforgatjuk a vaníliás porcukorba. 
Ha kihűl, akkor lesz igazán finom ropogós. 
Vigyázzunk, hogy az olaj ne legyen túl for-
ró, mert süteményünk hamar megég, ha 
viszont nem elég forró, megszívja magát 
olajjal. De ez az első próbasütésnél úgy is 
kiderül. Próbálják ki a recepteket, higgyék 
el érdemes, mert finomak, és családjuk leli 
örömét benne.  

BuRGONyAPuDING:

Hozzávalók: 60 dkg burgonya, só, 6 to-
jás, 8 dkg Ráma margarin, 15 dkg füstölt 
sonka,10 dkg reszelt sajt

A burgonyát héjában sós vízben megfőz-
zük. Ha kihűlt, krumplinyomón átnyomjuk. A 
tojások sárgáját puha margarinnal kikeverjük, 
először az áttört burgonyával, majd a felvágott 
sonkával, sóval és a sajttal összekeverjük. 
A tojások fehérjét felverjük habnak és ezt is 
hozzáadjuk. Belesimítjuk őzgerinc formába, 
amit kivajaztunk és   megszórtuk zsemlemor-
zsával.  Közepesen forró sütőben 25 perc 
alatt megsütjük. Ha hústű próbánál már nem 
ragad rá a massza, akkor van készen.

Kép és szöveg: Kocsis Éva
sussunk.eva@freemail.hu

Süssünk, főzzünk együtt!

Burgonyapuding
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Ácsi HÍREK 
Ács város közéleti havilapja

Felelős kiadó: Bartók Béla Művelődési Ház, 2941 Ács, Pf.: 8. Tel.: 34/385-043, Fax: 34/385-042
Főszerkesztő: Némethné Lakics Zsuzsa. Tel.: 30/235-3570

Levélcím: Bartók Béla Művelődési Ház, 2941 Ács, Pf.: 8. E-mail cím: nlakicszsuzsa@gmail.com
Nyomda: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. Felelős vezető: Kovács Jánosné ügyvezető igazgató

Terjeszti:  Ács város üzlethálózata és az utcák megbízott felelősei
Előfizetési díj: 1200 Ft/év. Előfizethető az utcafelelősöknél. Hirdetésfelvétel: Bartók Béla Művelődési Ház

Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

Tervezett városi programok
Farsangi bál – Jókai Nap  II. 14. Jókai-iskola Jókai-iskola
Kommunizmus áldozatainak napja  II. 15. Ács Városért Társaság
Cukorbetegek klubja  II. 17. 15 óra művelődési ház Cukorbetegek Klubja
Kórustalálkozó  II. 20. Gárdonyi-iskola művelődési ház, Vegyeskórus
Farsangi álarcos, batyus bál  II. 21. Ács Városért Társaság
Téli Kupa, labdarúgás  II. 21. sportcsarnok Kinizsi SC
Mezőgazdasági munkálatokról előadás  II. 26. Ács Városért Társaság
Anekdotás est  II. 28. Ács Városért Társaság
Egyesületi közgyűlés  II. 28. művelődési ház Bakancsos Klub
Sakk bajnoki mérkőzés  III. 1. művelődési ház Kinizsi sakk szakosztály
„Kiszézés”  III. 3. Központi Óvoda Központi Óvoda
Szavalóverseny  III. 6. Jókai-iskola Jókai-iskola
Nőnapi buli  III. 7. Ács Városért Társaság
Veszélyes hulladék begyüjtő nap  III. 7. Bakancsos Klub
Öregfiúk labdarúgó-torna  III. 8. sportcsarnok művelődési ház, sportcsarnok
Vetőmag vásár  III. 12. Ács Városért Társaság
Ünnepi műsor  III. 13. Jókai-iskola Jókai-iskola
Kerékpáros emléktúra  III. 14. Bakancsos Klub
Novák Géza kiállítása  III. 14. 17.30 művelődési ház Kossuth Lajos Asztaltársaság
Nemzeti Ünnep – fáklyás felvonulás  III. 14. 18.00 Fő utca önkormányzat

Nemzeti Ünnep – Kossuth-szobor avatás  III. 15. 11.00 Emlékpark önkormányzat
Kossuth Asztaltársaság

Vetélkedő március 15-ről  III. 15. Ács Városért Társaság

A rendezők a változtatás jogát fenntartják.

Nyugodjanak békében
NÉMETH Ferencné, szül.: Kéri Gizella (1922–2008)

TALLIÁN József (1974–2009)
PAPP Gábor (1950–2009)

VILLÁM Sándor (1931–2009)
LAKATOS Sándor (1920–2009)

SZMOLKA Imréné, szül.: Hamala Irén (1933–2009)
KUN Józsefné, szül.: Kakics Anna (1914–2009)

BRUZSA Tibor (1932–2009)
SIMON József (1972–2009)

Elhunytak 2008. december 26. és 2009. január 31. között

S P O RT
Színes, szórakoztató 
szünidei programok 
a sportcsarnokban
„Szünidei Sport Progam” elnevezéssel 
írt ki pályázatot a Pest Megyei Önkor-
mányzat, sportcsarnokok részére. Ezt 
az Ács Városi Sportcsarnok is megpá-
lyázta, amelyet megnyertek.

A pályázatban szereplő program lénye-
ge, hogy többféle sportolási, szabadidős 
lehetőséget biztosítson a szünidőben az 
óvodások, általános iskolások, középisko-
lások és főiskolások részére, a helyi lehető-
ségeket kihasználva.

A városi sportcsarnok az elmúlt évben öt 
sportágat hírdetett meg a szünidei sport-
programban: floorball-t, ami még újdon-
ságnak számított a tradícionális sportágak 
mellett. Ezt nagy sikerrel bonyolította le 
Galambos Tamás, a Szőnyi Palánkdönge-
tők Köre  (SZPK-Nokia) elnöke és Kovács 
Barna edző. Nagyon népszerű volt termé-
szetesen a labdarúgás is, amelyet Kelemen 
Attila, a Kinizsi SC utánpótláscsapatának 
edzője vezényelt le a programban részt-
vevő szépszámú játékosnak. Nagy sikerrel 
zajlott a kézilabda is, amelyet Jámbor Vil-
mos, a Kinizsi SC kézilabda csapatának 
edzője és Hajdú János játékos, az ifjúsági 
kézilabdacsapat edzője irányítottak. Volt 
lány kondícionáló torna is, amelyet Selmec-
zy Helga személyi edző vezetett és ennek 
is nagy sikere volt, akárcsak Both András 
testnevelő irányításával a játékos sportve-
télkedőknek. 

A meghirdetett időpontokban tehát sokan 
eljöttek és a szervezők gondoskodtak arról 
is, hogy az egészséges életmódot hirdetve 
a sportolás mellett egészséges ételek, gyü-
mölcsök se hiányozzanak a sok mozgás 
után.  Az ünnepek közötti szünidőt – öt kü-
lönböző napon – tehát hasznosan, sok já-
tékkal és sportolással tölthették mindazok, 
akik ellátogattak a sportcsarnokba. A szer-
vezők elmondták, hogy várják az újabb pá-
lyázati lehetőséget.  Amennyiben nem lesz 
újabb pályázati kiírás, vagy az nem járna 
sikerrel, az önkormányzattal megbeszélve 
ezt a kezdeményezést szeretnék folytatni 
és ebből hagyományt teremteni. 

Tisztelt 
Ácsi Lakosok!

Az Ácsi Kézilabdasportért Alapítvány 
kuratóriuma tisztelettel kéri Önöket, 
hogy adójuk 1%-ának felajánlásával se-
gítség a település kézilabdásait.

„Az Ácsi Kézilabdasportért” Alapítvány 
adószám: 18612682-1-11

Támogatásukat köszönjük:  
„Az Ácsi Kézilabdasportért” 

Alapítvány kuratóriuma

Ácsi teremlabdarúgó-bajnokság
A tabella állása az 11. forduló után:

 1. Üveges Cs.  10 -  -  84-14  30
 2. KÁOSZ 9 -  1  59-26  27 
 3. Törpe SC  8 -  2  113-33  24 
 4. Rózsaszín 
  Lódobogás  7  - 3  71-32  21
 5. Mozdonyv.  6  1  4 60-63  19
 6. AXA Soft  5  1  4 48-43  16 
 7. Vakegerek  5  1  5  39-46 16
 8. Drink Team 5  -  5  46-48  15 
 9. Tóth Vendéglő  5  -  5 42-50  15 
 10. Kiskocsma FT 4  - 7 50-34 12 
 11. Haverok FC 4  -  6 43-63  12 
 12. Detox Team 3 1 6 39-70 10 
 13. Rohamkukacok  1 3  7  25-55 6 
 14. Fantomok  1 1  8 29-60  4 
 15. D(rém) Team -  - 10       25-120 0 

Brúzsa Tibor
Életének 77. évében, hosszú szenvedés 

után elhunyt Brúzsa Tibor, az Ácsi Kinizsi 
SC volt kiváló labdarúgója, majd később si-
keres edző. 1954-től folyamatosan játszott 
az Ácsi Kinizsi színeiben. Aktív pályafutását 
befejzve kiváló utánpótlás edzőként dolgo-
zott több évtizeden át. Neveltjei közül több 
játékos lett meghatározó játékosa a Kini-
zsi felnőtt csapatának. Egészsége sajnos 
folyamatosan romlott, amely végül örökre 
elszólította közülünk. Az ácsi labdarúgásért 
végzett munkája felbecsülhetetlen  értékű. 
Emlékét örökre megőrizzük. Tibor bácsi 
nyugodjon békében! Szili Béla 
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Az új év első elnökségi ülését 2009. január 19-én 
tartotta az Ácsi Kinizsi SE elnöksége. Az ülést 
Soós István elnök nyitotta meg és vezette le.  
A napirendi pontok ismertetése után felkérte 
Kovács János ügyvezető elnököt beszámolójá-
nak megtartására.

Beszámolójának első része a 2008. ok-
tóberi megválasztásától év végéig tartó 
időszakról szólt. Tevékenysége e rövid idő 
alatt a szakosztályok megismerése mellett 
főleg arra irányult, hogy az egyesület anya-
gi helyzetét stabilizálja, hogy lehetőleg a 
2009-es gazdasági évet tartozások nélkül 
kezdhesse egyesületünk. A vezetőség leg-
jobb szándéka ellenére ezen törekvése tel-
jes egészében nem valósulhatott meg, mi-
vel 263.000,- Ft kifizetetlen maradt a 2008. 
év költségeiből, annak ellenére, hogy az 
önkormányzati támogatás 500.000,- Ft-tal 
nőtt a tervezetthez képest – melyet ezút-
tal is köszönünk – és ügyvezető elnökünk 
cége, a Kovács Trans Kft. a 2009. évi tá-
mogatását, mintegy 251.000,- Ft-ot már 
2008. decemberében az egyesület rendel-
kezésére bocsátott.

Ezután tájékoztatta az elnökséget, hogy 
az egyesület kiadásainak csökkentése ér-
dekében milyen intézkedéseket hozott: a 
sportház telefon- és internet-előfizetésé-
nek megszüntetése; kedvezőbb feltétele-
ket nyújtó pénzintézet választása a sport-
kör számláinak vezetésére, az utaztatást 
végző céggel kötött szerződés felülvizsgá-
lata, valamint a belépőjegyek és bérletek 
eladásának növelési lehetőségeire. Felhív-
ta a szakosztályvezetők figyelmét a tagok 
tagdíjfizetési kötelezettségére.

A 2009. évi költségvetési tervezet ismer-
tetése előtt fontosnak tartom elmondani, 
hogy a 2008-as évben mely intézmények, 
cégek, magánszemélyek biztosították az 
egyesület működési feltételeit: Ács Város 

Önkormányzata,  Hartmann Hungary Kft., 
Trélgo Kft., Kovács Trans Kft., Fiorács Kft., 
Na-Ke Bt., Vizák Kft., önkormányzati képvi-
selői tiszteletdíjak, Tempolux Kft., Vadász-
társaság, Hateier Imre, Agrórum Kft.,  Ácsi 
Mg.Tsz., Molnár Lajosné, Lakatos Béla,  
Péntek Kálmán, Csuka László, Abai Zol-
tán, Tasi Károly és a Komárom-Esztergom 
Megyei Labdarúgó Szövetség.

Az első napirendi pontnak megfelelően 
ismertette, hogy a 2009. évben kiktől és 
milyen támogatásra számíthat egyesüle-
tünk:
Ács Város 
Önkormányzata: 6.200.000,- Ft
Hartmann Hungary Kft. 3.000.000,- Ft
Cégek, magánszemélyek: 1.600.000,- Ft
Összesen:  10.800.000,- Ft

Ezt követően ismertette az elnökséggel 
a szakosztályok által 2009. évre készített 
költségvetési tervezeteket. A labdarúgó, 
kézilabda, sakk, asztalitenisz, és tenisz 
szakosztály együttes költségvetési terve-
zete: 14.110.000.- Ft. A két összegből vilá-
gosan kitűnik, hogy a várható éves bevétel 
és kiadás között 3.300.000,- Ft különbség 
mutatkozik. A 2008. októberében alakult 
motoros szakosztákly önfenntartóként mű-
ködik egyesületünk keretei között.

A költségvetés adatainak ismertetése 
után Soós István, az egyesület elnöke kérte 
az elnökséget, hogy rögzítse határozatban 
a következőket: az elnökség tudomásul 
veszi a szakosztályok benyújtott költség-
vetési igényét, de a szakosztályokkal sorra 
kerülő külön tárgyalások során arányosan 
módosítsák költségvetésüket a várható 
éves bevételünk tükrében.

 A  2. napirendi pont keretében a szakosz-
tályvezetők tájékoztatást adtak a bajnoksá-
gokra való felkészülésükről. Abai Zoltán, a 
labdarúgó szakosztály vezetője elmondta, 

hogy a felkészülést január 20-án kezdték 
a csapatok. A felkészülés során különbö-
ző meghívásos és szövetségi teremtorná-
kon vesznek részt. Tóth Győző, a kézilabda 
szakosztály vezetője közölte, hogy a férfi-
csapatok január 16-án, a felnőtt női csapat 
január 13-án kezdte meg a felkészülést. A 
férficsapatok vonatkozásában úgy döntöt-
tek, hogy nem tornákra nevezik csapataikat, 
hanem edzőmérkőzéseket szerveznek költ-
ségtakarékossági szempontból.

Szőnyi Lajos, a sakk szakosztály vezető-
je elmondta, hogy a bajnokság jelenleg is 
folyik és csapatuk az eddig lejátszott mér-
kőzések alapján  az első helyen áll a me-
gyei bajnokságban.

Az asztalitenisz szakosztály részéről Petró 
Tibor a közelmúlt versenyeiről és csapataik 
eredményes szerepléséről számolt be; kö-
zölte, hogy felkészülésük folyamatos. Büki 
Gyula, a tenisz szakosztály vezetője a te-
niszpályákkal kapcsolatos tennivalókról, 
problémákról beszélt. Örömmel említette az 
ácsi Papp-testvérek, Gábor és Péter leiga-
zolását.

Horváth János, a motoros szakosz-
tály vezetője ismertette, hogy elkészült 
a versenypályájuk, ahol márciusban már 
versenyt rendezhetnek, júniusban pedig 
nemzetközi verseny megrendezése szere-
pel terveikben.A szakosztálynak 27 tagja 
van. Versenyzőik enduro, enduro-cross 
és cross versenyágban szerepelnek. Re-
mélik, hogy működésükkel a vadmotoro-
sok természetkárosító tevékenységét is 
kiszűrhetik.

Az elnökségi ülés végén Soós István, az 
egyesület elnöke összegzésként valameny-
nyi szakosztálytól nagyon takarékos, éssze-
rű gazdálkodást kért, és ehhez mindenkinek 
sportsikerekben gazdag új évet kívánt.

Hoczek József 

Ülésezett a Kinizsi SE elnöksége

Az Ácsi Kinizsi SC férfi kézilabdacsapata 
az előkelő harmadik helyen zárta az őszi 
szezont. Nagyszerűen meneteltek, és ezt 
szeretnék folytatni tavasszal is. 

A felkészülést már január 16-án meg-
kezdték és Jámbor VIlmos edző hathetesre 
tervezte a felkészülést. Ahogy a tréner fo-
galmazott: a felkészülés végére csúcsfor-
mában kellene lenni a játékosoknak. A for-
mába hozást nagyban segítette volna, ha 
részt tudtak volna venni a Kisalföld-kupa 
elnevezésű tornán, illetve a Móron meg-
rendezett tornán. Ezeken különböző okok 
miatt – mint megtudtuk, pénzhiány miatt 
– nem vettek részt. Az ideálisnak mondható 
úgynevezett tesztmeccseknek csak a felét 
tudják majd teljesíteni, így a hétközi három-
négy edzőmérkőzéssel oldják meg a formá-
bahozást a tavaszi rajtra. A heti felkészülési 
edzésekkel kapcsolatban a tréner elmond-
ta: – Munkahelyi elfoglaltságok miatt keve-

sebbet tud edzéseken részt venni Pars Fe-
renc, Szigeti Sándor és Hajdú János, illetve 
azok, akik főiskolára, egyetemre járnak, a 
vizsgaidőszakban nem minden edzésen 
tudtak megjelenni. Azt viszont örömmel 
mondta el Jámbor Vilmos, hogy Németh 
Levente teljesértékű edzéseket végez, ami 
annak is köszönhető, hogy Ácsra költözött. 

A játékoskeret annyiban változott, hogy 
Sántik Józsefre nem számít az edző, mivel 
az alapozó edzéseken egyáltalán nem vett 
részt. Így a tizenhárom fős felnőtt kerethez 
csatlakozott három ifjúsági játékos, akiknek 
már megkérték a játékengedélyét is: Hérics 
Péter kapusnak és két mezőnyjátékosnak: 
Józsa Olivérnek és Csuka Benjaminnak. A 
három fiatalnak bizonyítási lehetőséget ad  
az edző a tavaszi bajnoki mérkőzéseken. 
Tizenhatos kerettel vág neki tehát a tavaszi 
megmérettetésnek a Jámbor-legénység, 
folytatva a megkezdett jó menetelést.

A férfi kézilabda NB-II. Észak-nyugati 
csoport felnőtt és ifjúsági sorsolása

2009. tavasz

Február 28. XII. forduló: Várpalotai Bányász- 
Ácsi Kinizsi SC felnőtt 18 óra, ifi 16 óra. Március 
�. XIII. forduló: Ácsi Kinizsi SC – Szombathelyi 
ESE 16 óra, 18 óra. Március 1�. XIV. forduló: 
Veszprémi Egyetem SC – Ácsi Kinizsi SC 18 óra, 
16 óra. Március 21. XV. forduló: Ácsi Kinizsi SC 
– CVSE Mávépcell 16 óra, 18 óra. Március 29. 
XVI. forduló: Georgigon DSE – Ácsi Kinizsi SC. 15 
óra, 17 óra. Április 4. XVII. forduló: Ácsi Kinizsi 
SC – Komáromi AC-FOXCONN 16 óra, 18 óra. 
Április 2�. XVIII. forduló: Várpalotai DSE – Ácsi 
Kinizsi SC 11 óra, 13 óra. Május 2. XIX. forduló: 
Ácsi Kinizsi SC – Tapolca VSE 16 óra, 18 óra. 
Május 1�. XXI. forduló: Ácsi Kinizsi SC – Borho-
tel-Szentgotthárd KK 16 óra, 18 óra. Május 2�. 
XXII. forduló: Győrhő ETO KFC II – Ácsi Kinizsi 
SC 10 óra, nincs

A mezőny első felében szeretnének végezni


