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A kínálatból
–  Önkormányzati Híradó  

– kitüntetéseket adtak át 2. oldal
–  Vezetőváltás a Hartmannál  3. oldal
–  A Bakancsos Klub programjai 

vonzóak fiataloknak  
és időseknek is 6. oldal

–  Dr. Salamon Ágnes:  
ásványvizet fogyasszanak  
a gyerekek 7. oldal

–  Új tűzoltófecskendőt  
kapott a tűzoltóság 8. oldal

–  Kulturális és turisztikai  
fórum Ácson 9. oldal

– Süssünk, főzzünk! 10. oldal
– Endurocross ob Ácson 11. oldal

Farsangoltak az apróságok, 
felvonultak a hercegnők, 
kalózok, batmanek...
Nincs is talán annál jobb, mint ami-
kor szemet és lelket gyönyörködtető,  
boldog, csillogószemű kisgyerekeket 
látunk. 
Ez a farsangi ünnepségen különö-
sen érzékelhetővé vált. Ez az ő nagy 
napjuk volt. Bizonyára óriási izga-
lommal várták, hogy végre eljöjjön a 
nagy nap, amikor kedvenc jelmezükbe 
öltözhessenek, olyanba, amit otthon 
szüleikkel közösen álmodtak meg. A 
hagyományos farsangot a pénzásási 
tagóvodában rendezték meg időrendi 
sorrendben elsőként, majd következett 
a központi óvoda farsangi műsora. 
A pénzásási óvodában példaértékű az 
a korábbi kezdeményezés, miszerint 
egy jótékonysági rendezvény keretében 
kerül sor a kicsik maskarás műsorára.

(Folytatás a 4-5. oldalon)
A pénzásási óvoda apróságainak ötle-
tesek voltak a jelmezei

Ünnepeltek 
a szépkorúak
Zsúfolásig megtelt a Bartók Béla Mű-
velődési Ház és Könyvtár nagyterme 
február 28-án délután, ahol a Városi 
Nyugdíjas Klub tartotta az idei év első 
nagyszabású műsoros rendezvényét.

A jó hangulatú ünnepségen megjelent a 
város két elöljárója, Csöbönyei Imre pol-
gármester és Csányi Józsefné alpolgár-
mester, a képviselő-testület több tagja, dr. 
Petrasovits Anna, az Ács Városért Társa-
ság elnöke, meghívást kapott a Pénzásási 
Nyugdíjas Klub vezetője, Imhofné Vincze 
Zsuzsanna, és részt vettek jónéhányan a 
település intézményvezetői közül is. Nagy 
örömmel fogadták a nyugdíjasok a szlo-
vákiai testvértelepülés Csallóközaranyos 
nyugdíjasait, akiket elkísért a település 
alpolgármestere is. Nagyon kedves és kö-
zönségszórakoztató műsort adtak a Gár-
donyi Géza Általános Iskola tanulói, majd 
őket követték a nyugdíjas klub tagjai, akik 
saját verseikkel kedveskedtek társaiknak 
és a vendégeknek. A sort a 85 éves Edehá-
zi Antalné Juliska néni nyitotta meg, majd 
Kelemen Szabolcsné, Szűcs Józsefné és 
Liszkai Ferencné szépen hangzó szavala-
taiknak tapsolhattak a jelenlévők. 

(Folytatás a 7. oldalon)Múth János is szórakoztatta a közönséget

Meghívó szoboravatásra
Ács Város Önkormányzata és az ácsi Kossuth 
Lajos Asztaltársaság meghívja a lakosságot 
2009. március 15-én tartandó ünnepi megemlé-
kezésre és Kossuth Lajos szobrának avatására.
Helyszín: Ács, Emlékpark – Fô utca és Gyár 
utca sarkán.
Program:
11.00 Ritmus Koncert Fúvószenekar – Ács 

Város indulója
11.05 Himnusz
11.08 Szavalat
11.11 Ünnepi beszéd – Csöbönyei Imre pol-

gármester
11.18 Gárdonyi Géza Általános Iskola és 

Szakiskola diákjainak mûsora
11.28 Ünnepi köszöntô – Nagy Irén, az ácsi 

Kossuth Lajos Asztaltársaság elnöke
11.33 Avató beszéd – Dr. Szili Katalin, az 

Országgyûlés elnöke
11.43 Kossuth-nóta
11.45 A Kossuth-szobor leleplezése – Dr. Szili 

Katalin, Csöbönyei Imre és Nagy Irén
11.46 Kossuth Lajos beszéde – Gál László 

színmûvész
11.49  A Kossuth-szobor áldása, szentelése
11.52 Koszorúzás – Dr. Szili Katalin, Csöbö-

nyei Imre és Nagy Irén
11.55 Ritmus Koncer Fúvószenekar – Szózat

A városi óvoda kis kalózai

Fotók: Kocsis Éva
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Ács Város Képviselő-testülete a soron kö-
vetkező ülését 2009. február 12-én tartotta.

Az első napirend témáját a két ülés kö-
zötti időszakban történt fontosabb ese-
ményekről, intézkedésekről, valamint a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról szóló jelentés képezte. Ennek során a 
polgármester elmondta, hogy 

– a Komárom-Bábolna Többcélú Kistér-
ségi Társulás ülésén vett részt Komárom-
ban, ahol a legfontosabb napirendeket a 
társulás 2009. évi költségvetésének I. for-
dulós tárgyalása, az Alpha-Vet Kft. 2008. 
évi gyepmesteri tevékenységéről szóló tá-
jékoztató, továbbá a 2009. I. félévi munka-
terv jóváhagyása képezte,

– február 3-án Kulturális és Turisztikai 
Desztinációs megbeszélésen vett részt 
a Bartók Béla Művelődési Házban. A ren-
dezvény célja a településen a turizmus és 
a kultúra fellendítése. A kistérség közös ar-
culattal kíván megjelenni, és ennek nyomán 
műsorfüzetet és kiadványokat készítenek a 
kistérség lehetőségeiről.

A napirend keretében Csányi Józsefné 
alpolgármester tájékoztatásul elmondta, 
hogy hamarosan a pénzásási városrészben 
is felszerelésre kerül egy bankautomata az 
orvosi rendelőnél.

A második napirendi pontban tárgyalta a 
testület az Önkormányzat 2009. évi költ-
ségvetésének rendeletét. Megállapításra 
került, hogy a bekövetkezett gazdasági vál-
ság miatt a tervezett önkormányzati bevé-
telforrás csökkenhet, ezért ennek figyelem-
mel kísérése szükséges az év során. Fontos, 
hogy minél kevesebb hitel felvételére kerül-
jön sor. Az intézményvezetők figyelmét a ta-
karékos gazdálkodásra fel kell hívni.

A harmadik napirendben fogadta el a 
képviselő-testület a Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola és Szakiskola igazgatói ál-
láshelyére vonatkozó pályázati felhívást, 
mivel idén letelik a jelenlegi igazgató 5 évre 
szóló megbízatása. Az álláshelyet a jog-
szabályok által előírt képesítési és egyéb 
feltételekkel hirdetik meg.

A negyedik, Egyebek napirendben több 
témát tárgyalt a képviselő-testület:

– A Ritmus Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Ácsi Tagozatával kötött meg-
állapodás lejárt. Az intézmény működését 
biztosító új együttműködési szerződés két 
évre került megkötésre, 

–  A Megyei Önkormányzatok Szövetsé-
géhez való csatlakozásról döntött, mellyel 
lehetőség nyílik az önkormányzati érdek-
képviselet hatékonyságának növelésére.

– A Közoktatási Infrastrukturális Fej-
lesztés című pályázathoz kapcsolódóan 
könyvvizsgálói, műszaki ellenőri, projekt-
menedzsmenti, közbeszerzési, rendez-
vényszervezési és tájékoztatási, nyilvános-
sági ajánlatok elbírálására került sor.

– Az építeni tervezett CBA kereskedelmi 
lánc részére kijelölt telek megosztásának 
engedélyezési eljárásával kapcsolatban 
döntött.

– A Kossuth Lajos Emlékpark járda- és 
térburkolatának  kialakításáról  hozott ha-
tározatot. A Kossuth szobor környékének 
rendbetétele Leier burkoló kövekkel  törté-
nik mintegy 400 m2-en. A szobor mögé, an-
nak kiemelésére változó magasságú térdfal 
épül pincefalazó elemek felhasználásával. 
A térkövek vonatkozásában a polgármes-
teri hivatal rendelése bruttó 1.110.960,- Ft, 
a Kossuth Lajos Asztaltársaság rendelése 
bruttó 110.140,- Ft összegű. A szobor fel-
avatására 2009. március 15-én kerül sor.

– Támogatási kérelmeket bírált el.
A képviselő-testület 2009. február 26-án 

rendkívüli ülést hívott össze.
A rendkívüli ülés első napirendjében mó-

dosította a szociális igazgatás és szoci-
ális ellátások helyi szabályozásáról szó-
ló rendeletet. Ez azért vált szükségessé, 
mivel a törvény módosítása 2009. január 
1-jétől átalakította a hátrányos munkaerő-
piaci helyzetű, aktív korú személyek és 
családjuk részére nyújtott ellátásokat. A 
rendelet meghatározza a rendszeres szo-
ciális segélyre való jogosultság fő szabá-
lyait.

A második napirendben a képviselő-tes-
tület a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások térítési díjának megállapításáról 
szóló rendeletet módosította. Az elfoga-

dott térítési díjakat az önkormányzati hír-
adó melléklete tartalmazza.

A harmadik napirendben vitatta meg és 
fogadta el a testület az önkormányzat 
2008. évi költségvetését tartalmazó ren-
deletmódosítást. 

A negyedik napirendben a testület a terve-
zett óvoda-bölcsöde létrehozásával kap-
csolatos szakvéleményt elkészítő személy 
megbízásáról döntött, az Oktatási Hivatal 
által megjelölt független szakértői névsorból 
kiválasztott szakértők árajánlatai alapján.

Az ötödik, egyebek napirendben több té-
mát tárgyalt: intézményi alapító okiratok 
módosításait fogadta el; a szeptemberi 
ácsi búcsú lebonyolításáról döntött; tá-
mogatási kérelmeket bírált el; címerhasz-
nálatra vonatkozó kérelmet engedélyezett.

A képviselő-testület zárt ülésen üzleti 
ügyeket tárgyalt, továbbá kitüntetések át-
adására került sor.

Dr. Malomsoki István jegyző

Szűcs Béla Albertnek, az Ácsi Hírek volt 
főszerkesztőjének több évtizedes lelkiis-
meretes munkájáért az önkormányzat Köz-
művelődési Díjat adományozott

Dr. Kuti Mihálynak az Ácson végzett több 
évtizedes, lelkiismeretes fogorvosi munká-
jáért az önkormányzat Közegészségügyi 
Díjat adományozott.

ÖNKORMÁNYZATI  HÍRADÓ

A Szociális Alapszolgáltatási Központban
2009. III. 1-től fizetendő személyi térítési 

díjak
Szociális étkeztetés
(a térítési díj alapja az 1 főre jutó családi 
jövedelem)
Ebéd ára:
42.750.- Ft alatt 132.- Ft/fő/nap 
42.751 – 85.500.- Ft. 173.- Ft/fő/nap
85.501.- Ft felett  240.- Ft/fő/nap
Kiszállítás:  57.- Ft/nap

Idősek klubja
(a térítési díj alapja a saját jövedelem)
Idősek klubjában az ellátás, 
étkezés nélkül: 0.- Ft
Idősek klubjában az ebéd ára:
42.750.- Ft alatt 189.- Ft/fő/nap
42.751 - 85.500.- Ft 230.- Ft/fő/nap
85.501.- Ft felett 297.- Ft/fő/nap
Idősek klubjában 
napi 3-szori étkezés ára:  721.- Ft/fő/nap    

Házi segítségnyújtás
(a térítési díj alapja az 1 főre jutó családi 
jövedelem)
Gondozási díj:
42.750.- Ft alatt 303.- Ft/óra
42.751 – 85.500.- Ft. 607.- Ft/óra
85.501.- Ft felett 910.- Ft/óra

A fizetendő személyi térítési díj nem ha-
ladhatja meg a térítési díj alapjául szolgá-
ló jövedelem:
25%-át étkeztetés
20%-át házi segítségnyújtás
30%-át házi segítségnyújtás + étkezés
30%-át idősek klubjában történő ellátá-
sok esetén

Fotók: Nyéki J.
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Az élet sok mindent felülír. Februári 
számunkban még arról olvashattak, 
hogy Soós István, a Harmann Kft.  
ügyvezetője a cég nagyszabású fejlesz-
téséről számolt be és arról is többek 
között, hogy a nagy gazdasági társaság 
együtt él a településsel: – Úgy tartha-
tó fenn egyfajta fejlődés a vállalatnál, 
ha a környezetével együtt él. Nekünk 
nagyon fontos, hogy a település javát 
is szolgáló együttműködés legyen és ez 
Ácson ma működik – fogalmazott akkor 
az ügyvezető. 

Azóta vezetőségváltás történt a Hart-
mann Kft.-nél és egy megbízott ügyvezető 
Soren Tolstrup – aki átmenetileg irányítja a 
céget – az Ácsi Híreknek nyilatkozva tájé-
koztatást adott a változás miértjére. 

– Miért volt szükség a változásra?
– A Brodrene Hartmann A/S – anyavál-

lalat – változásokat vezetett be az európai 
termelő szervezetben. Két évvel ezelőtt 
kezdődött el az a folyamat, amelynek so-
rán megnőtt a gyárunk kapacitása és mo-
dernizáltuk a gyártóegységünket. Ez a pro-
jekt a 2008-as év végén sikeresen zárult 
le. Mára a Hartmann Hungary a vállalat-

csoport egyik legnagyobb és legfontosabb 
gyáregysége lett. 

– Soós István ebben a folyamatban 
ismereteink szerint kulcsszerepet ját-
szott...

– A bővítés befejeződött és mivel most 
új és teljesen más jellegű kihívások állnak 
cégünk előtt a jövőre nézve, eljött az idő, 
amikor helyt kell adni egy új vezetőségnek 
Magyarországon. A vezetőségi változás 
következményeként Soós István ügyvezető 
igazgató február 18-tól visszalépett, mint a 
Hartmann cég igazgatója. Soós István az 
utóbbi években lezajló, magyarországi üze-
münk bővítésével kapcsolatosan valóban 
kulcsszerepet játszott. A változás oka kizá-
rólag annak szükségessége, hogy a jövő-
beli viszonyoknak megfelelően alakítsuk a 
szervezetünket. Soós István már akkor ve-
zette a magyar üzemet, amikor az még nem 
volt a Hartmann vállalatcsoport része. Az ő 
odaadó munkájának és szakszerű vezeté-
sének köszönhetően fejlődött az üzem ilyen 
naggyá és élen járóvá a formázott papírrost 
alapú csomagolóanyagok gyártásának te-
rületén. Ezért a teljesítményért joggal érde-
mel tiszteletet és elismerést, nemcsak Ma-
gyarországon, hanem az egész Hartmann 

vállalatcsoporton belül is. A cég vezetősége 
köszönetet mond az óriási teljesítményért a 
Hartmann szolgálatában, egyben a legjobb 
kívánságainkat tolmácsolva. 

– Lehet azt tudni, hogy a későbbiekben 
a cég élén magyar, vagy dán vezető lesz?

– Elindítottuk az új ügyvezető keresését. 
Amíg ez a folyamat lezárul, megalakítot-
tunk egy ideiglenes helyi vezetőségi csa-
patot, amely a meglévő magyarországi 
személyzet erősségeire támaszkodik és 
közvetlenül az anyavállalat vezetősége alá 
van rendelve.

– Lesz-e, lehet-e hatással a dolgozókra 
a változás?

– Teljes mértékben bízunk a helyi veze-
tőség hozzáértésében és képesnek tartjuk 
arra, hogy elvezessék a gyárat az elkövet-
kezendő időszakban. Mindent megteszünk 
azért, hogy a napi munkájuk során minél 
kevesebbet érzékeljenek a változásból. 

– Várhatóak esetleg további változások 
a vállalaton belül?

– A vezetőségi változás az európai ter-
melés szervezését, valamint a magyaror-
szági üzem fontos szerepét a cégen belül 
nem érinti.

N. Lakics Zsuzsa 

Vezetőváltás a Hartmannál 
– A cégvezetőség köszönetet mond Soós Istvánnak

Bábolnán 
a Derű Háza 

idősek otthona 
várja leendő lakóit átmeneti és tartós elhelyezés biztosításával,

havi térítési díj ellenében. 

Érdeklődni a 34/568-028-as és a 20/332-2502-es 
telefonszámon lehet.

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

Az Ácsi Kézilabdasportért Alapítvány kuratóriu-
ma tisztelettel kéri Önöket, hogy adójuk 1%-ának 
felajánlásával segítsék a település kézilabdásait.

„Az Ácsi Kézilabdasportért” Alapítvány adószá-
ma: 18612682-1-11

Támogatásukat köszönjük:  
„Az Ácsi Kézilabdasportért” 

Alapítvány kuratóriuma
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Farsangoltak az apróságok, 
felvonultak a hercegnők, 
kalózok, batmanek...
(Folytatás az 1. oldalról)

Az itt befolyt összeg, bevétel – ebben az 
évben negyvenezer forint gyűlt össze – a 
Pénzásási  óvoda Gyermekeiért Alapítvány 
javára folyik be. Ezt a pénzt természetesen 
a gyerekekre fordítják, az intézménybe kü-
lönböző eszközöket, felszerelést vásárol-
nak. Árultak tombolát is, amelynek óriási 
sikere volt a kicsik körében is, akik igazi 
játéknak fogták fel a szelvények kihúzását. 
Az óvoda  kis lakói – ötvenheten – szebb-
nél szebb jelmezekbe öltözve adták elő 
műsorukat, énekeltek, verseket szavaltak 
és a közös játék sem maradt el. Nagy ösz-
szefogás volt és van is az intézmény és a 
szülök között, akik aktívan részt vállalnak a 
különböző programok megszervezésében. 
A tombola tárgynyeremények összegyűjté-
séhez is hozzájárultak a szülők, az óvónők 
és az óvoda valamennyi dolgozója. 

A központi óvodába 169 kis aprótalpú 
jár, és hét csoportban foglalkoznak velük 
az óvónők, dadák. Nagy volt az izgalom ott 
is a farsang napjának reggelén. A jelmezek 
széles tárházával lehetett találkozni. A pil-
langótól a mosómedvéig, a csipkerózsikától 
a lovagokig, szinte valamennyi mesefi gura 
életre kelt és a kicsik láthatóan boldogan, 
büszkén bújtak mesehőseik „bőrébe”. Kü-
lön érdemes kiemelni a Katica csoportot, 
akik még a csoportszobát is átalakították 
kalózhajóvá és a kicsik, óvónőikkel együtt 
„rettenthetetlen” kalózókká váltak néhány 
órára. Itt is, akárcsak a pénzásási óvodá-
ban a termek ízlésesen, szépen fel voltak 
díszítve, és az ünnepi hangulat a tetőfokára 
hágott valamennyi csoportban, amikor öt-
letes, közös ügyességi játékokra került sor, 
ahova szívesen bevonták az anyukákat, 
apukákat is. Volt fülbemászó zene, közös 
táncolás és ének. A megterített asztalok 
roskadoztak a fi nom édességektől, ame-
lyeket a szülők saját maguk készítettek 
csemetéiknek és társaiknak. Igazi farsan-
gi lakoma volt a csöppségeknek. Mindkét 
óvodában szívesen beszéltek arról az óvo-
davezetők, hogy nagyon sokat köszön-
hetnek a szülőknek, akikre mindig számít-
hatnak. A kicsik kifáradásig játszhattak, 
táncolhattak és nagyon szép emlék marad 
ez számukra még sokáig.

A központi óvodában a jótékonysági ren-
dezvényre az évzárón kerül sor – tudtuk 
meg Vargáné Vasvári Klára.
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A bál királynője: 
Krajczár Regina, 
a bál királya: 
Menyhárt Richárd

Az idei tanévben is megrendeztük a ha-
gyományos farsangi bálunkat a Gárdonyi-
ban. A bál fergeteges sikert hozott. Mint 
minden évben az idén is megválasztottuk 
az iskola bálkirálynőjét és bálkirályát. Az 
idei győztesek: Krajczár Regina és Meny-
hárt Richárd lett. A délután fénypontja a 
Vargáné Horváth Orsolya tanárnő által szer-
vezett Sulisztár volt.  A versenyre sokan 
beneveztek, így sok szép dalt hallottunk a 
tanulóktól. A sulisztár a zsűri és a közönség 
szavazatai alapján Lakatos Zsolt lett. 

Az egyéni jelmezesek felvonulása után 
csoportos produkciókra került sor, ame-
lyet a 7. a osztály tanulói nyertek meg. A 
jutalmuk egy nagy torta volt, amelyet a Né-
meth cukrászda ajánlott fel, amit ezúton 
is köszönünk. Az est várva várt eseménye 
a tombolahúzás volt, amelyen sok érté-
kes ajándékot sorsoltunk ki. A nyeremé-
nyek nagy részét Gerencsér Istvánné Gizi 
néni ajánlotta fel, amiért szintén hálásak 
vagyunk. Az est folyamán büfé állt a ven-
dégek rendelkezésére, amit a nyolcadikos 
tanulók szerveztek a szüleik segítségével. 
A bálon, amely este hét óráig tartott, min-
denki nagyon jól érezte magát.

Lejegyezte: Fülöp Mónika

Farsangoltunk
Február 6-án zsúfolásig megtelt a Gárdonyi-iskola aulája – farsang van – az alsó 
tagozatos gyerekek jelmezes felvonulása. Szülők,nagyszülők, szép számú érdeklő-
dő tapsolta meg a maskarába öltözött kicsik bemutatóját.

A megnyitón a 2. c osztályos Karvaj Réka magáról a farsangról és a hozzá kapcsolódó 
népszokásokról szólt. Őt követte a szintén 2. c osztályos Sallai Krisztina előadásában Dam-
kó Sándor: Bohóc verse. Azután osztályonként színpadra léptek a királylányok, bohócok, 
zorrók, vadászok, gombák…. és sok-sok szebbnél szebb és érdekesebb jelmezköltemény. 
Kustyán Kata 2. c osztályos tanuló előadásában Osváth Erzsébet: Sül a fánk verse zárta a be-
mutatkozást. A jó hangulathoz és a bál kezdéséhez a 4. b osztály cowboy jelmezesei Cotton 
Eye Joe című számra fergeteges táncot mutattak be. A saját tantermükbe térve sütemények 
és üdítők várták a kis gyerekeket. Majd aprók és szüleik ropták a táncot sötétedésig. Sajnos 
repült az idő és befejeződött ez a nap is. Már alig várják a következő évet a tanulók, hiszen a 
tervek a jelmezekhez megvannak jövőre is. Varga Sándorné

Még a csókkirály 
is itt járt

Az elmúlt időszak a farsangok, karnevá-
lok időszaka volt. Jó szokás szerint ilyenkor 
bárki felveheti más személyiségét, az lehet, 
aki csak akar. Hercegnőtől mezei nyúlon át 
egészen a pókemberig. Bárki és bármi, en-
nek csak a képzeletünk szabhat határt. 

Nosztalgiázva tértem hát én is be a Jókai 
Mór Általános Iskolába 2009. február 14-
én, Bálint és persze a szerelmesek napján.

Az én koromban még többen voltak az 
egyéni jelmezben felvonuló diákok, de 
mára úgy látszik, ez a trend is fordulni lát-
szik. A csoportos jelmezesek között csak 
úgy kapkodtam a fejem. Egyik oldalon egy 
csapat pingvint, a másik oldalon magát a 
csókkirályt látom. 

De sebaj, mert már kezdődik is az egyéni 
jelmezesek felvonulása. A zsűri szerint az 
idei jelmezverseny egyéni kategória győz-
tese a fáraó lett. Őt követte a mezei nyúl, 
a kalóz pedig az előkelő harmadik helyen 
végzett. A negyedik helyezett a medve-
bocs lett, ötödik a bohóc, a hatodik helyen 
pedig holtverseny alakult ki a szerencse-
tündér, valamint a nyuszika között. 

Az egyéni felvonulók ezután átadták a he-
lyet a csoportosan beöltözötteknek. A fel-
sorolást visszafele kezdem. Pár diák elhozta 
nekünk a dzsungelt, néhány majom képén. 
Őket – helyezésben visszafele – maga a 
csókkirály és táncos kara követte, igazi 
rock and roll hangulatot teremtve. Hatodik 
helyen Amerika őslakói avattak be minket 
egy békepipázás rejtelmeibe. Ötödikként itt 
voltak a hupikék törpikék, Törpillástól, Tör-
papástól. Egy fokkal a dobogó alatt végez-
tek a pingvinek táncos produkciójukkal. A 
dobogó harmadik fokán az „indiaiak bemu-
tatkozása” nevet viselő előadás végzett. Az 
ezüstérmes  – a kelet kultúrából gyökerező 
– Ali baba és társai által előadott „fosztoga-
tás” lett. Az abszolút első helyen a „Cirkusz 
a harmadikon” produkció lett. 

Nehéz volt a zsűri dolga, hisz minden elő-
adás más és más jellegű volt. Volt itt tánc, 
békepipaszívás, majomkodás, cirkuszolás.

Az idei farsangot a hagyományoknak 
megfelelően tombola, majd az iskolások-
nak tartott bál követte.

Jövőre ugyanitt.  
Barsi Krisztina

A Gárdonyi-iskola felsősei Krajczár 
Reginát és Menyhárt Richárdot válasz-
tották a bál királyi párosává

Nehéz volt a zsűri dolga, hiszen kiváló 
egyéni és csoportos jelmezek, elő-
adások voltak a Jókai-iskola farsangi 
rendezvényén

Színesebbnél színesebb maskarába 
öltözött kicsiket láthattunk a gárdonyi-
sok között

A Cowboy-jelmez és a tánc is nagy 
sikert aratott
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Nyéki Bence a Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola hatodik osztályos tanulója, aki 
a legjobban teljesítő diákok közül is ki-
emelkedik azzal, hogy amibe belefog, azt 
igyekszik a legmesszebb menőkig hibát-
lanul elvégezni és a legjobb eredményt, 
eredményeket elérni. Igaz ez a tanulásra, 
a színjátszó csoportban nyújtott alakítá-
sa, illetve a sport terén is. Emellett kiváló 

írói vénával rendelkezik, amihez párosul 
egy olyan fantáziavilág, amit ügyesen ka-
matoztatva könyvírásba is fogott. Ez egy 
ilyen korú gyereknél mindenképpen a 
zsenialitást vetíti elő. Regényének tartal-
ma pedig a felnőtt olvasókat is ámulatba 
ejti. Beszéde, kifejező kézsége gazdag, 
választékos, egyszóval ritka adottságok-
kal rendelkező fiúról van szó, akiről már 
most el lehet mondani, hogy két láb-
bal a földön él és pontosan tudja, hogy 
mit akar, mit szeretne elérni az életben. 
Mindez a vele való beszélgetéskor egyér-
telműen kiderült és ez csodálatra méltó-
vá teszi őt a felnőttek, gyerekek számára 
egyaránt. 

A beszélgetés elején elmondta, hogy 
édesanyja, Nyékiné Keresztes Éva, óvó-
nőként dolgozik, édesapja pedig villamos-
mérnök. 

Alsótagozatos diákként is kitűnő volt a 
bizonyítványa és ez nem változott a felső 
tagozatban sem. Büszke persze arra, hogy  
eminens tanuló, de ezzel kapcsolatban is 
karakteres véleménye van: – Engem nem 
az hajt, hogy mi kerül a bizonyítványomba, 
persze fontos, hogy jól tanuljak, hanem in-
kább az, hogy mi lesz belőlem.

– Ilyen korban még kevés azok száma, 
akik pontosan tudják, hogy miben képze-
lik el felnőttként a jövőjüket. Te pontosan 
tudod, hogy milyen irányban akarsz elin-
dulni?

– Igen, többféle irányban is érdeklődöm. 
A csillagászati megfigyelések érdekelnek 
és a régészet is foglalkoztat. Emellett sze-
retek írni, sokat olvasok, az irodalmi művek 

iránt különösen érdeklődöm. Az internetet 
szoktam legtöbbször segítségül hívni, ha 
van olyan téma, amiről több információt is 
szeretnék megtudni. 

– Mikor kezdtél el könyvet írni?
– Az elsőt tíz-tizenegy éves koromban és 

a Szörnyek birodalma címet kapta. Ez még 
nem sikerült annyira jól, mert még kisebb 
voltam. Most a második már jobban sike-
rült véleményem szerint és könyvkiadóknál 
is próbálkoztunk. Az egyik kiadó kiadásra 
alkalmasnak tartotta, de még gondolko-
dunk, hogy elfogadjuk-e az ajánlatát. 

– Bizonyára vannak jó ötleteid, amiről 
írsz a könyveidben. Most milyen témát 
dolgoztál fel az újabb kötetedben? Persze 
sokat ne áruljál el, mert akkor nem lesz 
igazi meglepetés majd az olvasóknak.

– Valóban van sok ötletem, a mostani 
könyvemnek az a  témája, hogy van egy 
másik világ és közben létezik a ma meg-
szokott „rendes” világunk. Ebben egy fiatal 
kutató-tudós Angliába utazott, hogy tanul-
jon és vizsgáljon meg minden érdekes dol-
got. Végül egy múzeumban kötött ki, akinek 
igazgatója egy lefizethető, korrupt alak, aki 
elküldte őt egy szigetre, hogy törjön be és 
kémkedjen egy titokzatos embernél, aztán 
ott talált egy családot...

– Bizonyára nagyon izgalmas olvasmány 
lesz, kíváncsian várjuk a megjelenését. A 
tanulás és egyéb elfoglaltságod mellett 
jut-e  szabadidőd, amikor egy kicsit úgy-
mond kieresztenél, vagy a barátokkal kö-
zös programot csinálnátok?

– Csak hétvégén van szabadidőm, hi-
szen minden napra jut elfoglaltságom. 
Egy olyat tudnék csak a társaim közül 
mondani, akit barátnak tudnék nevezni, 
a többiekre inkább csak azt a jelzőt tud-
nám használni, hogy haverok. Engem sok 
minden érdekel, ami esetleg mást nem és 
én úgy osztom be az időmet, hogy min-
denre, ami számomra fontos dolog, jus-
son időm. Most például színjátszással is 
foglalatoskodom, amit a Jókai-iskolában 
tartanak, több társammal együtt már vol-
tak fellépéseink is és ebben is jól érzem 
magam. 

– Mindenben szinte kiváló vagy, bármi-
be belekezdesz. Tudsz-e olyat mondani, 
amire jelenleg a legbüszkébb vagy?

– Talán a sakkversenyekre, amelyeken 
voltam. Még 2008-ban volt Tatabányán 
egy verseny, ahol második helyezést értem 
el, majdnem első lettem, csak egy kombi-
nációt néztem el. Sakkozni akkor kezdtem, 
amikor kimaradtam a negyedik osztály-
ból. Itt, az iskolában is szerveződött sakk 
szakkör, Zsebők Ottó, akkori szakedzőm 
jól tanított, megismertetett az alapokkal. 
Most már új edzőm van, Sipos István nem-
zetközi FIDE-mester és azt hiszem egyre 
többet tudok a sakkról és ehhez a könyve-
ket is szorgalmasan olvasom. Emellett az 
úszóeredményeimet is számon tartom és 
büszke vagyok rá. N. L. Zs.

A Bakancsos Klub 
programjai vonzóak 
fiataloknak és  időseknek is 
Nyertek a környezetvédelmi 
pályázaton 

A Természetjáró Bakancsos Klub (TBK) 
több mint százhúsz tagot számlál – kor-
osztályos megoszlás az ötéves kortól a 
nyolcvanévesig terjed – és az egyik legszí-
nesebb, sokrétű programot kínáló egye-
sület. Sportegyesületként van bejegyezve 
1993 óta, fő profiljuk a természetjárás, de 
vannak közöttük egyebek mellett kerékpá-
rosok, barlangászok és hegymászók is. 

A sportolás, az egészséges életre neve-
lés mellett a karitatív tevékenységük az, 
ami nagyon dicséretes és a mai rohanó 
világban ritka, kincset érő feladat, elfog-
laltság. Tóth János, a klub vezetője élen jár 
segítőivel együtt abban, hogy a fogyatéko-
soknak, a hátrányos helyzetű embertársa-
iknak megszépítsék mindennapjait. Ehhez 
szociálisan érzékenynek kell lenni, hiszen 
eredményt csak úgy lehet elérni. Felkarol-
ni, támogatni hátrányos helyzetü társainkat 
– ez az amiben a Bakancsos Klub élen jár. 
Emellett zászlójukra tűzték az ifjúság neve-
lését a saját, jól végiggondolt ötleteikkel. 
Ehhez tartozik szorosan a környezetvéde-
lem, hiszen a klubvezető is úgy fogalma-
zott: – Gyerekkorban kell megtanulni, hogy 
óvni, vigyázni kell a környezetünket, annak 
védelmében sokat kell tenni – emelte ki. 

Az egyesület maga tesz is azért, hogy 
ez jó úton haladjon: az iskolákban a tervek 
szerint előadássorozatok mellett környe-
zetvédelmi táborokat  szerveznek,  a hát-
rányos helyzetűek bevonásával. 

Ez a környezetvédelmi projektjük egyik 
fontos része. 2008-ban a Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztérium által kiírt „Zöld 
utat adunk” című pályázaton nyert a Ba-
kancsos Klub 1,6 millió forintot, amelyet 
a környezettudatos szemléletformálásra 
fognak fordítani. Ez pontosan különböző 
programokat ölel fel:  előadások, táborok, 
szelektív hulladékgyűjtés és így tovább.  
Nagy összetartó ereje van ennek az egye-
sületnek, akiknek tagjai szeretnek túrázni 
és mint eddig minden évben, 2009-ben  
is számtalan lehetőségük adódik erre az 
egészséget óvó kirándulásokra. 

Nyéki Bence

 „Minden napra jut elfoglaltságom”

Alapok és közműárkok ásását, 
tükör kiszedését 
(térburkoláshoz, betonozáshoz) 
vállaljuk a környéken 
legolcsóbban. 

Tóth Trans 
Ács Kft.

34/385-065, 
70/364-6321

Fotó: K. É.



 2009. március ÁCSI HÍREK �

(Folytatás az 1. oldalról)
Szűcs Béla Albert „A század modern 

 asszonya” című  verse  – amelyet gyűjtemé-
nyéből válogatott – pedig telitalálat volt. Nagy 
sikert aratott Múth János zenész, aki a talp-
alávalóról gondoskodott és megcsillogtatta 
„pikáns” humorát is, amellyel óriási sikert ara-
tott, főként a gyengébb nem körében. Metka 
Antalné, a nyugdíjas klub vezetője és Szabó 
Józsefné klubvezető-helyettes köszöntötte a 
nyolcvanéves klubtársakat: Edeházi Antalnét, 
Vizi Józsefnét és Cseke Antalt – akiknek aján-
dékkal kedveskedtek –, illetve azokat, akik a 
közeljövőben töltik be a nyolcvanadik évüket: 
Kelemen Sándornét és Kopócs Dánielnét. A 
műsoros esten sok finomság került az asztal-
ra, egyrészt a tagdíjból befolyt összegből, de 
a támogatók és a szponzorok hozzájárulása 
is kellett, hogy ilyen bőséges vendéglátásban 
részesüljenek a városi nyugdíjasok. Értékes 
tombolanyereményeket is sikerült a szerve-
zőknek összegyűjteni, így a szerencsések 
szép ajándékokkal lettek gazdagabbak. Jól 
mulattak az idős hölgyek, urak a klub idei első 
nagy rendezvényén.

Ünnepeltek a szépkorúak

Imhof János virággal köszöntötte Metka Antalné (balra) klubvezetőt és helyette-
sét, Szabó Józsefnét

A fogorvostól mindenki fél – na jó, tiszte-
let a kivételnek! A fogfájás szörnyű rossz 
dolog, aki már átélte, az tudja, hogy az 
mit jelent, főként ha az éjjel tör rá az 
emberre. Akkor nincs mese, másnap fel 
kell keresni a szakorvost és már nincs 
félelem a rendelőben felsorakozott  kü-
lönböző „kínzóeszközök” és fúrók láttán 
sem. Egy a lényeg: az orvos minél előbb 
mentsen meg a szenvedéstől. 

Persze ezt a fájdalmat valamennyire el 
lehet kerülni, ha rendszeresen megvizs-
gáltatjuk a fogainkat. Az ellenőrzés és a 
megelőzés fontosságát emelte ki dr. Sala-
mon Ágnes Ácson praktizáló fogorvos is, 
aki jelen pillanatban két körzetet lát el, a jól 
felszerelt orvosi rendelőben. A fiatal fogor-
vos megpályázta az ácsi fogorvosi állást 
és nagy örömére szolgált, hogy megnyerte. 
Sok a munkája, de mint mondta: mindig is 
ezt szerette volna csinálni. Igyekszik helyt-
állni és jó kapcsolatot kialakítani a helyiek-
kel, akik hozzá fordulnak fogproblémáikkal. 
Az elmúlt évben végzett Szegeden, a tanuló 
évei alatt félévet Franciaországban is töltött 
ösztöndíjasként és mint mondta: az szak-
mailag nagyon sokat jelentett számára. 

A fogunk megtartása és épsége érdekében 
dr. Salamon Ágnes is a megelőzést, a preven-
ciót tartja a legfontosabbnak. A napi több-
szöri fogmosás a legelemibb követelmény, 
amelyhez társulni kell a helyes táplálkozás-
nak és a szűrésnek. Nagyon fontosnak tartja 
az óvodás, iskolás korú gyerekek rendszeres 
szűrését, fogaik átvizsgálását. Ennek azért 
is tulajdonít nagy jelentőséget, mert azok a 

gyerekek, akik időközönként megjelennek 
a fogorvosnál, megszokják, megtanulják és 
természetesnek veszik, hogy ez egy nagyon 
fontos higiéniai kötelesség. Szeretné felven-
ni a kapcsolatot az iskolákkal, az iskolaveze-
tőkkel az együttműködésüket, segítségüket  
kérni ebben a témában. 

A legnagyobb problémának a fogbetegsé-
gek közül a fogszúvasodást tartja. – A fog-
szúvasodás népbetegség – hangsúlyozta a 
fiatal fogorvos, ami nagyon sok problémát 
okozhat, a gyengébb lefolyásútól egészen 
a gyökérhártya gyulladásig, ami nagyon 
hosszú kezelést igényel, vagy már vissza 
sem fordítható folyamatot indít el. A legna-

gyobb „ellensége” a fognak a cukor – emel-
te ki dr. Salamon Ágnes. Kevesebbet kell 
nassolni, óvakodni kell a cukros üdítőktől, 
és ami a legfontosabb: étkezés után – ahol 
persze erre van lehetőség – mossunk fogat, 
és az édes folyadékok helyett ásványvizet 
igyunk. Ez különösen megszívlelendő a 
gyermekeknél. 

Azoknak is ugyanolyan fontos a szájhigié-
nia, akik már saját fogukat részben, vagy 
egészben elvesztették és pótlás, protézis he-
lyettesíti. Gombás fertőzéshez vezethet, ha 
nem tartjuk rendben, és más egyéb száj- és 
gyomorproblémák is előfordulhatnak. 

N. L. Zs.

Dr. Salamon Ágnes: „A fogszúvasodás népbetegség”
Ásványvizet fogyasszanak a gyerekek!

Dr. Salamon Ágnesnek nagyon sok munkája van

Fotók: K. É.
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A Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltó-
ság még 2007-ben nyújtott be pályázatot 
egy felújított gépjárműre és felszerelésre, 
amelynek összértéke megközelíti az ötven-
millió forintot. 

A pályázat sikeres volt és az elmúlt év 
végén át is vehették a BM HEROSZ Zrt. 
budapesti telepén a Csepel-Metz D755 tí-
pusú, középkategóriájú tűzoltófecskendőt. 
A meglévő felszerelésekkel kiegészítve 
rendszerbe is állították. Értéke a pályázat 
felét teszi ki, amelynek önrészét – bruttó tíz 
százalékot – kellett kifizetni – tudtuk meg 
Kosztolányi István tűzoltóparancsnoktól, 
aki még elmondta: – Az idei év elején várjuk 
a teljes védőruházatot, mintegy 10-12 millió 
forint értékben és ebben az esetben is tíz 
százalék önrészt kell fizetni. Köszöni ezúttal 
is a tűzoltóparancsnok az önkormányzatok, 
a nagyobb gazdasági társaságok, üzemek, 
vállalkozók és a magánemberek támogatá-
sát, hiszen az új felszerelések a tűzoltóság 
munkáját nagyban segítik, megkönnyítik. 

A Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság-
nak a 2008-as évben a vonulások száma 
116 volt. Tűzesethez hatvannégyszer ri-

asztották, műszaki mentéshez, balesethez 
negyvenhétszer és segítségnyújtáshoz öt 
esetben.

Új tűzoltófecskendőt kapott a tűzoltóság

Kiss Attila gépkocsivezető az új, korszerű autóval

Településünkön, csakúgy, mint az 
egész országban a mindennapjaink ré-
sze lett a kóbor kutyák szomorú látvá-
nya. Étlen-szomjan – télen fagyoskodva 
– menedék nélkül róják az utcákat. 
Sokszor hetekig látjuk őket ugyanazon 
a környéken, kiszolgáltatottan, legyen-
gülve, mígnem végleg eltűnnek. Elviszi 
a sintér, vagy az útszélén látjuk elgázolt 
testüket. 

A magyar valóság: közel egymillió kóbor 
kutya és ezek számát minden egyes nem kí-
vánt alom szaporítja. A kölyköket születésük 
után azonnal megölik, vagy „kényszergaz-
dához” kerülnek egy lánc végére kötve, vagy 
szélnek eresztve az utcán végzik. Ha min-
denki csak a maga portáján tenne rendet, 
megszünhetne végre a sok fájdalom, pusz-
tulás. Mit tehetünk, hogy segítsünk a helyze-
ten? Az ivartalanítás a leghatékonyabb meg-
oldás. A műtét: az állatot elaltatják és már 
egy óra múlva távozhatnak, tíz nap után a 
varratszedést követően biztonsággal térhet-
nek vissza állataink korábbi környezetükbe. 

Ezzel megszűnnek a szökések, a rongált ke-
rítések, a gázolások... és így tovább. 

Végeztesse el kutyáján, macskáján ezt a 
ma már rutinműtétnek számító beavatko-
zást, amivel hozzájárul, hogy csak olyan 
állatok szülessenek, amelyekről szerető 
gazdáik gondoskodnak! 

Az ivartalanításról további informáci-
óért keresse a legközelebbi állatorvost, 
vagy a komáromi Rex Állatvédő Egyesü-
letet (20/241-8609, 10-18 óráig, vagy 30/ 
281-4737), akik tájékoztatást nyújtanak az 
aktuális kedvezményes orvosi akciókról. 
Jelenlegi akciók, Ács: dr. Radziwon And-
rás 30/956-3407, dr. Szentirmai Csaba 70/ 
318-9632

Íme két kutyus a sok közül, akik megme-
nekültek és szerető gazdit keresnek:

Őket és társaikat személyesen is megis-
merhetik telefonos egyeztetés után a Rex 
Állatvédő Egyesületnél. 

Selmeczy Helga 

Kutyavilág! – Az ivartalanítás lehet a megoldás

Panka Vuki

FELHÍVÁS
Az 1941-ben Ácsról munkaszolgálatra elhur-

coltak, valamint az 1944. áprilisa és decembere 
között származásuk és vallásuk miatt helyben 
meggyilkoltak és koncentrációs táborokba el-
hurcoltak tiszteletére emlékkövet állít az Ács 
Városért Társaság.  Eddig több mint 80 áldozat-
ról van tudomásunk, köztük a halotti anyaköny-
vek szerint 17 budapesti illetőségű személyről, 
akiket az ácsi tömeggyilkosságban öltek meg 
1944. december első felében. Kérjük azokat, 
akik az Ácson történtekről, személyekről, körül-
ményekről bármiféle további adatot, adalékot, 
írásos dokumentumot, tárgyi emléket tudnak, 
vagy ilyennel rendelkeznek, keressenek meg 
minket a történelmi mozaik mind pontosabb 
összeillesztése érdekében. A Holokausztem-
lékmű-avatást és a helyi eseményekről való 
emlékezést 2009. április végén tartjuk. 

Érdeklődni: Ács Városért Társaság, 2941 
Ács, Hartmann u. 2. 

Tel.: 34/595-509, Hodosi Anikó   
www.acsvartar.hu 
acsvartar@acsvartar.hu

A környék településeinek 
programjai

Március 19.: Megyei versmondó 
verseny, Almásfüzitő, tel.: 30/298-3070

Március 20.: Mátyás király kútja, 
Mesejáték, Almásfüzitő, tel.: 30/298-
3070

Március 21.: Évadnyitó horgászver-
seny, Komárom, WF Szabadidőpark, 
tel.: 30/217-9777

Március 2�.: Húsvéti játszóház, 14–
19 óráig, Koppánymonostor, művelődé-
si ház, tel.: 70/933-8546

Fotó: K. É.
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Nyugodjanak békében
PÉNTEK Miklós (1945-2009)

NAGy Lajos (1934-2009)
CZIGÁNy István (1937-2009)

CSEMEZ Miklósné
sz.: Prezmeczky Gyöngyi (1960-2009)

RIGó Ernő (1946-2009)
TóTH Ferencné

sz.: Gosztola Rozália (1929-2009)
ZSOLNAI Gáborné

sz.: Lakatos Rozália (1925-2009)
VARGA Károly (1953-2009)

SZűCS Pálné
sz.: Peka Irén (1927-2009)

Munkalehetőséget 
kínál a Honvédség
A Magyar Honvédség Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Pa-

rancsnokság Toborzó és Érdekvédelmi Iroda, Tatabánya szerződéses 
legénységi állomány kategóriába kínál biztos munkalehetőséget akár az alacsony (nyolc 
általános) iskolai végzettségűek számára is. A külföldi katonai szolgálattal, nyelvtudás 
nélkül is olyan jövedelemhez juthatnak, ami kellő egzisztenciát biztosíthat a szerződé-
ses katona, illetve családja számára. Kiemelten keresnek „C” kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező jelentkezőket. 

Azon jelentkezők, akik diplomával, vagy érettségivel rendelkeznek és esetlegesen a 
megyén kívül helyőrségben is vállalnak szolgálatot, azok számára lehetőség van akár 
szerződéses tiszti, vagy tiszthelyettesi beosztások betöltésére is. 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a 2009. február 20. – 2009. február 
22-ig terjedő hétvégén Ács közigazgatási 
területén 3 fő került előállításra ittas jármű-
vezetés miatt.

2009. február 20-án 01.00 órakor az in-
tézkedő rendőr ellenőrzés alá vonta P. I. 
ácsi lakost, aki Ács belterületén közleke-
dett személygépkocsi vezetőjeként. Az 
ellenőrzés során a felmerült körülmények 
 miatt légalkohol mérő készülék használa-
tára került sor, mely során a járművezető 
ittassága bizonyosságot nyert, ezért a sze-
mély előállításra került a Komáromi Rend-
őrkapitányságra, ahol a szükséges vizsgá-
latok elvégzését követően az elkövető ellen 
szabálysértési eljárást kezdeményeztünk.

2009. február 21-én 23.05 órakor az 
intézkedő rendőr ellenőrzés alá vonta  
Sz. P. ácsi lakost, aki gépkocsi vezetőjeként 
közlekedett Ács belterületén. Az ellenőrzés 
során a felmerült körülmények miatt lég-
alkohol mérő készülék használatára került 
sor, ami pozitív eredményt mutatott, ezért 
a személy előállításra került a Komáromi 
Rendőrkapitányságra. A szükséges vizsgá-
latok elvégzése során az ittasság oly mér-

tékben bizonyosodott be, hogy a személy 
ellen büntetőeljárást kezdeményeztünk.

2009. február 22-én 08.35 órakor vonta 
ellenőrzés alá az intézkedő rendőr az Ács 
belterületén gépjárművet vezető M. A-t. A 
felmerült körülmények alapján légalkohol 
mérő készülék használatára került sor, ami 
pozitív eredményt mutatott, ezért a sze-
mély előállításra került a Komáromi Rend-
őrkapitányságra. A szükséges vizsgálatok 
elvégzését követően a személy ellen sza-
bálysértési eljárást kezdeményeztünk.

A Komáromi Rendőrkapitányság köz-
biztonsági, illetve közlekedésrendészeti 
szempontból kiemelt fontossággal kezeli 
Ács várost. Lehetőségeinkhez mérten 24 
órás rendőri jelenlétet kívánunk biztosítani 
a városban.

Az országos rendőrfőkapitány utasítása 
szerint a közlekedési balesetek megelő-
zése, a lakosság testi épségének védelme 
érdekében kiemelten kezeljük az ittas jár-
művezetést, ezért Ács lakossága továbbra 
is számíthat rendőreink fokozott ellenőrzé-
sére.

Dr. Forrai Zsolt r. alezredes
 kapitányságvezető  

Rendőrségi hírek

Tervezett városi programok
 

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

Vetélkedő március 15-ről III. 15. Ács Városért Társaság
Húsvéti kézműves foglalkozás III. 26. Ács Városért Társaság
Nemzetközi motocross-verseny III. 29. cross-pálya Kinizsi motoros szakosztály
„Zöld utat adunk” előadássorozat-
környezetvédelmi témanap IV. 4. Bakancsos Klub

Húsvéti terítési verseny 
és hagyományos ételek versenye IV. 4. Ács Városért Társaság

Nyílt Nap IV. 7. tagóvoda tagóvoda
Nyílt Nap IV. 7-8. központi óvoda központi óvoda
Terítési verseny IV. 8. Jókai-iskola Jókai-iskola
Vassné Nyéki Ilona kiállítása és élmény-
beszámoló a Forma–1 magyarországi 
kialakulásáról

IV. 10. 17.00 Sméja Galéria művelődési ház

Költészet Napja – 
megemlékezés osztály szinten IV. 11. Jókai-iskola Jókai-iskola

Holocaust megemlékezés IV. 15. Ács Városért Társaság

A rendezők a változtatás jogát fenntartják.

Kulturális 
és turisztikai fórum Ácson

Minden település arra törekszik, hogy 
minél szélesebb körben megismerjék, láto-
gassák a hazai és külföldi turisták. Ehhez 
persze olyan vonzerő kell, ami odacsalo-
gatja a vendégeket. Ahol nincsenek adott 
idegenforgalmi látványosságok, – középü-
letek, múzeumok – ott is lehet olyan turisz-
tikai és kulturális stratégiát kidolgozni, ami 
a helyi adottságokat aknázza ki és mutatja 
be.  E célból rendeztek a Bartók Béla Mű-
velődési Ház és Könyvtárban kulturális 
és turisztikai fórumot, amelyet a Komá-
rom–Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás 
(továbbiakban: kistérségi társulás) hívott 
össze. Ezen részt vett Gábor Klára, a  kis-
térségi társulás közművelődési és múzeu-
mi referense, Baglyas Zsuzsa, a Közép-Du-
nántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 
munkatársa és Széles Viktória, a kistérségi 
társulás idegenforgalmi referense. Részt 
vett a fórumon az önkormányzat részéről 
Csányi Józsefné alpolgármester, az intéz-
mények vezetői és a helyi civil szervezetek 
is szép számmal képviseltették magukat. 

Az összejövetel fő témája a kistérségi- és 
turisztikai stratégia aktualizálása, valamint 
a már elkészült kistérségi kulturális stra-
tégiatervezet véleményezése volt. A szak-
emberek szerint a két szakterület fejlődése 
szorosan összefügg, a forrásteremtés és a 
tevékenységtervezés szempontjából is. Az 
ácsi fórumon értékes, jól felhasználható öt-
letek, javaslatok hangzottak el a szerveze-
tek vezetőitől, képviselőitől a helyi turizmus 
fellendítése érdekében. Azzal mindenki 
egyetértett, hogy az egyik legfontosabb a 
cél eléréséért: erősíteni kell a kommuniká-
ciót, értékleltárt kell készíteni és meg kell 
jelölni a fejlesztési elképzeléseket. Ács vá-
ros vonatkozásában lehetne például ütőké-
pes lovasbázist kialakítani, ami a turizmus 
egyik ága lehetne a településen és ehhez 
megvannak az adottságok is. Jól illeszke-
dik ebbe a témakörbe a már jól „bejáratott” 
városi vigasságok program, vagy el lehet-
ne  indítani a borturizmust, és egyéb olyan 
helyi  értékeket bemutató rendezvényeket, 
amelyek mind vonzóak lehetnének. Több 
kiváló ötlet is megfogalmazódott, ami a 
tervezés szempontjából jó irányt mutathat 
a település értékeinek bemutatásához. 
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Mielőtt a tavaszi fordulóra való felkészü-
lésről írnék, megkérdeztem Karvaj Imrét, 
hogy mikor kezdték a felkészülést a tavaszi 
fordulóra, heti hány edzést tartanak?

– Január 16-án – az ifjúsági csapattal 
együtt – kezdtük a felkészülést, heti 3 edzést 
tartunk. Keddi napokon 6 héten át műfüves 
tornán vett részt csapatunk, két 5-ös cso-
portban küzdöttek a csapatok a pontokért, 
mi Bana, Bábolna, Nagyszentjános és Mind-
szent csapatával kerültünk egy csoportba. A 
csoportmérkőzéseket 3 győzelemmel és 1 
vereséggel fejeztük be, így a 3. helyért mér-
kőzhettünk, melyet fölényesen meg is nyer-
tünk. Szerdánként a sporttelep salakos pá-
lyáján, míg péntekenként a sportcsarnokban 
zajlik a felkészülés. Február 20-tól a pénteki 
edzést is a szabadban tartjuk.

Tudósításom leadásáig mindössze egy 
edzőmérkőzést játszott a csapat Nagyig-
mándon, február 22-én 3-3-as döntetlen-
nel, remélem, hogy a bajnoki rajtig sikerül 
még edzőmérkőzést lekötniük.

– Adódik a kérdés: milyen az edzések 
látogatottsága? 

– Sajnos 5-6 játékosunk eddig egyetlen 
edzésen sem vett részt, és ezek elsősorban 
nem az idősebb játékosok közül valók.

Február 20-ig lezajlottak a téli átigazolá-
sok. Három játékost igazoltunk le: Mészá-
ros Gábort, Lami Attilát Monostorról iga-
zoltak vissza valamint Török Zoltán 18 éves 
fi atal csatárt Nagyigmándról igazoltuk át. 
Eligazolt tőlünk: Márkus József, Csordás 
István, Tóth Tamás és Valiczkó István.

A jelenlegi játékosállományról: a felnőtt csa-
pat 22 fős kerettel rendelkezik, ezek a követ-
kező: kapusok: Dobai B., Máthé Cs., védők: 
Kiss A., Rusznyák J., Vörös R., Kovarek I., 
Somogyi G.,  Németh L., Király F., Krokavecz 
Gy., középpályások: ódor Sz., Kelemen A., 
Németh B., Tóth A., Császár E., Lami A., Mé-
száros G., Zsidi Z., csatárok: Kórodi L., Ha-
lász N., Török Z., Karvaj I. Örömmel jegyzem 
meg, hogy a játékosállomány 90%-ban ácsi 
lakos, úgy gondolom, hogy a megyében ke-
vés csapat büszkélkedhet ezzel.

– A tavaszi felkészülés utolsó szakaszá-
nál tartunk, kérdezem az edzőtől, hogyan 
sikerült a felkészülés eddigi szakasza?  

– Azokkal a játékosokkal, akik rendsze-
resen részt vettek az edzéseken, elégedett 
vagyok, bízom benne, hogy ez a tavaszi 
bajnoki mérkőzéseken is látszani fog. Az 
edzéseken való megjelenéssel viszont elé-
gedetlen vagyok, ha eredményesek aka-

runk lenni, ezen változtatni kellene. Szurko-
lóinkat pedig arra kérem, hogy sportszerű 
bíztatásukkal  segítsék csapatunkat a mi-
nél jobb eredmény elérésében – mondta 
Karvaj Imre.

Utánpótlás-csapatok 
labdarúgótornája Ácson

Két korosztályban mérkőztek a csapa-
tok. Először az előkészítő (11-12 évesek) 
korosztály mérkőzéseit bonyolítottuk le. Öt 
csapat mérte össze tudását, amely után az 
alábbi végeredmény született: 1. Ácsi Kini-
zsi I. csapata, 2. Komárom 3. Bábolna. Leg-
eredményesebb góllövő: Mórocz Dominik 
az Ácsi Kinizsi játékosa. A legjobb kapus: 
Virág Csaba, szintén a Kinizsi játékosa.

13-15 éves korosztály: Itt 6 csapat vetél-
kedett, amely után az alábbi végeredmény 
alakult ki: 1. Kocs 2. Ácsi Kinizsi 3. Bábolna. 
Gólkirály: Kovács Márk, (Ácsi Kinizsi), legjobb 
kapus: Ganzler József, a Kocs játékosa.

Mind a két korosztályban nagyszerűen 
szerepeltek a Kinizsi utánpótlás-csapatai, 
dicséret illeti valamennyi játékost. Gratulá-
lunk Kelemen Attilának, a két csapat edző-
jének. Hoczek József

Labdarúgás: Indul a pontvadászat

Gondoltam már a húsvétra való készü-
lődésre is, egy fi nom nyúlpástétommal, 
ami már előre is elkészíthető, egy fi nom 
szűzpecsenyével, almával és tökkel, 
sok párolt zöldséggel.

GYÜMÖLCSÖS NYÚLPÁSTÉTOM

Hozzávalók: 1 db nyúl, kb. 1,3 kg 1 fej 
vöröshagyma, 2 sárgarépa. 2 újhagyma, 2 
gerezd fokhagyma, 1 babérlevél, fél csokor 
petrezselyem, 1 ek. só, 10-10 dkg aszalt 
szilva és aszalt sárgabarack felezve. 2 dl 
száraz fehérbor, 2,5 dkg zselatin, 5 dkg  
pörkölt dió. (pörkölés 200 fok 5 perc).

Elkészítése: A nyulat megmossuk, négy-
felé vágjuk, fazékban 2,5-3 liter vizet öntünk 
rá. A megtisztított zöldségeket, a babért, a 
petrezselymet és a sót hozzá adjuk. Felfor-
raljuk, habját leszedjük, majd félig lefedve 1 
órát főzzük kis lángon. Ezalatt a szilvát és a 
barackot beáztatjuk a fehérborba. Ha a hús 
már puha kiemeljük. Ha kihűlt, csontjáról le-
szedjük. Húsát közepes darabokra vágjuk. 
A főzőlé tetejéről papírszalvétával leitatjuk a 
zsírt. Fél litert kimérünk. Az aszalt gyümölcs-
ről a bort leszűrjük, elkeverjük a zselatinnal, 
2 percre állni hagyjuk, majd elkeverjük a fő-
zőlével. Kislángon 5 percig főzzük. 10 percig 
pihentetjük, utána átszűrjük. A diót durvára 
törjük (zacskóban sodrófával). A pástétom-
formát hidegvízzel kiöblítjük, majd a gyümöl-
csöket, a húst és a diót rétegesen elrendez-
zük benne. Végül felöntjük a boros-zselatinos 
langyos húslével. Hűtőszekrényben dermed-
ni hagyjuk. Tálalás előtt pár másodpercre 
melegvízbe mártjuk, majd tálra borítjuk. For-
ró vízbe mártott késsel szeleteljük.

Kitűnően illik mellé az áfonyalekvár.

ALMÁS TÖKÖS SZŰZPECSENYE

Hozzávalók: 60 dkg szűzpecsenye (2 
db), só, őrölt bors, mustár, 1 gerezd fok-
hagyma, 3 evőkanál olaj 30 dkg sütőtök, 2 

alma. A párolt zöldséghez: brokkoli, kel-
bimbó, piros és sárga  kaliforniai paprika, 
hagymaszeletek, esetleg fenyőmag (szára-
zon serpenyőben kicsit meg kell pirítani).

Elkészítése: A húst lehártyázzuk, sózzuk, 
borsozzuk, mustárral bekenjük. Ezután 1 
centinként beirdaljuk. A zúzott fokhagymát 
2 ek olajjal összekeverjük, és a húsra lo-
csoljuk. A megtisztított tök magvait kika-
parjuk, fél centi vastag szeletekre vágjuk, 
a mosott alma magházát kivágjuk. Húsát 
héjastól felszeleteljük. A tököt és az almát 
felváltva a hús vágataiba illesszük. Az így 
megtűzdelt szűzpecsenyét a maradék olaj-
jal kikent tepsibe rakjuk. Előmelegített sü-
tőben 180-200 fokon 20-25 percig sütjük.

Vajon párolt zöldséggel kínáljuk.

VÁROM ÉSZREVÉTELEIKET, esetleges 
receptjeiket vagy javaslataikat: sussunk.
eva@freemail.hu

Az elkészítésekhez sok sikert és jó étvá-
gyat kívánok: Kocsis Éva

Süssünk, főzzünk!
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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: acsihirek@freemail.hu
Nyomda: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. Felelős vezető: Kovács Jánosné ügyvezető igazgató

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

Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

Az öregfi úk labdarúgótornát 
a révkomáromiak nyerték
Ismét megrendezésre került februárban 
az immár hagyományossá vált öregfi úk 
labdarúgótorna, a Barátság-kupa. Ezen 
részt vett az Ácsi Öregfi úk, a szlovákiai 
Aranyos, a szintén szlovák Révkomá-
rom és az Ácsi Kinizsi csapata. 

A torna nagyon jól sikerült, de sajnos a 
tavalyi győztes Ácsi Öregfi úk csak a ne-
gyedik helyet tudták megszerezni. Ők már 
egyébként ebben az évben Szlovákiában 
két hasonló rendezésű tornán is részt vet-
tek, ahol az utolsó pillanatig versenyben 
voltak az első helyért. Az ácsi tornát végül 
a Révkomárom együttesének sikerült meg-
nyerni, így egy évig ők őrizhetik a díszes 
vándorkupát. 

Eredmények: Ácsi Kinizsi – Révkomá-
rom 2-3, Ácsi Kinizsi – Aranyos 1-1, Ácsi 
Kinizsi – Ácsi Öregfi úk 5-3, Révkomárom - 
Aranyos 3-3, Ácsi Öregfi úk - Révkomárom 
1-2, Ácsi Öregfi úk – Aranyos 2-0. Végered-
mény: 1. Révkomárom 5 pont, 2. Aranyos 
(Szlovákia) 3 pont, 3. Ácsi Kinizsi 3 pont, 
4. Ácsi Öregfi úk 2 pont. 

A díjakat Lakatos Béla, az Ácsi Öregfi úk 
tiszteletbeli elnöke adta át.

Kollár Károly  szervező köszönetet mond 
az Ácsi Öregfi úk nevében Lakatos Bélának, 
a Borostyán-betérőnek, az Ácsi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek és Kustyán Ferenc-
nek a torna támogatásáért. 

A mexikói Monterreyben rendezett 
Deca Triathlon World Challenge elne-
vezésű versenyen az ácsi születésű 
Szőnyi Ferenc, a Komárom-Európa 
Futóegyesület (KEFE) versenyzője az 
előkelő harmadik helyen végzett a világ 
legjobb ultratriatlonosai között. 

A 44 éves versenyzőnek az emberfeletti 
erőpróbán a hagyományos hosszú távú vi-
adalok tízszeres távját kellett teljesítenie: ez 
38 kilométer úszást!, 1800 kilométer! kerék-
pározást és 422! kilométer futást jelentett. 
222 óra, 17 perc, 1 másodperc, vagyis több 
mint kilenc nap elteltével ért célba, a német 
Marcel Hening és a svéd Kari Martens mö-
gött. Erről a csodálatos teljesítményről szá-
molt be  – közbe beiktatva az ausztráliai ke-

rékpártúrájának nem mindennapi kalandjait 
is – és osztotta meg a részleteket Szőnyi 
Ferenc a közönséggel a Bartók Béla Műve-
lődési Házban megtartott élménybeszámo-
lóján, amelynek házigazdája Agócs Gábor 
volt és köszöntötte a híres atlétát Csöbö-
nyei Imre polgármester is. Az előadónak is 
kiváló Szőnyi Ferenc lenyűgözte a hallga-
tóságot, aki féltve őrzött ereklyéit is sorra 
megmutatatta a résztvevőknek. Beszélt 
egyebek mellett arról is, hogy  minek kö-
szönhetően került ki Mexikóba, a világ leg-

nagyobb versenyére. Előtte olyan „próbál-
kozásai” voltak ugyanis, mint 212 kilométer 
futás, amelyet 23 óra alatt teljesített és több 
körme is leesett... Fanatikus és fantasztikus, 
így szokták jellemezni csapattársai, barátai. 
Aztán több más, hasonló nehézségű ver-
seny után következett a bonyhádi Ironmen, 
ahol már 7,6 kilométert kellett úszni, 380 ki-
lométert kerékpározni és 84 kilométert futni. 
A mindenre elszánt sportember itt negyedik 
lett, vagyis a legjobb magyarként fejezte 
be, és következhetett Mexikó. Az élmény-
beszámolón részletesen mesélt arról is, 
hogy miként élte túl az embertpróbáló telje-
sítményt, a napi 130 kilométer futást, vagy 
amikor húsz óra után kijött a medencéből, 
teljesítve 38 kilométer úszást, a speciális 
öltözékét levetve marékba jött volna le róla 

a bőr, ha megtörölközik. Hányszor kellett a 
kilenc nap alatt fájdalomcsillapítót beven-
ni és jégzselét használni, de mint mondta, 
megérte: – Nagy boldogság volt beérni a 
célba a magyar zászlót lobogtatva. Akik ott 
voltak, éljeneztek, gratuláltak. Főként azok, 
akik az elején nem hitték el, hogy dobo-
gós helyezést érhetek el. Nem volt ugyanis 
olyan sportmúltam, mint annak a tizennyolc 
versenytársamnak, akik a világ legerősebb 
emberei. Az élménybeszámoló után szíve-
sen válaszolt a  közönség kérdéseire.

Szőnyi Ferenc, 
aki sporttörténelmet írt

Endurocross ob 
Ácson!
2009. március 29.

Programok: ifi  és női futam 10 óra, III. 
osztály futam 11 óra, I-II. osztály futam    
13 óra. III. osztályban bárki licenc nélkül 
nevezhet! Minden nézőt és versenyezni 
vágyót szeretettel várunk! A verseny hely-
színe: ácsi motocross- és enduropálya. Ér-
deklődni: tel.:  20/336-1387, 20/437-3585

Rendezőség

Szőnyi Ferenc élménybeszámolója, mellette a házigazda, Agócs Gábor

SPORT • SPORT •SPORT

Fotó: Nyéki J.
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Kézilabda
Nem bírtak  
a bajnokesélyessel
Várpalotai Bányász SK – Ácsi Kinizsi SC 
34-19 (18-12)

Ács: Szigeti – Papp (5), Kiss, Bárdosi 
(5/2,) Pék, Hajdú (3), Nagy (1). Csere: Bedi 
(kapus), Pars (4), Janes (1), Pfujd, Somogyi, 
Süveg, Józsa. Edző: Jámbor Vilmos

Az eredmény alakulása: 5. p.: 2-3, 10. p.: 
4-6, 15. p.: 7-7, 20. p.: 11-7, 25. p.: 15-10, 
35. p.: 21-14, 40. p.: 23-14, 45. p.: 25-16, 
50. p.: 28-18, 55.p.: 31-18

Az eredmény alakulásából is kitűnik, hogy 
az első negyedórában jól tartotta magát a 
Kinizsi, aki a vezetést is megszerezte. Az-
tán az első félidő második felétől változott 
a játékkép. A jó erőkből álló és a bajnoki 
címre törő házigazdák, olyan játékosokat 
vonultattak fel, mint az egykori válogatott 
Török, de több volt NB I-es kézilabdázó is 
parádézott közöttük. A Várpalota nyitott 
védekezésének nem találták a vendégek 
az ellenszerét, egyszerűen nem tudták 
azt áttörni, és az ezzel járó „bírkózás” ki-
vette az erőt az ácsiakból. A térfélcsere 
után még nagyobb sebességre kapcsolt 
a Kiss Szilárd vezette alakulat, akik ebben 
az időszakban már tetszés szerint találtak 
a Kinizsi hálójába. A cserékkel próbálkozó 
Ácsnak ekkor már nem sok esélye volt, alul-
maradtak a párharcban. A bajnokesélyes 
Várpalotai Bányászt nagy valószínűséggel 
tavasszal a csoport egyetlen csapata  sem 
tudja megfogni.

N. L. Zs.

Február 23-án ért véget az a téli terem-
labdarúgó-baj nok ság Ácson, a városi 
sportcsarnokban, amely még az elmúlt 
év de cem ber hetedikén in dult, tizenöt 
csapat rész véte lével. 

A helyiek  mellett kép vi seltették ma-
gukat Nagy ig mánd ról, Kisigmándról, Ko-
máromból csapatok, de jöttek a megyén 
kívülről is, így Győrből és a szomszédos 
Szlovákiából is.

Vasárnap délutánonként játszották a 
meccseket, baj noki rendszerben, ös sze sen 
százöt mérkőzést ját szottak a csapatok. 
Németh Gyula, az ácsi vá rosi sportcsarnok 
igaz ga tója igazán elégedett le het, hiszen 
összességében sportszerűen, min den 
zök   kenő nélkül telt el ez a közel három hó-
nap: – A fegyelmi biztott ság nak mindössze 
három alkalommal kellett játé kost eltiltani 
rövidebb-hosszabb időre, ami ilyen nagy 

számú mérkőzés le ve  zénylése alatt  igazán 
elha nya golható. Komoly feladat hárult a já-
tékvezetőkre, és itt szeretném megköszön-
ni a SÍPOSOK SE-nek a köz reműködést. 
Örülök annak is, hogy a csapatok kezdik 
meg tanulni a 4+1-es for má  nak a fortélyait. 
A  szer ve zésben sokat segítettek kol légáim, 
amit ezúttal is kö szönök. Szeretném, ha a 
2009/2010-es bajnokságot is a mostanihoz 
hasonló sport szerűség jellemezné – foglal-
ta össze a sport csar  nok igazgatója.

Az immár ötödik alkalommal megren-
dezett baj nok ságban az első sza kasz ban 
két-három csapat na gyon komoly eredmé-
nyek kel hívta fel a fi gyelmet magára, mint 
például a Drink Team, vagy a Kis kocsma 
FT, de a végére ren deződtek az erőviszo-
nyok, és a domináns csa pa  tok végeztek 
az előkelő po zíciókban. Február 23-án es-
te volt az ünnepélyes eredményhirdetés, 
ahol az első három helyezettnek a dí ja kat, 

illetve Tóth András gól  királynak a külön-
díjat – ame lyet Ács város ön kor mány zata 
ajánlott fel – Csu ka László, a kép vi selő-tes-
tü let pénzügyi és gazdasági bizottságának 
el nöke, a ver seny- és a fe gyelmi bi zott ság 
tagja, valamint Né meth Gyula, a sportcsar-
nok igazgatója ad ta át. 

A téli teremlabdarúgó-bajnokság bronz-
érmes csapatának, a Törpe SC-nek csa-
patvezetője, Halász Norbert a több hóna-
pig taró sportrendezvénnyel kapcsolatban 
elmondta: – Amióta elindították az ácsi téli 
teremlabdarúgó-bajnokságot a csapatunk 
szívesen vett ezen részt hétről hétre. Izgal-
mas, jó színvonalú meccseket játszottunk. 
Több jó játékosokból álló csapattal vívtunk 
nagy harcot. A szervezést csak dícsérni le-
het, gördülékenyen zajlott le és emellett a 
sportszerűséget is ki lehet emelni. Annak 
külön örülünk, hogy akik a bajnoki tabella 
első hét helyén végeztek, azokat meghív-

ták március elsején egy Téli-kupa elne-
vezésű tornára, amelyet a mi csapatunk 
nyert. 

A bajnokság végeredménye:

 1. Üveges Cs.  13 1  -  122-21  40
 2. KÁOSZ 12 1  1  93-34 37 
 3. Törpe SC  10 2 2  136-49 32 
 4. Rózsaszín L.  10 -  4  106-52  30
 5. Mozdonyvez.  8 2  4 82-82  26
 6. Tóth Vendéglő  8 -  6 69-64 24
 7. Haverok FC 7 -  7 69-84  21 
 8. Vakegerek  6  1  7  51-60 19 
 9. Kiskocsma FT  6 -  8 70-46 18 
 10. AXA Soft  5  2  7 62-70 17 
 11. Drink Team 5  1  8 60-74  16 
 12. Fantomok  3 2  9 52-82  11 
 13. Detox Team 3 1 10 54-116 10 
14. Rohamkukacok  1 3  10  29-73 6
 15. D(R)ém Team - - 14 40-172 0

Dobogós a Törpe SC

Az ácsi sakkozók 
az élen

Az Ácsi Kinizsi SC sakk szakosztálya 
évek óta eredményesen szerepel a megyei 
sakk csapatbajnokságban. Két fordulóval 
a bajnokság befejezése előtt az állás a kö-
vetkező:
1. Ácsi Kinizsi SC 47,5 pont 
2. Zoltek 39,5 pont +szabad
3. Naszály** 38 pont +szabad
4. Sakkbarátok II. 34,5 pont +szabad
5. Naszály II. 33,5 pont 
6. KOMSAKK 26 pont +szabad
7. Turul SE II.* 25 pont +szabas
8. Vértesi E. II. 15,5 pont +szabad
9. Almásfüzitő 15,5 pont +szabad

** 2 büntetőpont levonva, *1 büntetőpont 
levonva

A szakosztálynak 19 fő igazolt versenyzője 
van, és kedvező a fi atal és az idősebb já-
tékosok aránya. Az utánpótlás-nevelés jó 
kezekben van, Zsebők Ottó foglalkozik a 
fi atalokkal.

A Törpe SC: balról Halász Z., Pintér, Vörösházi, Császár, Tóth A., Boráros. Hiányzik 
a képről Halász N., Németh és Rusznyák

Fotó: Nyéki J.


