
Ácsi HÍREK
Ács vÁRos KözélEti Havilapja

2009. május • XIX. évfolyam 243. szám • Ára: 120 Ft • E-mail: acsihirek@freemail.hu • www.acsvaros.hu

A kínálatból
– Önkormányzati híradó 2. oldal
–  Föld-napi túra 3. oldal
–  Klagenfurtban jártunk 4. oldal
–  Megelevenednek a várak,  

kastélyok, korhű díszletek... 5. oldal
–  A holokausztot nem lehet  

elfelejteni 6.  oldal
–  Nagysikerű  

szülők – nevelők bálja 7. oldal
–  Nagy ízvadászat nagyanyáink 

receptjeiből 9. oldal
–  Sport:  

foci, kézilabda, sakk 11-12. oldal

Tervezett témák 
júniusi számunkban

–  Megkérdezzük a polgármestert  
a város idei fejlesztéseiről, terveiről

–   Gyermeknapi programok
–  Nemzetiségi gyermekegyüttesek 

találkozója
–  Sport: foci, kézilabda, Ácsi Öregfiúk  

a Komáromi Napokon, sportlövészet

Az ünnepek előtti készülődésben nagy 
gondot fordítunk arra is, hogy milyen 
legyen az asztalunk, milyen díszek 
kerüljenek rá, hiszen a családnak  a 
meghitt napokon ez az egyik „főtere”. 

Mennyire jó, ha bevonják a szülők az 
asztal „felcicomázásába” a gyerekeket 
is. Ezzel egyrészt megtanulják már kis-
korban tisztelni az ünnepeket, másrészt 
örömmel tölti el őket, ha megdícsérjük 
kreativitásukat, ügyességüket. Ennek 
nagyon jó példáját láttuk április hato-
dikán a Jókai Mór Általános Iskolában, 
ahol már több éve terítési versenyt ren-
deznek, nagy sikerrel. Ezúttal, közelegve 
az ünnep, húsvéti asztaldíszítés volt a 
feladat. 

…a húsvét emléke él legtöbbünk szí-
vében. Hiszen áprilisban igazából csak a 
húsvét volt ünnep. Olyan ünnep legalább 
is, amit sok ember annak tart, és a naptár 
is így jelez. 

A keresztyén ember számára is nagyon 
fontos a húsvét.   Sőt! Még akkor is, ha a 
karácsony úgy tűnik, minden ünnep fölé 
nő. Az első keresztyének számára a kará-
csony, Jézus születésének ünnepe nem is 
volt fontos, nem ünnepelték külön. A nagy 
keresztyén ünnepek közül a karácsony 
a legfiatalabb: ez alakult ki legkésőbb. 
Krisztus megváltó szenvedése, halála, és 
a feltámadásának története  azonban kez-
dettől a hitvallások középpontjában állt. 
Pál apostol alig húsz évvel az események 
után már maga is úgy tanulta a talán egyik 
legrégebbi hitvallást: „Krisztus meghalt a 
mi bűneinkért az írások szerint, eltemette-

tett, és feltámadott a harmadik napon az 
írások szerint, és megjelent…” (vö: I. Kor. 
15,3-5) Az első írásban rögzített evangé-
lium – Márk munkája olyannyira ezt tartja 
fontosnak, hogy az evangélium fele Jézus 
szenvedéstörténetét mutatja be. Jézus el-
ítélése, a közben elszenvedett gúny, a ke-
reszthalál, a feltámadás és a Feltámadott 
megjelenései mind a négy evangélium fon-
tos mondanivalói. 

A keresztyén ember számára ma is 
ez a legszebb ünnepkör. A látszólagos 
vereségeken át a teljes győzelemig el-
jutó ünnepkör ez. Nem véletlen, hogy a 
Feltámadott ezzel az egy szóval köszön-
tötte övéit húsvétkor: „Örüljetek!” Szá-
munkra ez az ünnep a „mégis szabad, 
mégis kell örvendezni” üzenetét hordoz-
ta-hordozza. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Ötletesen díszített  
húsvéti terítékek 

Ünnepek után…

Húsvét után a Tatai Egyházmegye 17 
templomi énekkara vett részt a találko-
zón, köztük az ácsi református gyüleke-
zet tagjai is

Úton az inklúzió felé

Úton az inklúzió felé címmel szakmai 
konferencia került megrendezésre 2009. 
április 21-én az ácsi Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola és Szakiskolában. A konfe-
rencia során Schill Csabáné és Csupor 
Zsoltné gyógypedagógusok közvetítésével 
a résztvevők megismerhették az iskolában 
zajló gyógypedagógiai tevékenységet, va-
lamint iskolaotthonos csoportokban be-
mutató foglalkozásokon vehettek részt. A 
konferencia második részében pedig Rácz 
György, a győrújbaráti ÁMK munkatársa A 
pedagógus autonómiája címmel, valamint 
Somogyi Tímea, a Kaposvári Egyetem 
oktatója pedig Számolási problémákkal 
küszködő gyermekek iskolai megsegítése 
címmel tartott színvonalas és érdekes elő-
adásokat.

Színvonalas és érdekes előadások voltak

A csapatok szépérzékükről, kreativitá-
sukról adtak tanúbizonyságot

(Mindkét írásunkat lapunk 4. oldalán folytatjuk
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍRADÓ
Ács Város Képviselő-testülete a soron 

következő ülését 2009. április 28-án tartot-
ta.

A polgármester a két ülés közötti idő-
szakban történt fontosabb eseményekről 
az alábbiakban tájékoztatta a képviselő-
testületet és a lakosságot:
Felügyelő bizottsági ülés a Vizák Kft.-nél  
–   A településünk vízellátásért felelős gaz-
dasági társaság felügyelő bizottsági ülésén 
többek között a 2008. évi eredmény és be-
ruházási tervteljesítés elfogadása, valamint 
a 2009. évi üzleti és beruházási terv elfoga-
dása szerepelt.

   A kft. 2008. évben a tervezetthez ké-
pest nagyon jó évet zárt. A tervezettnél 
nagyobb nyereséget a pénzügyi műveletek 
eredményezték: a MOL-lakótelep átvételé-
ből adódóan. 

Az ácsi szennyvíztisztítónk szintén nye-
reségesen zárt, a tervezett 2,7 M Ft-tal 6,5 
M Ft eredménnyel. 

Sajnos az illegálisan bevezetett szenny-
víz mennyisége az előző évhez képest nőtt, 
mintegy 20 ezer m3 szennyvíz után nem 
fizettek díjat, ezért az ellenőrzések folyta-
tódnak és szigorodnak. 
Ünnepi közgyűlés a Kossuth Lajos  Asz-
taltársaságnál – Április 22-én került sor az 
újjáalakult Kossuth Asztaltársaság ötödik 
évfordulójára rendezett ünnepi közgyűlés-
re. Az első napirendi pontban a közgyűlés 
elején a társaság elnöke beszámolt az el-
múlt év legfontosabb eseményeiről, ame-
lyek közül is kiemelkedik a Kossuth-szobor 
állítása, mely közadakozásból valósult meg. 
Nagy sikert aratott Pelyach István egyetemi 
tanár Kossuth Lajos életével és történelmi 
korszakkal kapcsolatos előadása. 
A Szivárvány Kórus Máriakálnokon ven-
dégszerepelt – Április 25-én szerepelt Má-
riakálnokon a megfiatalított ácsi Szivárvány 
Kórus a „Tavaszköszöntő” kórustalálkozón. 
A rendezvényre a máriakálnoki katolikus 
templomban került sor, ahol dr. Kökény 
László esperes úr köszöntötte a földijeit. 
A Szivárvány Kórus sikert aratott, így ezen 
találkozóknak a jövőben várhatóan folyta-
tása lesz. 
Beruházás a csatornahálózaton – A Vi-
zák Kft. kezelésében lévő szennyvíztisztító 
rendszer működéséhez  6 db korszerű há-

ziátemelő vásárlására és kiépítésére került 
sor 810.000 Ft + Áfa összegben. A fejlesz-
tés fedezetét az önkormányzat  2008. évi 
pénzmaradvány felosztása biztosítja.
Elfogadták a zárszámadást – Az önkor-
mányzat képviselő-testülete a 2008. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló rende-
letét a könyvvizsgáló jelenlétében tárgyalta. 
A szakértő megállapította, hogy az előter-
jesztett rendelet a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő. 

Megállapítást nyert, hogy egész évben 
hullámzott az önkormányzat pillanatnyi 
pénzügyi helyzete, amely jónéhány eset-
ben okozott bizonytalanságot. Az év végé-
re azonban a mérleg egyensúlyba került és 
a betervezett hitelt 2008. évben nem kel-
lett igénybe venni, mivel megfelelő volt az 
adófizetési morál. A testület a pénzügyi bi-
zottság javaslata alapján elhatározta, hogy 
amennyiben 2009. évben lesz rá anyagi 
lehetőség, a járdaépítést el kell kezdeni a 
településen. 
Beszámoltak tűzoltóink – A Csermák 
Hugó Önkéntes Tűzoltóság beszámolójá-
ból kitűnik, hogy a tűzoltóság 2008. évben 
összességében jó évet zárt. 

A működés területén komoly probléma a 
szertár beázása, melyből kára keletkezik a 
tűzoltóságnak, de a felújítást pénz hiányá-
ban nem tudták végezni.  Az épület álla-
gának megóvása azért is fontos, mivel az 
a település központjában van. A megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság is jónak 
értékelte a tűzoltóság munkáját. Dicsére-
tes továbbá, hogy a tűzoltóság személyi 
állománya pihenőidejében a tűzoltóság 
épületének állagmegóvási munkálataiban 
(pl.: festés, járólapozás, villanyszerelés) is 
aktívan részt vesz. A tűzoltóság részletes 
beszámolója az önkormányzat honlapján 
teljes terjedelmében olvasható.
Orvosaink és a védőnők tartottak tá-
jékoztatót a város egészségügyi hely-
zetéről – A tájékozató során felmerült a 
pénzásási orvosi rendelő felújításának 
szükségessége, továbbá elhangzott, hogy 
megoldódott a betegek részére a gyer-
mekorvosi rendelő váróhelyiségének idő-
ben való kinyitása, mely az Óvoda közi 
rendelés elhúzódása esetén volt probléma. 
Folyamatban van a Fő utcai „kislabornak” 

az Óvoda közi rendelőbe való áttelepítése. 
Fontos lenne a Fő utcai épületben a fogor-
vosi rendelőnek a földszintre való költözte-
tése, hogy a mozgásukban korlátozottak, 
idősek is igénybe vehessék a fogorvosi 
szolgáltatást. Az orvosok által a beszámo-
lóban jelzett eszközpótlások szükségessé-
gét figyelembe kell venni. 
A város polgármesteri hivatala számot 
adott munkájáról – Bár a beszámoló dön-
tően a 2008. évi önkormányzati-közigaz-
gatási munkáról szólt,  már tartalmazta az 
új átszervezéseket is. A részletes tájékoz-
tatóban többek között felvetődött, hogy 
szükség lenne a hivatal épületének felújí-
tására, akadálymentesítésére, irodák avitt 
bútorainak cseréjére, továbbá informatikai 
felújításra. A beszámoló teljes terjedelem-
ben olvasható a város honlapján.
Indul a kátyúzás! – Az önkormányzat a  
kezelésében lévő közutakon négyzetmé-
terenként felmérte a hibás, kátyús szaka-
szokat és a megversenyeztetett ajánlatok 
alapján választotta ki a Colas Eger Zrt.-t 
a  2009. évi kátyúzási munkálatokra.  Az 
előzetesen összeállított utcajegyzék alap-
ján végzendő javítási munkák határidejé-
nek 2009. május 30-at, műszaki átadásra 
2009. június 30-at határozott meg a testü-
let, amely a tervek szerint 2 millió forintjába 
kerül a településnek. 
Az idén megépülnek a szélturbinák – A 
kistérség első szélkerekének beindítása 
után a város további turbinák telepítését 
támogatja. Önkormányzatunk tulajdonosi 
hozzájárulását adta a tulajdonában lévő 
külterületi útfelújításhoz, útépítéshez és 
úthasználathoz a létesítendő szélerőmű-
park telepítése kivitelezési munkálatainak 
mielőbbi megkezdése érdekében. 

A kivitelező tervei szerint Ács város köz-
igazgatási területén összesen 22 db szél-
torony felállítására kerül sor. A kivitelezés 
során a turbinákhoz vezető utak kiváló 
minőségben felújításra kerülnek, azon-
ban kérjük a gazdák türelmét, hiszen az 
útépítési munkák során kellemetlenségek 
adódhatnak. A beruházás megkezdéséről 
részletesen tájékoztatjuk a lakosságot és 
az érintetteket.

Dr. Malomsoki István
jegyző 

1. Ezentúl minden tulajdonos köteles egy 
általa szabadon választott magán-állator-
vosnak bejelenteni, ha állata a háromhóna-
pos kort elérte, elhullott vagy elveszett,  új 
tulajdonoshoz került 

2. Változatlanul a tulajdonos kötelessége a 
kötelező veszettség elleni védőoltásokat az 
előírásoknak megfelelően időben beadatni, 
vagyis minden háromhónapos életkort elért 
ebet 30 napon belül beoltatni, ezt 6 hónapon 
belül megismételtetni, majd évente egyszer 
veszettség ellen újra beoltani

3. Az új rendelet alapján a jövőben nem 
csak azokat az ebeket kell veszettség szem-
pontjából aggályosnak tekinteni, amelyek 
embert haraptak, hanem azokat is, amelyek 
embert támadtak vagy nem részesültek idő-
ben (az előző pontban ismertetett  üteme-
zésben) veszettség elleni védőoltásban. 

4. Azt az ebet, amelyik nem részesült az 
életkorának megfelelően előírtak szerinti 
(érvényes) veszettség elleni védőoltásban, 
tizennégy napra hatósági megfigyelés alá 
kell vonni, beoltani és amennyiben még 

nincs, az ebet elektronikus azonosítóval 
(bőr alá ültetett mikrochippel) ellátni. Mind-
ezek költségeit az állat tulajdonosa köteles 
megtéríteni. 

Az oltatási kötelezettség elmulasztásakor 
az állat tartójával szemben szabálysértési 
bírság is kiszabható.

Ezért is fontos, hogy a védőoltásokat 
mindig időben kapja meg a kutya és min-
denki időben kezeltesse az agresszióval 
kapcsolatos problémákat (megfelelő szo-
cializáció és kiképzés)  

Tájékoztató a veszettség elleni védőoltásról
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Technikai felszereltsége a mai kor igé-
nyeinek megfelelő, kínálata (friss áruk, 
tejtermékek, hentesáruk, zöldség-gyü-
mölcs, egyéb élelmiszer és vegyi áruk, 
helyben sütött Fornetti pékáruk) jónak 
mondható.

A kényelmes, vásárló közeli boltban ba-
rátságos kiszolgálók várják az érdek-
lődőket, a hét minden napján, bármely 
időben hangulatos, nyugodt vásárlást 
biztosítva.
Parkírozás nem okoz gondot, tehát pénzt 
és időt takarít meg az, aki nem utazik, 
helyben egy helyen vásárol.

szEMélYEsEN 
GYŐzŐDjöN MEG…
…– Érdemes betérni,

majd újra eljönni.
Itt mindig be tud vásárolni, kínálatunkra nagy 
biztonsággal számíthat. Kiemelt gondos-
sággal kezelik a magyar, minőségi árukat.
Sorban állás nem ismert, választék nagy, 
színesítik az állandó kínálatot, a kiváló mi-
nőségű, Coop sajátmárkás termékek ar-
zenálja és a TV-ből jól ismert „COOP JÓ 
NEKEM” új termékcsalád.
Áraik nem magasak, aránytalanul olcsók, 
mindenki számára elérhetők.
Rengeteg vásárló csalogató ösztönzi a ve-
vőket a helybeni nagy vásárlásokra.
Az akciós termékek árai – a lakókörzetben 
lévő más üzletekhez képest – vonzónak 
mondhatók.
Az alkalomszerű kedvezmények, vásár-
láshoz kötött ajándékok, törzsvásárlói 
visszatérítések mind-mind azt kívánják 
elősegíteni, hogy mindenki, mindenkor, 

folyamatosan kísérje figyelemmel a bol-
tot, s annak működését, mert MEGÉRI.
A mellékelt kupon beváltása 2009. 5. 15. 
és 2009. 5. 31. között az Ács, Hunyadi 
út 17. számú Coop üzletben lehetséges. 
Használják ki! 
Az újságból leválasztott kupont a vásárlás alkalmá-
val adja át a pénztárosnak. A kuponos árenged-
mény akciós és nem akciós termékek vásárlása 
esetén is felhasználható! 1000.-Ft feletti vásárlás 
esetén, 100.-Ft

MÁR a péNzÁsÁsBaN is…
…COOP ABC nyílt március hónapban

a volt ÁFÉSZ bolt helyén.

……. MÁR a péNzÁsÁsBaN  is.

Immár hatodik alkalommal rendezte 
meg Föld-napi túráját és a hozzá kap-
csolódó családi napot az ácsi Termé-
szetjáró Bakancsos Klub. Az eredeti 
elképzeléseket jóval túlszárnyaló meg-
mozdulás már nem csak helybéli, vagy 
környékbeli lakosokat mozgat meg, 
hanem az ország távolabbi szegleteiből, 
sőt a határon túlról is vonz érdeklődő-
ket. 

Az idén is jónak bizonyult az időpont-
választás, hiszen szikrázó napsütésben 
indulhattak a távnak a vállalkozó kedvű 
résztvevők. A rövid séta után, az ácsi er-
dőből kiérve, a Duna-parton számos prog-
ram várta az odaérkezőket. Sokan voltak, 
akik nem vállalták a gyaloglást, vagy a 
szemétgyűjtést, és csak a családi napot 
választották. A Duna-parton zsíros kenyér, 
üdítő, édesség, és persze emléklap várta a 
túrát teljesítőket. A frissítés után minden-
ki választhatott kedvére való programot. 
Volt kézműves foglalkozás, ahol szebbnél 
szebb tárgyak készültek, ügyességi és já-
tékos vetélkedők, íjászat, airsoft bemutató, 
kutyás bemutató, tűzoltó bemutató, má-
szófal kötélpályával, trambulin stb. Egyben 
biztosak vagyunk, aki találni akart magá-
nak, az talált is elfoglaltságot. Örülünk an-
nak is, hogy a szép számú résztvevő tete-
mes mennyiségű szemetet gyűjtött össze, 

ezzel is hozzájárulva földünk tisztaságá-
hoz.  A rendezvény sikerét mi sem mutatja 
jobban, hogy a gyaloglásban és a szemét-
szedésben 312-en vettek részt, akik nem 
túráztak, csak szórakoztak legalább eny-
nyien voltak még, és a rendezők körülbelül 
százan, vagyis összességében hatszázan 
biztosan voltak az ácsi Duna-parton. A 
részvétel ingyenes volt, a tartalmas szóra-
kozást az ácsi Természetjáró Bakancsos 

Klub, valamint a koppánymonostori Élettér 
Egyesület biztosította. Támogatóik, segí-
tőik voltak: a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium, Ács Város Önkormányzata, 
Komárom Város Önkormányzata, Gárdonyi 
Géza Általános Iskola, Jókai Mór Általános 
Iskola, Pénzásási Nyugdíjas Klub, Tűzol-
tóság Komárom, Erdő Csárda, Csöbönyei 
Imre polgármester, Borvendégné Fülöp 
Hajnalka és csapata. Tóth János

Föld-napi túra, programok a Duna-parton

Többszáz embert megmozgató rendezvény, családi nap volt

A lap fotóit Nyéki János készítette
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Ötletesen díszített 
húsvéti terítékek 
(Folytatás az 1. oldalról)

A verseny előtt köszöntötte a gyereke-
ket, a szülőket Nagy Ferencné, az iskola 
igazgatója és Major Györgyi pedagógus, 
a verseny szervezője. A zsűri elnöke  Né-
methné Tomacz Szilvia volt, zsűritagok: dr. 
Petrasovits Anna, Tóth Károlyné, Markutics 
Istvánné és Kollár Eszter. 

A zsűri aszerint döntött, hogy színben 
harmonizált-e a dekoráció, mennyire volt 
ötletgazdag és nem utolsó sorban mennyi-
re volt egyedi a teríték. Nem volt könnyű 
dolga a döntéshozóknak – tudtuk meg a 
zsűritől, mivel nagyon szépek és ötletesek 
voltak a húsvéti terítékek. Közülük kellett 
kiválasztani azt a hármat, amely a „do-
bogós” helyeket szerezte meg. Így az a 
csapat lett az első, akik hamisítatlan falu-
si húsvét hangulatát bemutató díszítéssel 
rukkolt elő. A képzeletbeli ezüstérmet azok 
a diákok érdemelték ki, akik a húsvéti  han-
gulat mellett a dekorációjukkal a tavaszt is 
odavarázsolták az ünnepi asztalra. A har-
madik helyet azoknak ítélték oda, akik mo-
dern formákat, dizájnos kellékeket hasz-
náltak díszítőelemeknek. Különdíjat kaptak 
a kis elsőosztályosok, akiknek a döntésnél 
az ötletességet díjazták. Ott voltak a városi 
és a pénzásási nyugdíjasok is a versenyen, 
sőt a pénzásásiak veresenyen kívül, de ké-
szültek és szintén bemutatták az ünnepi 
terítéküket. Ezért különdíjban részesítette 
az aktív és agilis társaságot a zsűri. Nagy 
Ferencné a sikeres rendezvény után annyit 
még elmondott, hogy arra törekedtek ezzel 
a versennyel is, hogy tanulják meg a gyere-
kek: miként lehet és kell még szebbé tenni 
a környezetüket, az őket körülvevő világot.

(Folytatás az 1. oldalról)
A konferencián a tantestület tagjain kí-

vül magas számban képviseltették magu-
kat a kistérség iskolái, de köszönthettünk 
vendégeket távolabbi oktatási intézmé-
nyekből is.

A konferencia kapcsán mind munkatár-
saink, mind pedig vendégeink megfogal-

mazták, hogy szükség és igény van hason-
ló, helyi kezdeményezésű rendezvényekre, 
szakmai továbbképzésekre, ahol az isme-
retszerzés mellett lehetőség van arra is, 
hogy a különböző intézmények munkatár-
sai megismerkedjenek, tapasztalatot cse-
rélhessenek.

Csupor Zsoltné

Úton az inklúzió felé

Klagenfurtban jártunk
Hetedik alkalommal rendezték meg 2009. április 

28. és 30. között az ausztriai Klagenfurtban a Test-
vérek vagyunk – Épek és Fogyatékkal élők nemzet-
közi találkozóját, melyen 12 fővel a Gárdonyi-iskola 
is képviseltette magát.

A találkozón kb. 3000 ember vett részt 7 országból 
(Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Svájc, Németor-
szág, Magyarország, Olaszország). A szervezők a gyermekek számára délelőttönként 
közel 50-féle kézműves, művészeti és sporttevékenységet kínáltak (például: kosárfo-
nás, textilfestés, hastánc, jeltánc, óriáspuzzle, gyöngyfűzés, kenyérsütés), délutánon-
ként pedig afrikai dobolás és tánctanulás, labdajátékok voltak. A rendezvény célja, 
hogy a fiatalok megismerkedjenek a fogyatékkal élők életével, elfogadják másságukat, 
felismerjék értékeiket. Az esti kulturális programokon például büszkén nézhettük meg 
a magyar Gördülő Tánccsoport és a Napsugaras Jeltánccsoport műsorát is. Élvezettel 
néztük többek között az olasz Josephinus diákcirkusz műsorát, és táncot tanított a 
klagenfurti gyermek-néptánccsoport.

Csoportunk szerdán délután felejthetetlen kirándulást tett a festői Wörthi tóhoz, csü-
törtökön délután pedig a híres Minimundus kiállítást tekintettük meg. A Minimundus 
kiállításon a világ 150 híres építményének méretarányosan felépített kicsinyített mását 
csodálhattuk, mint például a párizsi Eiffel-tornyot, a washingtoni Fehér Házat, a mexi-
kói El Castillo piramist, a teheráni Márványpalotát, az indiai Tadzs Mahalt.

Azt, hogy ezen a felejthetetlen kiránduláson részt vehetett az iskola 6 kisdiákja, tá-
mogatóinknak köszönhetjük. 

A gyermekek élménybeszámolóját, valamint a támogatók névsorát egy későbbi cikk-
ben olvashatják. Csupor Zsoltné

(Folytatás az 1. oldalról)
Nálunk, reformátusoknál ez különösen is 

hangsúlyos. Annak ellenére, hogy  a régi 
református hagyomány szerint a reformá-
tusok legnagyobb ünnepe a nagypéntek. 
Ez a húsvét előtti péntek, ma hétköznap, 

többen talán a nevét sem hallották még.  
Ezen a napon történt Jézus halála. Szá-
munkra ez mégsem a gyász napja! Jólle-
het külsőségeink talán ezt sejtetik. Nálunk 
egyébként nincs szerepe az istentisztelete-
ken használt színeknek, de nagypénteken 

sokfelé (Ácson is) fekete terítő kerül az Úr 
asztalára, szószékre, régen ezen a napon 
feketébe öltözve illett templomba menni. 
Ha egy ilyen gyülekezetre ránézünk, azt 
gondolhatjuk: gyászolnak! Nem ez történik! 
A fekete szín – főként a paraszti kultúrában 
– régen az ünnep színe volt. A férfiaknak 
egy ünneplő öltözetük volt: fekete (vagy 
sötétkék), amelyet legtöbbször az eskü-
vőjükkor kaptak, és csak ünnepre vették 
fel. Még tiszta fekete menyasszonyi ru-
hát is ismerünk, pedig hát az esküvő nem 
gyászünnep!  Amikor feketébe öltözött egy 
ember, azt jelentette: ünnepel! Mi, reformá-
tusok a legnagyobb napnak, a legnagyobb 
ünnepnek a tiszteletére használjuk templo-
mainkban is a fekete színt. (Az ősi magyar 
gyász-szín egyébként a fehér volt.) A leg-
nagyobbat látjuk, a legdrágábbért vagyunk 
hálásak Istennek: értünk halálra adta Fiát, 
a Fiú pedig engedelmesen vállalta értünk 
a halált. Ez a hétköznapokba bújtatott ün-
nep, a nagypéntek, azt hirdeti felénk: „Ké-
szen van a kegyelem.” Ezért ez a legna-
gyobb ünnepünk – ha a naptárakban nem 
is, a szívünkben igen! 

Gerecsei Zsolt
református lelkipásztor

Ünnepek után…

A megyéből érkező énekkarok mellett a felvidéki Hetényről is voltak vendégek
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Először is nagy elhatározás kell, aztán 
képzelőerő, kitartás, kreativitás, kuta-
tómunka, óriási türelem és nem utolsó 
sorban a történelem, a rajz és a föld-
rajz kiváló ismerete. Ezek szükségesek 
– vagy még ennél is több – ahhoz, hogy 
valaki makettet készítsen. Legyen az 
egyszerű, vagy bonyolúltabb munkát 
igénylő feladat. 

Mindezek nagy tudója Imhof János, aki-
nek megcsodálhatják remekműveit az or-
szág több múzeumában, kiállítótermében 
és persze Ácson is, ha csak a művelődési 
ház aulójában elhelyezett makettre gondo-
lunk.

Ezt a mesterséget – mert nagyon is illik 
rá ez a jelző – nem tanítják és felnőtt kor-
ban sem úgy jön az ihlet, hogy én holnaptól 
makettkészítő leszek... 

Imhof János tizenkét évvel ezelőtt vágott 
bele ebbe a munkába és bizonyára maga 
sem gondolta, hogy egyszer ez lesz az 
egyik legkedvesebb elfoglaltsága, időtöl-
tése. A történet úgy kezdődött, hogy gim-
nazista lányának kellett segíteni, akinek 
feladatként a turisztikai fakultáción  a Mo-
nostori erődöt kellett – hasznosítás szem-
pontjából – elkészíteni, formába önteni. Ez 
a közös munka eredményeként annyira jól 
sikerült és ötletes volt, hogy Budapesten 
a turisztikai kiállításon aranyéremmel ju-
talmazta a zsűri. Mára már olyan művészi 
fokra fejlesztette ezt a tudományt Imhof 

János, hogy az alkotásainál a legapróbb 
részleteket is életszerűvé tudja varázsolni. 
Évek során kikísérletezte például: a gipsz 
és a  cement keverékéből faragható, alakít-
ható formák születnek, vagyis egy régi vár-
torony nagyon jól alakítható ezzel a meg-
oldással. A fűrészport ruhafestékkel festi 
meg, ha éppen zöld fűvel szeretné borítani 
a domboldalt és így tovább.  Emellett más, 
számtalan hasonló ötlettel lesznek a kasté-
lyok, a  várak megszólalásig hasonlóak az 
eredetihez. 

Ötvennél több makettet készített és 
nagyon ügyel arra, hogy az elkészült mű 
a legapróbb részletekig jól kidolgozott, 
precíz legyen: a térkép alapján bejelöli 
a magassági pontokat, akár a hegyek, 
hegygerincek és az épületek vonatko-
zásában. Amikor például egy kastély el-
készítésébe fog alaposan utánanéz min-

dennek: könyvtárban kutakodik, fotókat, 
alaprajzokat keres. Felsorolni is sok len-
ne azokat a műveket, amelyek az ország 
különböző településein megtalálhatók. 
Keze munkáját dícséri többek között a 
sárospataki Rákóczi vár, a körmendi Bat-
tyány-kastély, a gödöllői királyi reggeliző, 
a nádasdladányi katolikus templom, a 
csalapusztai-kastély, a soproni tűztorony. 
Legutóbb elkészítette a Kárpát-meden-
cében a XV. században található várakat, 
szintén az akkori kor szerint, élethűen, 
amely jelenleg Várpalotán látható a Tria-
non-múzeumban. N. L. Zs.

Megelevenednek a várak, kastélyok, 
korhű díszletek...

A történelmi várak korhűek, látványosak, Imhof János keze munkájának köszönhetően

A Föld napján a kicsik 
is ügyeskedtek
A Föld napját ma már az egész or-
szágban egy jelentőségteljes és fontos 
eseményként jegyzik. Megmozdulnak 
a felnőttek, a település önkormányza-
tai, különböző rendű és rangú egyesü-
letek, civil szervezetek és nem utolsó 
sorban – ami nagyon fontos – iskolák, 
óvodák vesznek részt a környezet-
védelmünk érdekében a különböző 
programokon. 

Nemcsak a gyakorlati foglalkozások 
jelentősek, hanem az a felvilágosító el-
méleti oktatás, amely egyre jobban és 
hatékonyabban működik az oktatási 
intézményekben és változtatja meg jó 
irányban a tanulók gondolkodását is. Ne 
ártsunk a természetnek, vigyázzunk a 
környezetünkre, tartsuk tisztán, ne sze-
meteljünk. Ugye milyen egyszerű  ezt így 
kijelenteni, de megvalósítani az év min-
den napján, az az igazi, vagyis az lenne 
a természetes.

Ácson erre komoly hangsúlyt fektetnek 
a pedagógusok, és már az óvodában is 
nagy eseményként, kiemelt programként 
szerepel ennek gyakorlati megvalósítása. 
A központi óvodában is virágot ültettek a 
többi között a kis aprótalpúak és nagyon 
élvezték, hogy az óvónénik elmondták: 
mennyire fontos, hogy ne szemeteljenek, 
hiszen azzal szennyezik a környezetüket, 
nem szabad letörni az élő fák ágait és a 
virágokat. Azok a gyerekek, akik abban 
nőnek fel, hogy természeti értékeinkre 
vigyázzunk, felnőttként is be fogják tar-
tani ezeket fontos intelmeket. 

A központi óvodában egyébként nem 
csak a Föld napja volt kiemelt esemény. A 
március és a február is sok érdekességet 
tartogatott az apróságoknak. Említhetjük 
a télbúcsúztatót, amikor az apró kezek 
napokig dolgoztak a kiszebábuk elké-
szítésén, mondókákat, verseket tanultak 
az óvónénik segítségével. Óriási élmény 
volt számukra, amikor a saját készítésű 
kiszebábút a tűzbe dobhatták. Legalább 
ilyen emlékezetes marad számukra a 
nemzeti ünnepünkre való készülődés.  
Meghallgatták a Himnuszt, a Nemzeti 
dalt, a nagyobbak az ünnephez kapcso-
lódó könyveket vittek az óvodába, és pró-
bálták felidézni a kor és a szabadságharc 
hangulatát. 

Az is nagyon jó ötlet, hogy kiváló kap-
csolatot ápolnak a szülőkkel, előadást 
szerveznek a pedagógusok és a szülők 
részére. Legutóbb Kozmáné Bencsics 
Ibolyát hívták segítségül, aki a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 
munkatársa és gyakorló pedagógus. Már 
több alkalommal szerveztek a szülőknek 
egyébként előadást különböző témákban, 
mint például egészséges étkezés, köte-
lező és ajánlott védőoltások, és immár a 
harmadik alkalommal az iskolaérettség té-
makörben.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafi gyelője az

BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT.
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Az Ács Városért Társaság április 19-
ére vasárnapra bensőséges, a téma 
fontosságát kiemelő, maximális tiszte-
letadással emlékező  és kifejező gyász-
szertartásra invitálta a helyi lakosokat 
és a város vezetését. A rangos és eddig 
a városban egyedülálló eseménynek a 
Bálint Étterem adott otthont. 

Az 1941-ben munkaszolgálatra behívot-
tak, az 1944-45-ben helyben meggyilkol-
tak és koncentrációs táborokba elhurcoltak 
tiszteletére rendezett gyászszertartáson 
és emlékműavatáson részt vett Deutsch 
Róbert főrabbi, Schwezoff Dávid kántor, 
Winkler Miksa, a Magyar Zsidótemetők 
Alapítvány tagja, Pécsi Tibor, a Holokauszt 
Emlékközpont munkatársa. Londonból  ér-
kezett Ysroel Abelesz, akinek ükapja volt 
Ácson a főrabbi. Az ország több pontjáról 
érkeztek emlékezők, zsidó hitközségek 
tagjai. Részt vett az emlékműsoron Csö-

bönyei Imre, a város elsőszámú vezetője, 
Csányi Józsefné alpolgármester és szép 
számmal jelentek meg ácsi lakosok is. 

Elsőként dr. Petrasovits Anna, az Ács 
Városért Társaság elnöke mondott beszé-
det, aki a többi között kiemelte: – Olyan 
emberek előtt rójuk le a végtisztességet, 
akik Magyarországot édes hazájuknak 
szólították, írott és íratlan szabályait be-
tartották, anyagi és szellemi gyarapodá-
sához hozzájárultak, izraelita vallású, ma-
gyar nyelvű és tudatú honfitársaink voltak. 
Azért jöttünk össze, hogy megadjuk a vég-
tisztességet annak a több mint nyolcvan 
honfitársunknak, akiket magyarságukban 
megkérdőjelezve, jogaiktól megfosztva, 
emberségükben porig alázva, kizárólag 
származásuk miatt hurcoltak Ácsról a ha-
lálba, vagy éppen itt végeztek velük. Eljöt-
tünk, hogy végtisztességet adjunk azok-
nak, akiknek hatvanöt éve nevét sem ejtik 
ki, akik meghaltak, mintha soha nem is 
éltek volna... Megemlékező beszédében 
külön kitért arra dr. Petrasovits Anna, hogy 
a vidéki zsidó közösségek egyszerűen el-
tűntek Magyarország térképéről. – Eltűn-
tek a kollektív emlékezetből, az egykori 
házakban mások laknak. A hajdan lüktető 

üzletekben, iskolákban, vallási épületek-
ben még kis tábla sem jelzi az elrabolt élet 
nyomait – fogalmazott a társaság elnöke, 
aki továbbiakban  nyomatékosan hangsú-
lyozta: – A huszonöt évnyi megaláztatás 
és hatvanöt évnyi hallgatás miatt jöttünk 
össze. Kilencven év után kell újraigazíta-
nunk magyar tudatunkat, a nemzeti iden-
titásunkat. 

Több emlékező beszéd is elhangzott, és 
a beszédek közé kiválóan megkoreogra-
fált, gondosan beillesztett műsort hallhat-
tak a jelenlévők három kiváló művésztől: 
Farkas Katalintól, Schwimmer Jánostól és 
Incze Gábor Pétertől, akik szívhez szóló, 
a megemlékezés gondalatait, mondaniva-
lóját versben, prózában, dalban kiválóan 
tolmácsolták. 

Az emlékműsor után az ácsi vasútállo-
más melletti tisztáson felállított emlék-
művet avatták fel, amely Nyári Győző kö-
műves és Katona Jenő kőfaragó mester 
kezemunkáját dícséri. A fekete márvány-
táblán százöt név emlékeztet a holokauszt 
áldozataira... N. Lakics Zsuzsa

A holokausztot nem lehet elfelejteni 
Emlékműavatás és tiszteletteljes megemlékezés az áldozatokról

Deutsch Róbert főrabbi az emlékműavatás ünnepi pillanataiban

Megemlékező beszédet mondott  
dr. Petrasovits Anna

A fókuszban a munkahelyek megőrzé-
se, a munka világa a vidéki térségben 
– a többi között ez a téma is szerepelt 
az előadások között április 30-án a Bar-
tók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 
dísztermében megrendezett konferen-
cián. 

Ezt a rendezvényt a Magyarországi LEA-
DER Közhasznú Egyesület, a Bakonyalja-
Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület, 
a Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egye-

sület és a Vértes–Gerecse Vidékfejlesztési 
Közösség hívta össze. A konferencia címe, 
témája – ami ma nagyon is aktuális – „A 
nemzetközi gazdasági válság hatásainak a 
vidéki térségben történő kommunikációja” 
volt. 

Csányi Józsefnének a város alpolgármes-
terének igazán figyelemfelkeltő, a téma fon-
tosságára lényegesen rávilágító, gondolat-
ébresztő köszöntője után a meghívott – az 
adott területet kiválóan ismerő – szakembe-
rek előadásai következtek, olyan témában, 

mint például milyen segítség nyújtható a 
vállalkozásoknak, részletesen kitértek a 
mikrohitel-programokra. Részletesen hall-
hattak a jelenlévők az aktuális gazdaság-
fejlesztési pályázatokról és egyéb központi 
válságkezelési intézkedésekről. Érdekes 
tájékoztató hangzott el egyebek mellett az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
(ÚMVP) harmadik tengelyére benyújtott 
támogatási kérelmek előzetes helyszíni 
ellenőrzésével és a kérelmek kezelésével 
kapcsolatosan is.  

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

Tóth Trans 
Ács Kft.

34/385-065, 
70/364-6321

A Jókai Mór Általános Iskola tornaterme 
április 18-án este hamisítatlan bálteremmé 
alakult át. Itt rendezték immár a hetedik 
alkalommal a szülők – nevelők bálját, ahol 
közel kétszáz fő szórakozott önfeledten 
kora hajnalig. 

A tornatermet a gyerekek díszítették szí-
nes papírokkkal, készültek virágok, egy-
szóval sokat ügyeskedtek, hogy a terem 
külsőségeiben hangulatos legyen, de be-
segítettek a díszítésben a szülők is. Fontos 
az összefogás és fontos az is, hogy a szü-
lök és a nevelők egy ilyen rendezvény kap-
csán közelebb kerülhetnek egymáshoz. 
Erről külön is beszélt köszöntőjében Nagy 
Ferencné, az iskola igazgatója. Úgy fogal-
mazott, hogy a szülőkkel általában szülői 
értekezleten találkoznak, vagy amikor isko-
lába kísérik csemetéiket, így ez az alkalom 
a legjobb arra, hogy fehér asztal mellett, 
ebben a rohanó világban kötetlen hangu-
latban találkozhassanak. Emellett egy má-

sik lényeges eleme ennek a bálnak, hogy 
ez egy jótékonysági rendezvény, hiszen 
a bevétel az  Ács Jókai Mór Alapítvány a 
Tanulókért számlájára megy és ezúttal is 
százezer forint jött össze. Ez a jegyekből, 
a pártolótagok által befolyt összegből és a 
tombola jegyekből tevődött össze. Az ér-
tékes ajándékokat a helyi vállalkozók aján-
lották fel, illetve a tantestület és a szülők 
jóvoltából tudták összegyűjteni.

Az iskola nevelőtestülete és a Szülői 
Munkaközösség közös szervezésében 
megvalósult bálon részt vett Csöbönyei 
Imre polgármester, Csányi Józsefné alpol-
gármester és a képviselő-testület három 
tagja. Nagyon színvonalas műsort adtak 
az iskola tanulói, de készültek meglepetés 
produkcióval a pedagógusok is, akiknek 
nagy sikere volt a közönség körében. A fi-
nom ételekről és italokról a Szalai Étterem 
és Cukrászda gondoskodott, a talpalávalót 
pedig a Syncron zenekar szolgáltatta.

Nagysikerű szülők - nevelők bálja
a Jókai-iskolában

Az iskola tantestületének tagjai is szórakoztató produkcióval lepték meg a bál 
résztvevőit

Vassné Nyéki Ilona 
festménykiállítása

A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyv-
tár Sméja Galériájában nyílt meg április 
10-én Vassné Nyéki Ilona Színek és fények 
című festménykiállítása, amely sok érdek-
lődőt vonzott.

Bazsóné Nagy Mariann nyitotta meg a 
kiállítást és méltatta az alkotó munkáját, il-
letve magáról a festmények készítőjéről is 
mondott néhány személyes dolgot. Beszélt 
Vassné Nyéki Ilona céltudatosságáról, aki 
határozott és nyitott a világ szépségeire. 
Sméja Miklós volt az, aki meglátta még 
kislány korában a tehetséget benne. Víz-
festményeit pályázatokra küldte, amelye-
ken rendre eredményeket is elért. Amikor 
már férjhez ment, családot alapított csak 
„fejben” volt ideje festeni, ahogy Bazsóné 
Nagy Mariann fogalmazott, de a tájakról, a 
természetről alkotott belső képeket elrak-
tározta. Aztán a beszáradt olajfesték tubu-
sait elővette 1990-ben és azóta vászonra 
viszi a szívében, a fejében felhalmozódó, 
kikívánkozó mondanivalót. Virágcsendéle-
tei, tájképei, életképei formájukkal, színek-
kel, fény-árnyék hatásokkal lenyűgözőek. 
Nagyszerű a virágcsendélet szín és for-
mavilága, illetve valamennyi festményének 
megkapó a hangulata. 

Egyik példaképe Paál László, az erdők, 
a fák festője. Ő ihlette az őszi, a téli és a 
tavaszi táj modern, összefogott ecsetkeze-
lésű, különleges háttérszínű alkotásait. Ácsi 
vonatkozású az Apám udvara című életkép. 
Édesapja udvarát festette meg a szénabog-
lyákkal, kapirgáló aprójószágokkal, ahogyan 
Nyéki Ilona gyermekkorában látta. 

Vassné Nyéki Ilona ácsi származású, aki 
a kiállítás kapcsán örömmel találkozott volt 
osztálytársaival is.

A festőművész ismerősök, osztálytár-
sak gyűrűjében, virágcsokorral

FELHÍVÁS
Felhívjuk a településen földműveléssel foglalkozó gazdák figyelmét az esetle-

ges egészségügyi és környezeti károk elkerülése végett, hogy a vegyszerezési 
szándékukat előre jelezzék a polgármesteri hivatal felé. Az adott területen vég-
zett kezelést pedig táblák segítségével tegyék azt mindenki számára láthatóvá, 
lehetővé téve ezzel a vegyszerhasználat utáni kivárási idő betarthatóságát és 
megvédve a területen dolgozó emberek egészségét, valamint a település méh-
állományát.

Polgármesteri hivatal

RÁKÁSZ GERGELy 
ORGONAKONCERTJE

Június elsején, hétfőn a református 
templomban Encore – Ráadás címmel 
Rákász Gergely orgona-hangversenyére 
kerül sor. A koncert látogatása díjmen-
tes, az adományokat a Kulturális Alapít-
vány javára elfogadják.

Június 21!!! 
Városi vigasságok

Második alkalommal kerül megrende-
zésre, ezúttal vasárnap az Ácsi Városi 
Vigasságok Ifjúsági Fesztivál és Szent 
Iván Éji Karnevál.
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Egyszerűen csak mentősöknek hívjuk 
azokat, akik a beteg embereket elszállítják 
és bele sem gondolunk, hogy milyen felelős-
ségteljes, gyakran veszélyes munkát vállal a 
szirénázó autóban ülő ápolói személyzet. 

Azok tudnak igazán többet mesélni, akik 
valamilyen szerencsétlenség, akár  otthoni 
rosszullét, avagy szívinfarktus miatt szorul-

nak rá a mentő segítségére. Az abban ülő 
szakápolók, mentőorvosok kezében van 
az életük, hiszen rajtuk múlik, hogy meny-
nyire szakszerű és gyors ellátásban része-
sítik a beteget, mire beérnek a kórházba. 
Az pedig szintén kardinális kérdés ebben 
az esetben, hogy milyen gyorsan érnek ki a 
mentővel az adott címre. 

Az ácsi Pataki Lajos a komáromi Selye 
János Kórházhoz tartozó mentőállomáson 

harminchét évet töltött el,  ő aztán igazán 
megtapasztalta a több mint három évtize-
den keresztül ennek a szakmának minden 
oldalát. 

Közel négy hónapja már, hogy az utolsó 
műszakot is letudta, elköszönt kollégáitól 
és nyugdíjba vonult. Nem rezzen össze 
többé, ha megcsörren a telefon, hiszen 

számára az már nem a mentőállomásra 
beérkező riasztást, sürgős hívást jelez. 

Amit elmesélt erről a harminchét évről, azt 
lehetetlen egy cikkben visszaadni. Úgy fo-
galmazott összességében, hogy tartalmas, 
szép éveket töltött el, sok mindent látott 
és megélt, cipelt nagyon kövér betegeket 
emeletről le, emeletre fel,  zuhant le harci 
repülőgép közvetlen mellettük, felrobbant 
tartály mellől kellett embereket kimenteni, 

és arra mindenkor szívesen gondol, ha éle-
teket mentettek meg a gyors és szakszerű 
ellátásnak köszönhetően. Ezek voltak a szép 
emlékek, de nagyon szívesen mesélt arról is, 
hogy 117 szülésnél „bábáskodott”, amikor 
a szülőanya intézeten kívül, mentőautóban, 
vagy a lakáson hozta világra gyermekét. Na-
gyon sokat kellett ahhoz tanulnia, képeznie 
magát, hogy biztonsággal kezelje azokat az 
eseteket, amelyeknél a sürgős ellátás men-
tette meg a beteg életét. Egyet nem tud soha 
elfelejteni: a halált. – A haláleseteket soha 
nem lehet feldolgozni – hangsúlyozta Pataki 
Lajos, aki kénytelen volt megedződni a sok 
tragédia láttán. Egy eset különösen megráz-
ta és a mai napig maga előtt látja a jelene-
tet: egy súlyos közúti balesethez riasztották 
őket. Amikor odaértek, a látvány hátborzon-
gató volt. A kocsi eleje szinte felnyársalta az 
első két ülés utasát. Aztán amikor kiszedték 
őket a tűzoltók segítségével, akkor látott 
meg a hátsó ülésen hat apró lábat. A három 
kisgyermek holttestét is ki kellett emelni a 
gépkocsiból... – Borzalmas, amikor nem tu-
dunk segíteni – tette hozzá és az a stressz, 
ami ilyenkor ér bennünket az leírhatatlan. 

Pataki Lajos ezt a munkát a szó igazi ér-
telmében hivatásának tekintette, így is vé-
gezte a munkáját harminchét éven keresz-
tül, mert mint mondta, nem az anyagi javak 
tartották ilyen hosszú ideig ezen a pályán: 
az egészségügyben dolgozók nem voltak 
és most sincsenek megfizetve. (1972-ben 
1250 forint volt a fizetése és 310 órát volt 
kötelező ledolgozni egy hónapban).

 Ma már nyugdíjasként nyugodtabb, 
stresszmentes életet élhet és hódolhat 
kedvenc hobbijának: a horgászásnak és a 
kertészkedésnek.  N. L. Zs.

Pataki Lajos

„A haláleseteket soha nem lehet feldolgozni”

A környék településeinek 
programjai

Május 15.: Kisvakond világkörü-
li útja – mesejáték, Almásfüzitő, tel.: 
30/298-3070

Május 17.: Jaguár-találkozó, Komá-
rom, Monostori erőd, tel.: 30/438-4017

Május 1�.: Nordic Walking, Komá-
rom, Czibor Zoltán Sporttelep, tel.: 
30/348-3234

Május 23.: Drakula – musicalpre-
mier, Komárom, Fedeles Lovarda, tel.: 
30/494-8580

Május 25-ig: „Élő népviselet Izsán 
2007-ben” Sámson Enikő fotókiállítá-
sa, Komárom-Szőny, tel.: 34/540-288

Május 29-30.: Füzitői Napok, Almás-
füzitő, tel.: 30/298-3070

Május 31.: Gyereknap a gyógyfür-
dőben, Komárom, gyógyfürdő, tel.: 
34/342-208, 34/342-551

Május 31.: Hősök vasárnapja, Mo-
csa, tel.: 34/349-511

Tervezett városi programok
 

II. Czupy Imre Sakk Emlékverseny Május 23. Jókai-iskola Kinizsi sakk szakosztály
Református Egyház alkotmányának 
megünneplése Május 24. református templom református egyház 

Iskola a természetben Május 25-29. Jókai-iskola 
Duna-part Jókai-iskola

Gyereknap Május 29. Gárdonyi-iskola Gárdonyi-iskola

Gyereknap Május 30. Tagóvoda 
Központi Óvoda

Tagóvoda 
Központi Óvoda

Évzáró műsor Május 29. Tagóvoda Tagóvoda
Évzáró műsor Május 29.-30. Központi Óvoda Központi Óvoda
Gyereknap Május 31. Bakancsos Klub
Konfirmáció Május 31. református templom református egyház
Rákász Gergely orgonahangversenye Június 1. református templom református egyház 
Gyereknap Június 2. Jókai-iskola Jókai-iskola
Májfa-döntő bál Június 6. Ács Városért Társaság
Ballagás Június 12. Gárdonyi-iskola Gárdonyi-iskola

Horgásznap Június 13. Malom-tó Ács és Vidéke 
Horgászegyesület

Tanévzáró istentisztelet Június 14. református templom református egyház 

A rendezők a változtatás jogát fenntartják.
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A Pénzásási Nyugdíjas Klub április 4-re, 
a fenti címmel gasztronómiai fesztivált 
hirdetett. A környékbeli településekről a 
tárkányiak, a kocsiak és a nagyigmán-
diak fogadták el a meghívást, a ven-
déglátó pénzásásiak és a városi klub 
nyugdíjasai mellett. Imhofné Vincze 
Zsuzsanna, a Pénzásási Nyugdíjas Klub 
vezetője a rendezvény kiírásakor hang-
súlyozta, hogy nem versenyt képzelt 
el, hanem a régi, hagyományos ételek 
bemutatóját. 

Zsűrinek a tatabányai kereskedelmi 
szakközépiskola tanárát, Szabó Józsefet 
és az Ács Városért Társaság elnökét, dr. 
Petrasovits Annát kérték fel. Mondhat-
nánk, hogy nehéz dolga volt a zsűrinek, 
de szerencséjükre nem kellett döntést hoz-
niuk. Szakmailag megdícsérték a szorgos 
asszonyokat, hogy ízletes és mutatós éte-
leket készítettek. Hagyományos ételekből 
nem volt hiány, találkozhattunk vakarccsal, 
kukoricakásával, dödöllével, savanyútojás-
sal, lisztgombóccal, puliszkával, prószával, 
kattanccsal, ciberével.  

Minden településnek megvan a sajátos 
étke, melyeket mindenki végigkóstolhatott. 
Másrészről a találkozó kiváló bemutatko-
zási, ismerkedési alkalom volt a szomszé-

dos kluboknak, és magában hordozta a 
szorosabb kapcsolat kialakításának lehe-
tőségét is. Felmerült, hogy a jövőben kö-
zös rendezvényeket is szerveznek majd a 
nyugdíjas klubok.

A pénzásásiak nagy izgalommal készül-
tek a fesztiválra, minden meghívott csapat-
nak ajándékkal kedveskedtek; klubfoglal-
kozásukon húsvéti tojásfát készítettek. 

A kóstolók után dalra fakadtak, a klub-
tagok nótákkal szórakoztatták egymást, 
jókedvűen, jó hangulatban fejeződött be a 
vendégség.

A klubok ígéretet tettek, hogy jövőre is 
megszervezik a fesztivált, és a régi recep-
teket összegyűjtik a jövő generációi szá-
mára, hiszen sokan nem is ismerik ezeket 
a finom, hagyományos ételeket.

Hodosi Anikó 

A mikrochip 
és az állatútlevél jelentősége

A mikrochip az állatok egyedi megjelö-
lésére szolgál. Ha a tulajdonos állatának 
állatútlevelet szeretne kiállítani, olvasható 
tetoválás hiányában kötelező a mikrochip 
behelyezése. A tetoválás 2012-ig fogadha-
tó el a chip helyettesítésére, de 2005-től az 
összes Magyarországon született MEOE 
által törzskönyvezett fajtatiszta kölyökku-
tyának a MEOE előírja a chipezést.

Állatútlevél nélkül is meg lehet jelöltetni 
állatunkat chippel, melynek behelyezését 
az engedéllyel rendelkező állatorvos a tu-
lajdonos kérésére elvégzi.

A mikrochipet a nyak bőre alá a bal oldal-
ra helyezzük be egy egyszer használatos 
tű segítségével. Utána a száma alapján, 
leolvasó segítségével bármikor beazono-
sítható majd.

A chip behelyezését követően az állat és 
tulajdonosa felkerül egy internetes nyilván-
tartó rendszerbe, így ha az állat elveszne, és 
valahol rátalálnak, a chipszám alapján köny-
nyen visszakereshető majd a tulajdonos.

Kutyáknak, macskáknak és görényeknek 
az EU-n belüli utazáshoz kötelező állatútle-
vél használata. Az állatútlevelet engedéllyel 
rendelkező állatorvos állíthatja ki, melyhez 
az állatnak tetoválással, vagy mikrochippel 
kell rendelkeznie. Ha ez megvan, és az állat 
veszettség elleni oltását is megkapta, a tu-
lajdonos az útlevelet a rendelőben azonnal 
kézhez kapja.

Az állatútlevél a veszettség oltás lejártáig 
érvényes, de ez az érvényesség automatiku-
san meghosszabbodik, amint az állat a kö-
vetkező évi veszettség oltását megkapta.

Az útlevél kiállításával egy időben meg-
történik a tulajdonos és állata internetes 
regisztrációja is.

(forrás: okavango.hu)

Nagy ízvadászat nagyanyáink receptjeiből

Ahogy azt már az előző cikkben is emlí-
tettük, jó 2008-as évet zártunk. 

Mint a vállalatcsoport legnagyobb gyá-
ra, a Hartmann Hungary is nagyban hoz-
zájárult ehhez.

Befejeződött a gyár bővítése, ideje a 
folyamatokra koncentrálnunk, növelnünk 
kell a hatékonyságunkat, és szemmel kell 
tartani a termékeink minőségét, vevőink 
megelégedettségére. Emellett a növekvő 
környezettudatosság trendjeit folyama-
tosan követjük. Következő lépésként a 
jövőben az innováció és termékfejlesztés 
eszközeivel kívánjuk a jövedelmezőség 
növelésének lehetőségeit feltérképezni. 
Fentieket összehangoljuk profitabilitási 
célkitűzéseinkkel. 

A nyár közeledtével, az évnek abba a 

szakaszába érünk, mely számunkra az 
„alacsony” szezont jelenti. Ebben a peri-
ódusban elérkezik a gépek és az épüle-
teink karbantartásának ideje. Most első-
sorban erre az időszakra készülünk, erre 
koncentrálunk. 

Év végén, karácsony felé közeledve, 
egészen a húsvéti időszakig tipikusan 
„magas”, míg az ezt követő és a nyári 
időszak „alacsony” szezonnak számít. Az 
üzletág természetes ingadozásához iga-
zítjuk a kapacitásunkat is.

Az előző újságcikkben tett ígéretnek 
megfelelően, tájékoztatjuk Önöket, hogy 
lezárult az új ügyvezető igazgató keresési 
folyamata. 

Örömmel mutatjuk be őt a következő 
számban! P. E.

Az élet megy tovább… 
a Hartmann-nál

Figyelemfelhívás
Európai SORS-TÁRSAK
Közhasznú Egyesülete

A Lakásmaffia Áldozatainak
Érdekképviseleti Szervezete.
Elérhetőségeink:
1086 Budapest, Dobozi út 7-9. Fsz 3.
Telefon/ üzenetrögzítő/ fax.:
06-1-210-7525; 06-1-210-7021
06-30-924-3183

Internet: www.sors-tarsak.hu
e-mail: sorstarsak@freemail.hu

Az egyesület célja: A szabadság, az 
emberi méltóság, az esélyegyenlőség, 
a tulajdonhoz való jog, az ingatlanjaik-
tól, értékeiktől különféle jogsértő módon 
megfosztottak, a hajléktalanná válás, a 
lecsúszás veszélyétől, valamint ennek szá-
mos következményeinek megelőzése, az 
értékeink, az otthonunk, a környezetünk 
megőrzése, és az érdekérvényesítés lett 
vállalt feladatunk.
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Nyugodjanak békében

NAGy ISTVÁN (1927-2009)
DECSI Zoltán (1929-2009)

FARKAS Gábor (1952-2009)
HALOVICS Jánosné 

sz.: Lembe Mária (193�-2009)
LőRINCZ Gáspárné

sz.: Tokár Erzsébet (192�-2009)
SZABó Józsefné

sz.: Runyai Teréz (1924-2009)
HORVÁTH Antalné

sz.: Lippai Gizella (192�-2009)

Köszönet a segítségért!
Ezúton szeretném megköszönni a segítséget, amit kaptam. Őszintén szólva gondolni 

sem mertem ekkora összefogásra: nem csak anyagi segítséget, hanem nagyon sok jó 
tanácsot és bíztatást kaptam, melyek nagyon sokat jelentettek nekem. Félévi záróvizs-
gáimat letettem: négyes átlaggal zártam. Sajnos a matek, fizika és kémia nagyon nehéz 
volt, hiszen magánúton, egyéni felkészüléssel nehezebb, mintha ott lennék az órákon. 
A többi tantárgy nem okozott problémát.

 Állapotom dr. Szabó Ferenc természetgyógyásznak és szakembereinek köszönhe-
tően javul, de diagnózist egyelőre Ő sem tudott felállítani. 

Az alapítványra befizetett összeg tette lehetővé, hogy továbbra is autóval járjunk Szé-
kesfehérvárra és Budapestre kezelésekre. Nagyon sokba kerül a szigorú diéta, a különbö-
ző cseppek és készítmények. Ezeknek köszönhetően a javulás bíztató jeleit tapasztalom 
magamon. Ez egy tünetmentes állapot kezdete, amit biorezonanciális készülékkel értek el. 

Mivel a betegségem okát nem sikerült tisztázni Magyarországon, ezért időpontot kértünk 
egy németországi klinikától, melynek főorvosával már egy éve felvettük a kapcsolatot.

Bár nagyon sokan segítettek és támogattak kisebb-nagyobb összeggel, a folyamatos 
kezelés sokat fel is emésztett az elmúlt hónapokban. Mindenképpen el kellett jutnom 
erre a gyógyulási szintre, hogy el tudjunk indulni a külföldi klinika irányába.

A számlán jelenleg 250.000 Ft van, ami nem elegendő a külföldi gyógyítás megkez-
déséhez sem. Ezért kérek tisztelettel minden jó szándékú és segítőkész embert, hogy 
lehetőségeihez képest továbbra is támogassa gyógyíttatásomat.

Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek. Tisztelettel:  Nemes Attila

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
Előfizetési díj: 1200 Ft/év. Előfizethető az utcafelelősöknél. 

Hirdetésfelvétel: Bartók Béla Művelődési Ház
Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg 

és nem küldünk vissza!
OM 163/307/2009

Labdarúgás
Közönségszórakoztató, 
gólzáporos győzelem

Ácsi Kinizsi SC - Vértestolna SE 
9-1 (4-1)

Ács: Dobai – Vörös, Somogyi, Kiss A., 
Rusznyák (Kovarek) – Németh B. (Lami), 
Kelemen, Tóth, Mészáros (Németh L.) – Kó-
ródi, Török (Halász). Játékos-edző: Karvaj 
Imre. Sárga lap: Kóródi. Gól: Kelemen 2, 
Tóth 2, Kóródi 2, Török, Vörös, Halász. Jó: 
az egész csapat

A tavaszi 19. forduló mérkőzésén az ed-
digi legjobb játékát nyújtotta a hazai csa-
pat. A 4. perctől beindult a gólgyártás, és a 
félidőre már magabiztos vezetéshez jutot-
tak. A második félidőben is nagy kedvvel 
játszott a csapat, és újabb öt góllal terhelte 
meg az ellenfél hálóját. 

Karvaj Imre: – Közönségszórakoztató 
mérkőzés volt.

Ifi: Ács – Vértestolna 5-0 Gól: Farkas 2, 
Kelemen 2, Papp

NEHEZEN KIVÍVOTT GyőZELEM
Vértesszőlős SE - Ácsi Kinizsi SC 

1-2 (1-1)
Ács: Dobai – Vörös, Somogyi, Kiss, Ke-

lemen – Rusznyák, Németh B., Mészáros, 
Tóth – Kóródi, Halász (Kovarek). Játékos-
edző: Karvaj Imre. Gól: Kelemen, Tóth. Jó: 
Somogyi. Sárga lap: Halász, Tóth, Kiss 

Az ácsi csapat nehezen lendült játékba, 
míg a második oldalon már a 7. percben 
megszerezte a vezetést a hazai gárda. A 
12. percben megérkezett a válasz a ven-
dégek részéről, amikor egy szép támadás 
végén Kelemen egyenlített. A szünetig ki-
egyenlített játék folyt a pályán. A második 
félidő 57. percében Tóth lövése a kapufán 
csattant, viszont a 65. percben jól eltalált 
lövéssel vezetést szerzett Tóth a Kinizsi-
nek. A 82. percben ismét Tóth került nagy 
helyzetbe, de lövése mellé szállt. 

Karvaj Imre: – Csak a győzelemnek örül-
hetünk.

ISMÉT GóLZÁPOROS GyőZELEM
Ácsi Kinizsi SC – Ászári KSE 7-1 (3-1)
Ács: Dobai – Vörös – Somogyi, Kiss (Né-

meth L.), Tóth – Rusznyák (Kovarek), Né-
meth B., Mészáros (Király), Kelemen (Ódor) 
– Kóródi, Török (Lami). Játékos-edző: Kar-
vaj Imre. Gól: Kóródi 3, Tóth 3, Ódor. Jók: 
az egész csapat, ill. Tóth András, a mezőny 
legjobbja. Sárga lap: Kiss. Kiállítás: Kó-
ródi

A nagykülönbségű győzelem mellett még  
több gólhelyzet kihasználatlanul maradt. 
Kár, hogy a mérkőzés végén „kakaskodá-
sért” a háromgólos Kóródi kiállítatta ma-
gát. 

Karvaj Imre: – Gratulálok a csapatnak. 
Remélem, hogy menetelünk tovább. 

Játék nélkül: Tarján – Ácsi Kinizsi SC 
0-3 

A Tarján csapatát a megyei labdarúgó 
szövetség kizárta a bajnokságból.

Hoczek József 

Bizonyára friss még mindig az élmény, 
pedig már májust írunk – így gondolja az 
a 48 fős csapat, akik februárban a szlo-
vákiai Ziarában sítáborban vettek részt. 

Ha most olvassák ezeket a sorokat, biz-
tosan újra végigondolják azokat a csodás 
napokat, amelyeket a festőien szép hóföd-
te csúcsokon átéltek. A sítáborban a Gár-
donyi Géza Általános Iskola és Szakiskola, 

valamint a komáromi Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola tanulói vettek részt és az idén 
is Both András testnevelő tanár végezte a 
szervezőmunkát. Héreginé Nagy Márta, a 

Gárdonyi iskola tanárától megtudtuk, hogy 
a szállásukhoz közeli dolinkai sípályán is-
merkedtek a gyönyörű téli sporttal, a síe-
léssel, – síoktatóval – illetve a gyakorlot-
tabbak ott fejleszthették tovább tudásukat. 
A síelés mellett kiváló programokról is gon-
doskodtak a szervezők. Volt filmvetítés, hó-
szobrász-verseny, gyalogtúra a meseszép 
hegyvidéki tájakon. Izgalmas síversennyel 
zárult a tábor: kezdő, haladó és szuperha-

ladó kategóriákban indultak a versenyzők. 
Az utolsó délutánt a gyönyörű hóesésben 
szabad síeléssel töltötték – tájékoztatott 
Héreginé Nagy Márta.

Felejthetetlen élmény a szlovákiai Ziarában

A csapat nagyon jól érezte magát, sok élménnyel gazdagodott
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Sakk
Megyei bajnok 
az Ácsi Kinizsi SC

Szőnyi Lajos, az Ácsi Kinizsi SC sakk 
szakosztályának vezetője joggal büszke a 
csapatra, hiszen egy kiváló bajnoki menete-
lés után megnyerte a megyei bajnokságot, a 
csoport legjobbjait is maga mögé utasítva. 

A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE:
1. Ácsi Kinizsi SC 55,5 pont
2. Naszály SE I. 55,0 pont
3. Zoltek SE 53,5 pont
4. Sakkbarátok SE II. 45,5 pont
5. Naszály SE II. 41,0 pont
6. Komárom 31,0 pont
7. Turul SE Tb. 25,5 pont
8. Almásfüzitő 23,0 pont
9. Vértesi Erőmű Tb. 22,0 pont
Az Ácsi Kinizsi SC legjobb pontszerzői: 
Papp András (ifi ) 8 mérkőzésből 8,0 pont, 
Sipos István 5 mérkőzésből 5,0 pont, dr. 
Zalán János 8 mérkőzésből 5,0 pont, Mun-
kácsy István 7 mérkőzésből 4,5 pont. A bajnokságot megnyert sikeres sakkcsapat

A volt NB I. B-s csapat 
otthonában nyertek

Várpalota DSE UNIO – Ácsi Kinizsi SC 
2�-29 (10-15)

Ács: Szigeti – PAPP (11/5), Pars (5), BÁR-
DOSI (5/2), Pék, Hajdú (5), Nagy T. (2). Csere: 
Bedi (kapus), Somogyi, Kiss, Süveg, Pfújd, 
Janes (1), Csuka. Edző: Jámbor Vilmos 

Két hét pihenő után – nem volt  bajnoki 
forduló az ünnepek miatt – léptek pályára a 
Kinizsi játékosai. Jól használták ki  az időt, 
hiszen két edzőmeccset is játszottak a Pá-
pával ez idő alatt. Jól felkészültek a Várpalo-
tából is, akikről lehet tudni, hogy a 3-2-1-es 
nyitott védekezés az egyik „harci fegyverük”. 
Jól megoldották a vendégek ezt a feladatot, 
a Bárdosi-Pék tengely jól működött. A Kinizsi 
taktikus, jó játékának  és formás góljainak kö-
szönhetően  megnyugtató,  ötgólos vezetés-
sel fordulhattak. A második félidőt is nagyon 
jól kezdte a Jámbor-legénység, Papp, Bár-
dosi, Hajdú remek találataival a 40. percben 
már tízgólos előnyhöz  jutottak a vendégek. 
Ezután érthetetlen módon megtört a lendü-
let, a rossz bejátszásokból leindították a Ki-
nizsit, fokozatosan faragtak le hátrányukból 
,és a meccs 55. percében feljött a Várpalota 
egy gólra. Így a vendégek számára megfe-
szített és idegölő végjátékban nagyon kellett 
összpontosítani, hogy megtartsák minimá-
lis előnyüket. A két bajnoki pontnak azért is 
komoly súlya van, hiszen a Várpalota tavaly 
még az NB I. B-ben játszott. 

jÁmBOr vILmOS: – A második félidőben öt-
lettelenné vált a támadójátékunk, ami miatt 
majdnem elherdáltuk tízgólos előnyünket. 

Ácsi Kinizsi SC - Komáromi AC 
Foxconn 27-32 (14-1�)

Ács: Szigeti – PAPP ((11), BÁRDOSI (8), 
Pék, Kiss (1), Hajdú (1), Nagy T. Csere: 
Bedi (kapus), Pars (2), Somogyi (1), Pfújd, 
Janes (1), Süveg (2), Csuka. Edző: Jámbor 
Vilmos

A két szomszédvár találkozója mindig is 
nagy érdeklődésre tart számot. Az is biz-
tos, ha bevallják, ha nem a csapatok, ez 

minden esetben presztízs meccs. A két 
alakulat játékosai nagyon jól ismerik egy-
mást, hiszen közülük többen is vannak, 
akik mindkét klubnál megfordultak. Nagy 
iramban indult  a találkozó, és a nagy kap-
kodásban a hazaiak hibáztak többet, zic-
cerek maradtak ki, míg  a másik oldalon a 
rutinos Komárom szépen el tudott húzni. 
A félidő közepétől azonban magára talált 

az ácsi gárda, azt nyújtották, amit tudnak 
és kezdtek szépen felzárkózni, taktikusan, 
ügyesen szervezték támadásaikat, és egy-
két gólra megközelítették a vendégeket.

A szünet után felülkerekedtek a házigaz-
dák ellenfelükön és ebben különösen élen 
járt Papp és Bárdosi. A 40. percben aztán 
ki is egyenlítettek, de a maguk javára nem 
tudták fordítani az eredményt, mert ekkor 
emberhátrányba kerültek, és ezt a Komá-
rom ügyesen kihasználta. Nagyobb sebes-

ségre kapcsolt, a gólzsákok remekeltek, 
jó volt a kapusteljesítmény, fegyelmezett, 
bravúros támadójátékuknak köszönhetően 
olyan előnyre tettek szert, amit a Kinizsinek 
már a végjátékban nem sikerült behozni.

jÁmBOr vILmOS: – Az első félidő elején ki-
hagyott ziccerek, a második játékrész elején 
pedig a sorozatos kiállítások miatt kerültünk 
hátrányba.

Kézilabda

A rangadón a vendégeké lett a két pont

Szigeti kapusnak voltak ügyes védései, de a komáromi rohamok ellen nem mindig 
sikerült a bravúr

Nyári füves, kispályás labdarúgó-baj-
nokság indul június 29-től, 18 órától a 
Kinizsi sporttelepen. Jelentkezni lehet jú-
nius 7-ig a városi sportcsarnokban, Csa-
bainé Horváth Csillánál, 20/526-9767 
vagy a 34/386-021-es telefonszámon. 
Nevezési díj: 12 000 Ft.



Egy kis nosztalgiázásra invitálta  az 
Ácsi Kinizsi SC volt NB III-as labda-
rúgóit a Napsugár Pizzériába Csuka 
László, aki akkor a szakosztályvezető 
volt a csapatnál. 

Ahogy érkeztek egymás után a játéko-
sok április 10-én este hét órakor a pizzé-
riába, úgy emelkedett a hangulat. Nagyon 
megörültek egymásnak, aztán megérke-
zett Hannich Péter, akinek mára össze-
forrt a neve a sikercsapattal. Volt öröm, 
elérzékenyülés és bizonyára pillanatok 
alatt mindenki lelkében lejátszódott az a 
felejthetetlen  időszak, amikor szárnyaltak 
a magasabb osztályban és joggal voltak a 
település megbecsült sportolói. Ezért ők 
maguk tettek természetesen  a legtöbbet. 
Tehetséges, jó képességű játékosállomány  
verbuválódott össze,  de ott voltak a segí-
tőik, a vezetőség, akik akkor egy ember-
ként nagy összefogással tettek meg min-
dent a sikerért.  

2003/2004-ben megnyerte a megyei 
bajnokságot a Kinizsi labdarúgócsapata. 
Volt öröm, ujjongás és zöld utat kaptak az 

NB III-ba. A 2004/2205-ös év bizonyára 
pirosbetűs ünnepként fog bekerülni Ács 
város sporttörténelmébe, mert ha vissza-
tekintünk a régmúltba, az Ácsi Kinizsi SC 
labadrúgócsapata úgy húszévenként ért 

fel ebbe az osztályba és töltött ott egy baj-
noki évet. 

A Napsugár Pizzériában a  nosztalgia-ta-
lálkozón aztán előkerültek a legjobb törté-
netek, a legérdekesebb és legfontosabb, 
emlékezetes mérkőzések, és sztoriztak a 
fi úk. Egyébként Hannich Péter ötlete volt, 
hogy jöjjön össze a nagy csapat és ezt már 
első alkalommal meg is tették. Hannich 
Péter úgy fogalmazott, hogy sportéletének 
egyik legszebb időszaka Ácshoz köthető. 
Nagyon szerette a csapatot, becsülte és 
tisztelte a játékosokat és bizonyára ők is 
tűzbe mentek volna az edzőjükért. Az NB III-
ban két évet játszott a Kinizsi. Amikor felju-
tottak, akkor Marosi László volt az edzőjük, 
szakosztályvezető Márkus Béla és nagyon 
jól szerepeltek: a nyocadik helyen zárták 
az évet.  A következő évben Marosi László 
nem vállalta az edzői teendőket, és fél évig 

Gyurenka István ült a kispadon. Miután ő 
elment Tatára, Hannich Péterrel, az egyko-
ri kiváló játékossal tárgyalt az elnökség és 
ő vállalta a csapat vezetését. Innen már a 
szó igazi értelmében diadalmenetről, siker-
sorozatról  lehet beszélni. Ekkor a szakosz-
tályvezetői teendőket Csuka László látta el, 
a technikai vezető Péntek Kálmán és Csere 
Rudolf volt, a szertáros pedig Szabó Sán-
dor, az utánpótlás szakágvezető Németh 
Gyula és a gyúró Gróf Imre.

A második évben a Hannich Péter vezette 
ácsi alakulat már a hatodik helyen állt, há-
rom pontra az áhított dobogótól. Ez nagy 
fegyvertény volt rendkívül sok néző látoga-
tott ki a Kinizsi meccseire. Nem csak ácsi 
szurkolókkal telt meg a pálya széle, nagyon 
sokan eljöttek Komáromból és a környékbe-
li településekről is, hogy jó meccseket lás-
sanak. A csapatról is szólni kell, akik hétről 
hétre szép eredményeket hoztak, maximá-
lisan kiszolgálták a közönséget, de emellett 
olyan egység kovácsolódott össze, amely 
példaértékű lehet bármelyik egyesületnél. 
Aztán 2005. tavaszán az ötödik meccs után 
elment Hannich Péter, mivel a Gyirmóttól 
olyan kecsegtető ajánlatot kapott, amelyet 
nem lehetett nem elfogadni. A Horváth Dé-
nes-Füzi Géza edzői páros váltotta a kispa-
don Hannichot, akik méltó utódai voltak az 
előző edzőnek. Hiába végeztek a hatodik 
helyen, három ponttal lemaradva a harmadik 
helytől, az anyagi helyzet nem engedte meg, 
hogy folytassák az NB III-at. A játékosok ezt 
nagyon nehezen élték meg, szétment a csa-
pat és a megye első osztályába sorolták a 
Kinizsit vissza. Ez a  története a labdarúgó 
csapat rövid fénykorának, amely az NB III-
ra datálódik. A nosztalgia esten a fi úk már 
csak a szépre emlékezve nagyon jól érezték 
magukat és megígérték egymásnak, hogy 
jövőre újra találkoznak és sztorizgatnak. 

Játékosok: Valakovics T., Gucsi T., ifj. 
Ifcsics L., Németh B., Kozenkow T., Varga 
N., Purgel Z., Vörös R., Musitz B., Schmidt-
mayer P., Tőcsér Gy., Margl A., Csáki Cs., 
Pankotai Z., Unger Z., Bányai T., Laposa 
G., ifj. Han nich P., Kovács K., Csebik Z., 
Matics Gy. Játékosok voltak még: Bog-
nár I., Bokréta J., Somogyi G., Józsa M., 
Józsa S., Szabó A., Palakovics S. Kóródi 
L. Varga A., Halász N.  N. Lakics Zsuzsa

Labdarúgás

Volt egyszer egy nagy csapat...

Hannich, Horváth és Füzi trénerek is jól érezték magukat a nosztalgia esten
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Ülést tartott a Kinizsi SC elnöksége áp-
rilis 20-án.  Az ülést Soós István elnök 
nyitotta meg, aki közölte a jelenlévőkkel, 
hogy a Hartmann Kft.-nél bekövetkezett 
változástól függetlenül, amennyiben bi-
zalmat kap, az elnöki teendőket továbbra 
is ellátja. Csöbönyei Imre polgármester az 
elnökség nevében biztosította az elnök-
ség tagjai részéről a támogatást és kérte, 
hogy az elnöki posztot továbbra is lássa 
el. Kovács János, az egyesület elnöke ezt 

követően beszélt a klub jelenlegi és vár-
ható anyagi helyzetéről. Elmondta, hogy a 
2009-es évben a Kinizsi SC-nek 10,4 mil-
lió forintból kell gazdálkodnia. 

Soós István elnök bejelenetette, hogy az 
ügyvezető elnökkel és a város polgármes-
terével további egyeztető tárgyalásokat 
folytatnak a működés anyagi feltételeinek 
biztosításáról. Ezt követően a szakosz-
tályvezetők tájékoztatást adtak az eddigi 
munkájukról, a szakosztály eredményeiről 

és a további lehetőségekről. Metka Antal-
né bejelentette, hogy a bajnokság végén 
befejezi edzői tevékenységét a női kézilab-
dacsapatnál. Tóth Győző arról számolt be, 
hogy a férfi  kézilabdacsapatnak valószínű, 
meglesz a bronzérem.

Hoczek József az utánpótlás csapatok-
ról beszélt: kiemelte, hogy ismét edzővál-
tást kell végrehajtani a NUPI-s csoportok-
nál, ahol három edző kezd foglalalkozni a 
csapatokkal.  Hoczek József

Továbbra is Soós István a Kinizsi SC elnöke


