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A kínálatból
– Önkormányzati híradó 2. oldal
–   Ballag már a vén diák… 4-5. oldal
–  Rákász Gergely nagysikerű  

orgonahangversenye 6. oldal
–  Arany Katedra kitüntetés, 

Pedagógiai Díj 7. oldal
–  Osztálykirándulások 8. oldal
– Bekerítik a zsidó temetőt  10. oldal
–  Sport: asztalitenisz, horgászat, 

kézilabda, foci, sakk 11–12. oldal

Új helyszín, új elnevezés, új és eddig ki 
nem próbált show-elemek, üdítő progra-
mok, talán egy kissé új szemlélet is  – és 
nagy érdeklődés. Ezek jellemezték, ha 
csak tömören és röviden kívánnánk jelle-
mezni a település egyik legkiemelkedőbb 
és legtöbb embert megmozgató rendezvé-
nyét, a városi napot, amely nagyon komoly 
hagyományokra tekint vissza. 

Az első falunapot ezerkilencszázkilenc-
venkilencben hívták életre.  

Ács 2007-ben kapta meg a városi ran-
got és azóta ez a falunap átkeresztelő-
dött városi nappá. Ebben az évben aztán 
új helyszínt is találtak a rendezvénynek, 

amely ideális volt hangulatában, kör-
nyezetében egyaránt. Közelebb kerül-
tek egymáshoz a programok, a helyszín 
egységesebbé tette a résztvevőknek, a 
szórakozni vágyóknak a teljes kínálatot, 
a műsorokat zavartalanul élvezhették ki-
csik, nagyok egyaránt. A kínálatból pedig 
akadt bőven mindenki számára. A gye-
rekprogramok sokszínűek, szórakozta-

tók voltak. A fából készült, ötletes népi 
játékokat nagyon élvezték az apróságok, 
amelyek biztonságosak és érdekesek 
voltak. Az arcfestésnek nagy sikere volt, 
kígyózott a sor az ügyeskezű arcfestők 
előtt, akiknek kreativitását, fantáziáját 
csak dícsérni lehet. Jó volt látni a sok 
rohangáló kisgyereket pók-, pillangó- és 
egyéb állatfigurás arcocskával. Emellett a 
kalandvárnak is sok kis „rajongója” volt, 
de nemcsak a kicsiknek kínáltak progra-
mokat a szervezők, hanem a fiatal kor-
osztálynak és az idősebbeknek is. 

Délelőtt a motorok szerelmeseinek ren-
dezték meg immár hagyományosan a mo-
toros felvonulást. A dübörgő „csodagépek” 
végigszáguldottak a város utcáin, aztán a 
Zichy-parkban megcsodálhatták az ame-
rikaiautó- és veteránmotor-bemutatót és 
mellette az erősebb nem képviselői az erős 
emberek versenyét izgulhatták végig, akik 
nem véletlenül kapták ezt a nevet. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Városi vigasságok, ifjúsági fesztivál 
és szentivánéji karnevál a Zichy-parkban

Tervezett témák 
a következő számban:

–  Szigligeti Ede: Liliomfi
–  Kuckótábor, természetjáró- 

és barlangásztábor
–  Szent István napok
–  Fotókiállítás
–  Sport: hírek a pályáról

Az erős emberek „produkciói” nagy sikert arattak a nézők körében

Együtt a motorok szerelmesei
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Ács Város Képviselő-testülete a soron 
következő ülését 2009. június 25-én tar-
totta.

A Komárom-Bábolna Többcélú Kistér-
ségi Társulás ülése (június 24-én)

Az ülésen településünket az alábbiak 
érintették:

–  Településünket jelenleg két logopédus 
látja el 21 és 15 óraszámmal, amely 
megfelel a korábbi évek szintjének. Az 
igény viszont ennél nagyobb, ígéret 
szerint a betervezett létszámon felül 
plusz egy logopédus beállítására kerül 
sor, amelynek költségeit a kistérség vi-
seli. 

–  A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
jól működik településünkön is, a leg-
több készülék, 20 db Ácson van kihe-
lyezve. A készülékekért a rászorultaktól 
költségtérítést nem kérnek, így ezen 
tevékenység mintegy 350 e Ft-ba kerül 
az önkormányzatnak, viszont 20 ember 
biztonságáról van szó.

–  Megalakul a Kistérségi Közbiztonsá-
gi Tanács, amelyre nagy szükség van, 
hisz az elmúlt időszakban a kistérség 
minden településén megnövekedtek 
a bűncselekmények. Több rendőrt vár 
minden település, és remélhetően a ta-
nács ténylegesen is tud tenni a közbiz-
tonság javításáért. 

–  A Business Telecom Társaságtól ajánla-
tot kapott a kistérség minden települé-
se, amellyel a vezetékes telefonok üze-
meltetésében éves szinten több mint 
2 M Ft megtakarítást lehet elérni. Az 
ajánlatokat átnézik, és az a testülettel 
megtárgyalva, elfogadásra kerülhet.

Közoktatási intézmények beszámolói

A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szak-
iskola legfontosabb feladatai 2008/2009. 
tanévben a sajátos nevelési igényű tanulók 
együttnevelésének folytatása, a szegregált 
oktatás a 6., 7., 8. évfolyamon, az SNI-s 
és részképesség-zavaros tanulókkal való 
foglalkozás, szakképzés biztosítása a 10. 
és 11. évfolyamon, a nem szakrendszerű 
oktatás bevezetése és a tehetséggondo-
zás volt. Megállapítást nyert, hogy magas 
a magántanulói létszám.

A Jókai Mór Általános Iskola tanulói lét-
száma csökkenést mutat. A 7-8. osztály-
ban volt csoportbontás. Megállapíthatóan 
kevesebb volt a hiányzás az előző évhez 
képest. Hangsúlyos az iskolában a gyer-
mekvédelmi munka, továbbá a környezet-
tudatos nevelés. Az iskolának problémát 
jelent a kisebb tárgyi eszközök beszerzése 
is, pld.: fűnyíró, fénymásoló gép.

Az Összevont Napköziotthonos Óvoda 
kiemelt feladata a gyermekek vizuális ne-
velése, a kreativítás fejlesztése. Az óvodá-
ban tavasszal elkezdődött a TÁMOP pályá-
zatban meghatározott munkák végzése. 
Szükséges a pénzásási tagóvoda vizes-
blokk felújítása is.

A Ritmus Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Ácsi Tagozatának tanulói lét-
száma 186 fő.  Az intézmény zenekara 
és művészeti csoportja a település szin-
te valamennyi rendezvényén részt vesz, 
a különböző versenyeken szép sikereket 
érnek el. 

A Balassi Bálint Gimnázium Ácsi Tagin-
tézménye nyolcadik éve nyújt lehetőséget 
a gimnáziumi érettségi vizsga megszer-
zésére. A nem ácsi telephelyű fenntartó 
döntése alapján az alacsony részvételi 
létszám miatt ősztől megszűnik az ácsi 
tagozat működése. A tanulók a komáromi 
tagintézményben fejezhetik be tanulmá-
nyaikat.

A szociális igazgatás és szociális el-
látások helyi szabályozásáról szóló ren-
delet módosítása

Tapasztalat, hogy a rendszeres segé-
lyezettek egy része is igényli a közfoglal-
koztatásban való részvételt, az elérhető 
magasabb jövedelmet. A testület a dön-
tése alapján támogatta azon rendszeres 
szociális segélyben részesülő, egészség-
károsodottnak nem minősülő személyek 
bevonását a közfoglalkoztatásba, akiknek 
foglalkoztatását a közfoglalkoztatási terv-
ben meghatározott szakmai feladatok el-

látására biztosítani tudja (pld.: épület kar-
bantartás). 

Pályázat a polgármesteri hivatal felújí-
tására

A „Kistelepüléseken településkép ja-
vítása” című pályázati kiírás alapján le-
hetőség nyílik a polgármesteri hivatal 
külső-belső felújítására, illetve akadály-
mentesítésére vonatkozó pályázaton való 
részvételre. A 2007-ben már benyújtott – 
de nem nyert – pályázat átdolgozásával, 
az akkor elkészített építési tervdokumen-
tációk felhasználásával nyílik erre lehető-
ség. A pályázat keretében minimum 10 M 
Ft, maximum 100 M Ft összegű támoga-
tás nyerhető. 

Iskolaigazgatói pályázat
A Gárdonyi Géza Általános Iskola és 

Szakiskola igazgatójának ötéves megbí-
zása augusztusban lejár, ezért a pályáza-
ti meghívás közzétételre került, melyre a 
jelenlegi igazgató nyújtotta be egyedül a 
pályázatát. A pályáztatás eredménytelen 
volt, majd rendkívüli testületi ülésen 1 évre, 
2010.  augusztus 15-ig megbízták Lakatos 
Béla jelenlegi igazgatót.

Dr. Malomsoki István
  jegyző

ÖNKORMÁNYZATI  HÍRADÓ

AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK
EREDMÉNYEI ÁCSON
2009. június 7.

Az Európai Parlamenti Választáson leadott szavazatok – Szavazóköri eredmények

ÖSSzESÍTETT ADAToK ÁCS TElEPüléSEn
A névjegyzék 

zárásáig 
a névjegyzékbe felvett 

választópolgárok 
száma

A szavazás napján 
a névjegyzékbe 
igazolás alapján 

felvett választópolgárok 
száma

Választópolgárok 
száma

 a szavazás 
befejezésekor

Visszautasított 
választópolgárok 

száma

Szavazóként 
megjelentek 

száma

A B C D E
5 643 3 5 646 1 1 605 (28,43 %)

 

Az urnában levő 
szavazólapok 

száma

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 
(többlet:+ / hiányzó:-)

 
Érvénytelen 

szavazatok száma 
 

 
Érvényes szavazatok 

száma 
 

F G H I
1 605 0 17 (1,06 %) 1 588 (98,94 %)

 

Sorsolt 
sorszám

A listát állító párt(ok) 
neve

Kapott 
érvényes 
szavazat

%

1 FIDESZ-KDNP 1 138 71,66
2 SZDSZ 9 0,57
3 MCF ROMA Ö. 11 0,69
4 MUNKÁSPÁRT 13 0,82
5 MSZP 244 15,37
6 JOBBIK 105 6,61
7 LMP-HP 11 0,69
8 MDF 57 3,59

TÁJéKozTATÁS
A MÁV-Start Zrt. tájékoztatja 

az utazóközönséget, hogy a Bu-
dapest-Keleti/Déli Pályaudvar-
Rajka vasútvonalon 

2009. július 17-én 6.00 órá-
tól július 23-án 18.00 óráig

Tatabánya-Tata viszonylat-
ban pályaépítési munkák miatt 
a vonatok módosított menet-
rend szerint közlekednek.

Polgármesteri hivatal
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(Folytatás az 1. oldalról)
A munkakutya-bemutató pedig lenyű-

gözte a kicsiket, nagyokat egyaránt. Az 
okos és jól idomított négylábúak bemu-
tatták tudásukat és az elismerést váltott 
ki mindenkiből. A sátor színpadán pedig 
egymást váltották a műsorok és ezek kö-
zül ki-ki választhatott kedvére. Fellépett 
a Foreverdance tánccsoport, a Tornádó 
akrobatikus rock and roll csoport, volt 
szalontáncbemutató. A kedvelt és egyre 
népszerűbb Magyarock Dalszínház műso-
ra is nagy sikert aratott, majd jött a Sulky 
Faces rap-bemutató a fiatalok nagy tet-
szésnyilvánítása mellett és őket követték a 
hastáncosok. Ahogy az várható volt, Sze-
keres Adrienn műsorára szinte egy talpa-
latnyi hely nem volt a sátorban, aki ezút-
tal is bebizonyította istenadta tehetségét. 
Este nyolc órától aztán a Syncron együt-
tes húzta a talpalávalót, és éjjel tizenegy 
órakor kezdődött a szentivánéji koncert a 
Ritmus Koncertfúvós Zenekarral. Éjfélkor 
pedig tűzugrás volt, közös (ál)esküvővel. A 
monda szerint, azok a párok, akik ezen az 
éjszakán átugranak az égő farakáson, éle-
tük végéig együtt maradnak és boldogan 
élnek. Sokan kipróbálták...

Városi vigasságok, ifjúsági fesztivál 
és szentivánéji karnevál a Zichy-parkban

Az ácsi Foreverdance Tánccsoport nagy sikerrel lépett fel

zsúfolásig megtelt a sörsátor Szekeres 
Adrienn koncertjére

A népi fajátékokat szívesen próbálták ki a gyerekek

Köszönet 
a támogatóknak

A rendezvény sikeres lebonyolításáért 
köszönettel tartozunk partnereinknek és 
kiemelt támogatóinknak. 

Partnereink: Természetjáró Bakan-
csos Klub, Fülke Zenei Egyesület, Ma-
gyarock Dalszínház, Komárom-Bábolna 
Kistérségi Társulás. 

Kiemelt támogatóink: Ács Város Ön-
kormányzata, Hartmann Hungary Kft., 
Vizák Kft., Agrorum Kft., Fiorács Kft., 
Kereskedelmi és Hitelbank, Csöbönyei 
Imre polgármester, Csányi Józsefné al-
polgármester. Képviselők: Baracskai 
Lajos, Csuka László, Nagy Tamás, Nyéki 
Péter, Petró Tibor, Tóth Győző, Tóth Ká-
roly Péter, Lakatos Béla, Nagy Irén. Kül-
tagok: Háromházi Györgyné, Cselovszki 
Ildikó, Kiss Sándorné, Nagy Ferencné, 
Németh Gyula, Nyéki Vincéné, Szabó 
Jánosné, Szőnyi Lajos, ifj. Pulai János, 
Hoczek József, Nagy Sándorné, dr. Sza-
kolczai Istvánné, nka Nemzeti Kulturális 
Alap

Külön köszönöm: Palakovics Tibor-
nak a villanyszereléshez, Benke József-
nek, a szállításhoz, Szőnyi Lajosnak és 
csapatának a pakoláshoz, Szűcs At-
tilának a kutyabemutatóhoz és Csuka 
Lászlónak a motorosfelvonuláshoz nyúj-
tott önzetlen és kimagasló segítségét.

németh Gyula

A tűzugrást sok fiatal kipróbálta, mert 
bíznak benne, hogy szerencsét hoz



 4 ÁCSI HÍREK 2009. július

A Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Szakiskola végzős diákjainak balla-
gási ceremóniája június 12-én volt a 
sportcsarnokban, amely zsúfolásig 
megtelt a szebbnél szebb virágköl-
teményeket szorongató szülőkkel, 
rokonokkal, barátokkal, ismerősök-
kel, hiszen nagy ünnep volt ez min-
denkinek.

Több mint hetven végzős diák még-
egyszer, utoljára végigjárta a jól ismert 
osztálytermeket, és elbúcsúztak attól 
az épülettől, amely nyolc évig tulajdon-
képpen a második otthonuk volt. Aztán 
bevonultak a sportcsarnokba, ahol hoz-
zátartozóik büszke tekinteteikkel talál-
kozhattak. Ünnepi díszben, egy-egy szál 
virággal a kezükben ezen a napon ők 
voltak a főszereplők, akiknek lezárult egy 
korszak az életükben. 

Köszöntötték őket a volt diáktársaik, 
kedves beszéd hangzott el  a nyolcadiko-
soktól, akik megköszönték tanáraiknak, 
szüleiknek azt a törődést, odafigyelést, 
amelyben részük volt nyolc éven keresz-
tül. Emlékeztek arra is, hogy csetlő-botló 
elsősként az iskolába kerülve mennyire 
óvták, védték a tanítók őket, ugyanakkor 
elnézést is kértek azokért a csínytevése-
kért, amelyeket már később „megenged-
hettek” maguknak. 

Lakatos Béla, az iskola igazgatója na-
gyon kedves szavakkal köszönt el a vég-
zősöktől. Bizakodását fejezte ki, hogy 
szép emlékkel távoznak az alma mater-
től, a jelképes tarisznyába a tudást viszik 
tovább és megállják a helyüket, akárhol 
is folytatják tanulmányaikat. A szakiskola 
végzősei is itt kapták meg a szakmun-
kásbizonyítványukat, akik szintén szép 
szavakkal köszönték meg oktatóiknak, 
tanáraiknak az iskolában szerzett tudá-
sukat, gyakorlati tapasztalataikat.  

„Ballag már a vén diák...”
Elbúcsúztak a végzős diákok az alma matertől 

A Gárdonyi Géza és a Jókai Mór Általános Iskolában példamutató magatartásukért és kitűnő tanulmányi eredményeikért, 
valamint a közösségben végzett aktív munkájukért, a tanulmányi versenyeken és a sportban elért kimagaslóan teljesítő ta-
nulók névsorát augusztusi számunkban olvashatják.

A VIII. C osztály Rohonczi Józseffel

Bevonulás a sportcsarnokba, elöl laka-
tos Béla igazgató

„Utolsó  közös séta” az ismert falak kö-
zött

Az elköszönők nevében az iskola zászlójára rákötik a szalagot
A szülőktől, rokonoktól kapott gyönyö-
rű csokrokkal vonultak ki a diákok



 2009. július ÁCSI HÍREK 5

A Jókai Mór Általános Iskola végzős diák-
jai: Barassó Máté, Békási Viktória, Bittner 
Dalma, Bottyán Beáta, Czinkóczi Dániel, 
Fodor Norbert, Hegedűs Mária, Kiss Ba-
lázs, Kovács Bence, Krén László, Magyar 
Balázs, Molnár Anita, Papp Bettina, Péczi 
Viktória, Peka Kitti, Rigó Andrea, S. Szabó 
Norbert, Szabó Ádám, Szabó Endre, Tasi 
Fruzsina, Tóth Imre, Vadász Gábor, Veller 
Vivien, Veszprémi Róbert június 20-án bú-
csúztak iskolájuktól, búcsúztak tanáraiktól, 
iskolatársaiktól. Megható és szép pillana-
tok voltak, amit bizonyára soha nem fog-
nak elfelejteni. Erről gondoskodtak a szép 
esemény szervezői, akik mindent megtet-
tek, hogy a jól megválasztott műsorszá-
mokkal, dalokkal frappáns, méltóságteljes 
és ünnepélyes legyen számukra az a röpke 
óra, ami akkor és ott csakis róluk szólt. 

Mielőtt elköszöntek volna az alma ma-
terüktől, számukra elérkezett az utolsó 

évzáró és a bizonyítványosztás, amelyet 
immár nyolcadik alkalommal éltek meg. 
Részt vett az ünnepségen Csöbönyei Imre 
polgármester, Csányi Józsefné alpolgár-
mester, több képviselő és Varga Imre plé-
bános. 

Nagy Ferencné iskolaigazgató köszön-
tötte elsőként a tanintézmény valamennyi 
diákját, aki a tanévzáró beszédében ki-
emelte: egy nehéz, de tartalmában változa-
tos, sok programmal tarkított tanévet tud-
hatnak maguk mögött. Tanévi versenyeken 
a különböző tantárgyakból az alsó osztá-
lyos tanulók közül nagyon sokan kiválóan 
szerepeltek, és a felsőtagozatosokat is 
dícséret illeti a szavalóversenyeken, an-
gol- és történelemversenyeken elért ered-
ményekért. Elmondta az összefoglalójában 
azt is, hogy sokféle, tartalmas programot 
szerveztek tanulóiknak ebben a tanévben 
is. Így a színházlátogatások, hangverse-
nyek, ünnepeik, de emlékezetes marad so-
kak számára a négy színdarab, amit ebben 
a tanévben mutattak be az iskola tanulói, 
illetve a volt tanulók. Nagyon sok diák ré-
szesült dícséretben és jutalomban példa-
mutató magatartásáért és kitűnő tanulmá-

nyi eredményéért, valamint a közösségben 
végzett aktív munkájáért. 

Hagyomány az iskolában, hogy a tanév-
záró ünnepségen külön köszöntik a nyol-
cadikos diákjaikat, akik nyolc év alatt ki-
emelkedően teljesítettek. A nyolc éven át 
tanúsított példamutató magatartásukért és 
aktív közösségi munkájukért Papp Betti-
nát és Peka Kittit jutalmazta meg a szülői 
munkaközösség. A kiemelkedő tanulmányi 
eredményéért és a nyolc év alatt tanúsított 
kulturális munkájáért a tantestület Bottyán 
Beátát jutalmazta meg. Példamutató ma-
gatartásáért és jó tanulmányi eredményé-
ért Tasi Fruzsina kapott könyvjutalmat. 

Ebben az évben egy olyan tanulónak ítél-
te oda a tantestület az „Iskola Kiváló Ta-
nítványa” címet, aki nem volt ugyan kitűnő 
tanuló, de a sportban kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtott. 

A nyolcadik osztályosok beiskolázása 
megtörtént, és mind a 24 tanulót felvették 
az általuk választott tanintézménybe: 3 ta-

nuló gimnáziumba, 15 tanuló szakközépis-
kolába, és 6 tanuló szakmunkásképzőbe 
jelentkezett. 

A búcsúzó nyolcadikosoktól így köszönt 
el utolsó mondatában az intézmény veze-
tője: – Elérkezett a pillanat, mennetek kell. 
Harag ne legyen a szívetekben és mi is el-
feledjük a csínyeket. n. l. zs.

„Ballag már a vén diák...”
Évzáró és ballagási ünnepség a Jókai-iskolában

Felsorakoztak a ballagók

nagy Ferencné igazgatónő ünnepi be-
szédet mond

A szeretet virágaival

A várva várt pillanat: a bizonyítványosztás
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Az „Ács zenei kultúrájának fejlő-
déséért” koncertsorozat eddigi 
legsikeresebb hangversenye volt 
a közelmúltban Ácson, a reformá-
tus templomban. Ez a hangverseny 
Rákász Gergely koncertorgonista 
országos programjának egyik állomá-
sa volt. 

Rákász Gergely a Baráti Kör tagjain 
keresztül, közönségével együtt állította 
össze új műsorát, amelybe a legkedvel-
tebb, legnépszerűbb darabok kerültek. 
Az ácsi közönség ünnepelte a rendkívül 
tehetséges fiatal művészt, akinek neve 
garancia arra, hogy megteljenek a világ 
bármelyik nagyvárosában a legnagyobb 
koncerttermek is. Jó volt hallgatni érde-
kes előadását is, amelyből a közönség 
megtudhatta, hogy az elhangzott orgona-
darabok hogyan születtek. Felcsendült 
többek között a világszerte ismert remek-
mű, Vierne: Westminsteri harangok című 
orgonaműve is, a közönség pedig szűnni 
nem akaró vastapssal köszönte meg azt 
az élményt, amit virtuóz játékával nyúj-
tott. Az előadásának címe Ráadás volt és 

bizony volt azon az estén ráadás is, hi-
szen a hallgatóság csak nehezen tudta el-
engedni a művészt. Végül Charpentier: Te 

Deum hálaadó orgonadarabjával búcsú-
zott a közönségtől. A koncertre a belépés 
ingyenes volt. 

Rákász Gergely nagysikerű orgonahangversenye

Óriási sikerű koncertet adott a világot bejárt Rákász Gergely orgonista

Horváth Istvánné, a kórus vezetője ta-
vasszal meghívást kapott a nemesócsai 
népdalkör vezetőjétől, Szűcs Mártától egy 
népdalkör-találkozóra. Már egy éve is hív-
tak bennünket, de akkor a meghívás és a 
fellépés közti idő rövidsége miatt már nem 
tudtuk a műsortervbe bevenni a találkozót.

Az újbóli megtisztelő meghívást karna-
gyunkkal együtt örömmel elfogadtuk, és 
lázasan készültünk a találkozóra. Május 
tizenhatodikán délben buszra szálltunk és 
elindultunk.

Nemesócsa szlovákiai (csallóközi) kis-
város, néhány kilométerrel túl Csallóköz-

aranyoson. Az országútról bekötőút vezet 
a településhez. A művelődési ház nagyon 
szép, újszerű épület, könyvtárral, nappali 
bárral és sok más helyiséggel. A találkozó 
székhelye egy hatalmas terem négy asztal-
sorral (megterítve minden jóval) és egy óriá-
si színpad, ahol majd a szereplés folyik.

Nemesócsán két népdalkör működik. Az 
egyik a helyi nyugdíjas klub keretében, a 
másik –  akik bennünket meghívtak – a fia-
talabb korosztályból alakult 2006-ban Ko-
dály Zoltán Népdalkör néven. A helyieken 
kívül még hat együttest vártak, köztük két 
magyarországit, a Pest-megyei Ócsáról, és 

az ácsi Szivárvány Kórust. A találkozón sok 
helybéli vezető személyiség is részt vett (a 
polgármester, a helyi Csemadok vezetője 
– aki maga is énekel a Kodály Népdalkör-
ben – és a környékbeli Csemadok-veze-
tők és tisztségviselők). Úgy a helyi, mint a 
hét vendégegyüttes műsora színvonalas, 
szívet-lelket gyönyörködtető volt. Nagyon 
tetszett a naszvadi népdalkör és citera-
együttes szereplése, akik már nagyon sok 
komoly kitüntetés birtokosai.

A szereplő csoportok vezetőit Nagy Ju-
lianna, a helyi Csemadok vezetője virág-
csokorral köszöntötte.

A mi kórusunk először egy csillagos da-
lokból összeállított népdalcsokrot énekelt, 
majd egy májusi kánont, végül két három-
szólamú kórusművet, melyek közül az 
egyik, a Diák-bordal legújabb kedvencünk.

Az általános vélemény: kórusunk kedves 
színfoltja volt a találkozónak, mindenki lel-
kesen gratulált nekünk.

A közös éneklésre minden együttes (kb. 
150 fő) felvonult a színpadra és befejezé-
sül két, mindenki által jól ismert népdal 
hangzott el. A találkozót követően a ne-
mesócsaiak gazdagon megvendégelték a 
résztvevőket. Nagyon jól éreztük magunkat 
és szívesen veszünk részt a jövőben is a 
nemesócsai népdalkör-találkozón.

Ősszel pedig – amennyiben az anyagi 
lehetőségeink megengedik, hogy újabb 
kórustalálkozót szervezzünk – mi is sze-
retettel várjuk Ácsra a nemesócsai Kodály 
Zoltán Népdalkört! 

liszkai Ferencné

Nemesócsán volt a Szivárvány Kórus

Az ácsi Szivárvány Kórus sikerrel lépett fel a többi együttessel
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Csányi Józsefné (Juhász Éva) az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettu-
dományi Karán 1971-ben szerzett magyar-
orosz szakos tanári oklevelet. Pályakez-
dőként egykori tanárai hívására tért vissza 
Ácsra az I. sz. Általános Iskolába, jelenlegi 
nevén Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Szakiskola, ahol 2006 decemberéig dolgo-
zott.

Pedagógiai munkáját mindvégig az igé-
nyesség, a kiemelkedő szakmai felkészült-
ség jellemezte. Folyamatosan képezte 
magát, szívesen alkalmazott új pedagógiai 
módszereket. Magyartanárként sokat fára-
dozott tanítványai beszédkultúrájának, ki-
fejezőkészségének fejlesztéséért. 

Fontosnak tartotta, hogy diákjaival meg-
szerettesse az olvasást. Ennek érdekében 
egy nagyon jól működő iskolai könyvtárat 
alapozott meg. Felsőfokú könyvtárosi vég-
zettséget szerzett, számítógépes tanfolya-
mot végzett, pályázatokat írt, helyi tantervet 
készített, hogy tanítványainál egy korsze-
rűen felszerelt könyvtárban alapozza meg 
az önálló ismeretszerzés képességét. 

Éveken át szerkesztette a gyerekekkel 
a „Nebuló” című diákújságot, „Gárdonyis 
krónika” címen pedig iskolatörténeti köny-
vet írt. Barátságos és közvetlen modorának 
köszönhetően diákjaival és azok szüleivel is 
együttműködő, jó kapcsolatot alakított ki. 
Hivatásszeretetének, kiváló szakmai mun-
kájának elismerése, hogy két évtizeden át 
vett részt az iskola vezetésében igazgató-
helyettesként, illetve igazgatóként. Veze-
tőként mindvégig arra törekedett, hogy az 
iskola gyerekközpontú, sokoldalú képes-
ségfejlesztést elősegítő intézmény legyen. 

Igazi közösségi emberként nemcsak az 
iskolában volt aktív, hanem a közéletben 
is. 1994-től a helyi képviselő-testület tagja, 
ahol elsősorban oktatási, kulturális és tele-
pülésfejlesztési kérdésekkel foglalkozik. 

2002. és 2006. között a Komárom-Esz-
tergom Megyei Közgyűlés tagjaként az Ok-
tatási, Kulturális és Sportbizottság elnök-
helyettesi teendőit látta el. 

2001-től a Balassi Bálint Gimnázium Ácsi 
Tagintézményének esti tagozatán tanítja a 
magyar nyelvet, irodalmat és érettségiztet.

Szívesen vesz részt honismerettel kap-

csolatos munkában. Több ilyen témájú 
könyv szerkesztésében, lektorálásában 
működött közre. 

2006-tól társadalmi megbízatású alpol-
gármesterként elsősorban az oktatási in-
tézmények, a művelődési ház és könyvtár, 
valamint a civil szervezetek munkáját segíti. 

Több évtizedes színvonalas pedagógusi 
munkájára és az oktatást, a kultúrát sok-
oldalúan támogató tevékenységére való 
tekintettel dr. Hiller István, oktatási és kul-
turális miniszter Csányi Józsefnét az Arany 
Katedra kitüntetésben részesítette.

Varga Endréné Farkas Irén (szül: 1952. 
jún. 15.) 1973. szeptember 1-jétől tanít a 
Gárdonyi-iskolában. Több mint három év-
tizedes lelkiismeretes pedagógusi munkája 
alapján javasoljuk, hogy a pedagógusnap 
alkalmából városunk önkormányzata Pe-
dagógiai Díjjal ismerje el tevékenységét.

   Varga Endréné az esztergomi tanító-
képző főiskolán szerzett diplomát. Egy 
évig napközis nevelőként dolgozott, majd 
1974-től iskolánk alsó tagozatán tanított. 
Több éven keresztül munkaközösség-ve-
zetőként szervezte az alsós tanítók szak-
mai tevékenységét, iskolán belüli tovább-
képzését. Hosszú ideig 3., 4. évfolyamon 
tanította tantárgycsoportosan az anyanyel-
vi tárgyakat. 1987 őszétől felső tagozaton 
(elsősorban 5. és 6. osztályban) is tanít 
magyar nyelvet és irodalmat. Így alsó ta-
gozaton szerzett tapasztalataival segíti a 
4. és 5. évfolyam közötti átmenet problé-
máinak megoldását. Tanítói munkáját az 
igényesség és a következetesség jellemzi. 
Fogékony az újítások iránt, igyekszik eze-
ket munkájában alkalmazni. 1993 és 1994 
között, valamint 1997-től folyamatosan 
alsó tagozatért felelős igazgatóhelyettes-
ként tevékenykedett. A 2006/2007-es tan-
évtől az egész intézményben ő látja el a 
helyettesi teendőket. Nagy munkabírással, 
jó szervezőkészséggel, alapossággal végzi 
ezt a munkát. Egész eddigi pályája során 
– osztályfőnökként, napközis nevelőként, 
igazgatóhelyettesként – kiemelt figyelem-
mel kísérte a nehéz körülmények között élő 
gyerekek sorsát, tanulását.

Szorgalmazta a tanulószoba megszerve-
zését, fontos szerepet játszott az iskolaott-

honos oktatás létrehozásában. Sokat tesz 
az iskolai integráció megvalósításáért. Pá-
lyázatok írásával segíti az iskolában folyó 
oktató-nevelő munkát. Az évek során az 
iskola egyik meghatározó személyiségévé 
vált, ezért Pedagógiai Díjban részesült.

Horváthné Perger zsuzsanna tanulmá-
nyait a pécsi Janus Pannonius Tudomány-
egyetem, Tanárképző kar matematika–fizi-
ka szakán végezte.

Kezdetben napközis nevelőként dolgo-
zott, a felső tagozaton. Nevelői munkáját 
kezdettől fogva igyekezett lelkiismeretesen 
végezni. Csoportját eredményesen vezette. 
1989-től 1994 decemberéig GYES-en volt. 

A tanításba való visszatéréskor a mate-
matika és a fizika tantárgyak tanítása mellett 
osztályfőnöki feladatot is vállalt. Tanítványai-
val jó kapcsolatot alakított ki. Határozott 
és következetes a nevelésben. Szaktárgyai 
tanítását magas színvonalon végzi. Külön 
figyelmet fordít a tehetséges tanulók fel-
készítésére, ugyanakkor odafigyel a felzár-
kóztatásra szoruló gyerekekre is. Határozott 
egyéniség. A tantestületnek meghatározó 
tagja. Kollégáival jó a viszonya.

1997-ben megpályázta az önkormány-
zat által meghirdetett iskolaigazgatói ál-
lást, amelyet meg is nyert. Igazgatóként, 
a nevelő-oktató munka hatékonyságának 
növelése mellett, több, azóta hagyomány-
nyá vált kezdeményezése is volt. (Iskola 
a természetben, Jókai-napok) Az Ő igaz-
gatósága alatt született meg az iskola 
alapítványa. 1999-ben megszerezte az 
igazgatáshoz szükséges vezetői szak-
vizsgát.

Az iskola 40 éves jubileumi rendezvényét 
jól szervezte meg, és bonyolította le.

2002-ben, szinte az igazgatói kinevezé-
sének lejártával egyidejűleg született meg 
harmadik gyermeke. A GYES letelte után 
2005-ben jött vissza dolgozni. Jelenleg a 
7. osztály osztályfőnöke.  A tantestületben 
feladatként a pályázatok figyelését, és az 
azon való részvételt kapta.

Az Országos Öveges-verseny lebonyolí-
tásában már évek óta mint vizsgabiztos és 
helyi szervező vesz részt. Értékes munká-
jának elismeréseként részesült a Pedagó-
giai Díjban.
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A Jókai Mór Általános Iskola 3-4. 
osztályos tanulói Budapesten kirán-
dultak. „Először a Budai Vár káp-
rázatos Mátyás templomába láto-
gattunk el” – írta Nagy Bernadett. 
„A templomban látott szarkofágot 
Mikola Ferenc készítette” – folytatta 
Köteles István.

„A Halászbástya bámulatos tornyairól lé-
legzetelállító látvány tárult elénk” – Szalóki 
Emília szerint, aki így folytatta: „...de még-
is  a legérdekesebb a Természettudományi 
Múzeum volt. „A fejünk felett lógó hatal-
mas barázdás bálna csontváza fogadott 
bennünket” – csodálkozott Skuba Kinga.

„ A Predátoroknál sok kitömött állatot lát-
tunk. Mindegyikhez tartozott valami érde-
kesség, vagy játék, pl.: a krokodiloknál egy 
gombnyomásra láthattuk, hogyan szerzi 
meg a zsákmányát, majnem bekapott ben-
nünket!” – lelkendezett Liszkai Ricsi. Állat- 
tappancsokba bújva versenyt futottunk. A 
kígyó szemével láthattunk, a memóriajáté-
kot békákkal díszítették.

 „A Természetbúvár teremben közös be-
szélgetés során csodálatos dolgokat tud-
tunk meg az állatvilágról. A foglalkozás vé-
gén minden állatot a kezünkbe vehettünk. 
Sőt, a titkos szekrénybe benyúlva érdekes 
dolgokat találtunk. Nagyítóban nézve meg-
láttuk a legapróbb élőlényeket is.” – fűzte 
hozzá Horváth Gréta. 

„Nagyon élveztem azt a termet, ahol a 
lábunk alatt üvegpadló volt, és alatta lát-
ható volt a tengerfenék a korallzátonyok 
állataival, növényeivel. A falba épített akvá-
riumban a változatos, érdekes halak moz-
gó korallok között úszkáltak” – emlékezett 
vissza Szakács Klaudia. 

„A sok kitömött állat közül a mamut volt 
a legnagyobb. Hatalmas volt a Noé bárká-
ja. Hihetetlen, hogy mennyi állatot foga-
dott be a hajójába” – fűzte hozzá Horváth 
Gréta.

„Sok dolgot láthattam itt, sőt, meg is 
foghattam, nézhettem a szárazföldi- és ví-
ziállatokat, rovarokat, lepkéket. Bebújtunk 
a nagy barna medve mancsai közé – egé-
szítette ki Sás Csilla

„…de emellett élő pók is volt. Működő 
élőlények, pl.: krokodil, béka, húsevő virág” 

– kapcsolódott be Mészáros Kata. Horváth 
Fanni a dinoszauruszokat említi:  „Nagyob-
bak voltak nálunk.”

„Mielőtt hazafelé indultunk, vettünk egy 
kis ajándékot szeretteinknek” – összegezte 
Kelemen Krisztina.

Útközben a McDonald’s-ban a fagyi 
után csúszdázhattunk a játszóházban. 
Annyira tetszett minden, hogy már most 
visszavágyok! – lelkendezett Kutak 
Léna.

„Remélem, a családdal is eljövünk ezek-
re a bámulatos helyekre!” – fejezte be írá-
sát Szalóki Emília. 

Köszönjük ezt a felejthetetlen kirándulást 
Somogyiné Lentulai Eszter és Kovácsné 
Tóth Gabriella osztályfőnököknek, valamint 
a szülőknek:

A jókais 3-4. osztályosok

A jókaisok Budapesten kirándultak

Osztálykirándulások a tanulók élménybeszámolója alapján

Szemet-lelket gyönyörködtető út vezet 
Klagenfurtba. Ebben a havas hegy-
csúcsokkal (április végén is) körülölelt 
ausztriai városban idén is fontosnak 
tartották, hogy megrendezzék az épek 
és fogyatékkal élők nemzetközi találko-
zóját, „Testvérek vagyunk” címmel. 

A Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Szakiskola kis csapata a közelmúltban 
indult erre a sok érdekességet és csodát 
ígérő háromnapos programra. Nem csa-
lódtunk, mert változatos, színes időtöltés-
ben volt részünk. 

A bemutatókon megismerhettük a fej-
lesztő eszközök használatát az egyszerű-
ektől egészen a csúcstechnológiákig. A 
gyerekek ezernyi fejlesztő játékkal ismer-
kedhettek meg, magszámlálhatatlan kéz-
műves foglalkozáson vehettek részt. 

A felnőttek bepillantást nyerhettek abba, 
hogy a tőlünk kissé nyugatabbra élők ho-
gyan viszonyulnak a kevésbé szerencsés 
csillagzat alatt született embertársaik-
hoz. Hogyan oldják meg integrációjukat 
az épek társadalmában, segítik szociali-
zációjukat. Természetesnek veszik, hogy 
így kerek a világ, hiszen társadalom csak 
egy van, amelyben mindenkinek egyenlő 
esélyt, feltételt kell biztosítani az élethez. 

Vidáman táncolt, zenélt, énekelt együtt 
hét nemzet ép és sérült embere. Nagy-
szerű érzés volt, hogy ugyan nem értjük 
egymás nyelvét, mégis tudunk önfeled-
ten szórakozni. A magyar kerekes székes 
tánccsoport mintát adott arra, hogy toló-
kocsiban ülve is lehet másokat gyönyör-
ködtetni, boldognak lenni, teljes életet 
élni.

 A sok program mellett azért kirándulni 
is maradt időnk. Megnéztük a vendéglátó 
várost, Klagenfurtot, sétáltunk a Wörthi-tó 

partján, voltunk a Minnimundus kiállításon, 
ahol a világ legszebb épületeit, építményeit 
csodálhattuk meg kicsiben. 

Minden résztvevő számára felejthetetlen 
élmény volt.

Támogatóink:
Büki és Társai Kft., Csányi Józsefné al-

polgármester, Csöbönyei Imre polgármes-
ter, Csuka László képviselő, Fiorács Kft., 
Háromházi Györgyné kültag, Klagenfurt 
Alapítvány, Kocsis Tamás CBA ügyvezető 
igazgató, Mészáros Anikó, Nagy Irén kép-
viselő, Nagy Iskola Kis Diákjaért Alapítvány, 
Szőnyi Lajos, Szúr-Varr Bt. Varga András, 
Tarcsainé Süveg Mária vállalkozó

A gárdonyisok felejthetetlen három napja Klagenfurtban

A zene is összehozta a gyerekeket

A szép emlékek örökre megmaradnak

A főváros nevezetességeit is megtekin-
tették

Együtt a „dinóval”
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Ácson, a pénzásási városrészen, a Hu-
nyadi út 17-ben március hatodikán nyílt 
meg az új Maxi Coop üzlet, amely igényes-
ségének, ellátottságának köszönhetően 
mára bizonyossá és bizonyítottá  vált, hogy 
nagyon kedvelt bevásárlóhely a vonzás-
körzet lakosságának körében.  Ezzel kap-
csolatban több lakost is megkérdeztünk, 
véleményükre, észrevételeikre voltunk kí-
váncsiak. nagyon pozitívan nyilatkoztak 
valamennyien. 

– Tiszta,  áttekinthető, szeretek oda bemenni. 
Amellett, hogy bőséges a választék, jó érzéssel 
tölt el, hogy az eladók kedvesek, mosolygósak 
és nagyon készségesek – fogalmazott az egyik 
vásárló. 

– Rendszeresen az új Coop üzletben vásá-
rolok, amióta csak megnyílt. Nagyon örülök, 
hogy a Pénzásásban végre van egy olyan bolt, 
amely színvonalában, kínálatában a mai kornak, 

a mai igényeknek megfelel és ahol egy helyen 
mindent megkapok – így nyilatkozott  az egyik 
törzsvásárló.

– A mai rohanó világunkban  az idő is nagyon 
kevés. Így nekem nagyon sokat jelent, hogy 
gyors és kényelmes vásárlást biztosít számom-
ra az új Coop üzlet. Rendszeresen ott vásáro-
lok, az áruk frissek, szépek, átláthatók. Az pedig 
különösen jó, hogy ragyogó tisztaságban válo-
gathatok kedvemre – fogalmazott egy másik 
vásárló. 

– Nekem nagyon jó az is, hogy közel van, 
nagyon kellett erre a részre egy ilyen mo-
dern, jól felszerelt bolt. Mindennapos vendég 
vagyok, amire szükségem van, ott biztosan 
mindent megkapok és mindezt egy helyben. 
Kedves,  aranyos eladók vesznek körül, és 
mindig találok valami akciót, így sokszor tu-
dok spórolni is, mivel olcsóbban kapom meg 
az árut – így nyilatkozott egy másik pénz-
ásási lakos. 

– Én is nagyon szeretem ezt az üzletet és a 
fogyasztóközönségnek csak ajánlani tudom. 
Mindig friss a pékáru, a tejtermék, a hentesáru, 
és a helyben sütött Fornetti az egész család 
kedvence – emelte ki az újabb vevő, aki még 
hozzátette: – Különösen szeretem és kedvelem 
azért is, mert többfajta márka közül választha-
tok, a Coop sajátmárkás termékei pedig külö-
nösen kedveltek a szeretteim körében. 

Az üzlet dolgozóinak véleménye, hogy 
sokan még idegenkednek bemenni a bolt-
ba, talán arra asszociálnak, hogy a kulturált 
belső, a széles választék valahol megjele-
nik az árakban. A minőség általában mindig 
magasabb árat feltételez, de ez a folyama-
tos akciók, kedvező árérték arányú coop-
márkatermékek tekintetében nem mindig 
tükröződik. 

Győződjenek meg róla Önök is!

Jól felszerelt Coop üzlet 
a pénzásási lakosok szolgálatában

Kis és nagy diákjaink ebben az évben is 
izgatottan várták a már hagyományossá 
vált, kilencedik alkalommal megrendezett 
„Iskola a természetben” napokat. 

Május 28-án a Szivattyú-ház és a gázló 
térsége, másnap pedig az Ácsi erdő szol-
gált helyszínül. Diákjaink csoportonként 
járták be a különböző állomáshelyeket. 
Csütörtökön, „Örökségünk napján” válto-
zatos és gazdag programok vártak a gyere-
kekre. A római kor emlékeivel ismerkedtek, 
kipróbálhatták honfoglaló őseink fegyve-
reit, láthatták az aratás során régen hasz-
nált eszközöket. Megtanulták, és örömmel 
játszották a „kondázás” néven ismert népi 
gyermekjátékot. Ezután kíváncsian vetet-
ték bele magukat a 8000 éves rovásírás 
rejtelmeibe. A nap legfőbb érdekessége a 
tutajozás volt.  Minden bátor önkéntjelent-
kező kipróbálhatta. A csütörtöki délutánt 
fáradhatatlan nebulóink kérésére számhá-
borúval zártuk. 

A pénteki napot „Az erdő napjának” ke-
reszteltük. Először egy favágást nézhet-
tek végig a diákok, amit élénk érdeklődés 
kísért; tanulmányozták az évgyűrűket is, 
hogy megállapítsák, hány éves volt a fa. Az 
Ácsi Vadásztársaság képviselői trófeákkal 
bemutatták, ismertették, jellemezték a kör-
nyezetünkben élő vadállományt, beszéltek 
a vadgazdálkodásról. Ezután madárhango-
kat figyeltek meg, ismertek fel a gyerekek, 
majd az ácsi Természetjáró Bakancsos 
Klub által felállított akadálypályán kellett 
végighaladni mindenkinek. Ez bátorságot, 
ügyességet igénylő feladat volt. 

Útjuk során a gyerekek megismerkedtek 
az erdő aljnövényzetével, s az erdőben fel-

lelhető csodálatos pillangókkal. Az utolsó 
állomáson a turistajelek szerepét, fontos-
ságát tanulmányozták. 

Este mindenki kedvére szurkolhatott a 
várva várt tanár-diák kézilabdameccsen. 
A mérkőzés után iskolánk igazgatója ki-
hirdette azoknak a tanulóknak a névsorát, 
akik kiváló tanulmányi munkájukért, szor-
galmukért, közösségi munkájukért részt 
vehettek a június 3-ai budapesti jutalomki-
ránduláson. Estére tábortüzet szerveztünk, 
de az időjárás nem volt hozzánk kegyes. 
Mi mégsem búslakodtunk, hanem a torna-
teremben folytattuk az estét, körbeültünk, 
mécseseket gyújtottunk és este tízig min-
denki vendégünk volt egy vidám közös 
éneklésre. 

Ezúton is szeretnénk köszönetünket 
kifejezni mindenkinek, aki segített az ál-
lomásokon előadásával vagy kétkezi 
munkájával. Jelenlegi és volt diákjaink 
szülei, nagyszülei, a különböző intézmé-
nyek, vállalkozások is mindig szívesen 
és önzetlenül segítenek. Külön köszönet 
illeti meg iskolánk igazgatónőjét, Nagy 
Ferencnét, aki a rendezvény körüli szer-
vezési teendők jó részét végezte és Cse-
lovszki Jánost, aki a tervezéstől a meg-
valósításig magára vállalta a rendezvény 
koordinálását.

Úgy gondolom, tanár és diák egyaránt 
úgy érezte, hogy ennek a rendezvénynek 
múltja, jelene és jövője van. 

Simon Miklósné

„Iskola a természetben” a Jókai Mór Általános Iskolában

Számos érdekes program és kaland várt a diákokra
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Ácsi HÍREK 
Ács város közéleti havilapja

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

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

Terjeszti: Ács város üzlethálózata és az utcák megbízott felelősei
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

Tervezett városi programok
XVII. Természetjáró 
és Barlangásztábor

Július 12-18. Bakancsos Klub

Természetfotó kiállítás Augusztus 2. Gyülekezeti terem Református Egyház
Veszélyes hulladék 
begyüjtő nap

Augusztus 15. Bakancsos Klub

A rendezők a változtatás jogát fenntartják.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetsége és a Magyarországi Zsidó 
Temetőkért Alapítvány tagjai és támogatói 
nem kis feladatba fogtak. Május utolsó 
napjaiban elkezdődött az ácsi zsidó temető 
kerítés-vonalának kijelölése. 

Az elsődleges tereprendezést és a 
földmunkákat az önkormányzati köz-
munka-programban résztvevők végez-
ték, csakúgy, mint az oszlop-gödrök 
kiásását. A 344 méternyi kerítés elemeit 
egy győri cég készíti, és ők vállalták a 
kivitelezést is. 

A hitközség a munkálatokat folyamatosan 
felügyeli. A környékben élők tanúi lehetnek 
kompromisszumkészségüknek, hiszen a 
szomszédok kialakult életterét tisztelet-
ben tartják. Egyben köszönik a megértő 
együttműködést a szomszédok részéről, 
akik  megszokták, hogy a temető felől csak 
a csend hangjai érkeznek, és most munka 
zaját kell elviselniük. Az építés várhatóan 
július végére befejeződik.

A kerítés mindenekelőtt a temetőben 
nyugvók lelki békéjét őrzi majd, de a város 
arculatára is pozitív hatással lesz.

A vidéki zsidó temetők sok helyen el-

hagyatottan, elhanyagolva, megrongálva 
állnak.  Az ácsi temető viszonylag jó ál-
lapotúnak mondható, mely talán annak 
köszönhető, hogy a város egy zártabb 
részében található. Munka természetesen 
még így is lesz a megdőlt, megrongáló-

dott sírokkal, sírkövekkel.  A közeljövőben 
ezek renoválására is sor kerül, de addig is 
örüljünk, hogy elkészül a kerítés. Kérjük, 
továbbra is óvják a temető békéjét és a sír-
köveket!

Hodosi Anikó

Bekerítik a zsidó temetőt

Állatbarátok
figyelem!

A komáromi Rex Állatvédő Egye-
sület minden hónap utolsó vasár-
napján örökbefogadási napot ren-
dez, ahol kidobott, árva állatok 
várják szerető gazdijukat. Ugyanitt 
állattartással kapcsolatos kérdése-
ikre is választ kaphatnak az érdek-
lődők. Jöjjön el, tudjon meg többet 
kedvence igényeiről! 

Az első időpont: július 26-a, vasár-
nap, 10-16 óráig. A helyszín: Komá-
rom, Jókai tér. 

Nyugodjanak 
békében
GÁl Istvánné 

sz.: Bocskai Katalin (1931-2009)
SAMAI Gyuláné

sz.: Kovács Erzsébet (1931-2009)
zÁMBÓ Andrásné

sz.: Besztenlerer Mária (1952-2009)
KUBolA  József (1933-2009)

CSőSz Pálné
sz.: Horváth Katalin (1927-2009)

KÖVES Károlyné
sz.: Edeházi Rozália (1934-2009)

néMETH Bálintné
sz.: Kókai Etelka (1941-2009)
SzőnyI lászló (1938-2009)

„Szent István-napok” 
augusztus 19-22.

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves 
családját

a 2009. augusztus 19-21-én tartandó
Szent István-napokra
Program: Augusztus 19. 19.30 óra: Ste-

ve Taylor Szabó pánsíp művész „Zeném” 
című koncertestje, Zichy-park, szabadtéri 
színpad.

Augusztus 20. 9 óra: Ünnepi szentmise 
a katolikus templomban

10 óra: Ünnepi műsor, Zichy-park 
Augusztus 22. 20 óra: Made in Hungária 

musical, a Magyarock Dalszínház elő-
adása, Zichy-park, szabadtéri színpad. A 
programok ingyenesek. 

A környék településeinek 
programjai

Július 13–17.: Czibor focitábor, Ko-
márom, tel.: 20/288-6544, 20/984-8963

Július 24–25.: Füzitői vigasságok, Al-
másfüzitő, tel.: 30/298-3070

Július 26.: Anna-napi búcsú, Csém, 
tel.: 34/556-016

Július 27–31.: Gyermek horgásztá-
bor, Komárom, tel.: 34/342-868

Augusztus 1.: Ördög-hegyi nap, 
Nagyigmánd, tel.: 20/203-1057, 34/356-
123

Augusztus 7–9.: VII. Giga nemzetkö-
zi Amerikaiautó Fesztivál, Komárom, 
tel.: 20/521-8726
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A Komárom-Esztergom megyei 2008-
2009-es bajnoki év felnőtt férfi  megyei csa-
patbajnokságának végeredménye:

Az „A” liga végeredménye, 
2008-2009-es bajnoki év

Csapat Győz. Dön-
tetlen Pont

  1. Tokodi ATC 2 17 0 34
  2. Máriahalom KSK 16 0 32
  3. Tatabányai ASE 2 15 0 30
  4. Dorog SE 2 10 1 21
  5. Ácsi Kinizsi SC 1 10 0 20
  6. Szomód SE 5 3 13
  7. MÜTF SE 5 2 12
  8. Pilismarót SE 1 4 2 10
  9. Piliscsév SE 3 0 6
10. Eternit Nyerges SE 2 1 0 2

A fentiek alapján az NB III-ban való indu-
lási jogosultságot a Tokodi ATC 2 csapata 
szerezte meg a 2009-2010-es bajnoki évre. 
Ha nem vállalja az indulást, akkor a Mária-
halom KSK csapaté a jogosultság, ha nem 
vállalja, akkor a Tatabányai ASE 2 csapatáé 
az indulási jogosultság. Az Eternit Nyerges 
SE 2 csapata kiesett az „A” ligából, jövőre 
a „B” ligában indulhat.

Az Ács I. csapat játékosai: Fehér And-
rás, Szalóki Péter, Juhász Gábor, Varga 
Norbert, Ulrich Gábor

A „B” liga végeredménye, 
2008-2009-es bajnoki év

Csapat Győz. Dön-
tetlen Pont

  1. Tatabányai ASE 3 14 0 28
  2. Ácsi Kinizsi SC 2 9 1 19
  3. Kisbér SE 9 1 19
  4. Mogyorósbánya ASE 8 1 17
  5. Pilismarót SE 2 6 0 12
  6. Tokodi ATC 3 5 2 12
  7. Annavölgy SE 2 1 5
  8. Leányvár 0 0 0
  9. Spar SE Visszalépett!

Egyező pontszám esetén az egymás el-
leni eredmény határozta meg a sorrendet. 
A fentiek alapján az „A” ligában való indu-
lási jogosultságot a Tatabányai ASE 3 csa-
pata szerezte meg a 2009-2010-es bajnoki 
évre.

Az Ács II. csapat játékosai: Vurovecz 
József, Barassó Máté, Szigeti László, Bor-
sos Tamás, Bolla Imre, Petró Tibor

A Komárom-Esztergom megyei 
utánpótlás csapatbajnokság 

2008-2009.  évi végeredménye
Helyezés győzelem /vereség

1. TASE-1  19/1
2. TASE-2 18/2
3. Ács-1 17/3
4. Spar-2 12/8
5. TASE-3 10/10 
6. Ács-2 10/10
7. Esztergom-1 9/10
8. Spar-1 6/14
9. Szomód 3/17

10. Esztergom-2 3/15
11. Máriahalom 0/19

Az Ács-1 csapat játékosai: Ulrich Gá-
bor, Borsos Tamás. Az Ács-2 csapat játé-
kosai: Barassó Máté, Czinkóci Dániel, Kis 
Balázs

A csapatmérkőzéseken legjobban szere-
pelt játékosok élmezőnye, a legjobb 14.:
Helyezés/név győzelem/vereség

1. Ulrich Gábor (Ács) 27/5
2. Nagy Dániel (TASE) 24/2

Gargya Ádám (Spar) 24/10
Heizer Dániel (TASE) 24/14

5. Dankó Bálint (TASE) 24/11
Barassó Máté (Ács) 21/11

7. Borsos Tamás (Ács) 20/12
8. Saláta Viktor (TASE) 19/5

Tarnóczi Dávid (TASE) 19/9
10. Miklós Ábel (TASE) 18/8
11. Molnár István (TESE) 15/5
12. Szücs Balázs (TESE) 13/1
13. Tordai Ágoston (Esztergom) 12/8
14. Zenyik Kristóf (Spar) 10/16

Megyei Ifi  ToP 12 végeredmény: 1. Ul-
rich Gábor (Ács), 2. Makovics Tamás (Esz-
tergom), 3. Szűcs Balázs (TASE), 4.  Bor-
sos Tamás (Ács), 5. Dankó Bálint (TASE), 6. 
Miklós Ábel (TASE), 7. Nagy Dániel (TASE), 
8. Molnár István (TASE), 9. Saláta Viktor 
(TASE), 10. Heizer Dániel (TASE), 11. Gargya 
Ádám (SPAR), 12. Zenyik Kristóf (SPAR)

2008. november 30-án Ácson zajlott a 
2008. évi Ifi  TOP 12 verseny. Gratulálunk 
minden résztvevőnek és a nyerteseknek. 
A megyei asztalitenisz szövetség köszöni 
Ács csapatának, hogy biztosította a hely-
színt és a rendezést.

Ácsi Asztalitenisz Szakosztály

A megyei asztalitenisz egyik 
fellegvára az Ácsi Kinizsi SC

Több mint 90 kiló halat fogtak 
az idei horgászversenyen

Nagyon szép számmal vettek részt az idei 
verenyen, ahol nyolcvannégy horgász állt 
„rajthoz”, ebből hatvanhat felnőtt és tizen-
nyolc ifjúsági korú méretette meg magát. 

Végeredmény: felnőtt kategória: 
1. Maszlavér Mihály (7,98 kg), 2. Csere Mi-
hály (6,90 kg), 3. Gregus Tamás (6,80 kg). 
Ifjúsági kategória: 1. ifj. Nagy Sándor 
(7,20kg), 2. Weisz Gergő (4,24 kg), 3. Ta-
kács Tamás (2,98 kg) 

Az első felnőtt és ifjúsági kategória he-
lyezetteinek Ács Város Önkormányzata dí-
szes kupáját Csöbönyei Imre polgármester 
adta át. A helyezettek egyéb díjazását a 
horgászegyesület biztosította. 

Különdíjak: Legnagyobb kifogott hal 
a felnőtteknél: Pokornyi József (3,20 kg), 
az ifi knél: Takács Tamás (2,96 kg). A fel-
nőtt díjat szponzorálta: Szabó Kálmán, 
az ifjúsági díjat: Kiss Károly. A legtöbb ki-
fogott hal a felnőtteknél: Gregus Tamás 
(307 db!), az ifi knél: Rebi Péter (40 db). A 
felnőtt díjat szponzorálta: Dávid Erika, 
az ifjúsági díjat szponzorálta: Igaz Vil-
mos, GABIZOO Horgászbolt, Tata. A Tatai 
Környezetvédő és Sporthorgász Egyasület 
két ifjúsági horgásza meghívott vendég-
ként szintén részt vett a versenyen. Őket 
az egyesület versenyen kívül különdíjaz-
ta: 1. Tóth Sándor (4,36 kg), 2. Ech Tamás 
(4,08 kg). 

Negyedik helyen 
végeztek a focisták
Dunaszentmiklósi SE – Ácsi Kinizsi SC 

5-4 (5-3)
Gól: Németh B. 2, Kóródi, Kovarek (ön-

gól)

Ácsi Kinizsi SC – Vértessomló 4-0 (1-0)
Gól: Kovarek, Tóth, Kóródi, Kiss A.

nagyigmánd KSk – Ácsi Kinizsi SC 
2-6 (1-2)

Gól: Kóródi 3, Tóth 2, Vörös

Természetesen a mérkőzésekről a követ-
kező számunkban részletesen olvashat-
nak, ahogy eddig is. Hoczek József ezút-
tal is alapos részletességgel tájékoztatta 
minden hónapban az olvasókat a hazai 
labdarúgócsapat eredményeiről, és így 
tette ezt  az utolsó három fordulóról is. Jó 
lesz bizonyára az augusztusban megjelenő 
lapban visszatekinteni az együttes sikeres 
szereplésére, emlékeztetőnek felidézni a 
szép ácsi gólokat, a mérkőzés krónikáját, 
az edzői véleményt, a legjobb játékosok 
kiemelését. 
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Éremosztó ünnepségre gyűlt össze az 
NB II-es férfi  felnőtt és ifjúsági kézi-
labdacsapat június 5-én a Napsugár 
Pizzériában, illetve az évzárón részt 
vett a megyében szereplő női gárda is. 
Részt vett a rendezvényen Soós Ist-
ván, a Kinizsi SC elnöke, Kovács János 
ügyvezető, dr. Szakolczay Istvánné, a 
felügyelő bizottság elnöke és Tóth Győ-
ző, a kézilabda-szakosztály vezetője.  

Tóth Győző megköszönte Metka Antalné 
eddigi áldozatos, kitartó munkáját, majd 
köszöntötte a bronzérmes felnőtt csapa-
tot. Elmondta, hogy elégedett a vezetőség 
az elért eredménnyel, hiszen a bajnoki rajt 
előtt  a jó középmezőnyt célozták meg. Ezt 
a csapat túlszárnyalva, dobogós helyen 
végzett, sőt, a góllövőlistán is szép helyen 
állnak az ácsi kézilabdázók: Papp Péter a 
4. helyen 143 góllal, Bárdosi István a 6. he-
lyen 113 góllal, Pars Ferenc a 10. helyen 
101 góllal. Szólt arról is, hogy az ifjúsági 
csapatuknál az ősz folyamán négy új játé-

kost igazoltak: Csuka Ádám, Magyar Ba-
lázs, Nagy Richárd és Varga Máté. 

Metka Antalné, aki az ácsi kézilabda egyik 
meghatározója, mozgatórugója többévtize-
des munkája után köszönt el, az évzárón 
értékelte a csapata 2008/2009-es teljesít-
ményét. Beszélt arról is, hogy nagy átala-
kuláson mentek át, többen abbahagyták 
a játékot, és végül 12 főre fogyatkoztak. A 
jövővel kapcsolatban már pozitívabban nyi-
latkozott, hiszen úgy tűnik, a következő baj-
noki évben nem lesznek létszámgondok. 

Jámbor Vilmos meglehetősen gondterhel-
ten érkezett, és ennek oka hamarosan ki is 
derült. Bejelentette ugyanis, hogy hat év után 
befejezi Ácson az edzői munkáját, ami nem 
kis meglepetést okozott a játékosok körében. 
Mint mondta: nehéz döntés volt, de meg kel-
lett lépnie. A csapata  éves munkáját is érté-
kelte és azt – a bronzérem mellett – minden-
képpen szép eredménynek könyvelte el, hogy 
sikerült beépíteni a felnőtt csapatba több sa-
játnevelésű játékost, akik a bajnokság végére 
már húzóemberek voltak. Hajdú János, az 

ifjúsági együttes edzője fi atal csapatától azt 
kérte, hogy a jövőben nagyobb alázattal le-
gyenek a kézilabda iránt, több elszántságot 
és odaadást vár a játékosoktól, hiszen akkor 
az eredmények is jobbak lehetnek, mint a 
jelenlegi hetedik hely. Név szerint viszont ki-
emelte Hérics Péter kapus nagyszerű teljesít-
ményét, szenzációs védéseit. A góllövőlista 
9. helyén 113 góllal Józsa Olivér, míg Janes 
Attila a 10. helyen végzett 108 góllal. 

Kovács János ügyvezető elnök megkö-
szönte az önkormányzatnak, a szponzo-
roknak  a segítséget, különösen Háromházi 
Györgynek az odaadó támogatását. 

Soós István azt emelte ki, hogy nagyon 
régóta nem volt ennyire rendezett a klub 
anyagi helyzete, mint ebben az évben, 
köszönhetően Kovács János ügyvezető 
precíz munkájának és odafi gyelésének. 
Megköszönte Jámbor Vilmos munkáját, és 
hozzátette: nagyon sajnálják, hogy a  kiváló 
szakember nem folytatja az edzői teendő-
ket, hiszen Jámbor Vilmos ideje alatt volt 
Ácson a legmagasabb szinten a kézilabda. 

Az nB II-es férfi  felnőtt csapat: Bárdosi 
István, Bedi Zoltán, Csuka Benjamin, Haj-
dú János, Hérics Péter, Janes Attila, Józsa 
Olivér, Kiss Sándor, Nagy Tamás, Néme-
th Levente, Papp Péter, Pars Ferenc, Pék 
Balázs, Pfujd Tamás, Somogyi Tamás, Sü-
veg Ádám, Szigeti Sándor. Edző: Jámbor 
Vilmos, szakosztályvezető: Tóth Győző, 
technikai vezető: Tóth Győzőné. 

Ifjúsági csapat: Csuka Ádám, Csuka Ben-
jamin, Héregi Máté, Hérics Péter, Janes Attila, 
Józsa Gábriel, Józsa Olivér, Magyar Balázs, 
Márkus Péter, Nagy Richárd, Pfujd Tamás, 
Sántik Zoltán, Varga Máté, Veller Gábor, Wil-
helm Bálint. Edző: Hajdú János, technikai 
vezető: Tóth Győzőné. női csapat: Csukáné 
Hörömpöli Ilona, Heizner Anikó, Janes Ramó-
na, Józsa Jánosné, Krausz Zsuzsanna, Márk 
Piroska, Musitzné Sima Gabriella, Ponty And-
rea, Gerencsér Rita, Szűcs Bernadett, Takács 
Viktória, Vitáris Anna. Edző: Metka Antalné. 

n. lakics zsuzsa

Kézilabda

Éremosztó a férfi  kézilabdázóknál
Elköszönt a csapattól Jámbor Vilmos edző

A bronzérmes férfi csapat Tóth Győzőné technikai vezetővel és Kovács János ügyvezetővel

Az Ácsi Kinizsi sakk szakosztályának 
fi atal tagjai június hónapban FIDE 
értékszám szerző versenyeken vettek 
részt.

 Június 13-18-ig a szlovákiai Bősön Si-
pos István FIDE-mester kilencfordulós ver-
senyen nyolc ponttal, veretlenül, meggyő-
ző játékkal utasította maga mögé az igen 
erős mezőnyt, és az első helyen végzett. A 

versenyen induló Finszter Máté és Bodor 
Tamás a középmezőnyben végzett.

Június 19-22-ig a Kisbéri Napok ese-
ménysorozat egyik kiemelt jelentőségű 
rendezvénye volt a jubileumi X. Kisbér 
Open 2009. sakkverseny. 

A FIDE “A” csoportban ötvenöt sakkozó 
vett részt, amely egyben Komárom-Eszter-
gom megye nyílt egyéni sakkbajnoksága 
volt. A versenyen Sipos István a győztes-

sel azonos pontszámmal a Buholc-szá-
mítás szerint a második helyen végzett. 
Sakkozóink közül dr. Papp Gábor, Sza-
kács László és Finszter Máté is derekasan 
helytállt, és a középmezőnyben foglaltak 
helyet. A FIDE „B” csoportban, amelyben 
nagyrészt általános iskolás sakkozók vet-
tek részt, Szalai Krisztián a harmadik he-
lyen végzett.

Szőnyi lajos

Sakk

Sipos István FIDE-mester az első helyen végzett

A lap fotóit nyéki János készítette


