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A kínálatból
–  Önkormányzati Híradó 2. oldal
–  A leépítésektől nem kell tartani 

a Hartmannál 3. oldal
–  Ünnepi koszorúzás három 

helyszínen 5. oldal

–  A kullancs által okozott 
vírusos agyhártyagyulladást 
ki lehet védeni 6. oldal

–  A városszépítés a település 
ügye 7. oldal

–  Játékos megemlékezés az 1848-as 
eseményekről 10. oldal

–  Győzelemmel kezdték  
a tavaszt 12. oldal 

Az 1848/49-es forradalom és szabdság-
harc 161. évfordulójának tiszteletére rende-
zett városi ünnepségen és Kossuth Lajos 
szobrának avatásán részt vett dr. Szili Kata-
lin, az Országgyűlés elnöke, Zatykó János, a 
térség országgyűlési képviselője, dr. Völner 
Pál, a Komárom-Esztergom Megyei Köz-
gyűlés elnöke, dr. Korinek László professzor 
és Nagy Benedek szobrászművész a több 
mint kétméteres Kossuth Lajos-bronzszo-

bor megálmodója és kivitelezője. Köszön-
tötték a város elöljáróit, Csöbönyei Imre 
polgármestert és Csányi Józsefné alpol-
gármestert, a város képviselő-testületének 
tagjait, valamint Nagy Irént, az ácsi Kossuth 
Lajos Asztaltársaság elnökét, akinek nagyon 
komoly érdemei vannak abban, hogy egy új 
és nemes színfolttal gazdagodott megyénk 
legfiatalabb városa. 

(Folytatás a 4. oldalon)

A Kossuth-szobor március 15 -ei avatása 
előestéjén 17 órai kezdettel a fenti címmel 
kiállítás nyílt a Zichy-kastély dísztermé-
ben, melynek keretében a szabadság-
harccal és Kossuth Lajossal kapcsolatos 
érmek és plakettek kerültek bemutatásra. 
A vitrinekbe a Magyar Éremgyűjtők Tatai 
Csoportja két tagjának: Vámosi Lászlónak 
és Földes Zoltánnak féltve őrzött kincsei 
kerültek. A kiállítást színesítették Kovács 
Géza csetényi ónfigurakészítő mester sza-
badságharc katonáit  bemutató saját készí-
tésű ólomfigurái.

(Folytatás az 5. oldalon)

Kiállítás a Zichy-kastélyban
Mottó: „Mert tenni mertünk a honért”

Nagy volt az érdeklődés az értékes 
érmék és plakettek iránt

Méltóságteljes szoboravatás, koszorúzások, 
kiállítás a nemzeti ünnepünkön
Szili Katalin: „Ács városa a Kossuth-szobor felállításával tovább 
erősíti az erkölcsi pilléreket”

Vámosi László nyitotta meg a kiállítást

Az ünnepség fontos pillanata, amikor leleplezték Kossuth szobrát. Ünnepi beszé-
det mondott dr. Szili Katalin az Országgyűlés elnöke
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍRADÓ
Ács Város Képviselő-testülete a soron 

következő ülését 2009. március 26-án tar-
totta.

Az első napirendi pontban tárgyalta a tes-
tület a Komáromi Rendőrkapitányság be-
számolóját a város közbiztonsági, bűnügyi 
helyzetéről, 2008. évi feladatai ellátásáról, 
2009. évi működéséről. Az ülésen jelenlévő 
dr. Forrai Zsolt rendőr alezredes, kapitány-
ságvezető diavetítés prezentálásával szá-
molt be az elkövetett bűncselekményekről, 
azok felderítési módjáról, a rendőrségi lét-
számról. Kiemelt feladat annak megoldá-
sa, hogy biztosítható legyen a rendőrök 
24 órás jelenléte a településen. A lakosság 
önvédelmi rendszerét javítani kell a betöré-
sek számának csökkenése érdekében, így 
követendő példaként sorolta fel a követke-
zőket: lakatok felszerelése, riasztórendsze-
rek beüzemelése, szomszédok egymásra 
történő odafigyelése, hátsó ajtók zárása. A 
polgárőrség további sikeres, együttműkö-
dő munkájára is számítanak. 

A második napirendi pontban hallgat-
ta meg a testület Zapletál Zsolt ügyveze-
tő tájékoztatását a településen kábeltévé 
szolgáltatást végző Pick-Up Kft. 2008. évi 
feladatai ellátásáról és a 2009. évi műkö-
désről. Ennek keretében elhangzott, hogy 
a versenyképesség növelése érdekében 
az elmúlt évben komoly fejlesztést hajtott 
végre a kft. A kábeltévé szolgáltatás mellett 
már mind internet-, mind telefonszolgálta-
tást kedvezményes áron tudnak biztosíta-
ni. A végrehajtott fejlesztésekkel lefedik az 
egész informatikai struktúrát. A szolgálta-
tást igénybevevő lakosság figyelmét felhív-
ja a fizetési határidők betartására.

A harmadik napirendi pont témáját a Ko-
márom–Bábolna Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Belső Ellenőrzési Csoport 2008. évi 
vizsgálati jelentésének tárgyalása képezte, 
amelyet a képviselő-testület jóváhagyott.

A negyedik napirendi pontban az Ács város 
közigazgatási területén működő polgárőrség 
tevékenységéről hangzott el tájékoztató. En-
nek során Szűcs Attila, a polgárőrség veze-
tője elmondta, hogy a szervezet létrehozá-
sakor fennálló 24 fős taglétszám februárban 
36 főre bővült, és a közeljövőben további 5 
fővel nőhet. A tagok rátermettségüket már 
eddig is bizonyították. A rendőrséggel haté-
kony együttműködést alakítottak ki. Jelenleg 
önkormányzati támogatásból működnek, 
a jövőben további támogatók felkutatása 
szükséges. Terveik szerint, a közeljövőben 
saját gépkocsival fog rendelkezni a polgár-
őrség. Június hónapban családi Polgárőri 
Nap megtartását tervezik. 

Az ötödik napirendi pontban fogadta el a 
testület a „Komplex közoktatás-fejlesztés 
Ácson” tárgyú projekt építési beruházásra 
vonatkozó közbeszerzési ajánlati felhívá-
sát. 

A hatodik napirendben hangzott el a polgár-
mester jelentése a két ülés közötti időszakban 
történt fontosabb eseményekről, intézkedé-
sekről, valamint a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról a következők szerint:

– Természetjáró Bakancsos Klub éves 
közgyűlése

2009. március 7-én tartotta meg a Ba-
kancsos Klub az éves közgyűlését a Bartók 
Béla Művelődési Ház dísztermében. A klub 
jó évet zárt. Jelentős összegeket nyertek 
pályázatokon, amellyel a működésük za-
vartalan volt. A 2009. évi terveikben is sze-
retnék az előző évek programját megvalósí-
tani, amelyekhez szintén jelentős pályázati 
pénzekre számítanak. A gazdasági helyzet 
valószínűleg kihat a pályáztatás sikerére, így 
rugalmasan alkalmazkodnak az évi munká-
juk során a pénzügyi lehetőségekhez.

A klub több alkalommal segítette a te-
lepülést, különösen a Föld-napi rendezvé-
nyükkel, amely sok embert mozgósított. 
Számítanak munkájukra a kastély további 
karbantartásánál, valamint a tisztasági ak-
ciókban való részvételnél is.

– A Komáromi Vízitársulat közgyűlése
2009. március 5-én a komáromi JUNO 

Hotel tanácstermében tartotta meg a vízitár-
sulat a közgyűlését. A társulat eredményes 
évet zárt. A tervezett bevételt túlteljesítette, 
így néhány helyen többletmunkát is tudtak 
végezni. Településünk vonatkozásában a 
Székes-patakon végeztek fenntartási mun-
kálatokat. A pataknál 2009. évben is tervez-
nek mederfenntartási munkálatokat végezni.

6.  Komárom-Esztergom Megyei Közgyű-
lés Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bi-
zottságának ülése Ácson

A bizottság március 19-én 14 órakor tar-
totta meg ülését a polgármesteri hivatal ta-
nácstermében. Napirendi pontok az aláb-
biak voltak:

1.  Tájékoztató az ácsi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat működéséről

2.  A IX. Komárom-Esztergom Megyei 
Nemzetiségi Gyermektalálkozó előké-
szítése, a helyszín megtekintése

Az a megtiszteltetés érte településün-
ket, hogy május 9-én 11 órai kezdéssel 
a megyei gyermektalálkozó Ácson kerül 
megrendezésre, ahol mintegy 500 fő rész-
vételére számítanak. A Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és Szakiskola megfelelő 
helyszínt tud biztosítani ilyen nagy létszá-
mú rendezvényhez is. A bizottság megte-
kintette a helyszínt, és elismerően nyilat-
koztak a létesítmény jelenlegi helyzetéről, a 
megyében szinte egyedülálló adottságok-
kal rendelkező iskoláról.

A hetedik napirendben került sor a la-
kások és helyiségek bérletéről, valamint 
elidegenítésükről szóló 21/2008. (X.31.) 
számú rendelet módosítására. Bizottsági 
javaslatok alapján mind a szociális lakbé-
rek, mind a költségelvű lakbérek 10%-os 
emelését fogadta el 2009. április 1-jétől a 
testület. 

A nyolcadik napirendben hagyta jóvá 
a testület a 2009. évi közbeszerzési ter-
vet, melynek elfogadása minden év április  
15-ig kötelező. 

A kilencedik napirendi pontban fogadta 
el a testület a közoktatási infrastruktúra- 
fejlesztés támogatására kiírt pályázat pro-
jektfejlesztési feladatainak és a 2. fordulós 
pályázati dokumentáció elkészítésének 
előirányzatát. 

A tizedik napirendben elfogadta a testület 
a 2007. évi központi költségvetési támo-
gatások és hozzájárulások felülvizsgálata 
során megállapított mutatószám eltérés 
miatt visszafizetendő normatív támogatási 
összeg előirányzatának biztosítását. 

A tizenegyedik napirendben Ács Város 
Önkormányzatának 2009. évi közfoglalkoz-
tatási tervét tárgyalta a testület. A közcé-
lú munka megszervezése a települési ön-
kormányzat feladata. Az „Út a munkához” 
program célja, hogy komplex intézkedése-
ivel járuljon hozzá ahhoz, hogy a munkára 
képes, tartósan munkanélküli személyek 
a korábbinál fokozottabb mértékben ve-
gyenek részt valamely közfoglalkoztatási 
formában. A közfoglalkoztatásban nekik 
nem felróható okból részt nem vevőket ren-
delkezésre állási támogatás illeti meg. Az 
ellátásra jogosultak köréből a 35 év alatti-
ak és általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők képzésbe is bevonhatók. A 
munkavégzésre nem kötelesek továbbra 
is rendszeres szociális segélyt kapnak. Az 
önkormányzatok érdekeltek abban, hogy 
minél több munkanélküli személyt vonjanak 
be a közcélú munkavégzésbe. A közfoglal-
koztatási terv egyéves időtartamra szól, 
melyben meghatározták azokat a munka-
feladatokat, munkaköröket, amelyeket köz-
foglalkoztatás keretében kívánnak ellátni.

A tizenkettedik napirendben a Postaköz 
parkolási koncepciója került előterjesztés-
re, amely a véglegesítési szakaszhoz jutott, 
a közlekedési hatósággal és az országos 
közút kezelőjével történt egyeztetés lefoly-
tatását követően. 

A tizenharmadik napirendben a testület 
hozzájárult az önkormányzat a „Községi 
és városi könyvtárak állománygyarapítási 
összegének támogatására” című pályáza-
ton való részvételhez.

A tizennegyedik, Egyebek napirendben 
a testület a „Szigetköz–Felső-Duna men-
te” térségi Fejlesztési Tanácsnak fizetendő 
2009. évi tagdíja összegét határozta meg, 
valamint az önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanok haszonbérleti díját emelte 
meg, továbbá támogatási kérelmeket bí-
rált el.

Zárt ülés keretében a képviselő testület 
hatósági és személyi ügyet tárgyalt.

     Dr. Fülesné Balogh Anita
     aljegyző

Cukorbetegek találkoznak
A Bartók Béla Művelődési Ház és 

Könyvtárban tartják a cukorbetegek 
 összejövetelét április 21-én 15 órakor.
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Leépítésektől nem kell tartani a Hartmannál

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország 
legnagyobb médiafi gyelője az

BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT.

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

Mint arról már az előző lapszámban is 
beszámoltunk, vezetőváltás történt a helyi 
Hartmann Hungary Kft.-nél. A megbízott 
ügyvezető. Soren Tolstrup  addig látja el 
feladatát, amíg a cég vezetésére a legal-
kalmasabb személyt megtalálják. 

Európa- és világviszonylatban is igen je-
lentős és tőzsdén jegyzett cég a Hartmann, 
amely hosszú évek óta ad biztos megél-
hetési lehetőséget – többek között – az 
ácsi családoknak. Így természetes, hogy 
„naprakész” információval szolgáljunk Ol-
vasóinknak, hiszen az ott dolgozó ácsi la-
kosoknak fontos és biztonságérzetet ad, 
ha tudják: minden a legnagyobb rendben 
működik a dán cégnél és munkájuk nincs, 
nem lehet veszélyben. Ezért foglalkozunk 
ezzel a témával ezúttal is és kérdeztük meg 
Soren Tolstrupot, a többi között arról is, 
hogy a nehéz gazdasági helyzetben a még 
mindig tartó és egyre mélyülő gazdasági 
válság érinti-e a céget, nem kell-e tartani 
leépítésektől. 

– Ügyvezető úr! Milyen benyomásokat 
szerzett az új munkahelyén az elmúlt jó né-
hány hétben?

– A Hartmann Hungary Kft. egy nagyon 
jól vezetett gyár és egyben az európai szer-
vezet fontos része. Az elmúlt években nagy 
beruházás folyt, amely során sikeresen 
hajtottuk végre a gyár bővítését. Rendkívül 
fontos értékünk, hogy a dolgozóink elkö-

telezettek a Hartmann irányában. Miután 
a bővítési folyamat a végéhez ér, lassan 
ideje a termelés optimalizálására koncent-
rálnunk. 

– A gazdasági válság hatásai érezhetők a 
cégnél?

– Tapasztalatunk szerint a tojásfogyasz-
tás nem csökken a krízis idején. A várható 
reakció: „kevesebb bélszín, több omlett” 
–  a fogyasztók ezt fogják követni a jelenle-
gi gazdasági helyzetben. Emellett nyilván-
valóan egyre fontosabbá válik a környe-
zettudatosság, mint új szemlélet. Még ha 
minden más tényező változatlan maradna, 
ez az irányvonal nagyobb keresletet gene-
rál az olyan újrahasznosított alapanyagból 
készült termékekből, mint amilyen a Hart-
mann-é. Mi pedig igyekszünk maximálisan 
kihasználni ezt a lehetőséget. 

– Vagyis a világ gazdasági, pénzügyi hely-
zete nem teszi bizonytalanná a céget?

– Tudatában vagyunk a minket körülvevő 
világ gazdasági, pénzügyi helyzetét jellem-
ző bizonytalanságnak, ami a 2009-es év 
kezdetétől jelen van. Igyekszünk mindent 
megtenni, hogy elkerüljük a kockázatot, 
de  ennek ellenére a Hartmann is érintett 
a bizonytalanságban. Érzékenyen érintik 
cégünket az alapanyagok árváltozásai, a 
különböző valuták árfolyamváltozásai. A 
valutaárfolyamok negatív irányú változása 
várhatóan kedvezőtlen irányba módosítja 

2009-ben mind az árbevételünket, mind 
a profi tunkat: elsősorban az európai tojás 
csomagolóanyag üzletágban.

– A dolgozók munkahelye, a fent említet-
tek fi gyelembevételével, továbbra is stabil, 
megbízható?

– Igen, a cégünk továbbra is megbízható, 
mind a vállalatcsoport, mind a Hartmann 
Hungary. A Hartmann vállalatcsoport kon-
szolidált eredménye jelentősen megnőtt 
2008-ban. A rendkívüli tételeket nem tar-
talmazó működési eredmény 91 millió DKK 
volt, ami jóval több, mint az előző évi 53 mil-
lió DKK. A pozitív eredmények elsődlege-
sen a 2008-ban jelentős fejlődésen átment 
és a Hartmann legfontosabb üzletágát kép-
viselő európai tojás csomagolóanyag gyár-
tásból származik. A fejlődés – többek kö-
zött – a termelés magyarországi gyárunkba 
való átcsoportosításának köszönhető. Ma 
a Hartmann Hungary a vállalatcsoport leg-
nagyobb európai gyáregysége és fontos 
stratégiai szereppel is bír. 

– Nem kell tehát tartani leépítésektől?
– Nem, a fenti érvek alapján nincs okuk a 

dolgozóknak az aggodalomra.
– Lehet már valamit tudni az új vezető 

személyéről?
– A felvételi folyamat a tervek szerint ha-

lad. További információt az ügyvezető ki-
nevezése után tudunk adni.

N. Lakics Zsuzsa 

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.
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(Folytatás az 1. oldalról)
A Nemzeti dal Szakács László tolmácso-

lásában megadta az alaphangot a méltó-
ságteljes ünnep hangulatához. Majd Csöbö-
nyei Imre polgármester mondott beszédet, 
gondolatai jól illeszkedtek a helyszín és a 
település életében, történelmében jelentős 
eseményhez. Beszédében külön kiemelte: – 
Településünk története egy újabb színfolttal 
bővül. Kisvárosunk múltja szinte összefügg 
a magyarság történetével és alapítása, mint 
tudjuk, 1138-ra vezethető vissza, amikor II. 
Béla király a szolgálatában álló ácsokat  – 
mai nyelven szólva – famunkásokat e helyen 
telepítette le. A történelem viharai e környé-
ket sem kímélték, Ács szerepe a térségben 
mindig meghatározó és egyre növekvő volt. 
A természeti adottságokban bővelkedő vi-
dék az itt élő emberek szorgalmával élhető, 
gazdagodó települést hozott létre. A mező-
gazdaság mellett az ipar is mindig jelen volt, 
amely a társadalmi életre gyakorolt kedve-
ző hatást. Ennek eredményei a szobrok és 
egyéb kulturális létesítmények – mondta a 
többi között beszédében. Külön megkö-
szönte a Kossuth Lajos Asztaltársaságnak, 
Nagy Irén elnöknek, akik szinte a lehetetlen-
re vállalkoztak, de bíztak az összefogásban 
és ennek a szép példáját ünnepelhetik a vá-
rosban e jeles napon.  

Nagy Irén ünnepi köszöntőjében méltat-
ta a reformkori politikust. Úgy fogalmazott: 
– Kossuth Lajos a magyar szabadság, a 
jog, a függetlenség, az elvhűség megteste-
sítője. Ismerjük 1848 vívmányait, amelynek 
alappillérjei a változás, a változtatni tudás 
volt. Most képesek vagyunk-e megváltoz-
ni és megváltoztatni sorsunkat – tette fel a 

kérdést. Majd így folytatta: – Kossuth Lajos 
száműzetésében írta hosszú leveleit Deák 
Ferencnek, de mindenkihez címezte, mely-
nek sorai ma is helytállóak. A jogot, ame-
lyet erőszak elvett, vissza lehet szerezni és 
veszve csak az van, amiről a nemzet maga 
lemond. A mai nap lehetőségét az öt éve 
újjáalakult Kossuth Lajos Asztaltársaság 
elhatározása adta. A Kossuth életútját tisz-
telő asztaltársaság alapszabályában első 
helyen állt Kossuth Lajos méltó szobrának 
felállítása – emelte ki beszédében. Majd 
szólt arról, hogy a közadakozás megszer-
vezése sikerrel járt. Az asztaltársaság egy-
millió forinttal járult hozzá a szobor elkészí-

téséhez, de mellette a helyi nagy gazdasági 
cégek, vállalkozók és a környékben műkö-
dő gazdasági társaságok is hozzájárultak, 
hogy a szobor elkészüljön és méltó helyen,  
rendezett környezetben álljon a város köz-
pontjában.  

Dr. Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke 
avatóbeszédét így kezdte: – Ács város pol-
gárai eltökéltek abban, hogy a mindennapi 
létezés gondjainak közepette is nemzeti 
értékeinket, hagyományainkat ápolják és 
gondoskodjanak arról, ami nemzeti büsz-
keségeink átörökítéseit jellemzi. Önök úgy 
döntöttek, hogy Budapesthez, Makóhoz, 
Szegedhez hasonlóan szobrot állítanak 
történelmünk egyik legnagyobb alakjának. 
Kossuth Lajos nagyságát  méltatva az Or-
szággyűlés elnöke így folytatta: – Kossuth 
teremtette meg a politikai nyilvánosságot 
Magyarországon. Előbb az országgyűlési, 
majd a törvényhatósági tudósításokkal, ké-
sőbb a Pesti Hírlappal, amiért még börtön 
is járt számára. Az 1848/49-es események 
vezéralakja a világosi fegyverletétel előtt 
elhagyta az országot, és önkéntes szám-
űzetésének több színhelye is volt. Az ak-

tív politizálást az 1867-es kiegyezés után 
befejezte. Szóban és írásban kifejtett vé-
leménye alapján hosszú ideig ő maradt a 
magyar közélet névadó személyisége. A 
szabadság fogalma és Kossuth neve örök-
re összeforrt a magyar nemzet tudatában 
– méltatta beszédében a magas rangú 
közméltóság. Szólt arról is, hogy számára 
mi 1848/49 üzenete: – Számomra az egyik 
legfontosabb üzenet: a történelmi kornak 
kiváltságosai a nemzet érdekében megtet-
ték azt a páratlan történelmi lépést, hogy 
önkéntesen mondtak le előjogaikról, és 
ezzel átlépték saját árnyékukat. Magyar-
ország elöljárói áldozatvállalásukkal se-
gítették a nemzetet. Ez különösen fontos 
üzenet napjainkban, amikor sokszor, sok 
helyen beszélünk közösségvállalásról, szo-
lidarításról. Ez a XXI. században mindenütt 
kulcskérdés. Ma a legfontosabb kérdés 
számomra, hogy a magyarság gazdasági 
és politikai elitjében megvan-e az az erköl-
csi indíttatás. Képesek-e a nemzet és az or-
szág érdekében előnyeiről, vagy annak egy 
részéről áldozatvállalással lemondani. Ará-
nyosan több terhet, hozzájárulást vállalni 
közös gondjaink megoldásában. Képesek 
vagyunk-e szembenézni azzal a könyörte-
len ténnyel, hogy a világ a régi módon már 
nem működtethető tovább. Majd Ács vá-
ros lakóihoz a következő üzenetet továbbí-
totta: – Ács város Kossuth-szobrának felál-
lításával tovább erősíti azokat a pilléreket, 
amelyek a múltban is sikeressé tették ezt 
a szorgalmas közösséget. A történelem vi-
harai az Önök települését sem kímélték. A 
közelmúlt gazdasági folyamatai sem hoz-
nak víg esztendőt Ács polgárai számára, 
de biztos vagyok benne, hogy nem adják 
fel. Tudják, hogy a szülőföld több, mint egy 
bezárt cukorgyár. Több kell, hogy legyen, 
a családok közössége, a polgárok közös-
sége kell, hogy legyen – hangsúlyozta dr. 
Szili Katalin. 

Emelte az ünnepség színvonalát a Gár-
donyi Géza Általános Iskola és Szakiskola 
diákjainak műsora,  akik hűen jelenítették 
meg versben, énekben, táncban a méltó 
történelmi eseményt, a szakadó esőben 
szinte bőrig ázva. Nagyon nemes gesztus 
volt dr. Szili Katalintól, aki a műsor közben 
odaállt a diákok mellé és tartotta felettük az 
ernyőjét. Nagy sikert aratott a nagyszámú 
közönség előtt a csodaszép hangú Völner 
Eszter éneke, Gál László színművész elő-
adása, akitől Kossuth Lajos beszédének 
részletét hallgatthatták meg a jelenlévők. 
Az ünnepség végén Varga Imre plébános 
és Gerecsei Zsolt nagytiszteletű megáldot-
ta és megszentelte Kossuth Lajos szobrát. 

Dr. Szili Katalin Nagy Irénnek az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc 160. évfordu-
lójára kiadott díszes emléplakettet adott át.

N. Lakics Zsuzsa 

Méltóságteljes szoboravatás, koszorúzások, 
kiállítás a nemzeti ünnepünkön
Szili Katalin: „Ács városa a Kossuth-szobor felállításával tovább erősíti az erkölcsi pilléreket”

Pillanatképek a szoboravatásról
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 (Folytatás az 1. oldalról)
 A kiállítással kapcsolatos szervezési 

munkát Novák Géza vállalta magára. A ki-
állítás megnyitását nagyon sok ácsi érdek-
lődő tisztelte meg. A megnyitó Nagy Irén, 
az ácsi Kossuth Lajos Asztaltársaság elnö-
ke köszöntőjével vette kezdetét. Ezt köve-
tően a  Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Szakiskola két tanulója – Nyéki Bence és 
Hegedüs Roland – két szavalata és a tá-
rogatón felcsendülő Kossuth-nóta sokakra 
tett mély benyomást, megadva a megnyi-
tó meghitt alaphangulatát. Köszönet érte 
Varga Sándorné felkészítő tanárnak. Ezt 
követően Novák Géza rövid bevezetőjében 
elmondta az asztaltársaság rövid történe-
tét. Sokaknak jelentett újdonságot a 90 
éves, agg Kossuth 1892. évben történt Ács 
Díszpolgárává választásával kapcsolatos 
kiegészítése: A kiegyezés utáni uralkodó, I. 
Ferenc József kezdeményezésére oly tör-
vény született 1879–ben, miszerint minden 
magyar állampolgárnak, aki tíz évet meg-
haladóan, megszakítás nélkül tartózkodik 
külföldön, a tartózkodásához legközelebbi 
konzulátuson kérni kell magyar állampol-
gárságának megerősítését. E törvény éle 
nyilvánvalóan Kossuth Lajos, az élő lel-
kiismeret ellen irányult. Kossuth Lajos, ki 
soha el nem ismerte a szabadságharcot 
vérbefojtó, a kiegyezést követő hatalmi 
rendszert, így az 1890-es évekre szeretett 
Kossuth Apánk hontalanná vált. Ezt a szé-
gyenteljes következményt oldották fel azok 
a települések, melyek Kossuth Lajost  dísz-
polgárukká fogadták, hiszen a fenti törvény 
nem érintette a díszpolgári címet, így akár 
külföldi személy is megkaphatta azt. Ezen 
több száz hű település sorába lépett Ács is, 
legalizálva ezzel Kossuth Lajos magyarsá-
gát. A bevezető kitért a kiállításnak  helyet 

adó kastély épületének szabadságharcos 
kapcsolatára. E kastély adott helyet a Ko-
máromot ostromló osztrák hadak főhadi-
szállásának, e falak közt írta alá Haynau az  
aradi vértanúk és Batthányi Lajos halálos 
ítéleteit. 

Mindezek után Vámosi László nyitot-
ta meg a kiállítást. Megnyitójában kitért a 
Tatai Éremgyűjtő Csoport múltjára, meg-
győző szavakkal szólt az éremgyűjtés 
szépségeiről, egyben méltatta a gyűjtés 
során megszerezhető hasznos ismeretek 
fontosságát. Jelen kiállítás anyagáról el-
mondta, hogy már számos helyen bemu-
tatásra került, nagy sikerrel. A bemutatott 
anyag a 19. sz. nagy magyarjait mutatja be 
a reformkortól a dicsőséges  forradalom 
és szabadságharcig bezárólag. Kiemelten 
foglalkozik Kossuth Lajos munkásságával. 
A pénzügyminiszteri tevékenységét a kiállí-
tott Kossuth-bankók igazolják, a pénzügyi 
nehézségek enyhítésére nyomott szükség-
pénzek sem maradtak ki a bemutatásból. 
Kossuth népszerűségét azok a pénzek 
igazolják, melyeken portréja szerepelt. 
Kossuth Lajos  és kortársai számos érem 
és plakett témái, a kiállítás e téren is tel-
jességre törekedett. A szabadságharc hős 
tábornokai, az aradi vértanúk, Batthyány 
Lajos és minisztertársai, Széchenyi István, 
Wesselényi Miklós, Petőfi Sándor, Jókai 
Mór, a márciusi ifjak, Táncsics Mihály, Gá-
bor Áron, Bem apó, Görgey Artúr Kossuth 
Lajossal együtt történelmet írtak, a magyar 
történelem méltán legnagyobb alakjai, ők 
és a szabadság általános és örök eszméje  
elválaszthatatlanok. Nem véletlen, hogy a 
hazáját szerető látogató számos ismerős 
portrét fedezett fel a tárlók üvegje alatt.

Másnap, a szoboravatást követően a ki-
állítást megtekintette a Kossuth Szövetség 

részéről Szénási Istvánné elnökasszony és 
Gavlik István örökös tiszteletbeli elnök is, 
és nagy elismeréssel illették a rögtönzött 
idegenvezetést, a kiállítás teljességre tö-
rekvő méltóságát és a tárlók berendezésé-
nek alaposságát.

A következő egy héten a kiállítás nyit-
va állt az érdeklődők előtt. A hét folya-
mán megtekintették a kiállítást a jókais 
felső tagozatosok, a gárdonyis hetedike-
sek és harmadikosok és még az öregek 
is látogatást tettek a Gondozási Központ 
szervezésében. Az előre leegyeztetett idő-
pontokban Novák Géza vezette végig az 
érdeklődőket a kiállításon, reményei szerint 
az itt látottak és hallottak jól illeszkedtek az 
iskolai tanmenethez, a „kisöregek” is hasz-
nos ismeretekkel gazdagodhattak.

A kiállítás egyben tisztelet a Kossuth-
szobor felállításával kapcsolatos önzetlen 
támogatóknak, a szoborparkban kiemel-
kedő munkát végző parképítő brigádnak, 
kiket a rendkívüli, esős időjárás sem tudott 
meggátolni a vállalt munkák határidőre 
történő elkészítésében. Külön köszönet a 
frissiben létrejött Polgárőrségnek, kik a ki-
állítás megrendezéséhez szükséges védő-
őrző feladatokat ellátták.

Egyben ezzel a kiállítással hajtok fejet az 
asztaltársaság nevében is a tragikus kö-
rülmények közt elvesztett asztaltársasági 
elnökségi tag, Vörös István előtt, ki halá-
láig példamutató módon, fáradságot nem 
kímélve „vetette magát” a Kossuth-szobor 
felállításának szervezési munkáiba, vele a 
befejezés is könnyebb lett volna. Tragédiá-
jával nem csak lelkes kossuthost, de nagy-
szívű, önzetlen barátot is elvesztettünk.  
Az emlékparkban álló érc Kossuth neki is 
tiszteleg, legendás kalapjának megemelé-
sével! Novák Géza

Kiállítás a Zichy-kastélyban

Március 14-én a város elöljárói, a képvi-
selő-testület tagjai, a város intézmény-
vezetői, civil szervezetek helyezték el 
az emlékezés koszorúit három helyszí-
nen. Elsőként a  
’48-as emlékműnél tartottak megemlé-
kezést, beszédet mondott Nyéki Péter 
képviselő.

A ’48-as emlékműnél koszorút helyezett 
el Csöbönyei Imre polgármester, Csányi 
Józsefné alpolgármester, Lakatos Béla igaz-
gató, Varga Endréné igazgatóhelyettes (Gár-
donyi Géza Általános Iskola), Vitáris Etelka, 
Kosztolányi István (Csemák Hugó Önkéntes 
Tűzoltóság), Tóth Árpád György (Hartmann 
Kft.), Nagy Irén, Bolla Imre (Kossuth La-
jos Asztaltársaság), Gerecsei Zsolt, Molnár 
László (Református Egyház), Bősze László, 
Imfof János (Ácsvártár), Lakatos József (Ki-
sebbségi Önkormányzat), Nagy Sándorné, 
Budovics Istvánné (Szociális Alapszolgál-

tatási Központ), Nagy Ferencné igazgató 
(Jókai Mór Általános Iskola), Varga József 
Károly (Ácsi Vállakozók Ipartestülete). 

A Koroknay-sírnál beszédet mondott 
Csuka László képviselő. 

Koszorút helyezett el 
Koroknay Dániel sírjánál 
a város önkormányzata, 
a Jókai Mór Általános 
Iskola, az Összevont 
Napköziotthonos Óvo-
da, a Pénzásási Nyugdí-
jas Klub, a Fiorács Kft., 
az Ácsvártár, a Csermák 
Hugó Önkéntes Tűzol-
tóság, és a Református 
Egyház. Az ácsi erdőnél 
lévő emlékműnél beszé-
det mondott Bolla Imre 
és itt is elhelyezte a ke-
gyelet virágait a város 
önkormányzata, a Kos-

suth Lajos Asztaltársaság, a Jókai Mór Ál-
talános Iskola, a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola, az Ácsvártár, a Református Egyház, 
a Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság és 
a Hartmann Kft.  

Különböző helyszíneken helyezték el a megemlékezés 
koszorúit. Felvételünkön Nagy Irén és Bolla Imre

Ünnepi koszorúzás három helyszínen
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Nagyon sok tehetséges diák tanul 
Ácson a két általános iskolában. Vannak 
igazán kimagasló képességű tanulók, 
fiatalok a városban, amiben ők talán a 
legjobbak. Ha statisztika készülne abból, 
hogy hány  gyerek indult úgymond meg-
hódítani az országot, a nagyvilágot ezek-
ből a tanintézményekből, biztosan meg-
lepő adatok kerülnének ki. Igaz, az lenne 
a legideálisabb, ha az említett tehetségek 
maradnának a városban a főiskola, egye-
tem, vagy esetleg külföldi tanulmányaik  
elvégzése után, és Ácson kamatoztatnák 
tudásukat. Persze erre is vannak már jó 
példák, de lehetne több is, ehhez dina-
mikus gazdasági fejlődés kellene, elérni, 
hogy multinacionális cégek találják meg a 
számításukat a városban, ami vonzó len-
ne a fiataloknak. 

Lehetnek persze olyan hírességek is, 
akik Ácson tanultak és az országos médiá-
nak, nagy színházaknak köszönhetően vál-
nak országosan ismertté és akikre az ácsi 
lakosok büszkék lesznek. Ez a felvezetés, 
ez a gondolatsor azért fogalmazódott meg 
bennem, mert el tudnám képzelni, hogy 
Szalóki Emília, a Jókai Mór Általános Iskola 
negyedik osztályos tanulója híres színész-

nő lesz. Annak készül ugyanis, legalábbis 
első helyen említette beszélgetésünk során 
a színészetet. Nagyon szép kislány, aki vá-
lasztékosan, nagyon szép kiejtéssel beszél. 
Kitűnő tanuló és joggal az egyike azoknak, 
akikre büszke a tanintézmény. Szavalóver-
senyeken a legjobb eredménnyel szerepel, 
emellett sokoldalú tehetségét bízonyította 

már a rajzaival is.  Szeret zenélni, táncolni, 
a színjátszókör egyik meghatározó egyéni-
sége. 

Véleménye szerint a jó színésznőnek 
talpraesettnek kell lenni, szép kiejtésének 
kell lenni és hűen eljátszani a szerepét. 
Jelen pillanatban nagyon komolyan gon-
dolja a színészi mesterséget, példaképe 
a magyar színészek közül Csányi Sándor, 
és ki is lehetne más a külfödiek közül, mint 
Harry Potterr. Kiegyensúlyozott, okos kis-
lány, aki imádja az állatokat is. Különösen 
a lovakat és a kutyákat. Azt is elárulta, ha 
nem színésznő lesz – most persze még 
úgy gondolja –, akkor állatorvos lesz, 
hogy tudjon segíteni a beteg állatokon. 
Bármelyik pályát is választja Emília, biz-
tosan a legjobb lesz a szakmájában. Ha 
színésznő lesz, bizonyára büszke lesz rá 
a család, az iskola, a szűkebb és tágabb 
környezete. Amennyiben állatorvos lenne, 
és lakhelyéül továbbra is Ácsot választa-
ná, nagy segítséget nyújtana a beteg álla-
toknak. Persze most még a szép és okos 
negyedikes kislány önfeledten élvezi a 
gyermekkort, de az mindenképpen dicsé-
retes, hogy van jövőképe és ez nagyon is 
helyénvaló.  N. L. Zs.

Szalóki Emília kedvence Csányi Sándor és Harry Potter

Megdöbbentő adatot mondott dr. Cse-
kő Elemér, amikor arról tájékoztatott, 
hogy Európában 1990 óta a kullancsok 
által okozott vírusos agyhártyagyulladásos 
megbetegedések száma 157500 volt. Ez 
azt jelenti, hogy  évente Európában 8755 
ember kapta meg az akár súlyos követ-
kezményekkel is járó betegséget. Ennek 

kimenetele szerencsés esetben ugyan-
is gyógyuláshoz is vezethet, de okozhat 
maradandó bénulást, vagy akár halált is. 
Beszélt arról is, hogy megbízható statisz-
tikák bizonyítják, hogy Magyarország egyik 
legfertőzöttebb területe, ahol kullancsban 
agyhártyagyulladási bacilusokat találtak, 
az éppen Komárom-Esztergom megye. 
Érdemes tehát a kullancscsípést nagyon 
komolyan venni, és beoltatni magunkat. 
Dr. Csekő Elemér megnyugtatásképpen 
elmondta: – A kullancs által okozott agy-
hártyagyulladást ki lehet védeni szinte 
százszázalékban, mégpedig megelőzés-
sel, oltással – hangsúlyozta a háziorvos.  
Kétfajta oltóanyag is rendelkezésére áll az 
orvosoknak, ami a felnőtteknek nyújt biz-
tonságot, segítséget – természetesen a 
gyerekeknek is van megfelelő oltóanyag 
– és, hogy ezt milyen intervallumban, mi-
lyen időközönként kell megismételni, arról 
a szakember minden esetben tájékoztatja 
a hozzáfordulókat.  – Tanácsos volna ezt 
ősszel kezdeni, hogy mire tavasszal meg-
kezdjük a természetjárást, meglegyen az 
állóképesség – javasolja dr. Csekő Péter, 
aki hozzátette: – Sajnos a kullancs gyakor-
latilag fagytól-fagyig támad. 

Van a kullancs által okozott másik be-
tegség is, amit lehet, hogy még kevesen 

tudnak: ez a LYME-kór. Két évtizede jöttek 
rá a kutatóorvosok, hogy ez okozza a kü-
lönböző betegségeket, ami csak hosszú 
idő múlva jelentkezik. Addig nem kötötték 
össze a kialakult betegséget a kullancscsí-
péssel. Ezek megtámadják a belső szerve-
ket, a szívet, a tüdőt, az izületeket, és telje-
sen rokkanttá tudják tenni az embert. Erre 
nincs oltás, viszont gyógyítható. Arra kell 
figyelni, hogy a kullancscsípés után egy 
hét, tíz nap múlva piros, gyűrű alakú folt 
lesz, ami nőni fog. Azonnal orvoshoz kell 
fordulni! Ez egy kemény terápiát jelent, de 
százszázalékban gyógyítható. – Megelő-
zésre, védekezésre egyelőre nincs ellene 
oltóanyag – erősítette meg a háziorvos. 

Az allergiások már most jelentkez-
zenek beutalóért!

Erre kéri a pollenek okozta allergiás 
betegeket dr. Csekő Elemér. – Ácson 
rengeteg allergiás beteg van, akik szen-
vednek, amint elkezdenek virágozni a 
növények és szétszórják a polleneket. 
Minél előbb jelentkezzenek a beutalóért 
nálunk, hiszen sokat kell várni a tüdő-
gondozóba. Így ha időben megkapják a 
megfelelő gyógyszert, akkor megelőz-
hetők a kellemetlenségek.

N. Lakics Zsuzsa 

A kullancs által okozott vírusos 
agyhártyagyulladást ki lehet védeni
Beszélgetés dr. Csekő Elemér háziorvossal 

Dr. Csekő Elemér háziorvos
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Ács város képviselő-testületének kör-
nyezetvédelmi, településfejlesztési és vá-
rosszépítő bizottsága elkészítette erre az 
évre is a munkatervét, településfejlesztés 
és városszépítő feladattervét. A bizottság 
kiemelt figyelmet fordít 2009-ben is a város 
területe és külterülete környezetvédelmi 
feladataira. 

Petró Tiborral, a környezetvédelmi, tele-
pülésfejlesztési és városszépítő bizottság 
elnökével arról beszélgettünk, hogy a vá-
ros költségvetésének ismeretében mennyi-
re reális programot tud összeállítani, illetve 
megvalósítani a bizottság.

– Látjuk, hogy a költségvetés nem sok 
lehetőséget biztosít a városszépítésre, vá-
rosfejlesztésre. Az is biztos, ha a bevételi 
oldal magasabb lesz, mint a tervezett, ak-
kor mindenképpen fejlesztésekre kell fordí-
tani a plusz bevételeket. Így például járdák 
felújítására, a kastély felújításának folytatá-
sára, a polgármesteri hivatal felújítására. 

– A civil kezdeményezések mennyire fon-
tosak és hathatósak ebben a témában?

– Szükség van a településen civil kezde-
ményezésekre, mint például a Pénzásási 

-szabadidőparkhoz hasonló megoldások-
ra, akár a kastélyudvarban, vagy az Etel-
ka-telepen, a Rektor-telepen és a lőtéren is 
hasonló kialakításra. Az előző évekhez ha-

sonlóan az önkormányzat bizottsági tag-
jain kívül megkérjük a civil szervezeteket, 
az intézmények vezetőit, a polgármesteri 
hivatal szakvezetőit, hogy közösen állítsuk 
össze az éves munkaprogramunkat és ezt 
követően az egész települést próbáljuk be-
vonni a kitűzött célok megvalósításába. 

– Milyen feladatok fogalmazódtak meg  a 
városszépítési programban?

– A közterületek és parkok folyamatos 
rendbentartása munkacsoportok közre-
működésével, akiknek a kitűzött feladatot 
el kell végezni. Így például a parkrendezés, 
virágosítás, fűnyírás, esőelvezető csator-
nák tisztítása és így tovább. A bizottság 
véleménye szerint fontos lenne város-
gondnokot kinevezni és szükséges lenne 
közterületi felügyelői feladatok ellátása is. 
Segítene többek között abban is a meg-
bízott személy, személyek, hogy felhívják 
az elhanyagolt porták tulajdonosainak a 
figyelmét a rend betartására saját környe-
zetükben. 

– A településfejlesztési feladatokat is 
zászlajára tűzte a bizottság. Konkrétan mi-
lyen fejlesztések fogalmazódtak meg?

– Elősegíteni az önkormányzati feladat-
ban szereplő Nyárfa út, Erkel Ferenc út és 
a Győri bekötőút, Óvoda-köz aszfaltozá-
sának elvégzését. Történjen meg az utak 

kátyúzása az önkormányzati és a KPM 
utakon egyaránt. Kezdődjn meg a járdák 
felújítása fontossági sorrendben: Komáro-
mi út, Battyányi út, Ifjúsági út, Dózsa Gy. 
út, Fő út, Gyár út járdájának összekötése 
a Fő út járdájával. A Deák Ferenc utcai or-
vosi rendelő melletti telken a pihenő park 
kialakításának befejezése. Kiemelkedő fel-
adatnak tartjuk a többi között a kastély bel-
ső része felújításának befejezését, a belső 
rész tereprendezését, parkosítást. 

– A környezetvédelemre is gondos figyel-
met fordít a bizottság?

– Igen, elsősorban a település területén 
működő hulladékfeldolgozó, hulladékke-
zelő cégek környezetvédelmi előírásainak 
betartását figyelemmel kísérjük, ha szük-
séges,  környezetvédelmi szakértő is be-
vonható. Emellett az élővízek tisztaságának 
ellenőrzése a település területén és a kül-
területen. A város belterületén a szétszórt 
szemét összegyűjtése, ez a feladat már el is 
kezdődött. További szemétgyűjtők elhelye-
zése az üzletek és az önkormányzat részé-
ről. A külterületen az illegálisan szétszórt 
szemét összegyűjtése. A hulladékgyűjtő 
szigetek kiépítése várhatóan ebben az év-
ben elkezdődik. Fontos továbbá és szintén 
a környezetvédelmhez tartozik a parlagfű-
vel fertőzött területek feltárása, az irtásának 
megszervezése. Nem utolsó sorban pedig 
a kutyatartással kapcsolatos előírások be-
tartásának ellenőrzése.  N. L. Zs.

A városszépítés a település közügye

VERSENYFELHÍVÁS
A Városszépítő Bizottság a 2009-es évben is meghirdeti:
–  Legrendezettebb, legparkosítottabb, legvirágosítottabb utca,
–  Legrendezettebb, legparkosítottabb, legvirágosítottabb intézmény,
–  Legrendezettebb, legparkosítottabb, legvirágosítottabb üzem.

Kérjük az üzemek, intézmények vezetőit és a Tisztelt Lakosokat, hogy a település 
rendezésével, parkosításával járuljon hozzá a település rendezettségéhez.

Értékelés 2009. június második felében.
Környezetvédelmi, Településfejlesztési 

és Városszépítő Bizottság

A közterületek és a parkok folyamatos rendbentartása is nagyon fontos feladat

Lomtalanítás
Értesítjük a Tisztelt Lakosokat, hogy 2009. május 

11-13-án (hétfő, kedd, szerda) a Győri Kommuná-
lis Szolgáltató Kft. közreműködésével lomtalanítást 
végzünk Ács város közigazgatási területén. Ingye-
nes lomtalanítás évente csak egyszer van, ezért, 
aki elszállítani való hulladékkal rendelkezik, ésszerű 
azt elvitetni. Veszélyes hulladékot, autógumit, hű-
tőszekrényt és akkumulátort a fenti lomtalanítást 
végző cég nem szállít el. 2009. május 11-én (hétfőn) 
reggel 6 órára kérjük az elszállításra váró hulladékok 
kihelyezését. 

TISZTELT ÁCS VÁROS LAKÓI!
Megkérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a kihe-

lyezésre kerülő anyagok közül a vas- és egyéb 
fémhulladékot ne rakják ki az utcára, hanem a 
saját kerítésen belül tartva tegyék egybe. Az Ön-
kormányzat és a Városszépítő Bizottság kéri Önö-
ket, hogy aki teheti, ily módon is segítse a kastély 
felújításának folytatását. A lakosság segítségével 
így több százezer forint gyűlhet össze a kastély 
felújítására. A kábeltévén keresztül tájékoztatást 
adunk a fémbegyűjtés eredményéről, hogy meny-
nyi összeget kaptunk a vashulladékért. Rövidesen 
elkezdjük a felújítási munkálatokat.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az összegyűjtött 
fémhulladékot kizárólagosan a Komáromi MÉH 
gépjárművei szállítják el mindenkitől 2009. április 
14-én. A fenti járművek az önkormányzattól írásos 
megbízással rendelkeznek.

Előre is köszönjük segítő közreműködésüket.
Ács Város Önkormányzata                   Városszépítő Bizottság



 � ÁCSI HÍREK 2009. április

Az Ács-Pénzásási Nyugdíjas Klub március 
7-én   batyusbált rendezett a volt Fatelepen 
kialakított nagyon hangulatos klubhelyisé-
gükben. Kint fogatvacogtató hideg, míg 
bent ropogott a tűz a régi időkre emlékez-

tető vaskályhában, a hangulat családias és 
meghitt volt. Jó érzés volt együtt ünnepelni 
a jól összeszokott, egymást szavak nélkül 
is megértő és szerető közösséggel. 

Az is nagy dolog, ahogy lépésről lépésre 
szépen, otthonossá varázsolták a fatelepi 
klubjukat, és joggal lehetnek arra büsz-
kék. Nagy öröm érte a jókedvű társasá-
got, amikor Czakó Ignác bejelentette: a 
telephelyükön biztosítanak 2500 négyzet-
méter alapterületet ajándékként, amelyre 
felépülhet az az épületegyüttes – az épít-
kezésben is segítenek –, amely  nyugdí-
jas klubként funkcionálhat. Czakó Ignác 
magyarázatkét hozzátette: – A Pénzásási 
Nyugdíjas Klub tevékenységében, ösz-
szetartásában olyan erőt ismertünk meg, 
amely példát mutat nekünk és példát mu-
tathat  mindenkinek. Olyan nyugdíjas klu-
bot érdemel ez a kedves társaság, amely 
ötven év múlva is tud működni, és tarta-
lommal, színes programokkal  megtöltheti 
az épületet. 

Imhofné Vincze Zsuzsanna klubvezető 
megköszönte Czakó Ignácnak és feleségé-
nek, dr. Petrasovics Annának a klubtagok 
nevében a nemes elhatározást, a  gazdag 
felajánlást. A szépszámú meghívott vendég 

között ott volt Csöbönyei Imre polgármes-
ter, Nagy Irén képviselő, Metka Antalné, a 
Városi Nyugdíjas Klub vezetője és Szabó 
Józsefné klubvezetö-helyettes is. 

Imhofné Vincze Zsuzsanna tájékoztatást 
adott az elmúlt évi tevékenységükről, ren-
dezvényeikről. Még felsorolni is sok volt 
azt a különleges érzékkel összeállított: 
hazai és külföldi kirándulásokkal, színház-
látogatásokkal, helyi rendezvényekkel  tar-
kított programsorozatot, amelyben részük 
volt 2008-ban. Emellett valamennyi szép 
ünnepükről megemlékeztek és így teszik  
ebben az esztendőben is. A batyusbálon 
köszöntötték a klub férfi tagjai a nőnap al-
kalmából a hölgyeket és emellett nagyon 
kedves színfoltja volt a rendezvényüknek 
a jelmezes bemutató, amely ötletes volt és 
nagyban emelte az est hangulatát. A finom 
vacsoráról az asszonyok gondoskodtak és 
nem hiányozhatott a jókedvű vigadalom-
hoz a talpalávaló, a mindenki kedvenc ze-
néje sem. 

Pénzásási Nyugdíjas Klub: Jó hangulat, 
ötletes  jelmezek, hamisítatlan batyusbál 

Ötletes jelmezek, nagyszerű, hamisítatlan báli hangulat

Kilenc arany-, tizenhat 
ezüst- és tizenhárom 
bronz fokozatú nedű 
a borversenyen

Ács Város Borbarát Köre nagyszabású és 
igen sikeres borversenyt rendezett március 
14-én, ahol köszöntőt mondott Csöbönyei 
Imre polgármester. 

Harmincegy szőlősgazda negyvenhét 
bormintát adott le elbírálásra. A pontozást 
két hivatásos borász és a helyi gazdák 
végezték. A szép számmal megjelent, jól 
előkészített borok bizony nehéz feladat elé 
állították a zsűrít. Megtudtuk, hogy nehéz 
volt döntést hozni:  a kiváló nedűk közül 
is kiválasztani a legjobbakat. Végül a kora 
estig tartó verseny elbírálása után a zsűri 
a következő eredményt hozta: kilenc arany 
fokozat, ebből három Nagy arany-, tizenhat 
ezüst fokozat és tizenhárom bronz fokozat.  
A mezőnyből kiemelkedett Szalai Sándor 
zöld veltelini és cserszegi fűszeres bora, 
valamint Róka József, szintén zöld veltelini 
bora, Nagy arany minősítéssel. A zsűritől 
külön dicséretet érdemelt: Varga Kálmán, 
Fikner Sándor, Schiffner János, Sebestyén 
Miklós és Tóth Miklós vegyes fehér arany 
fokozatú bora. A helyezetteket értékes sző-

lész-borász kellékekkel jutalmazták. Beke 
Pétertől, a verseny jegyzőjétől azt még 
megtudtuk, hogy a zsűri a borokat színük, 
tisztaságuk, illatuk és harmóniájuk alapján 
pontozták. A verseny után egy jól sikerült 
marhapörkölt vacsora közben a borosgaz-
dák elbeszélgettek a szőlész-borász mun-
kák aktuális teendőiről, gondjairól.

Sikeres versenyt rendeztek a borbarátok

Április 1�. 19 óra: Made in Hungária, 
Nagyigmánd, 20/203-1057

Április 1�. 1� óra: A muzsika hangjai, 
Bábolna, Kamaraszínház

Április 1�. 9-14 óra: Jaguár-találkozó, 
Komárom, Monostori erőd, 34/342-868

Április 1�.: Megyei néptáncfesztivál, 
Almásfüzitő, művelődési ház, 30/298-
3070

Április 1�. 20 óra: Rockhúsvét, Nagyig-
mánd, művelődési ház, 20/203-1057

Április 20. 11 óra: Micimackó, A Csöpp-
színház előadása, Mocsa, művelődési ház, 
20/353-5057

Április 24–2�: Nemzetközi motoros 
találkozó, Komárom-Koppánymonostor, 
Fenyves Ifjúsági tábor, 30/361-4458

Április 1�. 19 óra: Made in Hungária, 
Nagyigmánd, tel.: 20/203-1057

Május 1–3.: Bábolna Derby Közép-Eu-
rópa Kupa CEI nemzetközi távlovagló 
bajnokság, Bábolna, 34/569-284

Tisztelt Ácsi Lakosok!
Az „Ács Fejlődéséért” Alapítvány Kuratóriuma 

nevében köszönöm, hogy támogatásukkal az elő-
ző években jelentősen hozzájárultak céljaink meg-
valósításához. Városunk fejlődését segíti, ha Ön a 
személyi jövedelemadójának 1%-át alapítványunk 
javára ajánlja fel.

Az ez évi támogatások felhasználásának terve: 
70%-a közterületfejlesztésre, információs táblákra, 
15%-a kulturális, sport és szabadidős tevékenység-
re, 15%-a hátrányos helyzetű diákok támogatására.

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

Támogatásukat ezúton is köszönjük. 
 Csányi Józsefné kuratóriumi elnök

A környék településeinek programjai
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Az idén is megrendezték a Jókai Mór Ál-
talános Iskolában a névadójukról elnevezett 
Jókai-napot. A délelőtt folyamán Jókai Mór 
fi lmjeit tekintették meg a diákok, majd ahhoz 
kapcsolódóan korosztályok szerinti felada-
tokat oldottak meg. Képzeletbeli sétát tettek 
a Pilvax Kávéházban, Landerer Nyomdájá-
ban, a Nemzeti Múzeumban, Pákozdon és 
Táncsics börtönében is. Az egyes helyszí-
neken különböző feladatlapokat töltöttek ki a 
csapatok, akik a vetélkedőn az 1848-as for-
radalomhoz és szabadságharchoz fűződő 
fantázianevekkel vettek részt. Az elsők to-

ronymagasan a Kardosok lettek, a dobogó 
második fokára a Magyarok állhattak, míg 
harmadik helyen a Kokárda-csapat végzett, 
de tudása alapján minden csoport megér-
demelte a kapott jutalmat. 

Az 1848. március 15-ei események ün-
nepi méltóságát a délben kezdődő iskolai 
ünnepély adta meg. A hetedik osztályosok 
kapták feladatul a márciusi történések fel-

elevenítését. Különleges emlékműsort ál-
lított össze Horváthné Perger Zsuzsanna 
tanárnő, melyet a diákok bensőségesen, 
fegyelmezetten adtak elő. Vetített képekkel 
is hangsúlyozták az események fontossá-
gát, és felhangzott a Kormorán együttestől 
a Harangok dala, melyet a gyerekek teljes 
átéléssel énekeltek. Majd a műsor végén 
elhelyezték az emlékezés virágait és mé-
cseseit a jelképesen megjelenített sírnál. 
A közönség soraiban ülő diákok áhított 
csendben fi gyelték iskolatársaikat, akik a 
műsorban szerepeltek. 

A sportkedvelőknek még nem ért véget a 
nap, délután a Jókai-kupát rendezték meg 
az iskola tornatermében. A futballmérkőzé-
seket minden gyerek nagyon várta, és ön-
feledten rúgták késő délutánig a labdát.

Azt hiszem, hogy az idei évben is méltó-
képpen emlékeztek meg Jókai Mórról és a 
’48-as hősökről.

Hodosi Anikó

Jókai-nap és Március 15-e

Felelevenedtek a híres márciusi történések is az ünnepi eseményen

Várjuk a leendő
első osztályosokat

Tisztelt Szülők!
Városunk általános iskoláiban a leendő 

első osztályosok beiratása az iskolákban 
az alábbi időpontokban lesz az iskolák 
gazdasági irodáiban:

Jókai Mór Általános Iskola:  2009. április 
21–22-én 8.00-17.00 óráig

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szak-
iskola: 2009.  április  23-án és 24-én   8.00-
17.00 óráig

A gyermeket a szülő, törvényes képviselő 
irathatja be.

A beiratáshoz szükséges dokumen-
tumok:  a szülő személyi igazolványa, a 
gyermekek születési anyakönyvi kivonata,  
óvodai szakvélemény, 2 db igazolványkép,  
550,- Ft a diákigazolványhoz, a gyermek 
TAJ-száma.

Jelentkezés
óvodai felvételre

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az Ös-
szevont Napköziotthonos Óvodában (Ács, 
Óvoda köz 2.) és a Pénzásási Tagóvodájá-
ban (Ács, Kinizsi P. u. 21-23.)  2009. április 
20-án, 21-én és 22-én  8.00-16.00 óráig 
lehet óvodai felvételre jelentkezni.

Szükséges okmányok: Szülő vagy törvé-
nyes képviselő személyigazolványa, Gyer-
mek születési anyakönyvi kivonata.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS • FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS • FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

A Víz Világnapja
Az Egyesült Nemzetek Szövetsége 1993-

ban úgy döntött, hogy minden év március 
22-e a víz jegyében teljen. 

Ebből az alkalomból a komáromi VIZÁK 
Kft. meghívta a Jókai Mór Általános Iskola 
alsósait az ácsi szennyvíztelepre. Izgatot-
tan bújtak a 2-3-4. osztályosok a láthatósá-
gi mellényekbe, és gyalogosan indultunk a 
telep felé. A forgalmas műúton a rendőrök 
segítettek átkelni bennünket. Barátságos, 
rendezett zöldövezeti helyre érkeztünk, 
ahol csak a szagok mutatták meg, hogy hol 
is járunk valójában. A gépházban megnéz-
hettük, hogyan kerül külön helyre a szemét 
a szennyvízből. Egy érdekes nagy meden-
cében bugyogott, habzott a víz és úgy 
forgott, mint az élményfürdőben.  Ebben 
„dolgoztak” a szennypusztító baktériumok. 
Egy labirintusszerű medencében ülepítik a 
vizet. A visszamaradt iszapot géppel pré-
selik össze, amit trágyaként is felhasznál-
hatnak. Pintér László és Lajos József, a te-
lep szorgalmas dolgozói elmondták, hogy 
a víz 180 szűrőn megy át, mire a Concó- 
patakba, illetve a Dunába jut.

Eddig is tudtuk, hogy fontos a víz, vi-
gyáznunk kell arra, hogy ne szennyezzük, 
ne használjuk feleslegesen. Víz nélkül nincs 
élet! Érdekes, tanulságos újságokat kap-
tunk, melyből bővíthetjük ismereteinket. 

Az ivóvíz előállításáért rengeteget dolgoz-
nak a szakemberek, ezért mindenki óvja a 
természetet és takarékoskodjon a vízzel. 
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Tervezett városi programok
 

Holocaust megemlékezés április 15. Ács Városért T.
„Játszunk katonásdit” – emlékezés 
a azabadságharcra április 18. református egyház református egyház

Kossuth Asztaltársaság
Szülők-nevelők bálja április 18. Jókai-iskola Jókai-iskola
Megalakulás 5. évfordulója, 
Megemlékezés Kossuth haláláról április 24. művelődési ház Kossuth Lajos 

Asztaltársaság
Kinizsi-KOMSZOL sakk bajnoki mérkőzés április 25. művelődési ház Kinizsi sakk szakosztály

Föld Napja április 25. Ács és környéke Jókai-iskola
Bakancsos Klub

Egyházmegyei énnekkari találkozó április 26. református templom Református Egyház
Májusfa állítás május 1. Ácsvártár Pénzásási Nyugdíjas Klub
Anyáknapi ünnepségek május 4. Jókai-iskola Jókai-iskola
Komárom-Esztergom Megyei 
Nemzetiségi Gyermektalálkozó Május 9. sportcsarnok kulturális bizottság

A rendezők a változtatás jogát fenntartják.

A „7mérföldes csizmában heted7 ha-
táron át”  címmel Országos Mesevetél-
kedő területi fordulója az ácsi Jókai Mór 

Általános Iskolában zajlott le.  A komá-
romi Feszty Árpád Általános Iskola há-
rom csapata, a Bábolnai Általános Iskola 
két csapata, az ácsi Gárdonyi-iskola egy 
csapata, valamint a házigazda Jókai-is-
kola két csapata jó hangulatban oldotta 
meg a 4. forduló feladatait.  A  mesék 
szereplői, tárgyai fogadták a gyerekeket 
a teremben. Somogyiné Lentulai Eszter 
pedig összekötő szövegével még beljebb 
vezette a versenyzőket a mese világába. 
Szoros küzdelemben a komáromi  Fesz-
ty Árpád Általános Iskola „Mesemanók” 
csapata érte el az I. helyezést. A II. he-

lyen az ácsi Jókai Mór Általános Iskola 
„Cowboy” nevű csapata végzett (tagjai: 
Bolla Bella, Kutak Léna, Péter Dalma, 
Szalóki Emília, póttag Skuba Kinga 4.osz-
tályos tanulók). Ők képviselik területün-
ket a megyei döntőben.  A III. helyezett 
a Gárdonyi „Ferrari” csapata lett, szoros 
küzdelemben (tagjai: Csordás Bence, 
Kovács Balázs, Pap Debóra 4. osztályos 
tanulók). Néhány pont veszteséggel a 
Jókai „Vízipók” csapata is remek munkát 

végzett (tagjai: Horváth Gréta, Kelemen 
Krisztina, Mészáros Kata, Varga Zsanett 
3. osztályos tanulók).

Gratulálunk, a továbbjutóknak pedig jó 
munkát és sok sikert kívánunk!

Kovácsné Tóth Gabriella

Területi vetélkedő a Jókaiban

A Cowboy-csapat

A Ferrari-csapat

Játékos megemlékezés 
az 1848-as eseményekről

Az Ács Városért Társaság történelmi ve-
télkedőt hirdetett az 1848-as forradalom és 
szabadságharc témakörében a két iskola 
7. évfolyamosai részére. A megmérettetés-
re játékos vetélkedő keretében került sor 
2009. március 20-án a Jókai-iskolában. A 
felkészülésben a történelemtanárok nagy 
segítségére voltak a diákoknak, de a ve-
télkedő során a csapatoknak kellett helyt 
állniuk. A 16 résztvevőből a négyfős csa-
patokat vegyesen, a két iskola diákjaiból 
sorsolták ki a csapatkapitányok. Dancsné 
Csöbönyei Csilla állította össze a feladato-
kat, és ő vezette le a vetélkedőt is. A zsűri-
ben helyet kapott Rigó Rózsa, a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola történelemtanára, 
Szalókiné Polónyi Judit, a Jókai Mór Álta-
lános Iskola történelemtanára és Zsebők 
Zoltánné, a Jókai-iskola volt igazgatója. 
Társaságunkat Szűcs Béla Albert és dr. 
Petrasovits Anna képviselte a zsűriben. A 
feladatok között volt keresztrejtvény, kép-
kirakó, totó, villámkérdések és hasonló 
játékos, ugyanakkor alapos tudást igény-
lő kérdések. A vegyes csapatok gyorsan 
összeszoktak, a diákok ismereteiket ügye-
sen, céltudatosan használták fel. A felada-
tok végeztével eredményt hirdettünk, de a 
vetélkedőn mindenki nyertes volt. A zsűri-
tagok megdícsérték a diákok felkészültsé-
gét, elismerő szavakkal díjazták tudásukat. 
A versenyben résztvevőket üdítővel, cso-
kival és ajándékkönyvvel jutalmaztuk. A 
legnagyobb ajándék a megérdemelt torta 
volt, melyből tanárok és diákok együtt fa-
latoztak. 

Hodosi Anikó 

A Gárdonyi Géza Általános Iskola harma-
dik osztályos tanulója Kovács Balázs, aki 
az országos Zrínyi matematikai  vetélkedőn  
száznyolcvan harmadik osztályos verseny-
ző közül az előkelő tizenharmadik helyen 
végzett. 

Első osztálytól Varga Sándorné tanítja, a 
délutáni foglalkozásokon Horváthné Bor-
vendég Terézia,  akik joggal büszkék okos 
kis tanítványukra, természetesen az isko-

la vezetése és a dáktársai is hasonlóan. A 
rangos versenyt a komáromi Petőfi Sándor 
Általános Iskolában rendezték, de az okle-
velet és az értékes könyvet a Tatai Kőkúti 
Iskolában vehette át ünnepi külsőségek 
között Kovács Balázs. 

Varga Sándorné tanítónő elmondta: 
– A harmincnégyéves pályafutásom alatt 
alsó tagozatos diák még nem ért el ilyen 
szép eredményt, mint Kovács Balázs. 

Nagyon nehéz és magas színtű volt a 
verseny, huszonöt szöveges feladatot 
kellett megoldaniuk egy óra alatt. Ba-
lázs nagyon jó eszű, okos fiú, és az elért 
eredményeit elsősorban magának kö-
szönheti, hiszen szorgalmas kitartó, ke-
resi mindig a megoldásokat, sokat töp-
reng a feladatokon. Köszönheti a szép 
eredményeket szüleinek is, akik sokat 
foglalkoznak kisfiukkal. 

Kovács Balázs szép sikere a Zrínyi matematika versenyen Kovács Balázs Varga Sándorné felké-
szítő pedagógussal
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Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

A Babesiosis a házikedvenceknél a leg-
gyakrabban előforduló kullancs terjesztette 
betegség. A kórokozó a vörösvérsejteket 
károsítja és azok széteséséhez vezet. A 
tünetek 2-20 nap eltelte után jelentkeznek. 
Ha kutyája bágyadt, nem eszik, vizelete sö-
tétebb a normálisnál, láza magas (40-41°C), 
azonnal forduljon állatorvoshoz, még akkor 
is, ha nem vette észre, hogy lett volna ben-
ne kullancs, különben 2-3 nap alatt elviheti 
a betegség. A vemhesség alatt a fejlődő 
kölykökbe is átjuthatnak az élősködők.)

A Lyme-kór a kutya egész szervezetét 
érintheti. A vérszívás helyén néhány na-
pot követően kör alakban kialakuló piros, 
kiszáradt bőrfelület mellett láz, arcideg-
bénulás, látás-, hallás-, egyensúlyzavar, 
ízületi- és izomfájdalom, szívritmuszavar, 
szőrhullás jelentkezhet. A betegség pontos 
megállapításához vérvizsgálat szükséges. 
A betegség csak a kezdeti szakaszában 
kezelhető eredményesen. A későn diag-
nosztizált esetekben gyakran halált okoz.

Védekezés: Ezek ellen az élősködők ellen 
többféle készítménnyel védekezhetünk, me-
lyeket állatorvosunknál, állatpatikákban és 

állateledelesnél (Ácson a  Fő u. 17. sz. alatti 
Állateledel és Horgászboltban) szerezhetünk 
be a szükséges tájékoztatással együtt.

A kullancs eltávolítása: Minden séta után 
érdemes átsimogatni kedvencünk szőrét, 
így a kullancsokat még a vérszívás előtt el-
távolíthatjuk. Ez azért is olyan fontos, mert 
a kullancsnak 1 napra van szüksége ah-
hoz, hogy megkapaszkodjon a bőrben, és 
a fertőző anyagokat az állatba juttassa.

Selmeczy Helga 

A kullancs veszélyes a kutyákra is

Nyugodjanak békében
PORCZ Lajos (192�-2009)
TÓTH Sándor (19��-2009)

HALÁSZ Gyula Lajos (19�2-2009)
VESZPRÉMI Béla (19��-2009)

VAS LÍDIA (1914-2009)
BÁLINT Jánosné

sz.: Gazdig Janka (193�-2009)

Első alkalommal került megrendezésre 
a településen március 29-én az enduro-
cross országos bajnokság, nagy érdek-
lődés mellett.

Az előzményekről annyit kell tudni, hogy 
a  közelmúltban az Ácsi Kinizsi SC szárnyai 
alatt megalakult motoros szakosztály tagjai 
nagy lelkesedéssel és kemyény munkával 
egy rendkívül technikás pályát építettek. 
Ennek kialakításában a sportág kiemelke-
dő egyénisége, Grillmayer Gábor orszá-
gos bajnok is segítséget nyújtott. Az ácsi 
csapatot képviselő – éves és napi licenc-el 
versenyzők – ismét nagyon jól szerepeltek 
az összességében kétszáznégy versenyzőt 
felvonultató bajnoki futamok során. Hor-
váth Gergő kategóriájában az első, Pak-
si Ádám a tizenegyedik helyezést érte el. 
Horváth János kategóriájában az ötödik, 
Paksi Egon a hatodik helyen végzett. Dala 
Sándor pedig kategóriájában harmadik-
ként állhatott dobogóra. Gasztonyi Martin 
technikai okok miatt nem tudta befejezni 
a versenyt. A hazai napi licencesek között 
házi bajnokságot hírdettek a szervezők. A 
legjobban Csabai Henrik teljesített, aki Ke-
lemen Tamást és Szalai Pétert előzte meg. 

Dunczt András törött félkarral is befejezte a 
versenyt. A hazai licenc-el versenyzők kö-
zül többen feladni kényszerültek a versenyt 
különböző okok miatt. Tóth Józsefnek, 
Dosztál Józsefnek és Balázs Róbertnek a  
verseny teljesítésére irányuló szándékukat 
ugyan nem kísérte siker, azonban jelen-
létükkel színesebbé tették a nagyszabá-
sú sporteseményt. A versenyen sérülést 
szenvedett Balázs Róbertnek e sorokon 
keresztül is mielőbbi felgyógyulást kíván-
nak sporttársai. 

Összességében elmondható, hogy ver-
senyzők egy jól szervezett, színvonalas 
bajnoki futam keretében kitettek magukért, 
jól teljesítettek, amely a jövőre nézve is biz-
tató. 

– Köszönetet kell mondanunk mindazok-
nak, akik anyagi támogatásukkal hozzá-
járultak e színvonalas esemény zökke-
nőmentes lebonyolításához. Nem utolsó 
sorban köszönet mindazon ácsiaknak, akik 
a versenyen való megjelenésükkel bizonyí-
tották, hogy településünkön is komoly az 
érdeklődés a technikai sportok iránt. Van 
tehát létjogosultsága ezen versenyek meg-
szervezésének. Köszönet és hála a bíztatá-

sért a buzdításért, amellyel szakosztályunk 
versenyzőit hozzásegítették, támogatták a 
minél jobb teljesítmény eléréséhez – fogal-
mazott Horváth János a motoros szakosz-
tály vezetője. 

Sporttörténelmet írt a motoros szakosztály
Dorka gazdit keres

Jó volt újra 
együtt lenni 
Rendhagyó találkozóra került sor február 
21-én az Etelka presszóban , ahol min-
denki nagy örömére összejöttek a Kinizsi 
SC régi focistái, amelynek szervezője 
Metka Antal és Karvaly János volt. 

A megjelenteket Metka Antal köszöntöt-
te, majd  egy perces néma felállással em-
lékeztünk azokra a sportársakra, akik már 
nem lehettek közöttünk. Az ízletes halászlé 
elfogyasztása után előkerültek a megsár-
gult fényképek és előkerültek az emlékek, 
a jó sztorik, sikereink, kudarcaink felemle-
getése. A jól sikerült találkozón megfogal-
mazódott: minél előbb jöjjünk össze újra 
és reméljük így is lesz. Álljon itt a névsor: 
Metka Antal, Karvaly János, Paksi Zoltán, 
Mészáros Miklós, Mészáros József, Mé-
száros István, Háromházi György, Márkus 
Béla, Kiss Ferenc, Mórocz Miklós, Fisz-
li Ferenc, Varga Bálint, Madarász József, 
Dunczt Imre, Lakatos László, Szalay Ká-
roly, Polacsek Imre, Hajdú László, Dobos 
János, Tóth János. 

Szili Béla
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ÁCSI KINIZSI – GYERMELY-SZOMOR  
4-2 (1-2)
Ács, 50 néző, vezette: Varga Imre

ÁCS: Dobai – Somogyi, Kovarek, ( Karvaj 
72. p.), Kiss A., Rusznyák, Vörös, Tóth, Né-
meth B., Lami (Halász 45. p.), ifj. Kelemen 
(Mészáros 65. p.), Kóródi. Játékos-edző: 
Karvaj Imre. Sárga lap: Kovarek, Vörös. 
Gól: Kóródi 3, Mészáros, ill. Szeiler 2 Jók: 
Kiss A., Vörös, Kóródi, Somogyi

Gyenge, csapkodó játék jellemezte az 
első félidőt. A Gyermely csapata akár 
több góllal is vezethetett volna. A II. fél-
időben a Kinizsi fokozatosan az ellenfél 
fölé kerekedett. Kóródi magabiztosan ér-
tékesítette a kínálkozó gólszerzési lehe-
tőségeket. 

KARVAJ IMRE: – Siralmas 60 percnyi játék 
után, magabiztos hazai siker. 

Ifi : 1-0, Gól: Farkas Csaba

Elmaradt a várt siker
KOCS – ÁCSI KINIZSI  2-2  (0-0)
Kocs, 45 néző, vezette: Schubert Attila

Ács: Máthé – Somogyi, Kovarek (Kar-
vaj 65. p.), Kiss A., Rusznyák, Ódor, 
Tóth, Mészáros, Lami  (Németh L. 70. 
p.), Halász, Kóródi. Játékos-edző: Kar-
vaj Imre Sárga lap: Tóth 88. p. Kiállítás: 
Tanka (Kocs 85. p.) Gól: Bódis, Gombik, 
ill. Kóródi 2. Jók: Tóth, Kiss, Kóródi, So-
mogyi.

Alacsony színvonalú első félidő, a folya-
matos játékot a csúszós talaj is nehezítet-
te. Fordulás után a 47. percben vezetést 
szerzett a a hazai csapat. Ismét nagy erő-
vel rohamozott  a Kinizsi, melynek ered-
ményeként Kóródi a 73. percben előbb 
egyenlített, majd a 85. percben elért gól-
jával vezetést szerzett a csapatnak. Már 
úgy nézett ki, hogy győz a Kinizsi, amikor 
egy szerencsétlen góllal a 89. percben ki-
egyenlített a hazai csapat.

KARVAJ IMRE: – A hiányzó játékosokat nem 
tudtuk pótolni. Nyert mérkőzést engedtünk 
ki a kezünkből.

Ifi : Kocs – Ács 3-2, gól: Farkas, Kele-
men 

Hoczek József

Labdarúgás

Győzelemmel kezdték a tavaszt

A Kinizsinek a második félidőben megnyerőbb volt a játéka

ÁCSI KINIZSI SC – SZOMBATHELYI SE 
31-30 (15-14)

Ács, 100 néző, vezette: Báder, Ács
Ács: Szigeti – PAP (12/2), Kiss, Bárdosi 

(6), PÉK (2), Hajdú, JANES (4). Csere: Bedi 
(kapus), Pars (7), Pfújd, Somogyi, Nagy, Sü-
veg, Józsa. Edző: Jámbor Vilmos

Az első perctől kezdve látható volt, hogy 
mindkét oldalon nagyon ügyelnek a véde-
kezésre, a gólok is lassacskán és felváltva 
estek, így megnyugtató előnyt egyik csapat 
sem tudott kicsikarni. Nem igazán volt át-
ütő erő az ácsiaik támadásaiban, az átlövők 
sem villogtatták igazán a képességeiket, akit 
igazán érdemes kiemelni az Papp Péter volt, 
akinek  legjobbkor érkezett találataival sikerült 
egy-két gólos vezetésüket megtartani. A szü-
net után nagyon rákapcsoltak a főiskolások, 
akiknek sikerült kiegyenlíteni, sőt fordítani is 
tudtak. Nagy izgalmat hozott a végjáték. Az 
edző időt kért, kapust cserélt és az utolsó 
percek igazán fordulatokban gazdagok vol-
tak. 30-30-nál még Pék kiharcolt egy hetest, 
amit Papp értékesített, ezzel nyert a Kinizsi és 
otthon tartotta a fontos két pontot. 

JÁMBOR VILMOS: – A játékosaim formája 
még nem az igazi.

VESZPRÉMI EGYETEM SC – ÁCSI KINI-
ZSI SC 35-29 (14-16)

Ács: Bedi – PAPP (9), Pars (4), Bárdosi (3), 
Pék (3), Hajdú (3), Nagy T. (5). Csere: Szige-
ti, Hérics (kapus), Kiss (1), Pfújd (1), Janes, 
Józsa, Csuka. Edző: Jámbor Vilmos

Németh Levente sérülése miatt most sem 
tudott a csapattal tartani, és Somogyi Tamás 
sem utazott, aki betegség miatt maradt le a 
találkozóról.  Bizonyára sokáig nem fogják 
ezt a mérkőzést az ácsiak elfelejteni, hiszen 
több játékos is a saját bőrén tapasztalta meg 
a veszprémiek „vendégszeretetét”. Agresz-
szív védekezésük már inkább durvaságba 
csapott át és sajnos a sorozatos szabályta-
lanságot a játékvezetők nem büntették, így a 
hazaiak vérszemet kapva az ácsi játékoso-
kat egyáltalán nem kímélve „rohamoztak”. 
Bárdosit például úgy szájon csapták, hogy 
a mérkőzés után kórházban kellett ellátni 
a sebét, de a többiek sem úszták meg, és  
mint egy vöröskeresztes alakulat érkeztek 
haza. Nagyon nehéz ilyen körülmények kö-
zött helytállni, a Kinizsi negyven percig bírta. 
Az egyetemistáknak ekkor sikerült átvenni a 
vezetést, és a meccs végéig be is vetettek  
mindent – amelyek nem a sportszerűség ka-

tegóriájába tartoznak –, hogy pozíciójukat, 
előnyüket megtartsák. 

JÁMBOR VILMOS: – Szétvertek bennünket 
Veszprémben, nem egyetemistákhoz méltóan, 
amely felett a játékvezetők szemet hunytak. 

ÁCSI KINIZSI SC – CVSE-MÁVÉPCELL 
30-19 (13-8)

Ács, 200 néző, vezette: Horváth, Jancsó
Ács: SZIGETI – Papp (6), PARS (8), Pék, 

KISS (3), Hajdú, Nagy T. (4). Csere: Bedi (ka-
pus), Józsa (2), Süveg, Bárdosi, Somogyi (2), 
Pfújd (2), Janes (3). Edző: Jámbor Vilmos

Tapogatózó játékkal indult a találkozó és 
az első tíz  perc vérszegény volt gólszer-
zésben. Aztán beindult az ácsi gőzhenger, 
felélénkült a támadójáték, és megnyugta-
tó fölényhez jutottak a hazaiak. Egyetlen 
„szépséghibája” volt az első harminc perc-
nek, ugyanis Hajdú János keze megsérült, 
így nem tudta folytatni a játékot. Mivel  Haj-
dú kiesett a játékból és a kispadon helyet 
foglaló Bárdosi sem volt teljesen egészsé-
ges, így Jámbor Vilmos a fi ataloknak adott 
lehetőséget, akik meg is hálálták a bizalmat. 
A rutinos játékosok mellett és azok irányí-
tásával szépen helytálltak, hasznos tagjai 
voltak az együttesnek. Végül magabiztosan 
nyert a Kinizsi ilyen arányban. 

JÁMBOR VILMOS: – Fiatal ácsi játékosaim, 
Pars és Szigeti vezérletével biztosan győztek 
a Celldömölk ellen. 

Kézilabda

A főiskolásokkal igen, az egyetemistákkal nem bírtak

A lap fotóit Nyéki János készítette


