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A kínálatból
– Önkormányzati híradó 2. oldal
–  Interjú Csöbönyei Imre  

polgármesterrel 3. oldal
–  II. Ácsi Vigasságok 4. oldal
–  Pályázati felhívás 4. oldal
–  Beszélgetés a városi nap  

főszervezőjével 5. oldal
–  Az édesanyákat köszöntötték  

a Jókai-iskolában 6. oldal
–  A gárdonyis Péntek József 

harmadik helye 6. oldal
–  44 millió forint az oktatás 

szakmai megújulására 7. oldal
–  Örökölhető a magas  

vérnyomás 8. oldal
–  Tájékoztató  

az útvonalengedélyről 9. oldal
–  Sport: labdarúgás, kézilabda, 

sakk, lövészet 10–12. oldal A Komárom-Esztergom Megyei Köz-
gyűlés Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi 
Bizottságának jóvoltából immáron 
kilencedik alkalommal került meg-
rendezésre a Komárom-Esztergom 
megyei Nemzetiségi Gyermekegyüt-
tesek Találkozója május 9-én, amely-
nek ebben az évben Ács városa adott 
otthont.

Zsúfolásig megtelt a városi sportcsarnok 
az ünnepi műsorra meghívott vendégekkel  
és a szebbnél szebb, színes ruhákba öltözött 
fellépőkkel, akik markánsan megjelenítették 
féltve őrzött hagyományaikat, helyi kultúráju-
kat a színvonalas, szórakoztató műsorukkal. 

Részt vett a rangos eseményen dr. Völner 
Pál, a megyei közgyűlés elnöke, a szlovák,  
a német, a cigány kisebbségi önkormány-
zatok elnökei, a megye több településének 
polgármesterei és Ács város képviselő-
testületének tagjai. 

Ács Város Önkormányzata, valamint Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzata nevében 
köszöntötte a megjelenteket Csöbönyei Imre 
polgármester, aki ünnepi beszédében a töb-
bi között így fogalmazott: – Úgy gondolom, a 
mai találkozó fő üzenete egymás megismeré-
se, amely egymás kultúrájának az ismeretét 
is jelenti. A kultúra az, amely megtartó erőt 
ad, amely megmutatja, hogy kik vagyunk, 
honnan jöttünk és azt is, hogy hová tartunk.

(Folytatás a 6. oldalon) 

IX. Nemzetiségi Gyermekegyüttesek Találkozója 

A nemzetiségek színes kultúrája, 
hagyományai elevenedtek meg 

Tolsztoj, a nagy orosz író műveiben oly-
kor valódi bölcseleti kérdéseket is felve-
tett. Egyik művében egy királyról szól, aki 
egy remetét keresett fel, hogy nála néhány 
kérdésre választ kapjon. Az első kérdés 
így hangzott: Melyik életem legfonto-
sabb pillanata? Az egyik ember azt állítja: 
– A legfontosabb pillanat az volt, amikor 
megszülettem, megláttam a napvilágot és 
megkezdődött az életem ezen a földön. A 
másik szerint: – A legfontosabb pillanat a 
keresztelésem volt, mert akkor lettem Isten 
gyermeke és születtem újjá az örök életre. 
A harmadik azt mondja: – Számomra az el-
sőáldozás a legfontosabb, mert magamhoz 
vehettem Jézus Krisztust, az élet kenyerét. 
Azóta is a legfontosabb pillanat számomra, 
amikor áldozáskor egyesülök az Úrral. 

És sorakoznak a többiek, akik azt vá-
laszolják, hogy életük legfontosabb pil-
lanata második megtérésük, vagy az 
élet fontosabb eseményei. Mint például 
az érettségi vizsga, a diploma elérése, 
a mestervizsga elnyerése, egy nagy ba-
rátság megkötése, életük párjának meg-
ismerése, esküvőjük napja, a halál pilla-
nata, mert attól függ minden. Sok fontos 

pillanat van az életben. Nehéz kiválaszta-
ni a legfontosabbat. 

Tolsztoj remetéje bölcsen megjegyzi: – A 
legfontosabb pillanat az életben mindig a 
jelenlegi.

Gratulálunk a kilenc elsőáldozónak és 
szüleiknek, sok boldogságot és kitartást ki-
vánunk a megkezdett jó úton. Elsőáldozók: 
Kolumbán Hunor, Nagy Ádám, Nagy László, 
Péter Dalma, Rácz Tímea, Sás Csilla, Somo-
gyi Barbara, Tirner Daniella, Tirner Dorina. 

Varga Imre plébános

A kilenc elsőáldozó az ünnepélyes pilla-
natokban

Elsőáldozás a katolikus templomban

Az ácsi Lóli Lulugyi táncegyüttes lépett 
elsőként színpadra

Komárom Öregfiúk  
– Ács Öregfiúk 3-3 

Jó hangulatú mérkőzést játszott a két 
csapat a közelmúltban Komáromban, 
ahol 3-0-ás hazai vezetés után a vendé-
gek meggyőző játékkal Kollár, Zsidi és 
Lakk góljaival egyenlítettek. Az Ács csa-
patnévsora: Kreznár Tibor, Kovács Lajos, 
Kovács István, Mészáros István, Suhajda 
László, Héregi László, Zsidi Zoltán, Takács 
János, Császár Barnabás, Szalai Károly, 
Gulyás József, Kollár Károly, Lakk József, 
Keresztes József, Kiss János, Tóth Lajos, 
Kovács Tibor, Metka Antal

Tervezett témák 
a következő számban:

–  Iskola a természetben – a Jókai- 
iskola többnapos programjáról

–  Rákász Gergely nagysikerű  
orgonahangversenye

–  Beszámolunk a városi nap  
eseményeiről

–  Elballagtak az iskolások
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍRADÓ
Ács Város Képviselő-testülete a soron kö-

vetkező ülését 2009. május 28-án tartotta.

Az Önkéntes Tűzoltóság közgyűlése
2009. május 15-én tartotta meg az Önkén-

tes Tűzoltó Egyesület és a Csermák Hugó 
Tűzoltóság a közgyűlését, ahol beszámoltak 
a 2008. évi munkáról, valamint a 2009. évi 
költségvetésről. Megállapítást nyert, hogy a 
tűzoltóság tevékenysége megfelelő volt, hisz 
problémamentesen ellátta a 3 település (Ács, 
Bábolna, Bana) tűz- és katasztrófavédelmét. A 
vonulások száma évről évre nő és ez is mutat-
ja, hogy szükség volt a tűzoltóság munkájára, 
illetve a köztestületi tűzoltóság létesítésére. A 
megyei katasztrófavédelmi igazgatóság is jól 
megfeleltre minősítette az elmúlt évi tevékeny-
ségüket. 

Iskola a természetben 2009.
A Jókai Mór Általános Iskola ez évben is 

megrendezte az „Iskola a természetben” el-
nevezésű rendezvényét, amely mindig nagy 
sikert arat. A rendezvény fővédnöke dr. Prof. 
Láng István akadémikus, az Országos Kör-
nyezetvédelmi Tanács elnöke. A rendezvény-
sorozat május 26-tól 29-ig tartott. 

A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. tá-
jékoztatója 

Várhatóan 2010. I. negyedév végére meg-
valósul a Győr Nagytérségi Hulladékgazdál-
kodási Rendszer. Ennek keretében Ácson 
1 db hulladékgyűjtő udvar és 8 db szelektív 
gyűjtősziget létesül. A hulladékgyűjtő udva-
ron 10 különféle hulladék + veszélyes hulla-
dék különgyűjtésére lesz lehetőség. A léte-
sítendő 8 db szelektív gyűjtősziget az alábbi 
helyeken fog létesülni:

Ifjúság, Hunyadi, Kossuth, Posta köz –  
Gyár u., Fő utcán a B8 előtt, Concóháti – Fáy, 
Fő utca – Zalka M. Dózsa Gy. – Magyar u. 

Elfogadták az új közterület használatá-
ról és rendjéről szóló rendeletet

Az új rendeletben kismértékben nőttek a 
közterület-használati díjtételek, jelentősebb 
mértékben csak a mozgóárusítás díjtétele 
növekedett, a helyi kereskedők védelmében. 
Változott az építési anyag, törmelék elhe-
lyezésének szabályozása: csak a 30 napot 
meghaladó elhelyezésért kell fizetni, de nem 
négyzetméterrel, hanem köbméterrel számol-
va. Változott a búcsú, vásáros, mutatványos 
tevékenység díjtétele, az új számítás alapja a 
négyzetméter. Ettől elkülönül a cirkusz díjtéte-
le, amely külön tételben került meghatározás-
ra. A mezőgazdasági járműveket 24 órát meg 
nem haladóan ingyenesen, ezt követően már 
a 500,- Ft/m2/nap áron számítva lehet tárolni.

 Elfogadták a közművesítési hozzájáru-
lásról szóló rendeletet

A rendelet hatályba lépését követően – 
2009. július 1. – létesített közvilágítás, szenny-
víz és csapadékvíz csatorna, víz-, gáz- és 
villanyvezeték, kiszolgáló út által közvetlenül 
érintett ingatlan tulajdonosai egyszeri köz-
művesítési hozzájárulást kötelesek fizetni. A 
fizetési kötelezettség az építési munka befe-
jezésének időpontjától (műszaki átadás-át-
vétel időpontja szerint) áll fenn.

E rendelet alapján nem kell hozzájárulást 
fizetni:

a)  a meglévő létesítmény korszerűsítése 
(felújítása, bővítése, cseréje) esetén,

b)  a vízvezeték, illetve szennyvízcsatorna 
után, ha az érintett ingatlan egészséges 
vízellátása, valamint szennyvíz-kezelése 
– a létesítményre előírt engedélyek alap-
ján a beruházás megkezdése előtt meg-
valósított – rendeltetésszerű használatra 
alkalmas közműpótló beruházás útján 
biztosított,

c) az olyan létesítmény után, amelyet
–  az önkormányzati telekértékesítés ese-

tében az építési telek eladási árának 
megállapításakor figyelembe vettek,

–  az ingatlan tulajdonosai által önként vál-
lalt hozzájárulásból létesítettek.

A rendelet hatályba lépéséig megépített 
szennyvízcsatorna beruházás esetén a köz-
műfejlesztés díja: 115.680,- Ft / önálló ren-
deltetési egység.

Elfogadták az új parkolóhelyek kiala-
kításáról és megváltásáról szóló rende-
letet

A polgármester a gépjármű várakozóhe-
lyek megváltása ügyében, a meglévő telek-, 
ill. beépítési adottságokra tekintettel a terve-
ző nyilatkozata és a jegyző útkezelői vélemé-
nyének figyelembevételével dönt.  

A pénzbeli hozzájárulást legkésőbb az 
alábbi időpontokig kell megfizetni:

a.  a használatbavételi eljárás megkezdé-
séig

b.  a fennmaradási engedély kiadása előtt

c.  az építési átalakítással járó rendeltetés-
változási engedély kiadása előtt.

A pénzbeli hozzájárulás összege 
a.)  Országos kezelésű utak mellett (Gyár út, 

Fő út, Komáromi út, Petőfi út, Igmándi 
út.): 300.000 Ft + Áfa/ parkolóhely

b.)  Önkormányzati kezelésű utak mellett 
200.000 Ft + Áfa/ parkolóhely.

Pályázatot nyújtunk be a polgármesteri 
hivatal fejlesztésére

A pályázat célja az, hogy a polgármesteri 
hivatal belső felújítása részben megvalósul-
jon, ami elektromos hálózat rekonstrukciójá-
ra – villamos és informatikai fejlesztés – és a 
nagyterem felújítására – berendezési tárgyai-
nak cseréje – irányul. 

A képviselő-testület a maximális pályázati 
keretösszeg – 20.000.000,- Ft – kihasználása 
érdekében 7.000.000 Ft önerő biztosításáról 
határozott. 

Felújítjuk a pénzásási háziorvosi ren-
delőt 

A képviselő-testület elhatározta, hogy az I. 
ütemet még 2009. évben, a II. és a III. ütemet 
a 2010. évben kívánja megvalósítani. 

Az I. ütemben az épületgépészeti, kőmű-
vesmesteri, részben asztalos munkák és fes-
tés-mázolás szakipari munkák elvégzésére 
kerül sor. 

Zárt ülés keretében a képviselő-testület 
pedagógiai kitüntető díjak adományozásáról 
döntött.

Dr. Malomsoki István
jegyző

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS II.
Ács Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő alábbi ingatlan ér-

tékesítésére:
Az ingatlan helyrajzi száma: 2350/11.  Nagysága: 54 m2.  Művelési ága: kivett beépítetlen 

terület. Minimális vételár:  540.000,- Ft. Az ingatlan Ács Város Önkormányzatának 1/1 arányú 
tulajdonát képezi. Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

A PÁLyÁzATI AjÁnLATTéTEL FELTéTELEI:
Ajánlati biztosíték: 
–  A minimális vételár 10%-a, amely az alábbi számlára fizetendő: Ács Város Önkormányzat költ-

ségvetési elszámolási számla (OTP Bank NyRt. 11740078-15385413).
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi 

pályázó esetén 15 napon belül visszafizetésre kerül. Az értékesítéssel egyidejűleg az önkormányzat 
kiköti, hogy az ingatlan öt évig nem idegeníthető el. Az ingatlan 3 éves beépítési kötelezettség terhe 
mellett vásárolható meg, amelyre az önkormányzat 3 éves visszavásárlási jogot köt ki.

Fizetési kondíció: szerződéskötéskor egy összegben.
A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó természetes azonosító adatait, elérhetőségét,
– a vételi ajánlatot, illetve a minimális vételáron felül ígért ajánlatot összegszerűen,
– az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló bizonylatot.
A pályázat beérkezésének határideje: 2009. július 31. 12 óra
A pályázat benyújtásának helye: Ács Város Polgármesteri Hivatal Titkárság (2941 Ács, Gyár u. 23.)
A pályázat benyújtásának módja: A pályázati ajánlatot zárt borítékban, a pályázó nevének és a 

megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi számának feltüntetésével kell benyújtani.
Ajánlati kötöttség: Ács Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beér-

kezett pályázati ajánlatok elbírálását követően a pályázatot – indoklás nélkül – eredménytelennek 
nyilvánítsa, ill. ne hirdessen győztest.

A pályázatok elbírálásának módja, ideje: A pályázatok bontására a Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottság augusztusi ülésén kerül sor. A pályázatok elbírálásáról a képviselő testület a 2009. augusz-
tus 27-re tervezett ülésén dönt. Az elbírálást követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül.

Szerződéskötés: Sikeres pályázat esetén az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést 30 na-
pon belül megkötjük a nyertes pályázóval.

A pályázati felhívással kapcsolatos további információk: polgármesteri hivatal (2941 Ács, 
Gyár u. 23.). Telefon: 34/385-121. Személyesen: Ügyfélfogadási napokon, hétfő: 13–17, szerda: 
8–16, péntek: 8–12 óráig
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Számos pályázatot nyert Ács Város 
Önkormányzata a 2008-as évben. Ezek 
megvalósítása 2009-ben megtörténik 
és ezek a település képét, a városiaso-
dás folyamatát fogják segíteni. Ezek  a 
pályázatok a következők: 

1. A Nyárfa utca aszfaltozása a TEÚT pá-
lyázaton nyert 6,2 millió forint + 8 millió sa-
ját erővel kiegészítve

2. A KDOP-5.1.1/2F jelű pályázat nyert 
207 millió forintot + 23 millió forint saját 
erővel kiegészítve (iskolák és óvoda felújí-
tási pályázata)

3. KDOP-5.2.2/B jelű bölcsődei pályázat 
várható összege 22 millió 500 ezer forint + 
10 százalék saját erővel kiegészítve.

Az iskolai és a bölcsődei pályázat kivite-
lezésének végső határideje: 2010. augusz-
tus vége. /A rövidítések magyarázata a cikk 
végén.

4. TÁMOP-3.1.4/08/2. jelű pályázaton 
nyert 44,5 millió forint, amely saját erőt nem 
igényel. 

Ezek ismeretében, amelyet Csöbönyei 
Imre polgármester tájékoztatásul elmon-
dott, arról beszélgettünk még, hogy a vá-
ros költségvetéséből még mire jut pénz. 
Hogyan gazdálkodnak, milyen hatással 
lesz a városra a nyertes pályázatoknak kö-
szönhető fejlődés, fejlesztés, illetve folyta-
tódik-e a szélerőmű program.

– A 2008-as évet viszonylag kedvező 
eredménnyel zártuk. A bevételeink és a 
kiadásaink meghaladták az egymilliárd 
forintot – kezdte a beszélgetést a polgár-
mester. 

– Milyen nagyságrendűnek tervezték a 
2009-es költségvetést? Így az év köze-
pén már látható-e, hogy könnyebb, vagy 
nehezebb lesz ez az esztendő, mint a ta-
valyi?

– A 2009-es évet az előző év adatainak 
szellemében terveztük. Kedvezőnek ítél-
hető a pénzmaradvány, amely azonban a 
pályázatok önerő részét fogja képviselni. 
A 2009. évi költségvetésünket sajnos ki-
sebb összeggel kellett terveznünk, mint 
az előző évi pénzfelhasználást. A 2009. 
évi költségvetés főösszege 812 millió fo-
rint, amelyben hitel felvétele is szerepel. 
A korábbi években a költségvetésünk mil-
liárdos nagyságrendű volt, így rendkívül 
nehéz időszak elé nézünk. Amennyiben  
nem sikerül pénzbevételeinket növelni, 
akkor az intézmények fenntartása mellett 
a felújításokra és beruházásokra nem ma-
rad pénz és működési hitel felvétele pedig 
további kedvezőtlen helyzetet eredmé-
nyezne. 

– Hogyan alakul az önkormányzat hitel-
állománya?

– A hitelállományunk évről évre csök-
ken. A 2003. évi több mint 600 millió fo-
rintos hitel mára lecsökkent 320 millióra. 
Az éves hiteltörlesztés 60-70 millió forint 
között van a kamat függvényében. Az in-
tézményeink részére év elején rendkívül 
szigorú pénzügyi tervet írtunk ki, amely-
nek betartása rendkívül fontos, hisz az év-
közi pénzbevételek még jelenleg bizony-
talanok. Az önkormányzat tehát teljesíti a 
korábban felvett hitelek törlesztését, de 
szeretném ismét hangsúlyozni a lakosság 
felé, hogy amíg a hitelek  le nem telnek, 
addig csak kisebb mértékű beruházások-
ra kerül sor. Azt is el kell mondani, hogy 
a kormány által kidolgozott újabb válto-
zások kedvezőtlenül érintik a pályázatok 
megvalósítását. Az ÁFA-kulcs  20 száza-
lékról 25 százalékra való növekedése je-
lentősen megnöveli a saját erő pótlását, 
mert a pályázatokat az előírt tartalomban 
kell megvalósítanunk. Függetlenül attól, 
hogy az ÁFÁ-ra többet kell fizetnünk és az 
önkormányzat az ÁFÁ-t nem tudja vissza-
igényelni. 

– A pályázatokon elnyert támogatások 
nagyságrendje – a fent említett megszorí-
tások mellett is – biztosíthat  színvonalbeli 
előrelépést a városnak.

– Valóban, a megvalósuló beruházások-
kal településünk gyarapodik, ehhez vi-
szont pénzügyi oldalról nagy odafigyelést 
és szigorú gazdálkodást kell megvalósíta-
nunk. Összességében elmondható, hogy 
nehéz év elé nézünk, viszont a pályáza-
tokon elnyert támogatásokkal a település 
városiasodását elősegítjük és az oktatás 
vonatkozásában a legmagasab szinten 

tudjuk megvalósítani  a feltételeket. Azt is 
szeretném kiemelni, hogy a bölcsődére is 
nagy szükség van a fiatalok megtartása 
érdekében. Kétcsoportos bölcsődét kívá-
nunk létesíteni, mintegy 20-22 fővel. 

– A településnek  van egy ipari parkja, 
ahova ha tőkeerős befektetők jönné-
nek, megindulhatna egy olyan gazdasá-
gi fejlődés, amely igen pozitív hatással 
lehetne a várossá fejlődés folyamatá-
ban. Vannak-e jelentkezők, vannak-e 
érdeklődők és hol tart a szélerőmű- 
program?

– Az ipari parkba jelentős befekte-
tők nem jöttek. Azt viszont kedvezőnek 
mondhatom, hogy néhány közepes be-
ruházás megindult. A Hartmann Hungary 
Kft. befejezte a nagy beruházását, a nye-
reségét megduplázta, és kedvező hatása 
a településünkön is érződik. Jelenleg az 
autópálya mellett is elindul egy beruhá-
zás az IKR részéről, ennek előkészületei 
folyamatban vannak. 2008-ban az első 
szélerőmű Ács közigazgatási területén 
került felállításra Jeges-puszta mellett. 
Ez évben tovább folytatódik  a program, 
mintegy huszonkét darab szélerőmű ke-
rül felállításra a tervek alapján. Jelenleg 
a földtulajdonosokkal történő megegye-
zés folyik és reméljük  – ahogy a környék 
településein, Nagyigmándon, Kisigmán-
don, Csémen a gazdákkal meg tudtak 
egyezni –, Ácson is egyezségre jutunk a 
tulajdonosokkal. Jelenleg kisebb nehé-
zségek vannak, pedig a beruházó (spa-
nyol cég) már májusban indította volna 
az útépítésekkel a beruházást. Remélem, 
az ácsi gazdákkal is meg tudunk egyezni 
és ez mind a gazdák, mind a település 
hasznára válna. 

n. Lakics zsuzsa 

Csöbönyei Imre: „A megvalósuló beruházásokkal 
a településünk gyarapodik”
Beszélgetés Ács város első számú vezetőjével

Rövidítések:

TEÚT = Települési Önkormányzatok 
Belterületi Közutak Felújítása 

TÁMOP-3.1.4/08/2. = Társadalmi 
Megújulás Operatív Program (Kom-
petencia alapú oktatás, egyenlő hoz-
záférés - Innovatív intézményekben)

KDOP-5.1.1L/2F = Közép-Dunán-
túli Regionális Operatív Program (is-
kola és óvoda felújítás)

KDOP-5.2.2/B = Közép-Dunántúli 
Regionális Operatív Program (bölcső-
de létesítése)
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II. Ácsi Városi Vigasságok
Ifjúsági Fesztivál

és Szentivánéji Karnevál
2009. június 21. (Ács, Zichy park)

Program:
9.00 Motoros felvonulás a város utcáin

10.00 Amerikai autó és veterán motor
bemutató

10.00 Erős ember verseny (Ács öttusa)
14.00 Rendőrkutya bemutató
15.00 Foreverdance tánccsoport 

bemutatója
15.30 Tornádó akrobatikus rock & roll 

csoport bemutatója
16.00 Szalontánc bemutató
16.30 Magyarock Dalszínház műsora
17.30 Sulky Faces rap bemutató
18.00 Hastánc Asana Alisis és a

Showvirágok
19.00 Szekeres Adrienn műsora
20.00 Bál a Syncron együttessel
23.00 Szentivánéji koncert

- Ritmus Koncertfúvós zenekar
24.00 Tűzugrás és közös esküvő

A nap folyamán gyermekjátékok, arcfestés,
népi játékok és kalandvár várja a gyermekeket!

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

Partnereink: Természetjáró Bakancsos Klub, 
Fülke Zenei Egyesület, Magyarock Dalszínház,

Komárom-Bábolna Kistérségi Társulás

Kiemelt támogatóink: Ács Város Önkormányzata,
Hartmann Hungary Kft., Vizák Kft., Agrorum Kft.,

Fiorács Kft., K & H Bank

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS I.
Ács Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdo-

nában lévő alábbi ingatlan értékesítésére:
Az ingatlan helyrajzi száma: 2350/10. 
Nagysága: 54 m2 
Művelési ága: kivett beépítetlen terület
Minimális vételár:  540.000,- Ft
Az ingatlan Ács Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát 

képezi.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

A PÁLyÁzATI AjÁnLATTéTEL FELTéTELEI:
Ajánlati biztosíték: 
–  A minimális vételár 10%-a, amely az alábbi számlára fizetendő: 

Ács Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számla (OTP 
Bank NyRt. 11740078-15385413).

Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba 
beszámításra kerül, a többi pályázó esetén 15 napon belül visszafi-
zetésre kerül.

Az értékesítéssel egyidejűleg az önkormányzat kiköti, hogy az in-
gatlan öt évig nem idegeníthető el.

Az ingatlan 3 éves beépítési kötelezettség terhe mellett vásárolható 
meg, amelyre az önkormányzat 3 éves visszavásárlási jogot köt ki.

 
Fizetési kondíció: szerződéskötéskor egy összegben.

A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó természetes azonosító adatait, elérhetőségét,
–  a vételi ajánlatot, illetve a minimális vételáron felül ígért ajánlatot 

összegszerűen,
– az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló bizonylatot.

A pályázat beérkezésének határideje: 2009. július 31. 12 óra

A pályázat benyújtásának helye: Ács Város Polgármesteri Hivatal 
Titkárság (2941 Ács, Gyár u. 23.)

A pályázat benyújtásának módja: A pályázati ajánlatot zárt borí-
tékban, a pályázó nevének és a megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi 
számának feltüntetésével kell benyújtani.

Ajánlati kötöttség: Ács Város Önkormányzata fenntartja magának 
a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását köve-
tően a pályázatot – indoklás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa, 
ill. ne hirdessen győztest.

A pályázatok elbírálásának módja, ideje: A pályázatok bontására 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság augusztusi ülésén kerül sor.

A pályázatok elbírálásáról a képviselő-testület a 2009. augusztus 
27-re tervezett ülésén dönt.

Az elbírálást követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül.

Szerződéskötés: Sikeres pályázat esetén az ingatlanra vonatkozó 
adásvételi szerződést 30 napon belül megkötjük a nyertes pályázóval.

A pályázati felhívással kapcsolatos további információk:
polgármesteri hivatal (2941 Ács, Gyár u. 23.) Telefon: 34/385-121
Személyesen: Ügyfélfogadási napokon, hétfő: 13–17, szerda:  

8–16, péntek: 8–12 óráig

Értesítés szőlőültetvény összeírásáról
A 265/2008. (XI.6.) Korm. rendelet a „Stőlőültetvény kataszter” ál-

tal le nem fedett szőlőterületek/ültetvények 2009. évi összeírását az 
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében rendelte el és 
végrehajtásával a Központi Statisztikai Hivatalt bízta meg. Tájékoz-
tatásul jelezzük, az adatgyűjtést reprezentatív megfigyelés keretében 
2009. június 1. és szeptember 30. közötti időszakban hajtják végre. 

Az összeírás terepi feladatait az ültetvény fekvése szerinti terüle-
ten kertészeti ismeretekben jártas és helyismerettel rendelkező szak-
emberek végzik. Az adatfelvétel során az ültetvények használójának 
személyes jelenlétére nincs szükség. Értesítjük az érintetteket, hogy a 
megbízottak a jelzett időszakban szőlőültetvény-összeírási feladatot 
látnak el Ács város területén. Polgármesteri hivatal 
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Amióta Ács 2007-ben megkapta a 
városi rangot, településünkön nem 
falunapot, hanem városnapot tartanak. 
Ilyenkor összegyűlik városunk apra-
ja-nagyja, hogy közösen mulassanak 
egyet. Idén ez az időpont június 21-ére 
esik, éppen szentivánéj napjára.

A II. Ácsi Városi Vigasságok és Szent-
ivánéji Karnevál főszervezőjével, Németh 
Gyulával beszélgettem, aki készségesen 
válaszolt az ezzel kapcsolatos kérdése-
imre.

– Bevezetésképpen kérlek, mesélj né-
hány dolgot magadról.

– 1998-ban kerültem Ácsra a foci kap-
csán. 1999 április elsejétől töltöm be a 
művelődési ház igazgatói posztját. Éppen 
idén április elsején hatalmazott fel az ön-
kormányzat a harmadik ciklus betöltésére. 
Azóta történtek változások az életemben, 
ácsi lett a feleségem, és Ácson is élek 2006 
óta és mondhatom, hogy lassan lokálpat-
rióta leszek. 

– Említetted, hogy komáromi szárma-
zású vagy. Nem „őslakó” ácsiként milyen 
volt a beilleszkedés? Könnyen ment vagy 
nehezen? Hogyan fogadtak az emberek?

– Ez egy nehéz kérdés. A focin keresz-
tül rendkívül sok embert megismertem. 
Elég pozitív volt a visszhangja, hogy én 
idekerültem. Nemcsak a sportban, hanem 
intézményvezetőként is. A sportolói múlt 
elég sokat segített. Aztán persze termé-
szetesen mindenkinek vannak konfliktusai 
emberekkel, voltak, akikkel a foci miatt és 
volt, akivel a közművelődés terén. Ezeket 
a csatákat megéltük, kisebb vereségekkel, 
győzelmekkel, de ennyi szerintem minden-
kinek belefér az életébe, most már úgy ér-
zem, a nagy többség elfogad.

– Mondhatjuk, hogy már megvan a bi-
zalom?

– Igen, már olyan emberektől is van biza-
lom, akik a régebbi időkben elég távolság-
tartóak voltak a munkám felé, most velük is 
elég jó a viszony.

– Egy ilyen kaliberű rendezvénynél, mint 
a II. Ácsi Városi Vigasságok és Szentivá-
néji Karnevál szervezésénél mik a főbb 
szempontok, amik alapján döntesz? In-
kább a pénz vagy inkább az előadó nép-
szerűsége dominál a döntésnél?

– Az az érdekes, hogy ez így együtt kel-
lene, hogy legyen. Amikor 1999-ben ide-
kerültem, azért kezdtük el a falunapot, 
mert szerettük volna bebizonyítani mun-
katársaimmal, hogy egy Ács nagyságú 
településen is lehet igazán nagy rendez-
vényt csinálni. Nem nagyon akarta nekem 
elhinni senki, hogy egy olyan programot, 
ami akkor volt, meg lehet valósítani, tűzijá-
tékkal, sztárvendéggel, lacikonyhával. De 
a rendezvény évről évre nőtte ki magát. A 
vége felé kezdett átmenni egy kicsit bú-
csús jellegbe, ami annak volt köszönhető, 
hogy Ácson elég szép számban vannak 
olyan emberek, akik ezzel foglalkoznak. 

Nem véletlen, hogy szeretnénk a fellépők 
között is minél több helyit megmutatni, 
akinek van színpadra való produkciója és 
szívesen kiáll több száz ember elé, füg-
getlenül a produkció jellegétől. Az, hogy 
tetszik-e a közönségnek, azt nem nekünk 
kell eldöntenünk. Az alapvető célkitűzés 
az volt, hogy ha a település lakói kijönnek 
a rendezvényre, akkor minden korosztály 
találjon a maga számára megfelelő szó-
rakozási lehetőséget. Ezért csinálunk a 
gyerekeknek programot, ezért csinálunk 
az idősebb korosztálynak is különbö-
ző műsorokat. Most ezt kiegészítettük a 
Szentivánéji Karnevállal, hiszen egy ren-
dezvényt úgy lehet igazán jól bevezetni, 
hogy ha már egy megszokott programhoz 
kapcsoljuk. De szeretnénk, ha ez a prog-
ram a városnaptól egy teljesen független 
rendezvény lenne.

– A programok közül szemet szúrt a 
tűzugrás és a közös esküvő. Ez mit takar 
pontosan?

– Mindenki ezt kérdezi. A szentivánéjnek 
van egy hagyománya – ugyebár ez a legrö-
videbb éjszaka. Azok a párok, akik ezen az 
éjen vállalják, hogy egy megrakott máglyán 
átugranak, kézen fogva, a hagyomány sze-
rint örökre együtt maradnak. És azt gon-
doltuk, hogy azokat, akik ezt megteszik, 
egy névlegesen kinevezetett pap közös 
esküvő keretében összeadja. Ez egyben 
a program zárása is, hiszen a rendezvény 
vasárnap lesz. 

– Említetted a támogatásokat, illetve a 
pályázatokat, de honnan lehet még pénzt 
szerezni egy ilyen rendezvényre?

– A művelődi ház költségvetésében 
van egy bizonyos összeg a programok-
ra, ezek nevesítve vannak, mint például 
városnap, barokknap, kuckótábor, újévi 
koncert. Idén nehezebb a helyzet a gaz-
dasági válság miatt, de állandó támo-
gatóink is vannak. Ez azt jelenti, hogy a 
támogatók tisztában vannak azzal, hogy 
hozzájuk egyszer megyek egy évben, e 
miatt a rendezvény miatt. Ők a kezdetek-
től fogva támogatják a városnapot, illetve 
régebben a falunapot. 

– Csak pénzben történik a támogatás 
vagy esetleg tárgyi formában is?

– Általában pénzben, de azért vannak 
olyan cégek, akik más egyéb, kisebb-na-
gyobb dolgokban is tudnak segítséget 
nyújtani. Ami érdekes, hogy nagyon po-
zitívan állnak hozzá a képviselők ehhez a 
rendezvényhez. Amit ki szeretnék emelni, 
hogy idén a külsős bizottsági tagoktól is 
kértünk támogatást, és 13 fő már jelezte is 
támogatási szándékát. Ez egy nagyon ko-
moly szám. Illetve idén a Nemzeti Kulturális 
Alaptól a Komárom–Bábolna Többcélú Kis-
térségi Társulás nyert pénzt. A mi részünkre 
jutó pénzt így itt is fel tudjuk használni erre 
a rendezvényre. A költségvetés kb. 1/3-át 
az önkormányzat állja, az összes többit a 
képviselők, támogatók, pályázatok által 
összegyűjtött pénz adja ki. 

– A rensezvényt eddig a Kinizsi Sport-
pályán tartották meg. Miért került át a 
kastélyudvarba?

– Két oka van. Szerettük volna egy ki-
csit megváltoztatni a jellegét. Nem lesznek 
körhinták, hanem inkább népi játékok. A 
másik oka, hogy elég koszos, poros volt 
a terep és voltak olyanok, akik ezért nem 
jöttek ki a pályára. Itt kultúráltabbak a kö-
rülmények, bízunk benne, így érzik majd a 
kilátogatók is. 

– Van különbség falunap és városnap 
között? Mind megrendezésben, mind 
színvonalban, miben más?

– Ilyen nem nagyon van, mégpedig azért 
nem, mert mikor falu voltunk, akkor is tö-
rekedtünk egy olyan programra, ami már 
egy városnak is rangot ad. Igazából nem 
látok nagy különbséget a kettő között, 
biztos lesz idén is valami, ami emeli a 
fényét (pl.: amerikai autó találkozó). Min-
dig próbálunk hozzátenni a programhoz. 
Ez nem függ Ács rangjától, hanem hogy 
a lehetőséghez mérten minél színvonala-
sabb legyen a rendezvény és megpróbál-
juk minél érdekesebbé tenni a lakosság 
számára.

– Az első városnapot hogyan élted 
meg? Sikeres volt vagy inkább többre 
számítottál?

– Összességében nagyon pozitív volt a 
tapasztalatom, sikeresnek éltem meg. Ott 
mutatkozott meg, milyen, ha az ember 
csapatban dolgozik. Tavaly, illetve idén is 
lesz egy olyan találkozó, ahol összegyűl-
nek azok, akik a rendezvény lebonyolításá-
ban segítséget tudnak nyújtani. Itt elhang-
zik, hogy kinek mi lesz a feladata és hogy 
ki miben tud hozzájárulni, hogy a program 
sikeres legyen. Az alapokat mi megcsinál-
juk 95%-ig, és pont az az 5% hiányzik, ami 
ahhoz kell, hogy a program működőképes 
legyen, gördülékenyen, simán menjen, na 
ehhez kell az ő segítségük. És ez már ta-
valy is működött, idén pedig remélhetőleg 
még jobban fog működni.

– Ezzel szinte válaszoltál is következő 
kérdésemre. Nyugtázhatjuk, hogy akkor 
vannak szép számmal segítőkész embe-
rek. 

– Szerencsére igen. 
– Befejezésképpen üzennél-e valamit az 

olvasóknak a városnappal kapcsolatban?
– Csak annyit, hogy szeretnénk, ha minél 

nagyobb számban jönnének el a rendez-
vényre június 21-én. Próbáltunk egy olyan 
programot összeállítani, ami mindenkinek 
tetszeni fog vagy legalább is minden-
ki meg találja a neki tetszőt. Szeretnénk, 
hogy úgy távozzanak a rendezvény végén, 
hogy várják, mikor lesz a következő. Ne-
künk úgy is az a legfontosabb, hogy az 
emberek jól érezzék magukat. Mi mással 
nem tudjuk mérni a dolgokat, mint a visz-
szajelzésekből, amik vagy pozitívak, vagy 
negatívak. Reméljük, több lesz a pozitív, 
mint a negatív. 

Barsi Krisztina

Szentivánéj és városi ünnep egy napon
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(Folytatás az 1. oldalról)
Ha egy közösség elveti hagyományait, 

megfeledkezik ősei kultúrájáról, akkor a 
gyökereit is elveszti. 

Dr. Völner Pál köszöntőjében arra utalt, 
hogy a nemzetiségek akkor lesznek az or-
szágnak jó polgárai, ha hagyományaikat 
megtartják, az örökségeiket megőrzik és 

ezzel a magyar kultúrát bővítik, színesí-
tik. Külön kiemelte, hogy minden tisztelet 
azoknak, akik legodaadóbban védik, óvják 
hagyományaikat, felkutatják azokat és tisz-
ta szívből ápolják azt. 

Az ünnepi műsorban elsőként az ácsi Lóli 
Lulugyi táncegyüttest láthatták, amely 2007. 

áprilisában alakult, azzal az elképzeléssel, 
hogy a hagyományaikat megőrizzék. Meg-
alakulásuk óta a táncegyüttes három-négy 
rendezvényen vett részt. A gyermekek kor-
csoportja vegyes. Tatabányáról érkeztek 
óvodás, iskolás csoportok, emellett Kesz-
tölcről, Piliscsévről, Vértestolnáról, Sári-
sápról, Várgesztesről, Oroszlányból, Tátról, 

Leányvárról, Tarjánból jöttek tánccsoportok, 
táncegyüttesek, énekkarok és ott volt az igen 
népszerű tarjáni S-Iker 2000 sramlizenekar 
és a „Várgesztesi Vagányok” sramlizenekar 
is. Tartalmas, színvonalas és igen szórakoz-
tató előadásokat láthatott a zsúfolásig meg-
telt sportcsarnok közönsége a fellépőktől.  

A nemzetiségek színes kultúrája, 
hagyományai  elevenedtek meg 

Az édesanyákat 
köszöntötték a Jókaiban

Május első vasárnapja az édesanyák ün-
nepe. Ilyenkor szoktuk Őket köszönteni, egy 
csokor virággal és egy doboz bonbonnal.  
Az ácsi Jókai Mór Általános Iskolában osz-
tályonkénti  közös műsorral készülünk a 
méltó megünneplésre. Az első osztályosok 
kedves versekkel, „Virágok bögrébe bújva” 
c. jelenettel és egy aranyos koreográfiájú 
tánccal lepték meg anyukájukat és nagy-
mamáikat. Hálás szívvel adták át a maguk 
készítette ajándékokat az ünnepelteknek. 
A második és harmadik osztályos tanulók 
is színvonalas anyáknapi műsorral készül-
tek. Előadásukon versekkel, dalokkal és az 
általuk hajtogatott tulipánnal köszöntötték 
szeretteiket.  A negyedik  osztályosok az 
idén nem csak „idegen tollakkal” – ismert 
költők verseivel – ékeskedtek, hanem a 
műsoruk fénypontjaként  saját maguk által 
megfogalmazott vallomásukat mondták el 
az anyukáknak, mely az irántuk érzett sze-
retetükről, hálájukról szólt. Az édesanyák 
könnyeikkel küszködve nézték hálás gyer-
meküket. Minden anyuka büszkén figyelte 
az ő nagylányát, nagyfiát. Az örömteljes 
pillanatokat az ünnephez illő zene és ének 
kísérte. Mi így mondtunk köszönetet az 
édesanyáknak.

nagy Ferencné

 A tatabányai Váci Mihály Általános Isko-
la áprilisban helyesírási versenyt hirdetett 
3-4. osztályos tanulók részére. 

A Gárdonyi-iskolában megtörténtek az 
elődöntők mindkét korcsoportnál, melyből 
továbbjutott a 3. a osztályos Kovács Ba-
lázs és Péntek József; a 4. a-ból Pábli Bi-
anka és a 4. b-ből Palakovics Anna.

Elérkezett a várva várt döntő napja. 2009. 
április 29-én a tatabányai Váci Mihály Álta-
lános Iskola tantermeiben 26 általános is-
kola 87 tanulója mérte össze tudását a me-
gyei helyesíró versenyen. A zsűri egy órát 
adott a komoly felkészülést igénylő felada-
tok megoldására, átgondolására. Nem kis 
feszültségben, izgalomban teltek a napok. 
Telefonon jött a hír, hogy a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és Szakiskola kisdiákja, a 
3.a osztályos Péntek József meghívót ka-
pott az ünnepélyes eredményhirdetésre. 
Ismét nagy öröm érte iskolánkat, mert a mi 
kis tanulónk szorgalmának köszönhetően 
a rangos 3. helyezést érte el. Két ponttal 
maradt el az első helyzettől. Felkészítője: 
Horváthné Borvendég Teréz.

Érdemes tanulni, odafigyelni az órákra, 
több feladatot megoldani és elgondolkodni 
a problémán, mert meghozza gyümölcsét. 

Az iskola pedagógusai és tanulói büsz-
kék diákjukra. 

Gratulálunk!
 Varga Sándorné

Péntek József a harmadik legjobb

A megyei helyesírási versenyen �. lett 
Péntek józsef

érkeztek óvodás, iskolás tánccsoportok a megye számos településéről, akik vé-
gigvonultak a település főutcáján

A környék településeinek 
programjai

június 19.: Holdfénytúra a Bableves-
re, Nagyigmánd, tel.: 20/203-1057

június 20.: Hegyi nap a Bablevesen, 
Nagyigmánd, tel.: 20/203-1057

június 20.: Szentivánéji mulatságok, 
Bábolna, tel.: 20/430-0703

június 20.: Kerékpáros éjszakai ug-
rás, Komárom, tel.: 20/971-9010

június 27.: Múzeumok éjszakája, Ko-
márom, tel.: 30/204-6752

június 27–28.: nemzetközi oldtimer 
motorkerékpáros verseny, Bábolna, 
vásártér, 10 óra

június 27.: Mozdulj ránk! Sport-
nap, Koppánymonostor, sportpálya, tel.: 
20/777-0000

Fogadjon örökbe egy árva állatot!
A Rex Állatvédő Egyesület már évek óta küzd 

a kidobott, kóborló, rossz sorsú állatok meg-
mentéséért. Az örökbefogadási akciót azoknak 
találták ki, akik szívesen segítenének, de nem 
tudnak hazavinni az egyesülettől állatokat. Azok-
nak a cégeknek is, akik szívükön viselik a kido-
bott állatok sorsát és ilyen formában tudnának 
segítséget nyújtani. A Rex Állatvéddő Egyesület 
közhasznú egyesület, a cégek által felajánlott 
összeg 30 százalékát adójukból jóváírhatják. 

Érdeklődni lehet: Selmeczy Helga 06-30/281-
4737, Farkas Józsefné 06-20/241-8609, dr. Mu-
ravölgyi Zsuzsanna 06-20/539-4948-as telefon-
számokon. 
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– Azzal, hogy megnyertük ezt a pályáza-
ti pénzt, elindulhat Ácson a kompetencia 
alapú képzés az intézményekben – emelte 
ki Lakatos Béla, aki részletes tájékoztatást 
adott a pályázattal kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról. Ez a program háromlép-
csős, amelynek első lépcsőjét már úgy-
mond megtették azzal, hogy felújításra 
kerülhetnek az iskolák és az óvoda, ame-
lyekre a közbeszerzést már kiírták. 

A következő lépcső, amelyről éppen a 
sajtótájékoztató szólt, az az intézmények 

szakmai megújulása. Nevezetesen a Jó-
kai Mór Általános Iskola, a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és Szakiskola, illetve a 
Napköziotthonos Óvoda szakmai, pedagó-
giai programjának, helyi nevelési program-
jának megújulását segíti elő. 

Ez a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy 
az ácsi pedagógusok különféle képzéseken 
vesznek részt. Ezek a képzések ahhoz ad-
nak segítséget, hogy miként kell átdolgozni  
a helyi tanterveket, módszereket kidolgoz-
ni, amelyeket az intézményekben 2010-

től alkalmazni fognak. Ilyen módszer lesz 
például a tömbösített oktatás, a műveltség 
terület szerinti képzésének bevezetése 
szeptember elsejétől. – Ennek a lényege 
az, hogy a művészeti oktatás egy tömbben 
lesz, vagy például a természetismeret mű-
veltségi területet egy egységben tanítják 
bizonyos osztályokban, felmenő rendszer-
ben mindkét oktatási intézményben, a Jó-
kai Mór Általános Iskolában és a Gárdonyi 
Géza Általános Iskolában – magyarázta 
Lakatos Béla iskolaigazgató. Induláskor 
még csak egy-egy osztályban vezetik be, 
később egyre több osztályt kívánnak be-
vonni ebbe a programba. A pedagógusok, 
akik több képzésen is részt vesznek, a pá-
lyázatból erre 21 millió forint támogatást 
kapnak.

Szólt arról is Lakatos Béla, hogy nyer-
tek 31,5 ezer eurót a Roma Oktatási Alap-
tól, ami azért épül erre a programra, mert 
egy mentori szakképzési rendszert is ki-
alakítanak. Ez a kilencedik-tizedik, illetve 
a tizenegyedik évfolyamban fog működni, 
olyan gyerekek részére, akik már több 
szakképző iskolából kiestek. – Egy men-
tori hálózatot alakítunk ki azon gyerekek 
számára – már szeptembertől –, akikről 
tudjuk, hogy halmozottan hátrányos hely-
zetben vannak és már az utcára kerültek, 
vagy inkább úgy fogalmaznék: kimaradtak 
a rendszerből. Megpróbáljuk őket piacké-
pes szakmához – hiányszakmákhoz – jut-
tatni, amelyben partnerünk lesz a Pannon 
Kincstár Tanoda, amely Komáromban 
működő, ácsi telephelyű iskola. Elmond-
hatjuk tehát, hogy Ácson kezd kialakul-
ni az a komplex oktatási rendszer, ami 
mind az infrastruktúra-fejlesztést, mind 
a szakmai megújulást eredményezi. Na-
gyon bízunk benne, hogy sikeres lesz az 
informatikai fejlesztési pályázatunk is és 
akkor egy komplett szakmai programmal 
az oktatás megújulhat a városban – tájé-
koztatott Lakatos Béla.

Több mint 44 millió az oktatás szakmai megújulására 
31,5 ezer euró a Roma Oktatási Alaptól 

Csöbönyei Imre és Lakatos Béla adott tájékoztatót a pályázatról

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) – 3.1.4/08/2 Kompetencia 
alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben című pályázaton 
Ács Város Önkormányzata 44 millió 358 ezer forintot nyert, mellette több pályázat 
is sikeresen alakult az ácsi oktatási intézményeknek. Ezt május 14-én Ácson, a 
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár dísztermében megtartott sajtótájékozta-
tón jelentette be Csöbönyei Imre, Ács város polgármestere és Lakatos Béla, a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola igazgatója. 

Tájékoztatás 
ingatlanok eladásáról 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Ács 
Város Önkormányzata a tulajdonában 
lévő zártkerti ingatlanokat eladásra 
bocsátja. Az eladásra kerülő ingat-
lanok jegyzéke - helyrajzi száma - a 
Polgármesteri Hivatalban megtekint-
hető, ügyfélfogadási időben ( Lukács 
Lászlóné, telefon 34/595-155, a föld-
szinten).

A térképen történő beazonosításhoz 
is segítséget nyújtunk. Ügyfélfogadási 
idő: hétfő: 13-17 óráig, szerda: 8-12 
óráig, illetve 13-16 óráig, péntek: 8-12 
óráig. Várjuk a lakosság érdeklődését.

IN MEMORIAM
2009. május 21-én több mint kétszáz ember gyűlt össze a katolikus temetőben, 

hogy megemlékezzen dr. Halmos Kornél halálának 20. évfordulójáról.
Talán kevés ácsi embernek kell bemutatni a Halmos családot. Sokunk kedves 

háziorvosa volt Ő, akihez mindenki bizalommal fordulhatott. Nincs nap, amikor 
ne emlegetné valaki Őt. Ha a temetőben járunk, mindig látni pár szál friss virá-
got, a friss locsolás nyomait a sírján. Mi ez, ha nem a megbecsülés, a szeretet 
példája?

Simonics Péter atya gyönyörű megemlékező gyászmisét mondott a temető fái 
alatt. Jó volt látni a családot és együtt emlékezni. A mise végeztével a család nevé-
ben felesége, Marika köszönte meg a részvételt, a gondoskodást, az emlékeket az 
ácsi embereknek.

 „Míg éltél, szerettünk,
Míg élünk, nem feledünk.”

Tisztelettel: Szűcsné Zsidi Piroska
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A magyar lakosság mintegy 20-35 szá-
zaléka, a 65 év felettieknek csaknem fele 
szenved magas vérnyomás (hypertonia) 
betegségben. Magas vérnyomásról ak-
kor beszélünk, ha a a vérnyomás nyu-
galomban, három különböző, legalább 
egyhetes időközökkel mért értéke meg-
haladja a 140/90 hgmm-t. Sok esetben 
csak későn derül ki, hiszen lappangva, az 
érintett számára észrevétlenül is kezdőd-
het – magyarázta dr. Péntek Zsuzsanna 
háziorvos, akit arról is kérdeztük, hogy  
a  magas vérnyomásra utaló tüneteket 
hogyan lehet észrevenni, vannak-e erre 
utaló tünetek. 

– A hypertonia kezdeti szakaszában 
nem feltétlenül jelentkeznek a magas 

vérnyomásra utaló tünetek. A folya-
mat előrehaladtával fejfájás, látászavar, 
émelygés, hányás, mellkasi panaszok 
fordulhatnak elő. 

– A kor előrehaladtával emelkedhet a 
vérnyomás?

– Sokáig élt a tévhit, hogy a korral termé-
szetszerűleg nő a vérnyomás is. Így bizo-
nyos magasságig nem is kell tenni ellene. 
Sajnos a szakemberek cáfolata ellenére ezt 
még ma is sok középkorú, vagy idős em-

ber hiszi. A mai orvostudomány üzenete a 
betegek felé: „éljünk 140/90 hgmm alatt”. 

– A magasvérnyomás- betegség oka ki-
deríthető?

– A magasvérnyomás-betegség oka sok 
esetben nem derül ki. Régi tapasztalat, 
hogy a magas vérnyomás bizonyos csa-
ládokban halmozottan fordul elő. A magas 
vérnyomás kóros emelkedése különösen 
gyakori, ha mind apai ágon, mind az anya 
családjában általános. Az öröklött hajlam 
mellett ma már jól ismertek az életmódbe-
li kockázati tényezők is. Az elhízás, a túl-
zott alkohol- és sófogyasztás, a nagyfokú 
stressz, a mozgásszegény életmód. Külön-
külön és együttesen is hozzájárulnak a ma-
gasvérnyomás kialakulásához. 

– Életmód-változtatással a magasvér-
nyomás-betegség gyógyuláshoz vezet-
het, vagy azzal együtt kell élni?

– A hypertonia alattomosan érkezik és 
nem múlik el. Élete végéig elkíséri a be-
teget, nagyon sok páciensnél szövőd-
ményekkel terhelten. A legjelentősebb 
a szív, az agy, a vese károsodása, vala-
mint egyéb érrendszeri elváltozások is 
kialakulhatnak. A legtöbb kezeletlen ma-
gasvérnyomásos szívinfarktusban, agyi 
keringési károsodásban vagy veseelégte-
lenségben hal meg. 

– Mit javasol – a ma már népbetegség-
nek számító – magas vérnyomásosoknak 
a szakember?

-  A magas vérnyomás az életmód meg-
változtatásával, rendszeres gyógyszersze-
déssel a normálisnak megfelelő szintre 
csökkenthető, a kezelés élethosszig tart. 
A terápia elhagyása a vérnyomás ismételt 
emelkedését okozza. Ha van lehetőség, 
mérjék rendszeresen vérnyomásukat ott-
hon, vagy háziorvosukkal ellenőriztessék, 
aki ellátja jó tanácsokkal is, és felhívja a fi-
gyelmüket minden esetben az életmódbeli 
kockázati tényezőkre.

n. Lakics zsuzsa 

Örökölhető a magas vérnyomás – 
lappangó betegség, félreismerhető tünetek

Dr. Péntek zsuzsanna

Cukorbetegek találkoznak
A Bartók Béla Művelődési Ház és 

Könyvtárban tartják a cukorbetegek 
 összejövetelét június 16-án 15 órakor.

Nyílt nap 
az idősek klubjában

Szeretettel várnak minden kedves ér-
deklődőt június 24-én az idősek klubjá-
ban (Fő út 23.)

Tervezett programok: 

9.30 óra: intézménybemutatás, 
10 óra Biztonság idős korban, a Ko-

máromi Rendőrkapitányság előadása, 
11 óra Jó együtt lenni! – bogrács- 

parti.
Az intézménybe történő beszállí-

tás megoldható. Bővebb információ: 
34/385-667

A Szociális Alapszolgáltatási Központ 
NapKözis tÁBoR-t szervez június 
22-26-a között reggel 9 órától délután 
15 óráig. A részvétel ingyenes!

Programok: játék, kirándulás, kéz-
műves foglalkozás. Szeretettel várják a 
kisdiákokat. 

érdeklődni lehet: 06-20/229-4977, 
34/395-096-os telefonszámon 

Gárdonyis gyereknap 
a Malom-tónál

Az idei évben május 22-én rendeztük 
meg a gárdonyis gyereknapot. A felsősök 
a Malom-tónál, míg az iskola kisebbjei 
a Zichy parkban szórakozhattak. Ezúttal 
az 1848-49-es szabadságharc jegyében 

szerveztük a programokat, melynek költ-
ségeit a Kossuth Lajos Asztaltársaság ál-
tal nyert pályázat fedezett. A pályázatot a 
Komárom-Esztergom Megyei Művelődési, 
Ifjúsági és Közösségfejlesztési Alapítvány 
kuratóriuma írta ki a nevelés és oktatás, ké-
pességfejlesztés, kulturális tevékenység, a 
kulturális örökség megóvása és a környezet-
védelem érdekében végzett tevékenységek 
megvalósítására. A programsorozat az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc 160 év-
vel ezelőtti, településünket érintő emlékeinek 
és eseményeinek a jegyében zajlott. Ehhez 
kapcsolódtunk mi is, gárdonyis gyerekek.

A sok játék között a kisebbek számára: 
a csákóhajtogatás, zászlófestés, kardhaj-
togatás, origami, aszfaltrajzverseny és a 
gyöngyfűzés szerepelt. A programon se-
gítettek a Természetjáró Bakancsos Klub 
tagjai is, akik  a gyerekenek felállították a 
gumiasztalt. Az önfeledt ugrándozás után 
jól esett a zsíroskenyér és az üdítő. A na-
gyobb diákok osztályonként készítettek 
egy menetlevelet, zászlót és énekeltek egy 
indulót. Az iskolától indulva 4 állomáson 
keresztül teljesítettük feladatainkat, töb-
bek között totóban, puzzle-ben, activity-
ben és képfelismerésben mértük össze 
tudásunkat. 

A Malom-tóhoz érve barátságos, vidám 
környezet fogadott bennünket. De a szó-
rakozás még csak most kezdődött igazán. 
Minden osztályból 8 diáknak bizonyítania 
kellett a sorversenyen, ahol szép eredmé-
nyek születtek. Másoknak lehetőségük nyílt 
huszárcsákó és párta készítésére, zászló-
festésre, gyöngyfűzésre, fakard- és képes-
lapkészítésre. Az elkészített fakardokat és 
huszárcsákókat sikeresen használták egy 
csatajelenet eljátszásában. Délben egy ki-
adós lakmározásra invitáltak bennünket a 
vadászok, akiknek ezúton is köszönjük a 
finom falatokat.

Összességében egy élményekben gaz-
dag gyereknapot tudhatunk magunk mö-
gött.

Szabó Beáta, Szűcs Alexandra 
8.c osztályos tanulók

A szabadságharc jegyében szervezték 
a programokat
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Tervezett városi programok
 

Tanévzáró június 19. Gárdonyi-iskola Gárdonyi-iskola

Ballagás, évzáró ünnepség június 20. Jókai-iskola Jókai-iskola

II. Ácsi Városi Vigasságok 
és Szentivánéji Karnevál június 21. Kastélyudvar Bartók Béla 

Művelődési Ház

Nyári füvespályás labdarúgó-
bajnokság

június 28–
augusztus 6. Kinizsi pálya Sportcsarnok

Napközis tábor június 22.–26. Gondozási központ Gondozási központ

Kuckó-tábor 
– kézműves foglalkozások, 
kirándulás

július 13–17.,
augusztus 10–14.

Bartók Béla 
Művelődési Ház

Bartók Béla 
Művelődési Ház

Hittan tábor június 29.–Július 4. Tótvázsony Református egyház

„A mi hőseink” 
– emlékezés ’48-ra július 5. Református temető Református egyház

Kossuth Asztaltársaság

Egyház történelem július 12. Református egyház Református egyház

XVII. Természetjáró 
és Barlangásztábor július 12-18. Bakancsos Klub

A rendezők a változtatás jogát fenntartják.

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!
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nAGy Sándor (1948-2009)
KÁCSoR Imre (1972-2009)

MoLnÁR István (19�2-2009)
LAKAToS Elemér (19�0-2009)

„ÁCS FEjLŐDéSééRT” ALAPÍTVÁny
2941 Ács, Gyár u. 23.
Adószám: 19149385-1-11
Közhasznúsági jelentés 2008.

Az „Ács Fejlődéséért” Alapítvány a mér-
leg fordulónapon 3.097 eFt eszközzel ren-
delkezett, melyből 1.073 eFt tárgyi eszköz, 
2.024 eFt pedig pénzeszköz volt.

A szervezet 0 Ft kötelezettséget tartott 
nyilván.

A közhasznú tevékenységben közremű-
ködők társadalmi munkában látták el a fel-
adatukat, azért semmiféle juttatásban nem 
részesültek.

A tevékenység az alapszabályban le-
fektetett céloknak megfelelően történt és 
eredményesnek értékelhető.

A kiadások összetétele és nagysága igen 
megfontolt, ésszerű gazdálkodást tükröz. 
Az előző évihez hasonlóan a takarékosság 
és a költségek minimalizálása jellemezte az 
alapítványi gazdálkodást.

Mezőgazdasági városként Ácsot is érinti 
a túlméretes, túlsúlyos mezőgazdasági gé-
pek önkormányzati utakon, vagy közúton 
való közlekedéséhez szervesen kapcsoló-
dó előírt útvonalengedélyek bevezetése.

A közúti balesetek megelőzése, valamint 
a forgalom folyamatos és akadálymentes 
közlekedése érdekében létrejött, érvényben 
levő szabályozás 40 tonna össztömeget 
meghaladó, vagy 10 tonnánál súlyosabb 
tengelyterhelésű járművek ÚTVONALEN-
GEDÉLY-KÖTELESEK.

Útvonalengedély-köteles a kombájn, a 
traktor, a mezőgazdasági munkagép és a 
vontatóhoz kapcsolt gép, amelynek révén 
túlméretessé válik a jármű. A rakománnyal 
2,55 méternél szélesebb járműre, vagy 
amelyik 4 méternél magasabb, illetve 12 
méternél hosszabb szintén útvonalenge-

délyt kell kérni a gazdálkodónak. Ez vonat-
kozik például a tárcsával felszerelt normál 
méretű traktorra, ha azzal hajt a közútra 
a gazdálkodó. Ezeknek a járműveknek az 
alacsony forgalmú utakon a közlekedés 
engedélyezett, az országos főutakon a 
következő időpontokban engedélyezett a 
haladás: délelőtt 10-15 óra között: max. 
55 tonna össztömegű jármű, este 19 – reg-
gel 6 óra között: 70 tonna, össztömeget, 5 
méter magasságot, 26 méter hosszúságot, 
3,5 méter szélességet meghaladó jármű. 

Az útvonalengedélyt a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. szervezetnél kell kérni. En-
nek alapdíja 1000 (egyezer) forint+ÁFA, 
amelyet további díjak növelnek a gépek 
méretétől, az engedély érvényességi ide-
jétől, az útvonal hosszától, az igény sür-
gősségétől függően. Mezőgazdasági jár-

művekre éves bérletet is igénybe lehet 
venni. 

Ennek fajtái és díjai a következőképpen 
alakulnak: 8000 (nyolcezer) forint+ÁFA/év 
az egész évben egy kijelölt út használatára, 
12000 (tizenkétezer) forint+ÁFA/év a 20 kilo-
méteres vonzáskörzeten belül mozgó jármű-
veken a kistérségi útvonalhálózatra, 20000 
(húszezer) forint+ÁFA/év a teljes körű közút-
hálózat használatára jogosító engedély.

Az útvonalengedély közúti ellenőrzéseit 
a közlekedési hatóság, illetve a rendőrség 
végzi. Engedély hiányában a jármű üzembe-
tartóját súlyos bírsággal büntetik: pótdíj fize-
tés kötelezettségére vagy a haladás megtil-
tására szólítják fel. A pótdíj mértéke legalább 
40000 (negyvenezer) forint, de elérheti akár 
az útvonalhasználati díj tízszeresét is.

Polgármesteri hivatal 

Tájékoztató az útvonalengedélyről

_________________________________________________________________________
 Bevételek Kiadások_________________________________________________________________________
Áthozat az előző évről: 930 eFt  Kulturális tevékenység támogatása:  545 eFt
Támogatások:  1.716  „ (civil vigasságok)
APEH SzJA 1 %-a: 794  „ Közlekedésbiztonság fokozása:  79  „
Egyéb bevétel: 6  „ (Szoc.Alapszolg.Kp. akadálymentesítése)
  Hátrányos helyzetű diákok támogatása: 198  „
  Önkéntes Tűzoltóság támogatása: 270  „
  Beteg gyerek gyógykezelése: 303  „
  Bankköltség:   27  „ _________________________________________________________________________
2008. évi bevétel: 3.446 eFt 2008. évi kiadás: 1.422 eFt_________________________________________________________________________
Záró pénzeszköz:  2.024 eFt_________________________________________________________________________

Az alapítvány az adóbevallást és a KSH számára az éves jelentést határidőre leadta.
„Ács Fejlődéséért” Alapítvány   Kuratóriuma
   Kiegészítés:  A 2008. évi gazdálkodásunk és a lakossági Szja 1 %-ának felajánlása 

tette lehetővé, hogy ez év májusában 993.444,- Ft értékben a város 6 forgalmas csomó-
pontján információs táblákat szereltessünk fel. 

A támogatásokat ezúton köszönjük abban a reményben, hogy a Tisztelt Lakosság és 
lakóhelyünk cégei, vállalkozásai további felajánlásokkal segítik az alapítványt kitűzött cél-
jai megvalósításában: Ács szebbé tételében, fejlődésének meggyorsításában.

Csányi józsefné kuratóriumi elnök
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Május 23-án második alkalommal 
rendezték meg a Czupy Imre tisztele-
tére létrehozott sakk-emlékversenyt. A 
helyszín idén is a Jókai Mór Általános 
Iskola volt.

Az Ácsi Kinizsi sakk szakosztály nevében 
Szőnyi Lajos köszöntötte a versenyzőket 
és a megjelenteket. A vendégek között volt 
Czupy János, Imre bácsi fia, Hájos László, 
a Kaposvári Cukorgyár termelési igazgató-

ja, a sakkcsapat tagja és egyik fő támoga-
tója, valamint Nagy Ferencné, a Jókai-is-
kola igazgatónője.

Imre bácsi tisztelése és emlékének meg-
őrzése mellett a verseny célja a sportba-
rátság ápolása, megerősítése. Idén sajnos 
kevesebben tudtak részt venni a verse-
nyen, mint tavaly, de a lelkesedés mit sem 
változott. 

A verseny két kategóriában zajlott. Volt 
tanítványok (4 fő) és jelenlegi általános 
iskolai tanulók (17 fő) mérték össze tudá-
sukat. Mint megtudtuk, jelenleg 18 fő sak-
kozik aktívan Zsebők Ottó kezei között. A 
verseny 7 fordulós svájci rendszerben ke-
rült lebonyolításra 2x10 perc játékidővel, a 
versenyt Zsebők tanár úr vezette le. 

Az egész délelőtt tartó megmérettetésen 
végül a következő végeredmény született 
volt tanítványok kategóriában: 1. Iván Csa-
ba, 2. dr. Papp Gábor, 3. Szakács László. 
A jelenlegi általános iskolai tanulók között 
az első helyet Nyéki Bence, a másodikat 
Szalai Krisztián, a harmadik helyet holt-

versenyben Bozó Bence és Barassó Máté 
szerezte meg. Az első három helyezett ok-
levélben és tárgyjutalomban részesült, me-
lyeket több magánszemély és vállalkozás 
ajánlott fel. Ezúton is köszönik a verseny 
rendezői a kapott segítséget, támogatáso-
kat, felajánlásokat. A versenyről azonban 
senki sem távozott üres kézzel. 

A rendezvény lezárásaként Sipos István 
FIDE-mester, az Ácsi Kinizsi megyei baj-
nokságot nyert sakkcsapatának 1. táb-
lás játékosa szimultánt adott a versenyen 
résztvevőknek. A szimultánon 21 fő vett 
részt, melyből 1 döntetlenre végződött 
(Zsebők Ottó tanár úrral szemben), a többi 
Sipos István győzelmével zárult. Majd kö-
zösen elfogyasztották a Szalai Cukrászda 
áltál felajánlott két tortát.

A versenyzők nem voltak csalódottak, hi-
szen nem a győzelem, hanem a részvétel 
a fontos.

Remélhetőleg jövőre még ennél is töb-
ben fognak harcba szállni az első helyért. 

Barsi Krisztina

II. Czupy Imre sakk-emlékverseny

Ácsi Kinizsi SC – Tapolca VSE
�1-20 (1�-10)

Ács, 150 néző, vezette: Halász, Kovács
Ács: SZIGETI – PAPP (9), PARS (7), Bárdosi (2), PÉK (4), Hajdú (2), 

Nagy T. (3). Csere: Bedi (kapus), Kiss (1), Süveg (1), Józsa (1), Janes (1), 
Csuka. Edző: Jámbor Vilmos

Meglepően fegyelmezett vendégjátékkal indult a találkozó, mind 
átlövő, mind irányító poszton kiválóan működött náluk a gépezet. A 
hazaiaknál akadozott a támadójáték, ziccerek maradtak ki az első tíz 
percben, majd magukhoz ragadták az ácsiak a kezdeményezést, Pars 
és Papp góljaival, illetve Pék eredményes hármasának köszönhetően 
két-három gólos előnyüket tartani tudták.

A második játékrészben még valamennyire tudta tartani magát a 
vendégalakulat, de aztán elfáradtak, míg a Kinizsi a játék minden 
elemében megmutatta, hogy mire képes. Kiss Sándor irányító játé-
kával ügyesen megoldotta a csapat a feladatát, és a második félidő 
közepétől az történt a pályán, amit a hazaiak akartak. Könnyen tudtak 
indulni, szép befejezéseket láthatott a közönség, és a fiatalokat is be-
vetette az edző, akik ügyesen helytálltak. 

JÁmbor Vilmos: – A fegyelmezetten kézilabdázó Tapolcát győztük le. 
Örülök, hogy fiataljaink tovább tudták vinni a jó eredményt.

Ácsi Kinizsi SC
– Borhotel-Szentgotthárdi KK 

2�-27 (11-1�)

Ács, 100 néző, vezette: Halász, Kovács
Ács: Szigeti – Papp (6), Pars (4), Bárdosi (7/1), Pék (1), Hajdú (1), 

Nagy T. Csere: Bedi (kapus), Józsa, Süveg, Kiss (2), Somogyi (1), 
Pfujd, Janes (1). Edző: Jámbor Vilmos

Ennek a mérkőzésnek a kimenetelétől függetlenül a Kinizsinek már 
a bronzérem a zsebében volt. Így nem igazán volt tűz és lelkesedés 
a játékukban. Nem így a vendégeknek, akik viszont hajtottak, küz-
döttek a két pontért, mivel a negyedik helyen szeretnének végezni. 
„Harapós”, verekedős kézilabdát játszottak, sok szabálytalanságot 
követtek el, nem torolták meg a belül védekezést, a faltokat  a játékve-

zetők, de azt legalább észrevették, hogy szándékosan ütött a vendég-
játékos, Császár, és kizárták a játékból.

A második félidő 40. percében volt egál, addig  a vendégek vezet-
tek, de a döntetlennél emberhátrányba került a Kinizsi, és ekkor há-
rom gólt kaptak, amire nem tudtak válaszolni. Nem játszott jól az Ács, 
keveset lőttek  a belső játékosok, gyengén szerepeltek az átlövők. Az 
55. percben feljöttek ugyan egy gólra, de akkor Tóth Ádám, aki ezen  
a meccsen 11 gólt lőtt, eldöntötte legjobbkor jött találataival a két 
pont sorsát. 

JÁmbor Vilmos: – Ősszel is és most tavasszal is az utolsó hazai mér-
kőzést a mögöttünk lévő csapattal szemben veszítettük el. Nagyon 
bosszantó szezonzárás, amiért elnézést kérek.

Győri ETo FKC II.
– Ácsi Kinizsi SC �7-�� (19-1�)

Győr, 100 néző, vezette: Horváth, Jancsó
Ács: Bedi – Papp (4), Pars (8), Kiss (3), Pék (8), Pfujd (3), Nagy T. (2). 

Csere: Szigeti (kapus), Hajdú (5), Somogyi (2), Janes (1), Süveg, Csuka, 
Józsa. Edző: Jámbor Vilmos

A hazai társaságnak ez tétmeccset jelentett, mivel a negyedik helyért 
küzdöttek. A Kinizsinek viszont a találkozó kimenetelétől függetlenül a 
bronzérem már biztosítva volt. A Rába-partiak gyors, pörgős kézilabdát 
játszottak, támadásban különösen jeleskedtek, viszont a vendégeknek 
a védekezésben lemaradásai voltak. Egy ideig szoros volt a meccs, 
egyik csapat sem tudott megnyugtató előnyre szert tenni, de a félidő 
előtti végjáték a hazaiaknak jobban sikerült, és háromgólos előnnyel 
fordulhattak. A második félidő hasonlóan szoros játékot hozott, mint az 
első harminc perc. Az utolsó etapban megléptek a hazaiak, de ekkor az 
Ács nyitott védekezése meghozta a várt eredményt, de az izgalmas haj-
rában mégsem sikerült fordítani, így a hazaiak, ha egy góllal is, de ennek 
a találkozónak a nyertesei lettek. 

JÁmbor Vilmos: – A mostani eredménytől függetlenül bronzérmesek 
vagyunk. Az Ácsi Kinizsi hat éve játszik a nemzeti bajnokságban és ez 
idő alatt egy második hely, egy első hely és most egy harmadik hely a leg-
szebb eredménye. Ezek az ácsi férfi kézilabda erejét és stabilitását jelzik.

Az éremosztóról következő számunkban adunk hírt.

Bronzérmes a kézilabdacsapat
Az utolsó fordulók eredményei

A vendégek között volt Czupy jános, 
Imre bácsi fia is
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ÁCSI KInIzSI SC 
– VÁRGESzTES �-4 (1-2)

Ács, 110 néző, vezette: Schubert 
Ács: Dobai – Vörös, Somogyi (Kovarek), Kiss, 

Rusznyák – Tóth, Németh B., Németh L. (Ódor), 
Palakovics (Karvaj, Király) – Török, Mészáros. 
játékos-edző: Karvaj Imre

Ácsi gólok: Török, Karvaj, Király. Sárga lap: 
Ódor, Tóth, Király

A hazaiak sorra kihagyták a helyzeteiket, míg 
a Várgesztes csapata a 20. percben az első 
lehetőségét kihasználva gólt szerzett, 0-1. A 
30. percben újabb találattal növelték előnyüket 
a vendégek, 0-2. A 35. percben Török révén 
szépített a Kinizsi, 1-2. A második félidő 67. 
percében  – miközben a védők is a támadást 
erőltették – a Várgesztes újabb gólt szerzett, 
1-3. A 71. percben Karvaj szerzett gólt a Ki-
nizsinek, 2-3. Aztán a hazaiak védelmi hibáját 
kihasználva a Várgesztes növelte előnyét, 2-4. 
A hosszabbításban Király fejesgóllal állította be 
a végeredményt, 3-4. A vereségen túl könnyen 
lehet, hogy a feljutás is odaveszett.

KArVAJ imrE: – Elvesztettük közel másféléves 
hazai veretlenségünket a lélektelen játékkal. A hát-
védsorunk sajnos csődöt mondott. 

Ifi : Ács – Várgesztes 0-1

Nem várt siker Banán 
BAnAI KInIzSI SK 

– ÁCSI KInIzSI SC 0-1 (0-1)

Bana, 200 néző, vezette: Miráki
Ács: Dobai – Vörös, Kovarek, Kiss, Somogyi 

– Rusznyák, Palakovics (Ódor), Tóth (Mészáros), 
Németh B. – Király, Török. játékos-edző: Kar-
vaj Imre

Gól: Török. jó: az egész csapat. Kiállítás: 
Ódor és Vörös a 86. percben. Sárga lap: Ko-
varek, Török, Dobai, Németh B.

Az első percek kölcsönös erőfelméréssel teltek, 
majd ezt követően, a 14. percben, Horváth A. ki-
állítását követően 10 főre fogyott a banai csapat. 
Emberhátrányban is a támadást erőltette a hazai 
gárda, eközben a 21. percben egy kitűnő ellentá-
madást vezetett a Kinizsi: Kiss tökéletes passzával 
Török kilépett a védők közül, és a hálóba emelt, 
0-1. A második játékrészben tovább rohamozott 
a hazai csapat, így hatalmas nyomás nehezedett 
az ácsiakra. Szabadrúgás szabadrúgást követett, 
ezek mellé-fölé szálltak, vagy a sorfalban akadtak 
el. A kapura tartó labdákat pedig Dobai bravúro-
san hárította. A játékvezető két ácsi játékost, Vö-
röst és Ódort is kiállította a 86. percben, azonban 
ez a végeredményt már nem befolyásolta. A csa-
pat nagyon értékes győzelmet aratott. 

KArVAJ imrE: – Forró hangulatú mérkőzésen 

fegyelmezett védekezéssel bravúrt hajtottunk 
végre. 

Ifi : Bana – Ács 2-3, gól: Végh, Kelemen, 
Domján

Közönségszórakoztató játék,
szép gólok

ÁCSI KInIzSI SC – SÜTTŐI KSK 7-1 (�-0)

Ács, 100 néző, vezette: Majerik
Ács: Dobai (Máthé) – Somogyi, Rusznyák, 

Kiss (Németh L.), Németh B. – Mészáros, Tóth, 
Kelemen, Király (Lami) – Török (Császár), Kóródi. 
játékos-edző: Karvaj Imre

Ácsi gólok: Török 2, Kelemen, Kiss, Németh 
B., Kóródi,  Császár. jók: Rusznyák, Kiss, Török, 
Németh B. (a mezőny legjobbja). Sárga lap: Tóth

A 27. percben kezdődött meg  a gólgyártás, 
amikor Kóródi átadásából Török szerzett ve-
zetést a Kinizsinek,1-0. A 30. percben ismét a 
gólerős Török szerzett gólt, ezúttal Mészáros 
átadását juttatta a hálóba, 2-0. A 42. percben 
Kelemen egy távoli, jól eltalált lövéssel meg-
szerezte a Kinizsi újabb gólját, 3-0. A második 
félidő 60. percében 11-eshez jutott a Süttő csa-
pata, a büntetőt azonban a kapufára rúgták. Hét 
perccel később a hazai alakulat harcolt ki egy 
tizenegyest, de ők értékesítették is: Kiss bizto-
san talált az ellenfél hálójába, 4-0. A 70. perc-
ben Németh B. egyéni akcióból megszerezte az 
ötödik gólt, 5-0. Kóródi a 72. percben akcióból 
tovább növelte a Kinizsi amúgy is tetemes elő-
nyét, 6-0. A 77. percben megszületett a hetedik 
hazai gól, amikor Császár kapott labdát Kóródi-
tól, és a kapus mellett a hálóba gurított, 7-0. A 
83. percben ismét 11-es-hez jutott a Süttő, de 
ezúttal a csereként beállt Máthé védte biztosan 
a büntetőt. A 87. percben a vendégek megrúg-
ták becsületgóljukat Kiss révén, aki be is állítot-
ta a végeredményt, 7-1. 

Karvaj Imre: – Kultúrált játékkal fölényes győ-
zelemt arattunk.

Ifi : Ács – Süttő 7-0, gól: Domján 2, Krokavecz 
2, Kelemen, Kovács, Szabó. 

Újabb értékes három pont 
idegenből

CSéMI SE - ÁCSI KInIzSI SC 2-4 (0-2)

Csém, 150 néző, vezette: Miráki
Ács: Máthé (Dobai) – Kovarek, Somogyi, 

Rusznyák, Kiss – Németh B., Mészáros (Csá-
szár), Tóth, Kelemen (Király) – Török (Lami), Kó-
ródi. játékosedző: Karvaj Imre

Ácsi gólok: Kiss 2, Tóth, Török. jók: Rusznyák, 

Török, Kovarek, Kiss A. (a mezőny legjobbja). 
Sárga lap: Kovarek, Kiss, Tóth, Török, Kóródi

Jól kezdett a Kinizsi, és a 8. percben Tóth 
hatalmas lövése vágódott a kapuba, 0-1. A 23. 
percben Németh B. nagyszerű labdával ugratta 
ki Törököt, aki védhetetlenül vágta a labdát a 
hálóba, 0-2. A félidő végéig mezőnyjáték folyt 
a pályán, nagyobb helyzetek már nem alakultak 
ki. A térfélcsere után, a 47. percben a 16-oson 
belüli buktatásért 11-est ítélt a játékvezető a 
hazai csapatnak. A büntetőt Vasi értékesítette, 
1-2. A 61. percben nagy védelmi hibából ki-
egyenlített a Csém Szabó révén, 2-2. Ezt kö-
vetően egy ideig fölényben játszottak a házi-
gazdák, de az utolsó negyedóra ismét a Kinizsi 
fölényéről szólt. A 79. percben Tóth lövése a ka-
pufán csattant, a kipattanót Kiss nagy erővel az 
alsó sarokba továbbította, 2-3. A 84. percben 
kezezésért büntetőhöz jutott az Ács, amit Kiss 
biztosan értékesített, 2-4. 

KArVAJ imrE: – Szomszédvári rangadón a sok 
kihagyott helyzet ellenére értékes győzelmet 
arattunk.

Ifi : Csém - Ács 0-4, gól: Kelemen 2, Végh, 
Brúzsa

Kóródi mesterhármasa
ÁCSI KInIzSI SC – BAjI KSE 4-1 (�-1)

Ács, 100 néző, vezette: Bolla
Ács: Dobai – Vörös, Kovarek, Somogyi, Rusz-

nyák (Németh L.) – Németh B., Mészáros, Ke-
lemen, Király (Császár) – Kóródi, ifj. Kelemen 
(Lami). játékos-edző: Karvaj Imre

Ácsi gólok: Kórodi 3, Németh B. jók: az 
egész csapat, illetve Kórodi és Vörös (a mezőny 
legjobbjai).

Az erősen tartalékos Kinizsi nagyszerűen 
kezdte a mérkőzést, már a 10. percben Né-
meth B. vezetést szerzett csapatának, 1-0. A 
15. percben szép támadást követően Kóródi 
tovább növelte a hazai előnyt, 2-0. A 31. perc-
ben az elalvó védők mellett szépített a ven-
dégegyüttes Szentiványi révén, 2-1. Aztán a 
38. percben Kóródi kilőtte a jobb alsó sarkot, 
3-1. Két percre rá Kelemen lövése a kapufán 
csattant. A második félidő 50. percében Kóródi 
a harmadik góljával beállította a szép végered-
ményt, 4-1. A mérkőzés további részében több 
helyzetet dolgozott ki a Kinizsi, de az eredmény 
már nem változott.

KArVAJ imrE: – A csapat erősségét jelzi, hogy 
négy meghatározó játékos hiányát is tudtuk pó-
tolni gólerős játékkal. 

Ifi : Ács – Baj 17-0, gól: Domján 6, Kovarek 2, 
Ódor, Krokavecz, Bruzsa, Végh, Kéringer, Sza-
bó B., Szabó T., Hegedűs, Papp.

Hoczek józsef 

Labdarúgás

Megszakadt a hazai veretlenség
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Nagy Sándor az ácsi Gárdonyi Géza 
Általános Iskola tanulója és a Komá-
romi VSE sportlövő szakosztályának 
tagja. 

Edzője, Kisvárdai István úgy fogalma-
zott a tehetséges fi atal sportlövővel kap-
csolatban, hogy Nagy Sándorra még szép 
sportsikerek várnak. Kilencéves korától 
ez a sportág érdekli a legjobban és meg 
is tesz mindent azért, hogy ebben a leg-
jobbat nyújtsa. Nagy Sándor 2005-ben 
kezdett el lőni a Komáromi VSE sportlövő 
szakosztályában. A rendszeres és szor-
galmas edzésmunkának köszönhetően 
már a második évben komoly eredménye-
ket ért el. Általános Iskolások Országos 
Bajnokságot és Országos Diákolimpiai 
Bajnokságot is nyert nyíltirányzékos lég-
puska kategóriákban. Az olimpiai ver-
senyszámokban is megmutatta kivételes 
tehetségét. A serdülő országos bajnoksá-
gokon 2006-ban, 2007-ben és 2008-ban 
is országos bajnoki címet szerzett. 2007-
ben az ifjúságiak között indulva az orszá-
gos bajnokságon ezüstérmet szerzett, 

csapatban aranyérmes. Serdülő országos 
csúcstartó, 2008-ban beállította a serdülő 
országos rekordot.

2008-ban bekerült a Héraklész Bajnok 
Programba, amely fi gyelemmel kíséri az 
ifjú tehetségek pályáját és rendszeres 
edzőtáborozásokat biztosít számukra. A 
Héraklész-keret egyben az ifjúsági magyar 
válogatott keret is. Nagy Sándor a Komá-
romi Városi SE edzésein napi rendszeres-
séggel vesz részt, a következő években 
még nagyon sok értékes sportsiker eléré-
sére képes versenyző – állítja edzője, Kis-
várdai István. Nagy Sándor pedig elárulta 
nagy álmát: egyszer majd az olimpián neki 
szóljon a magyar Himnusz, az ő tiszteleté-
re húzzák fel  a magyar zászlót, a dobogó 
legfelsőbb fokán állva.  

Az Ácson megrendezett nagyszabású 
sportlövő országos diákolimpián is, ahol 
közel háromszáz versenyző vett részt és na-
gyon erős mezőny jött össze, korosztályá-
ban nem talált legyőzőre. A rendezvényen 
résztvevő szakemberek nagy elismeréssel 
szóltak a tehetséges fi atal teljesítményéről.
 n. L. zs.

Sportlövészet

Kisvárdai István: „Nagy Sándorra még szép sportsikerek várnak”

nagy Sándornak a díjat ünnepi külsősé-
gek között Csöbönyei Imre polgármes-
ter adta át 

Metka Antalné (Kati néni) 2009. május 
24-én a 2008/2009-es bajnoki év utolsó 
hazai mérkőzésén elbúcsúzott mint a 
női kézilabdacsapat edzője.

A mérkőzés előtt lezajlott rövid ünnepség 
keretében Soós Piroska, a csapat volt játé-
kosa búcsúzott az edzőtől.

„Kati néni ez év őszén megemlítette, 
hogy edzőként a jövőben már nem segíti 
a női kézilabdacsapat munkáját. A csapat 
első döbbenetében nem is hitte el a hírt. 
Ma pedig már itt állunk a végleges döntés 
tudatában. Azt gondolom, hogy a női ké-
zilabdacsapat múltjára és jelenére is nagy 
befolyással volt Kati néni áldozatos mun-

kája. Nem mehetünk el emellett anélkül, 
hogy ne említenénk meg azt, hogy miként 
kezdődött, milyen sikereket ért el a csapat 
és edzője.”

Metka Antalné 1976-2004 között az ácsi 
Gárdonyi Géza Általános Iskola testneve-
lőjeként dolgozott, készítette fel a tanuló-
kat a különböző versenyekre, ahol rend-
szeresen jó eredményeket értek el. 1999. 
szeptember 1-jétől 2004. augusztus 31-ig  
a sportcsarnok vezetőjeként dolgozott. Ez-
zel párhuzamosan a női kézilabdacsapatot 
is újjászervezte 1979-ben. 1980/81-ben 
a csapat járási bajnokságot nyert. Sajnos 
1984-85-86-ban feloszlott a kézilabdacsa-
pat. 1987-től folyamatosan szerepeltek a 
bajnokságokban több-kevesebb sikerrel. 

1993. nyarán Olaszországban, Teramo-
ban szerepeltek junior korcsoportban, és a 
2. helyezést érték el.

Meg kell említeni, hogy  többször is az 
NB II-ben szerepeltek.

Először az 1992/93-as bajnokságban és 
93/94-es szezonban is az NB II-ben szere-
peltek, ekkor kiesett a csapat, ismét a me-
gyei bajnokság következett.

1996/97 és 1997/98  NB II.
1998-tól 2001-ig a megyei bajnokság.
2001/2002-ben az NB II-es bajnokság-

ban a felnőtt csapat kieső helyen végzett, 
az ifjúsági csapat viszont az előkelő 3. he-
lyet szerezte meg.

2002-től folyamatosan a megyei bajnok-
ság résztvevői vagyunk.

Az edző tanítása sok játékos teljesítmé-
nyén megmutatkozott, akik a megyei ifjú-
sági válogatott tagjai lettek, és külföldi tor-
nákon is szerepeltek.

Metka Antalné a megyei elnökség tag-
jaként 1999-től részt vett a lányok külföldi 
túráin.

2004-ben a Németországban szereplő 
serdülő válogatott edzőjének kérték fel. 

A csapat a dobogó 3. fokára állhatott 
fel.

Metka Antalné munkáját a következő ki-
tüntetésekkel ismerték el: 1997. Emlékérem 
megyei kézilabda szövetség, 2000. Jubile-
umi Emlékplakett Polgármesteri Hivatal, 
Ács, 2002. Emlékplakett Járási Sportbi-
zottság, 2004. Elismerő oklevél Országos 
Ifjúsági és Sport Minisztérium, 2006. Test-
nevelési és Sportdíj Polgármesteri Hivatal 
Ács, 2009. Több évtizedes  kiemelkedő 
Sporttevékenységéért KEM Önkormány-
zata. 

Megköszönve eddigi áldozatos mun-
káját, további jó egészséget kívánunk: a 
csapatok régi és új játékosai, az Ácsi Ki-
nizsi SE vezetősége, a megyei kézilabda-
szövetség

Az említett ünnepségen szintén elbúcsú-
zott a csapat egyik kiváló játékosa, Vitáris 
Anna, aki a megyei válogatott tagjaként 
2002-ben Németországban a 3. helyen 
végzett megyei válogatott tagja volt.

Tóth Győzőné

Elbúcsúzott a női kézilabdacsapat edzője

A lap fotóit nyéki jános készítette

A lap fotóit nyéki jános készítette


