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Hétfőn korán reggel izgatott gyereksereg 
várakozott az iskola előtt a buszra. Duna-
patajra mentünk táborozni. Hosszú volt az 
utazás, így amikor megérkeztünk szállá-
sunkra, a Szelid-Gyöngye üdülőbe, min-
denki egyszerre akart leszállni a buszról. 
Elfoglaltuk a négyágyas szobáinkat, majd 
irány a tó hűsítő vize! Vacsoráig játszhat-
tunk, pancsolhattunk. Első esti progra-
munk a Ki mit tud? volt, ahol mindenki 
előadott valamilyen műsorszámot. Az első 
éjszaka nem jött álom a szemünkre, bár-

mennyire is „szerettük” volna. Másnap kis-
sé álmosan, de nagy lelkesedéssel fedez-
tük fel Kalocsa szépségeit, érdekességeit. 
Csodálatos volt az Érseki kastély könyvtá-
ra, a Paprikamúzeum. A Porcelán Manu-
faktúrában mi magunk is kipróbálhattuk 
a formák öntését. Ezek után komppal át-
keltünk a Dunán. Sokunknak felejthetetlen 
élmény marad! Miután jól elfárasztottak 
bennünket, igazán jól esett a vacsora min-
denkinek. 

(Folytatás a 7. oldalon)

A nyár, az iskolai szünet 
a táborozásokról is szól…
Szelidi élmények

Tervezett témák 
a következő számban:

–  Beszámoló a Szent István Napok 
rendezvényeiről

–  Bemutatkozik a Hartman Kft. új 
vezetője

–  Becsengettek…  elindult a tanév
–  Sport és sok más érdekes infor-

máció

Kiskőrös – Petőfi Sándor szülőháza előtt

Csöbönyei Imre polgármester címben 
idézett szavai azon a sajtótájékoztatón 
hangzottak el, amelyre augusztus 3-án 
került  sor a városházán. Mint arról már 
júliusi számunkban beszámoltunk, több 
nagyértékű pályázatot nyert Ács Város 
Önkormányzata. Ennek köszönhető-
en ebben az évben olyan beruházások 
valósultak és még valósulhatnak meg, 
amelyeknek köszönhetően jelentős mi-

nőségi változás állhat be a település 
életében. 

A TÁMOP-3.1.4/08/2. jelü pályázaton 
nyert az önkormányzat 44,5 millió forintot, 
amely saját erőt nem igényel. A TÁMOP- 
pályázatnak köszönhetően megvalósulhat 
az úgynevezett kompetencia alapú oktatás 
– egyenlő hozzáférés az innovatív intézmé-
nyekben. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Csöbönyei Imre: „Az iskoláink felvehetik a versenyt a nagyobb városokkal is”

Ünnepélyesen adták át a hárommillió forint értékű 
közoktatási eszközöket
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A lezárt szeméttelepünket rendbe kell tenni. 
A rekultiválást a Győri Kommunális Szolgáltató 
Kft. által létrehozott konzorcium végzi el, erre 
pályázatot nyújtott be az érdekeltségi körébe 
tartozó települések részére. A pályázat nyert, 
mintegy 5,5 milliárd jut a lezárt telepek előírás-
szerű rendbetételére. Ez a településünket is 
kedvezően érinti, így a mintegy 200 M Ft-os 
rekultiválási költséget az együttműködés ke-
retében a konzorcium fogja állni – kezdte a 
tájékoztatót Csöbönyei Imre, majd további 
információkkal szolgált. – A beruházások vo-
natkozásában szintén kedvező változásokról 
számolhatunk be, hiszen a fentiekben említett 
mintegy 300 millió forintot kitevő önkormány-
zati beruházások mellett néhány cég is beru-
házást végez településünkön. 

Az autópálya mellett az Agrár Invest Gép-
kereskedelmi Kft. részéről gépátadótelep 
épül mintegy 6 hektáron. Jelenleg az út 
építése folyik, amelynek átadása augusztus 
végére várható, és utána kezdődik a gépát-
adó telep építése.

Megkezdődik a szélerőműpark építése is 
településünkön, a gazdákkal megegyezés 
született, így elhárult az akadály a 22 db szél-
turbina létesítésére. Megemlítem, hogy az el-
múlt évben az első szélturbina településünkön 
épült fel a győri beruházók részéről. Augusz-
tus folyamán megkezdődik az utak építése, 
mindegyik gazdával az építő cég felveszi a 
kapcsolatot, hogy a nyár végi betakarítási 
munkálatokat ne akadályozza az útépítés, il-
letve a dűlőutak szélén lévő fák kivágásával is 
a tulajdonosokkal egyeztetnek. Ez a beruhá-
zás több mint 20 milliárd nagyságrendű, ilyen 
nagyságrendű beruházás településünk törté-
netében az utóbbi időben nem volt. 

A beruházások a gazdasági tevékenység 
további bővítését jelentik és kedvező ha-
tást gyakorolnak településünkre. 

A kereskedelem vonalán is jelentős válto-
zások várhatók ez évben, hisz a VAKOM Rt. 
is bővíti élelmiszerüzletét, és emellett a CBA 
egy új élelmiszer diszkontot létesít (840 m2) 
a Zichy parkban, és más érdeklődők is van-
nak. Az új bolthálózattal településünk meg-
szépül és a lakosság részére pedig kibővített 
választékkal állnak rendelkezésre az új áru-
házak. Úgy jellemezhetném, hogy 1945 óta 
ilyen nagyságú kereskedelmi befektetések 
nem történtek. Az új áruházak belépésével 
reméljük, hogy egyre kevesebben járnak a 
szomszédos nagy városokba vásárolni, hi-
szen helyben is megkapják ugyanolyan áron 
ugyanazt az áruféleségeket.

Egy fejlődő település számára lényeges 
a lakosság létszáma. A legutóbbi adatok 
alapján jelenleg 7353 fő él a városban, és 
örvendetes az, hogy 1 év alatt 107 fővel 
nőtt a lakosság száma. Az adatok alapján 
a nagyvárosok mellett kedvező letelepe-
dési feltételeket tudunk biztosítani, és töb-
ben választják végleges lakóhelyül Ácsot. 
Ez azért is figyelemreméltó, hiszen tudjuk, 
országosan a lakosság száma csökken, 
nemsokára már 10 millió alatt lesz az or-
szág lakossága. Az országos kedvezőtlen 
tendenciával szemben településünk pozitív 
népességmutatókkal rendelkezik.

Végezetül meg kell említeni, hogy a SHELL 
HUNGARY ZRt.-vel történt tárgyalások alap-
ján a településünkön végzett tevékenységért 
iparűzési adót kell fizetni, amely elősegíti kis-
városunk fejlődését. Jelenleg eddig 52 millió 
forint összeget utaltak át a 2008. évi árbevé-
telünk alapján és reméljük, hogy még további 
bevételre számíthatunk. Ezen összeg fedezi 
az említett iskola-óvoda felújítás kivitelezés 
többletköltségét, így várhatóan nem kell hi-
telt felvenni a többletköltség fedezésére.

Összességében úgy jellemezhetnénk, 
hogy a 2009-ben megindult beruházások 
lévén településünk ismét eléri, sőt túlhalad-

ja a korábbi évek szintjét, így szinte meg-
szűnt a cukorgyár kedvezőtlen hatása, he-
lyette a településen működő cégek átvették 
a korábban meghatározó gyár szerepét, és 
ma már túlhaladták tevékenységükben és 
a foglalkoztatásban. 

A kedvezőtlen gazdasági hatások elle-
nére 2009. első féléve jól alakult és remény 
van arra, hogy a település kilábalt a korábbi 
nehéz helyzetből, amit jelez az is, hogy az 
adósságállomány a korábbi 600 M Ft értékről  
300 M Ft alá csökkent, így a hitelképessé-
günk helyreállt és a további fejlődés akadá-
lyai elhárultak.

Tájékoztató 2009. I. félévéről

Megkezdődik a szélerőműpark építése

MEGHÍVÓ
Ács Város Önkormányzatának soron következő ülését. augusztus 27-én (csütörtö-

kön) 15.00 órai kezdettel összehívom.
Az ülés helye: Városháza nagyterem
Napirendi pontok: 
1./  Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intézke-

désekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Csöbönyei Imre polgármester
2./  2009/2010. tanévkezdéssel kapcsolatos ügyek
Előterjesztő: Közoktatási intézmények vezetői
3./ Beszámoló az Önkormányzat 2009. I. féléves gazdálkodásáról 
Előterjesztők: Csöbönyei Imre polgármester, Locsmándi Imréné pénzügyi osztály-

vezető
    4./ Egyebek

TÁJÉKOZTATÁS
Ács Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy hatály-

ba lépett a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) 
Kormányrendelet, amely szerint a Regionális Nyugdíj-biztosítási Igazgatóság illetékes 
Regionális Igazgatósága egyszeri, vissza nem térítendő támogatást állapíthat meg. A 
támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára állapítható meg.

A támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, melyet a polgár-
mesteri hivatalban lehet beszerezni, illetve benyújtani 

2009. augusztus 1-je és 2009. november 30-a között.
A legalább 20 ezer, legfeljebb 50 ezer, különös méltánylást érdemlő esetekben maximum 

100 ezer forintos támogatásra azon felnőtt korúak (18 év felettiek) lehetnek jogosultak, akik
· nyugellátásban nem részesülnek, 
·  2009. évben nem részesültek 15.000 Ft-ot meghaladó átmeneti segélyben, önk.rende-
let feltételei kizárják az átmeneti segélyezését és nincs folyamatban lévő kérelmük,

·  családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó 
összegét, azaz:  57.815 forintot, és a válság miatt krízishelyzetbe kerültek. 

A család mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzet-
nek minősül különösen, ha a kérelmező 

a) a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követően elvesztette, 
b) jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest 20%-ot elérő mérték-

ben csökkent, 
c) lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettsége a törlesztőrészlet 

2008. szeptember havi összegéhez képest 20%-ot elérő mértékben emelkedett, vagy 
d) egészségi állapota indokolja. 
A Kormányrendelet alapján nem jogosult a támogatásra az a személy:
·  akinek a 2009. év folyamán 15.000,- forintot meghaladó összegben átmeneti se-

gélyt állapítottak meg, 
·  akinek esetében átmeneti segély megállapítása iránt eljárás van folyamatban, a 
kérelem elbírálásának időpontjáig, vagy 

·  aki a támogatás megállapítására irányuló kérelmének benyújtását megelőző 90 na-
pon belül átmeneti segély megállapítására kérelmet még nem nyújtott be, kivéve, 
ha a helyi önkormányzat rendeletében előírt feltételek az átmeneti segélyre való 
jogosultságát egyébként kizárják, 

·  akik nyugellátásban részesülnek. 
Kérelmével, kérdéseivel 2009. augusztus 1-jétől fordulhat a polgármesteri hivatalban 

Csöbönyei Imréné (34/595-145) és Paksiné Szabó Tünde (34/595-147) munkatársainkhoz.
 Dr. Malomsoki István jegyző
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(Folytatás az 1. oldalról)
A 44,5 millió forintnak egy jelentős részét 

képezi az eszközbeszerzés, és egyebek 
mellett a  pedagógusok továbbképzése, 
felkészítése  is. 

Az augusztus harmadikai eszközátadá-
son részt vett Nagy Ferencné, a Jókai Mór 
Általános Iskola igazgatója, Lakatos Béla, 
a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazga-
tója és Vargáné Vasvári Klára, a központi  
óvoda vezetője. 

A Jókai-iskola kapott: 5 laptopot,                                       
1 nyomtatót, 1 kamerát, 1 szkennert.

A Gárdonyi-iskola: 10 laptopot, 1 fény-
másolót, 1 digitális fényképezőgépet.

Központi óvoda: 1 nyomtatót, 1 DVD-le-
játszót, 1 hifiberendezést, 1 digitális fény-
képezőgépet.

A sajtótájékoztató további részében Csö-
bönyei Imre polgármester elmondta:

– 2009. évi költségvetésünkben 812 M Ft 
bevétellel számoltunk, illetve ilyen nagysá-
gú összeget tudtunk felosztani intézmé-
nyünk működéséhez, amely remélhetőleg 
a milliárd forintot meghaladó teljesítésben 
rögződik. Az elmúlt időszakban tett intéz-
kedések jelentős eredményt hoztak, hisz a 
– nehéz gazdasági helyzet ellenére – több-
letforrásokhoz jutottunk, így az első félév 
zárásakor bevételeink már elérték az emlí-
tett 1 milliárd forint nagyságrendet.

A kedvező eredmények elérését jórészt 
a területünkön működő gazdasági egysé-
gek teljesítménye tette lehetővé, hisz az 
iparűzési adó növelésével jelentősen hoz-
zájárultak bevételeinkhez. A gazdasági 
élet működését, annak eredményességét 
önkormányzatunk az iparűzési adó fizeté-
sével tudja kontrollálni, és örömmel állapít-
ható meg, hogy a 2008. évi befizetés már 
elérte a korábbi – a még cukorgyár műkö-
dése idején elért – nagyságot. 

A tényleges iparűzési adó összegét az 
alábbi tábla szemlélteti

- 2000. év  154.800 e Ft
- 2001.  „  198.900   „
- 2002.  „  195.200   „
- 2003.  „  123.900   „
- 2004.  „  137.300   „
- 2005.  „  160.100   „
- 2006.  „  159.500   „
- 2007.  „  155.300   „
- 2008.  „  223.900   „
A nagy cégek mellett (Hartmann Hungary 

Kft., Leier Kft., Holdigen Kft., Fiorács Kft. 
stb.) jelentős számú kis gazdasági egység 
működik településünkön, a számuk meg-
közelíti a 400-at. 

A kedvező eredmény elérését elősegí-
tette az előző évi pénzmaradvány, amely a 
benyújtott pályázatok önrészének vissza-
tervezését biztosította.  

Gazdálkodó egységeink közül kiemel-
kedik a Hartmann Hungary Kft., amely az 
elmúlt években mintegy 6 milliárd forint 
beruházást végzett, így 2008-ban elnyerte 

a megyében „az év beruházója” kitünte-
tő címet, amelyet a Komárom-Esztergom 
Megyei Közgyűlés ítélt oda. Kedvező, hogy 
2008. évben egy kisvárosban működő cég 
nyerte el e jelentős kitüntetést, megelőzve 
a megyei nagyvárosok beruházóit (Tatabá-
nya, Esztergom, Oroszlány, Komárom stb.)

Már említettem, hogy számos pályázat 
került benyújtásra, amelynek elbírálása 
2009-ben történt meg, így: 

– KDOP-5.1.1/2F = Közép-Dunántúli Re-
gionális Operatív Program (közoktatási inf-
rastrukturális fejlesztés) 2009. július 23-án 
volt az ünnepélyes eredményhirdetés, ahol 
emléklappal jutalmazták Ács Város Önkor-
mányzatát. Ezen pályázat 230 milliós nagy-
ságú, amelyből a támogatás 207 millió fo-
rint. 

A Közép-Dunántúli Régióban több mint 
200 pályázat érkezett be és 39 település 
pályázatát találták érdemesnek a támo-
gatás odaítélésére. Komárom-Esztergom 
megyéből mintegy 40-en pályáztak és 10 
település pályázata nyert végül is. E ked-
vező eredmény elérését úgy érzem, közös 
munka eredményezte, ezért köszönetet 
mondok mindenkinek, aki a pályázatban 
közreműködött.

– TÁMOP - 3.1.4/08/2. = Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program (Kompetencia ala-
pú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív 
intézményekben). E pályázat kapcsolódik 
az előbb említett pályázathoz, annak tar-
talmi részét biztosítja. Az elnyert összeg 44 
M Ft.

– KDOP-5.2.2/B = Közép-Dunántúli Re-
gionális Operatív Program (bölcsőde léte-
sítése). E pályázat szintén több fordulós. 
Az első két fordulót sikerrel vettük, az ér-
tesítés alapján támogatásra érdemesnek 
ítélte a Közép-Dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács, így tájékoztatásuk alap-
ján 22,5 millió forint támogatásra számít-

hatunk 10% önrész biztosítása mellett. 
Önkormányzatunk úgy határozott, hogy a 
fiatalok letelepedése elősegítésére bölcső-
dét létesít annak ellenére, hogy a születé-
sek száma csökken a településen, bízva 
abban, hogy ez csak átmeneti állapot, és 
kedvező gazdasági helyzet alapján ismét 
növekedő tendenciájú lesz. Az országos 
megszigorítások hatására a GYED és a 
GYES kedvezőtlen változása miatt a böl-
csőde megkönnyítheti az Ácson élő fiata-
lok helyzetét.

– TEÚT = A 2008. évi Települési Önkor-
mányzatok Belterületi Közutak Felújítása 
pályázat keretében a Nyárfa utca megújí-
tására került sor, amely kivitelezése 2009. 
I. félévében megtörtént. A pályázaton nyert 
6,1 millió forint 6,2 millió forint saját erővel 
került kiegészítésre. 

– LEADER-pályázatot nyújtottunk be a 
Bagolyvár külső felújítására. Az igényelt 
támogatás összege 23 M Ft, a pályázat je-
lenleg elbírálás alatt van.

– A Kistelepüléseken településkép javítása 
tárgyban pályáztunk a polgármesteri hivatal 
felújítására 100 M Ft összegben. 

A közoktatási infrastrukturális fejlesztési 
pályázatnál az óvoda bővítése megkezdő-
dött, jelenleg folyamatban van. Az iskolák 
átépítésénél sajnos a közbeszerzés első 
fordulója eredménytelen volt, mivel az aján-
latban lényegesen túllépték a vállalkozók a 
megadott keretösszeget. A műszaki terve-
zés átdolgozása során újabb pályázat lesz 
kiírva, reméljük, hogy ez már eredményes 
lesz. Reálisan úgy számolhatunk, hogy 
az időközben bekövetkezett ÁFA-, illetve 
egyéb áremelkedések következtében a ter-
vezett 23 M Ft saját erőn felül mintegy 70 M 
Ft plusz kiadást igényel önkormányzatunk-
tól, amelyre a pénzeszközök rendelkezésre 
állnak. 

Ünnepélyesen adták át a hárommillió forint értékű 
közoktatási eszközöket

Csöbönyei Imre polgármester, Nagy Ferencné, a Jókai-iskola igazgatója, Vargáné 
Vasvári Klára, a központi óvoda vezetője és Lakatos Béla, a Gárdonyi-iskola igaz-
gatója a közoktatási eszközökkel
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„Színház az egész világ, és benne 
színész minden férfi és nő…” hangzik a 
jól ismert mondat Shakespeare Ahogy 
tetszik című darabjában. Mivel mással 
is kezdhetném eme cikkemet, hiszen a 
következő sorokban Szigligeti Ede  
Liliomfi című művének előadásáról 
olvashatnak a Kedves Olvasók. 

Június 14-én a Ritmus Alapfokú Művé-
szoktatási Intézményben színészetet tanu-
ló fiatalok év végi vizsgaelőadását tekint-
hették meg az érdeklődők a Bartók Béla 
Művelődési Házban. A színjátszók Szig-
ligeti Ede Liliomfiját játszották el, szabad 
feldolgozásban. Ami azt jelentette, hogy 
néhány jeleneten változtatni kellett, más 
korba helyezték a történetet, hogy min-
denki szerephez juthasson – mondta Po-
lonyi Judit, a darab rendezője. A vele foly-
tatott beszélgetés során elmondta, hogy a 
darab szereplői már régóta együtt szere-
pelnek, de tavaly szeptemberben a Ritmus 
Kht. felkarolta őket és azóta ott tanulják 
a színészet csínját-bínját. A darabra heti 
kétszer másfél órát tudtak próbálni a Jó-
kai Mór Általános Iskolában, persze ahogy 
közeledett a bemutató időpontja, egyre 
többet próbáltak, amikor csak lehetett, 
összegyűltek, hogy még jobban sikerüljön 
az előadás. 

A darab kiválasztásában fontos szem-
pont volt, hogy illjen a diákok stílusához, 
tehát ne legyen túl komoly és alternatív, 
ezért választották a könnyed és vidám Li-
liomfit. 

Arra a kérdésre, hogy kikkel könnyebb: 
a kicsikkel vagy a nagyokkal, a tanárnő 
nem tudott egyértelműen válaszolni, hisz 
ez egy fogós kérdés. A kicsiknek van be-
szédtechnika és mozgáskultúra órájuk 
– ugyanúgy, mint a nagyoknak – amiket 
hősiesen végigcsinálnak, de a  nagyobbak 
inkább csak játszani szeretnének, és sokat 
improvizálni.

Itt tennék egy kis kitérőt, hogy ne csak 
a Neve(le)tlen Színgyártókról essen szó, 
hanem az Ácsi Kicsiripacsokról is. Ők a 
Weöres Sándor Országos Diákszínjátszó 
találkozó megyei döntőjén bronzhelyezést 
értek el. Ezúton is gratulálunk Nekik a szép 
teljesítményhez.

Az előadást két, hazánkban is ismert 
színész is megtisztelte. Boráros Imre és 
Petrécs Anna, az észak-komáromi Jókai 
Színház művészei egy előző darabot látva 
döntöttek úgy, hogy a következő előadást 
meg szeretnék tekinteni. Őket Pulai János 
köszöntötte. Polonyi Judit elmondta, hogy 
a fellépőket feszélyezte a művészek jelen-
léte, de ettől függetlenül hozták a korábbi 
előadások színvonalát. 

A közel 40 főt magába foglaló színjátszó 
csapat egy jól összeszokott csapat, akik a 
felkészülés és az előadások fáradalmait és 
izgalmait egy közös balatonfövenyesi nya-
ralással pihenték ki. Arra, hogy van-e már 
egy újabb darab a láthatáron, azt a választ 
kaptam, hogy: nyáron jön az ihlet. Sok min-
den szempontot kell a darab kiválasztása-
kor szem előtt tartani.  

Az előadás végén alkalmam volt pár szót 
váltani Boráros Imrével és kedves felesé-
gével, Annával. Elmondták, hogy nagyon 
tetszett nekik a darab és mivel Imre úr is 
szerepelt a Liliomfiban, különösen kedves 
volt számára a darab. Nagyon tetszett ne-
kik, de érezték, hogy a gyerekeket feszé-
lyezte a jelenlétük, de az amatőr, sőt még 
a profi színészeknél is előfordulnak bakik. 
Volt egy-két karakter, akiket nagyon hitele-

sen játszottak a gyerekek, és akár komoly 
karrier előtt állhatnak, ha úgy döntenének, 
hogy folytatják a színészmesterséget. 

Végezetül álljon itt a névsor, szigorúan 
nem fontossági sorrendben, hiszen min-
denki kitett magáért és hozzátett valamit, 
hogy a darab sikeres legyen. 

A Liliomfiban szereplő személyek: Tóth 
Péter, Péter Flóra, Markotics Éva, Boros-
tyán Bertalan, Vajda Fatime, Kálazi Ger-
gő, Szabó Péter, Kálazi Kata, Rózsahe-
gyi Gábor, Tóth Gábor, Németh Tamás, 
Bogár Katalin, Markotics István, Rigó 
Andi, Péter Szonja, Balogh Zsófi, Végh 
Andrea, Kiss Klaudia, Czinkóczi Dani, 
Bruzsa Dávid…. és a segítők: Balogh-
né Nagy Ildikó, Markó Lénárd, Marko-
tics István, ifj. Markotics István, Takács 
Tamás, Bazsóné Nagy Marianna, Fodor 
Alexandra, Tóthné Múth Julianna, Mar-
kotics Istvánné, Cselovszki János, vala-
mint Szalókiné Polonyi Judit. 

Befejezésképpen csak annyit írnék, hogy 
látva azt a sok embert, akik eljöttek és 
végignézték az előadást reméljük, hogy a 
következő színdarab is legalább ilyen jóra 
sikerül, sőt…

Barsi Krisztina

Ellátogatott hozzánk 
a híres Liliomfi és Szellemfi

A lányok produkciója külön üde színfolt volt

A szerepek jól illettek a diákok stílusához

Nagy közönségsikert aratott a bemutató

A tehetséges fiatalok megköszönik a 
tapsot
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Nyolc évvel ezelőtt az akkori képvise-
lő-testület egyöntetűen döntött arról, 
hogy Ácson is legyen középfokú okta-
tás felnőttek számára. 

  
A Balassi Bálint Gimnázium Ácsi Tagoza-

tának fenntartója a SZILTOP Nonprofit Kft. 
székhelye Budakalász. Tantermeit a Gár-
donyi-iskola biztosította, természetesen 
bérleti díj ellenében. 

Jómagam, mint az akkori iskolaigazgató, 
különleges feladatként kaptam a tagiskola 
megszervezését, vezetését. Megbízható, 
lelkiismeretes kollégákat gyűjtöttem magam 
köré, akik vállalták hetente hétfőn és szer-
dán az estébe nyúló oktató-nevelő munkát, 
s az érettségi vizsgára való felkészítést. 

Első évben nagy osztálylétszámokkal 
indultunk, de sokaknak családi, egész-
ségügyi vagy munkahelyi probléma miatt 
félbe kellett hagyni a tanulást. Nem kis 
kihívás ez, hogy valaki munka, család, 
gyereknevelés, betegápolás mellett rend-
szeresen járjon iskolába, készüljön a be-
számolókra, dolgozatokra. Külön tiszte-
lettel gondolok azokra a tanulóinkra, akik 
több tízéves kihagyással ültek újra iskola-
padba, és túl az ötvenes éveiken sikerre 
vitték elhatározásukat, leérettségiztek. 

Első érettségizőink 2005-ben vehették 
át a bizonyítványukat. Diákjaink többsége 

ácsi lakhelyű, de a környék településeiről 
is sokan bejártak, ami még több időt kö-
vetelt tőlük (Nagyszentjános, Bana, Bá-
bolna, Nagyigmánd, Tárkány, Komárom).

Közel 110 tanuló kapott érettségi bizo-
nyítványt a 2001-2002-es tanév óta. Bí-
zom benne, hogy ők nem csak egy doku-
mentummal lettek gazdagabbak, hanem 
az itt megszerzett tudással könnyebben, 
jobban boldogulnak munkájukban, életük-
ben!

Remélem, hogy nemcsak mi, tanáraik 
gondolunk vissza nosztalgiázva az eltelt 
évekre, de ők is sok jó emlékkel, élménnyel, 
barátokkal gazdagodtak ezen idő alatt! 

Ezúton is köszönöm tanártársaimnak az 
önzetlen, kitartó munkát! 

Név szerint: Csányi Józsefné (magyar nyelv 
és irodalom), Varga Ottóné, Gernerné Pável 
Erika, dr. Ivádyné Nemoda Zsuzsanna (ma-
tematika, fizika), Benkóné Paczánt Erzsébet 
(matematika), Rohonczi József (fizika), dr. Mé-
száros Gyuláné (történelem), Sédtői Dezső, 
Lakatos Béla (földrajz), Boda Zsuzsanna (bi-
ológia, kémia), Pozsárné Szeitl Ildikó (német 
nyelv), Szijj Gábor, Sári Mónika (angol nyelv)

Az utolsó két évben már alacsony létszá-
mokkal indultunk. Az idei tanév végére drasz-
tikusan lecsökkent a tanulói létszám, ezért a 
fenntartó úgy döntött, hogy ősztől nem indít 
új tanévet, mert ilyen létszámadatok mellett 
nem tudja finanszírozni az oktatást. 

Sajnálattal, de tudomásul vettem a hatá-
rozatot, mert kicsit magaménak is tulajdo-
nítottam ezt az iskolát. Ha végignézek az 
elmúlt évek osztályképein, a mosolygós 
végzősök és tanáraik arcán, akkor is azt 
gondolom: Jó döntés volt!

Benke Józsefné tagozatvezető 
A 2008-2009-es tanév érettségiző diák-

jainak névsora: Bartalné Herczeg Rená-
ta, Dombiné Kiss Angéla, Farkasné Hóbor 
Ágnes Ilona, Horváth István Péter, Járóka 
Erzsébet, Nagyné Gnáj Rita, Sarok Dávid, 
Szabóné Héhn Angéla Zsuzsanna, Szücs 
István, Szücs Szilvia, Tirner Zsófia, Törőcsik 
Noémi Renáta, Varga Andrea, Vendégh 
Mária, Zámbó Gyula, Zsédely Zsolt.

Bezárta kapuit az esti tagozatú gimnázium

A végzett osztály tanáraikkal

Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügye-
lőség, mint elsőfokú Természetvédelmi 
Hatóság, a következő tájékoztatást 
adta a NATURA 2000. hálózatról:

A Natura 2000 hálózatról, a Natura 2000 
területek kijelöléséről részletes információ 
található a www.termeszetvedelem.hu in-
ternetes oldalon a természetvédelem az 
EU-ban, Natura 2000-általános tudnivalók 
címszó, valamint a http://dinp.nemzetipark.
gov.hu oldalon védett természeti terüle-
tek Natura 2000 hálózat címszó alatt. A 
www.termeszetvedelem.hu honlapon to-
vábbi információk olvashatók a védett, ill. 
a Natura 2000 területen járművel történő 
közlekedésről, valamint érdemes megtekin-
teni a Természetvédelmi Információs Rends-
zert (http://geokvvm.hu/tir), melynek egyik 
fontos funkciója a lakosság tájékoztatása a 
védett természeti területekről, természetvé-
delmi tudnivalókról. Segítségével megtud-
ható többek között,  mely területeken milyen 
védett természeti értékek lelhetők fel.

A hatóság az alábbi tájékoztatást adja:
Az európai közösségi jelentőségű termé-

szetvédelmi rendeltetésű területekkel érin-
tett földrészekről szóló 45/2006. (XII.8.) 
KVVM rendelet tartalmazza a Natura 2000 
területek hrsz.-os listáját, melyek Ácsra vo-
natkozóan az alábbiak:

(A HUD120001 kódszám alatti területek 
jóváhagyott különleges természet-megőrzési 
területek, míg a HUD120034 kódszám alat-
ti területek jóváhagyott kiemelt jelentőségű 
természet-megőrzési területek.)

Ácsi gyepek: (HUD120001) Ács:
0261/18, 0301/1, 03101/2, 0310, 0317/9, 

0317/15, 0321, 0323, 0324, 0325/2, 0327, 
0328/1, 0331/1, 0331/2, 0333/3, 0342/3, 
0342/11, 0342/12, 0349/15, 0349/28, 
0349/29, 0349/30, 0362/12, 0362/13, 
0362/14, 0396/3, 0386/4, 0404/26, 
0404/27, 0404/274, 0404/275, 0409/2, 
0409/3, 0409/4, 0409/5, 0409/6, 0409/7, 
0409/8, 0419/35

Duna és ártere:
040/1, 041/1, 047/4, 054/5, 082/3, 082/4, 

082/5a, 082/5b, 082/6, 082/7, 082/8, 
082/9a, 082/9b, 082/10, 082/11, 082/12, 
082/13, 082/14, 082/16a, 082/16b, 082/16c, 
082/16p, 082/17a, 082/17b, 082/18, 082/19, 
082/20, 082/21, 082/22, 084, 085/3, 085/4, 
088a, 088b, 089/1, 089/2, 098/3, 089/4, 
090, 091/1, 091/2a, 091/2b, 091/3a, 091/3b, 
091/3c, 091/4, 091/4a, 091/5b, 091/6a, 
091/6b, 091/7a, 091/7b, 091/8a, 091/8b, 
091/9a, 091/9b, 091/10a, 091/10b, 091/11a, 
091/11b, 091/12a, 091/12b, 091/13a, 
091/13b, 091/14a, 091/14b, 091/14c, 
091/14d, 091/15, 091/17, 091/18a, 091/18b, 
091/19, 091/20, 091/21a, 091/21b, 091/220, 
091/22b, 091/23, 091/24, 091/25a, 091/25b, 

091/26a, 091/26b, 091/27a, 091/27b, 
091/28a, 091/28b, 091/29, 091/30, 091/31, 
091/32,091/33, 091/34, 091/35, 091/36, 
091/37, 091/38, 091/39, 091/40, 091/41, 
091/42, 091/43, 091/44, 0140/4, 0146/8, 
0149, 0150/1

A Natura 2000 területeken bizonyos te-
vékenységek elvégzéséhez szükséges 
beszerezni a környezetvédelmi hatóság 
hozzájárulását, engedélyét. 

A 275/2004(X.8.) Korm. Rendelet 9. § 
(2.) bekezdése alapján a védett természet-
védelmi területnek nem minősülő Natura 
2000 területeken a felügyelőség engedélye 
szükséges:

a) a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, 
faültetvénnyé alakításához,

b) a terület helyreállításához,
c) az erdőkről és az erdő védelméről szó-

ló törvény, valamint a fás szárú energeti-
kai ültetvényekről szóló kormányrendelet 
hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás 
legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, 
kivéve a csatorna medrében, az üzemi víz-
szintnél a nedvesített keresztszelvényben 
lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal 
történő kivágásához, 

d) a talajfelszínen száznál több fő rész-
vételével zajló közösségi és tömegsport-
esemény rendezéséhez, valamint a techni-
kai jellegű sportesemény folytatásához.

Natura 2000
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(Folytatás az 1. oldalról)
Minden este játszottunk angyalkásat is 

(ennek a lényege az, hogy 24 órán át kell 
titokban kedveskednünk annak, akit kihú-
zunk, miközben nekünk is kedveskedik va-
laki. A nap végén pedig mindenkinek meg 
kell tudnia nevezni az ő angyalkáját.) 

 Egyik éjjel, amikor már az összes gyerek 
az igazak álmát aludta, a kísérő tanárok fel-
ébresztettek bennünket és éjszakai túrára 
indultunk. Nagyon izgalmas volt! 

A harmadik napon a Szelidi-tó egy részét 
néztük meg. A tanösvény mentén érdekes 
táblákról tudhattuk meg a tó vizének össze-
tételét, élővilágát, stb. Délután pedig rövid 
bemutató volt az íjászat történetéről, majd 
megengedték, hogy mi is lőhessünk. Este 
eredetmesét kellett kitalálni a tó történetéről. 

A negyedik napon korán volt az ébresz-
tő, hisz Ópusztaszeren sok látnivaló várt 
minket. Megnéztük a Feszty körképet, az 
emlékparkot, régi idők tanítását bemutató 
tanórán vettünk részt. Hazafelé ellátogat-
tunk az ország harmadik legjobb cukrász-
dájába, Soltvadkertre, ahol valóban nagyon 
finom a fagylalt! Betértünk még Kiskőrösre 
is, Petőfi Sándor szülőházát megtekinteni. 
Mivel a szállásunk közvetlenül a tóparton 
volt, nem hagyhattuk ki aznap sem a für-
dést, bár az már szinte az éjszakába haj-
lott, így gyertyafénynél történt.

Pénteken, az utolsó előtti napon szinte 
egész nap fürödtünk. Az utolsó este pedig 
megleptek minket a felnőttek azzal, hogy 
retro diszkót rendeztek tábortűz helyett 
– mivel nagyon esett az eső. Szalonna he-
lyett pedig pizzát kaptunk vacsorára.

Utolsó nap még fürödtünk, majd jött a 
busz és bepakoltuk a táskákat. Sajnos haza 
kellett jönni. Az út hazafelé ugyanolyan jó 
hangulatban telt, mint az egész hét. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
iskolánknak, hogy lehetőséget kaptunk a 
nyaralásra. Köszönjük a velünk táborozó 
pedagógusoknak a jó programokat és ki-
tartásukat!

Benkó Csenge, Gerencsér Bettina, 
Menyhárt Roberta, Szabó Barbara, 

Tóth Barbara, Vörös Katalin

Napközis tábor 
a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ szervezésében 

Napközis tábort szervezett a hátrányos 
helyzetű gyerekek részére a közelmúltban 
a Szociális Alapszolgáltatási Központ. 

Az ötnapos tábor első programja egy győri 
utazás volt, ahol a SZt. Cirill és Method Ala-
pítvány munkatársai várták a kis csoportot. 
A püspökerdei kirándulás ugyan az eső miatt 
elmaradt, de nagy élmény volt a gyerekeknek, 
hogy az alapítvány átmeneti otthonában me-
sefilmet nézhettek meg és játszottak az ott 
lakó gyerekekkel. Másnap sem volt kegyes 
az idő, végig zuhogott az eső, így a játékos 

programokkal, rajzversennyel, társasjátéko-
zással, személyiségfejlesztő és csapatépítő 
játékokkal kellemesen „elütötték” az időt. A 
McDonald’s-ban ebédeltek, ahol a gyerekek 
többsége még sosem járt. A harmadik na-
pon „közkívánatra” a Malom-tóhoz látogat-
tak, ahol futóversenyt rendeztek a kis hídon. 
Az ebédet a Bálint Étterem és Cukrászdából 
kapták, majd délutáni programként a Bartók 
Béla Művelődési Ház és Könyvtárban meg-
nézték a cukorgyári kiállítást és a könyvtár-
ban még egy kis olvasásra is jutott idő. Nagy 
élmény volt szintén a gyerekeknek a komá-
romi kutyaiskola bemutatója, amelyet Móricz 
László vezetett. A negyedik napon – derült 
ki az élménybeszámolóból – végre kisütött 
a nap és átmehettek Bábolnára az Arboré-
tumba, ahol még fociztak és sorversenyt is 
játszottak a szép parkban. Az utolsó napon 
lementek a kis táborozók számára megun-
hatatlan tóhoz és eldőlt, hogy ki lesz a nyár 
futóbajnoka. A „tábori élet” utolsó ebédjét a 
Napsugár Pizzériában költötték el. Vissza-
térve a tábori helyszínre, várta a kis jókedvű 
csapatot a Németh Cukrászda meglepetés 
süteménye, amelyet a kicsik kitörő ujjongás-
sal fogadtak. 

– A gyermekek élményekkel gazdagon, 
bár fáradtan, de boldogan mentek haza. 
Folyton azt kérdezgették, mikor lesz a 
következő tábor, mert nagyon jól érezték 
magukat és szívesen jönnének újra. Jövő 
nyáron szeretettel várunk minden régi és 
új táborozót – mondták el a családsegítő 
szolgálat munkatársai.

A Szociális Alapszolgáltatási Központ kö-
szönetet mond mindazoknak, akik támogat-
ták a napközis tábort: Bartók Béla Művelődé-
si Ház és Könyvtár, Bábolna Pékség, Bálint 
Cukrászda, Hajmeresztő Szalon dolgozói, 
Hercz Műszaki Bt., K&H Bank dolgozói, Nap-
sugár Pizzéria, Németh Cukrászda, Nyomtat-
vány Bolt, Montázs Bt., McDonald’s, Bábolna, 
Református Egyház, Római Katolikus Egyház, 
Szt. Cirill és Methód Alapítvány, Győr, Csupor, 
Csabáné, Hangyál Istvánné, Landesz István-
né, Markó Lénárd, Móricz László, Márkusné 
Major Ida, Nagy Irén, Szűcs Józsefné.

Kuckótábor sok kézműves-
foglalkozással, strandolással

Évek óta a Bartók Béla Művelődési Ház 
és Könyvtár ad helyet a Kuckótábornak, 
amelynek mindig is nagy sikere volt a gye-
rekek körében és szép élményekkel lettek 
gazdagabbak. Ez köszönhető Bors Judit 
gyógypedagógus-logopédusnak, aki szív-
vel-lélekkel foglalkozik a gyerekekkel és 
igyekszik jó érzékkel terelgetni figyelmüket 
a játékos kézművességen keresztül az al-
kotás semmihez nem hasonlítható örömé-
hez. 

Az idén júliusban már volt egy ötnapos 
tábori élet és augusztus 10-től is szervez-
tek az újabb turnusnak kiváló programokat 
az öt napra. Júliusban a kis táborlakók ké-
szítettek hajtogatható noteszt, zsugorka-
technikával készült medált a nyaklánchoz, 
kipróbálhatták a gyöngyfűzés különböző 
formáit, ügyesen bántak a fával is, amiből 
kisvirágok, lepkék, repülőgépek „születtek” 
a kis kezek nyomán. Nagy élmény volt ter-
mészetesen az „alkotói munka” után, ami-
kor Velence felé vették az irányt. Az egyik 
napon ugyanis buszra szálltak és meg sem 
álltak a Velencei tóig, ahol ragyogó strand-
idő fogadta a kis csoportot. Bors Judit sze-
rint ki sem lehetett imádkozni őket a vízből, 
ahol strandlabdáztak és ugrálhattak a gu-
mimatracról is. 

N. Lakics Zsuzsa

A nyár, az iskolai szünet a táborozásokról is szól…
Szelidi élmények; McDonald’s, ahol a gyerekek többsége még sosem járt

A bábolnai arborétumban is szép élményekkel gazdagodtak

Nagyszerűen érezték magukat a gyerekek
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A Gárdonyi Géza és a Jókai Mór Álta-
lános Iskolában példamutató magatar-
tásukért és kitűnő tanulmányi eredmé-
nyeikért, a közösségben végzett aktív 
munkájukért, a tanulmányi versenyeken 
és a sportban elért kimagaslóan teljesítő 
tanulók névsorát olvashatják – ahogy azt 
a múlthavi lapszámunkban megígértük.

A JóKAI-ISKoLA KIVÁLóSÁGAI

Az Apáczai Kiadó Szivárvány c. havilap-
ban megjelenő magyar nyelv, matematika, 
természetismeret tantárgyakból minden 
hónapban 20 tanuló küldte be a megol-
dásokat. Dicséret illeti ezért: Horváth Zsu-
zsanna 1. osztályos, Szücs Nikoletta, Sza-
lóki Borbála, Szabó Dávid, Farkas Attila és 
Vörös Györgyi 2. osztályos, Horváth Gréta, 
Horváth Norbert, Kelemen Krizstina, Lisz-
kai Richard, Köteles István, Takács Dávid, 
Tirner Dorina és Varga Zsanett 3. osztá-
lyos, valamint Bolla Bella, Kondor Petra, 
Kutak Léna, Sás Csilla és Szalóki Emília 4. 
osztályos tanulókat. 

A Jonatán könyvmolyképző feladataiért  
Kondor Petrát, Magyar Alexet, Nagy Ber-
nedettet, Péter Dalmát, Skuba Kingát és 
Szalóki Emíliát dicsérem meg. A Teki totó 
matemetika feladataiért Kozma Martinnak 
gratulálok. A Gárdonyi-iskolában megren-
dezett matematika-versenyen Bolla Bella 
3. helyezést ért el, a Feszty-iskola mese-
mondó versenyén Szalóki Emília 2. lett, az 
itt meghirdetett rajzversenyen is Szalóki 
Emília munkáját jutalmazták. 3-4. osztá-
lyos tanulóink részt vettek a Tatabányai Vá-
czi-Iskola által szervezett helyesírási verse-
nyen, és a középmezőnyben végeztek.

A Hétmérföldes csizma mesevetélkedő-
be 32 tanulónk nevezett be. A 4. forduló-
ban a területi döntőbe 2 csapatunk jutott 
tovább, a megyei döntőben a 4. osztály 
csapata képviselte a Jókai-iskolát, ahol is 
a 3. helyezést szerezték meg. Dicséret ille-
ti: Bolla Bellát, Kutak Lénát, Péter Dalmát, 
Szalóki Emíliát és Skuba Kingát.

A felső tagozatosok a Titok Országos 
levelezős versenyen vettek részt angolból, 
történelemből. Dicséret illeti angolból Ba-
logh Zsófit,  Kiss Klaudiát, és Veszprémi 
Gergőt a 6. osztályból. Ők  2. helyezést 
értek el. Barassó Máté, Czinkóczi Dániel, 
Kiss Balázs, és  Krén László 8. osztályos 
tanulók a 4. helyet szerezték meg. Történe-
lemből pedig: Aranyosi Kitti, Végh Andrea, 
Tóth Martin, Kátai Tamás, Szücs Barbara 
és Péter Szonja értek el szép eredményt.

Szavalóversenyeken való eredményes 
szerepléséért Bottyán Bea 8. osztályos és 
Kálazi Bence 5. osztályos tanulók értek el 
szép eredményeket.

Példamutató magatartásáért és kitűnő 
tanulmányi eredményéért, valamint a kö-
zösségben végzett aktív munkájáért dicsé-
retben és jutalomban részesült: Horváth 
Zsuzsanna, Nagy Dávid, Németh Réka, 
Tóth Alexandra és  Varga Fruzsina első 
osztályos, Farkas Attila, Lukács Dániel, 
Péntek Viktória, Szakács Aletta és Szalóki 
Borbála 2. osztályos, Horváth Gréta és Ke-
lemen Krisztina 3. osztályos, Kutak Léna, 

Péter Dalma és Szalóki Emília 4. osztályos, 
Kálazi Bence 5. osztályos, Balogh Zsófia, 
Bozó Bence és Kiss Klaudia 6. osztályos, 
Aranyosi Kitti, Péter Szonja és Tóth Martin 
7. osztályos tanulóink.

Kiváló tanulmányi eredményéért (ami 
már egy 4-est takar) és a tanórákon kívül 
végzett munkájáért könyvjutalomban ré-
szesültek: Szabó Dávid Vilmos, Szücs Ni-
koletta 2. osztályos, Köteles István, Liszkai 
Richárd, Nádudvari Ramóna, Takács Dávid 
és Varga Zsanett 3. osztályos, Bolla Bel-
la, Rigó Klaudia és Skuba Kinga 4. osztá-
lyos, Liszkai Máté, Hanó Kitti 5. osztályos, 
Bruzsa Gergő, Végh Andrea, Szűcs Barba-
ra és Szűcs Zsolt 7. osztályos tanulók.

Jó tanulmányi eredményéért dicsé-
retben részesült: Baranya Katalin, Németh 
Kristóf, Németh Krisztián és Lukács Ádám. 

Ebben a tanévben először kapott alsós 
tanuló nevelőtestületi dicséretet: Szalóki 
Emília 4. osztályos tanuló. 

Évek óta hagyomány, hogy a tanévzárón 
külön köszöntik a 8-os diákokat.  

Őket a szülői munkaközösség jutalmaz-
ta meg a 8 éven át tanúsított példamutató 
magatartásukért és aktív közösségi mun-
kájukért, ők Papp Betti és Peka Kitti. 

Kiemelkedő tanulmányi eredményéért 
és a 8 év alatt tanúsított kulturális munká-
jáért a tantestület Bottyán Beát jutalmazta 
meg.

Példamutató magatartásáért és jó ta-
nulmányi eredményéért Tasi Fruzsina ka-
pott könyvjutalmat,

Rigó Andreának pedig a jó tanulmányi 
munkáját értékelték és ezért kapott könyv-
jutalmat.

Ebben az évben Barassó Máténak ítélte 
oda a tantestület az iskola kiváló tanítványa  
címet. 2002-től 2008 tavaszáig játszott a 
Kinizsi SC csapatában. Többször kapta 
meg a legjobb játékos és gólkirály címet. 
Az iskolacsapatban is szerzett ilyen trófe-
ákat. 2002-től rendszeresen sakkozik és itt 
is szép eredményeket ért el. 2004-től be-
kapcsolódott az asztalitenisz munkájába, 
ahol ígéretes tehetségnek tartják. 2008-
ban Budapesten a „Karácsony-kupán” 1. 
helyezett lett. A megyei felnőtt csapattal a 
2. helyezést szerezte meg. A tavasz folya-
mán, Tatabányán, 3 különböző versenyen 
került az 1. helyre. 

A GÁRDoNyI-ISKoLA KIVÁLóSÁGAI

A Gárdonyi-iskola tanulói sok tanulmányi 
versenyen vettek részt.

A legeredményesebb tanulók: 
Alsó tagozaton: Házi versenyen: Gár-

donyi irodalmi vetélkedő 1. hely: 3. a: Csor-
dás Bence, Hegedüs József, Kalla Sándor, 
Péntek József

Környékbeli versenyek: Gárdonyi Géza 
matematika-verseny: 1. helyezett: Kovács 
Balázs 3.a, 4. helyezett: Burdi Dorina 4.a

Rajzverseny (1848/49 szab. harc): 1. he-
lyezett: Csordás Bence 3.a

Megyei helyesíró verseny: 3. helyezett: 
Péntek József 3.a

Országos verseny: Zrínyi Ilona mate-
matika-verseny (kb. 300 tanuló): 13. hely: 

Kovács Balázs 3. a – Felkészítő: Varga 
Sándorné, 27. hely: Morvai  Achilles 3.c  és  
Fekete Vivien 3.b

Vers- és prózamondó versenyeken is 
eredményesen szerepeltek tanulóink.

A Gombás István vers- és prózamondó 
versenyeken: 2. helyezett: Csordás  Ben-
ce 3.a, 3. helyezett: Kalla Sándor 3.a, kü-
löndíj: Szakál István  3.a

Mesevetélkedőn a területi fordulón 2. he-
lyezett lett a  3. a csapata: Csordás Bence, 
Papp Debóra, Kovács Balázs, Péntek József

Országos levelező versenyen is ered-
ményesen szerepeltek tanulóink.

A felső tagozatosok eredményei:
Idegen nyelv: A Forrás Idegen nyelvi aka-

dályverseny helyezettjei (Széchenyi István 
Közgazdasági és Informatikai Középiskola 
által meghirdetett verseny)

Angol: 3. helyezett csapat: Somogyi 
Bence, Cselovszki Éva, Csere Jenifer..... 
(Büki-Kardos Anita)

Német: 4. helyezett csapat: Kohár Vik-
tória, Józsa Gábreil, Szabó Tamás    (Fülöp 
Mónika)

Angol levelező verseny (TITOK Okta-
tásszervező Bt.): 

7. osztály:  3. helyezett: Rosta Virág és 
Zsidi Fruzsina (Rigó Rózsa) 10. helyezett: 
Ásó Adrienn, Szücs Anita, Palakovics Diá-
na (Rigó Rózsa), 12. helyezett: Simon Csil-
la, Kocsis Kitti, Nyári Kitti (Rigó Rózsa)

8.osztály: 2. helyezett: Cselovszki Éva és 
Somogyi Bence (Kardos Anita), 4. helye-
zett: Menyhárt Richárd (Kardos  Anita), 4. 
helyezett: Nyéki Bence  (Sári Mónika)

Német levelező verseny (TITOK Okta-
tásszervező Bt.):

8. osztály: 5. helyezett: Józsa Gábri-
el, Horváth Máté, Bozsóki Gábor, Szabó 
Tamás (Fülöp Mónika), 8. helyezett: Pap  
Adrienn (Fülöp Mónika)

London Bridge angol nyelvi tesztver-
senyen: 2. helyezett: Nyéki Bence 6. osz-
tályos tanuló (Sári Mónika)

Országos német verseny megyei for-
dulóján: 4. helyezett: Varga Máté 7. a osz-
tályos tanuló (Pozsárné Szeitl Ildikó)

KÉMIA – A Hevesy György országos ké-
miaverseny területi fordulóján Varga Máté 7. 
a osztályos tanuló 2. lett, a megyei fordulón 
pedig a 11. (tanára: Benke Józsefné)

MATEMATIKA – Az iskolánk által két-
évente rendezett Gárdonyi területi mate-
matikaversenyen a környék tíz iskoláját 
hívtuk meg. Hat évfolyamon versenyeztek 
a gyerekek. A harmadikos Kovács Balázs 
1. helyezett lett, a hatodikos Horváth Jó-
zsef 2.,a hetedikes Varga Máté szintén a 
2. helyezést szerezte meg. A Zrínyi Ilona 
matematikaverseny megyei fordulójában 
évfolyamonként 300-400 tanuló próbál-
kozik évente azzal, hogy minél jobb ered-
ményt érjen el. Ebben a tanévben a felső-
sök közül a harmadikos Kovács Balázs a 
13. helyezést  szerezte meg (tanára: Varga 
Sándorné), a hatodikos Nyéki Bence érte 
el a felsőben a legjobb eredményt, 23. lett. 
(tanára: Benke Józsefné)

FIZIKA – A megyei IFJÚ FIZIKUS feladat-
megoldó versenyre 21 fő nevezett a 7–8. 

Akikre büszkék az iskolájuk, a szülők és a nagyszülők
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Tervezett városi programok
Nemzeti Ünnep augusztus 20. Zichy-park művelődési ház

Tanévnyitó szeptember 1. Jókai-iskola
Gárdonyi-iskola

Jókai-iskola
Gárdonyi-iskola

Kastély Udvari Esték szeptember 5. Kastély udvar művelődési ház
Búcsú szeptember 13. Búcsú-tér
Díszmadár és kisállat 
bemutató szeptember 12-13. Zárda művelődési ház

Kultúrházak éjjel–nappal szeptember 17–21. Zichy-park művelődési ház

A rendezők a változtatás jogát fenntartják.

Nyugodjanak 
békében

VALICZKó Istvánné 
sz.: Pogrányi Mária (19�8-2009)

MoLNÁR József (19�2-2009)
PoNTy Jánosné

sz.: Krajczár Margit (19�2-2009)
PéRI Lajosné

sz.: Vig Erzsébet (1929-2009)
CSÁNó István (195�-2009)
METKA Antal (192�-2009)

BoKRoS Zoltánné
sz.: Ponty Erika (1959-2009)

HoRVÁTH László (1959-2009)
GARAMVöLGyI Istvánné

sz.: Némedi Julianna (1920-2009)
oLGyAI Károlyné

sz.: Kéri Mária (19��-2009)
MAGyAR Mihály (195�-2009)
KoVÁCS István (19��-2009)

A környék településeinek programjai
Augusztus 19.: Szent István ünnepe, Nagyigmánd, tel.: 20/203-1057
Augusztus 20.: Kemencés ünnepség, Szőny, tel.: 34/540-288
Augusztus 20.: Új kenyér ünnepe, Mocsa, tel.: 34/349-511
Augusztus 20.: XXIII. Fenyvesfutás, Koppánymonostor, tel.: 20/925-9628
Augusztus 29.: VII. Banánfesztivál, Bana, tel.: 34/468-868
Augusztus 29–�0.: A csipke ünnepe, Bábolna, tel.: 20/430-0703
Szeptember 12.: Füzitői Napok, Almásfüzitő, tel.: 30/298-3070

Cukorbetegek találkoznak
A cukorbetegek klubjának összejöve-

tele 2009. augusztus 18-án, kedden 15 
órakor lesz a művelődési ház nagyter-
mében.

Minden klubtagot, érdeklődőt szere-
tettel várunk.

osztályosok közül. Ők rendszeresen csi-
nálták és beküldték a regionális pedagógiai 
intézet versenyszervezőihez a levelezőver-
seny mindhárom fordulójának feladatait. 
Teljesítményük alapján Tevesz Miklós Gá-
bor és Zsidi Fruzsina 7. osztályos, Szabó 
Bea, Szücs Alexandra és Csere Jennifer 
8. osztályos tanulók jutottak be a megyei 
döntőbe. A tatai Eötvös József Gimnázi-
umban megrendezett megyei döntőn ők 
képviselték iskolánkat. Mind az öten 65 
és 77 % közötti teljesítményt értek el, ami 
szép eredmény. Közülük legjobban Cse-
re Jennifer szerepelt. A döntős tanulókkal 
részt vettünk a Csodák Palotája munkatár-
sai által bemutatott kísérletsorozaton.  

TERMÉSZETISMERET – A mocsai 
Arany János Általános Iskola által rendezett 
versenyen 3 három fős csapattal vettünk 
részt. A verseny egy általános közismereti 
részből és egy érdekes fizikai kísérlet be-
mutatóból állt. A versenyen szépen szere-
peltek tanulóink. Az egyik ötödik-hatodik 
osztályos tanulókból álló csapatunk a 2. 
helyen végzett. Tagjai Józsa Szabolcs 5. 
osztályos, Kovács István és Nyéki Bence 
6. osztályos tanuló volt.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM –  A 
Lotz János anyanyelvi verseny megyei for-
dulóján Varga Máté 7. a osztályos tanuló 
vett részt, és eljutott az országos döntőbe     
(tanára: Héreginé Nagy Márta). A hódmező-
vásárhelyi Szent István Általános Iskola által 
meghirdetett ÍRÓ-DEÁK vers- és novella-
író pályázatra Nyéki Bence (6. a) novelláját 
küldtük el. A Simonyi Zsigmond országos 
helyesírási verseny iskolai fordulójában 65 
tanulónk vett részt. A megyei versenyre 

a 90% feletti teljesítményt elért tanulókat 
hívták meg. Közülük Bősze Enikő (6. c), 6. 
Nyéki Bence (6. a) 8. helyezést ért el (taná-
raik: Király Ildikó, Héreginé Nagy Márta.). A 
24 Óra által szervezett LADIK médiavetél-
kedőn részt vevő két nyolcadikos csapat 
(Ácsi fecskék, Hírmondók) a középmezőny-
ben végzett, a 8., illetve a 9. helyet szerez-
ték meg. Felkészítő tanáruk Király Ildikó. A 
Bendegúz levelező verseny nyelvÉsz megyei 
döntőjében Tóth Barbara (6. a) 14. lett (ta-
nára: Héreginé Nagy Márta).  A Jonatán or-
szágos könyvmolyképző verseny feladatait 
33 tanítványunk oldotta meg rendszeresen, 
közülük 29-en a „Könyvmolyok kiváló mes-
tere” címet kapták. A helyi Gombás István 
vers- és prózamondó versenyen az 5-6. 
osztályosok korcsoportjában Ásó Anita (6. 
b) 1., Ódor Karolina (5. c) 3. helyezett lett 
(felkészítők: dr. Csekőné Pável Márta, Király 
Ildikó), a 7-8. osztályosok közül Ásó Adri-
enn (7. b) 2., Péntek Krisztina (7. a) 3. lett. 
(felkészítő: Héreginé Nagy Márta). A mocsai 
Arany János Általános Iskola által meghirde-
tett balladamondó versenyen Ásó Adrienn 
(7. b), a komáromi Petőfi Sándor Általános 
Iskola szavalóversenyén pedig Ásó Anita és 
Ásó Adrienn vett részt.

FÖLDRAJZ – A Teleki Pál országos föld-
rajz- és földtani verseny megyei döntőjében 
Horváth Alexandra 7.b osztályos tanuló 35 
gyerek közül a 12. helyet szerezte meg (ta-
nára: Bazsóné Nagy Marianna).

RAJZ – A Feszty Árpád Általános Iskola 
Értékeink című rajzpályázatán Brilich Eve-
lin (6. c) elismerő oklevelet, Skuba Pál és 
Csordás Bence (3. o.) különdíjat kapott (ta-
náruk: Bazsóné Nagy Marianna).

TESTNEVELÉS – Kiemelt sportágaink a 
kézilabda és a labdarúgás. Kézilabdában 
a fiúk a III. és IV. korcsoportban, a lányok 
a IV. korcsoportban szerepeltek. A fiúk 
diákolimpiai megyei 3. helyet szereztek a 
III. korcsoportban, ugyancsak megyei 3. 
helyet a IV. korcsoportban. A Mikulás-ku-
pán a 2. helyezést szerezték meg a III. és a 
IV. korcsoportban. A Pápay-kupán szintén 
másodikak lettek a III. korcsoportos fiúk.

A lányok a Diákolimpia körzeti versenyén 
harmadikak lettek a IV. korcsoportban. A 
Feszty-kupán ugyanebben a korcsoport-
ban a 3. helyet szerezték meg.

A labdarúgó fiúk az I., II., III., IV. korcso-
portban szerepeltek. Diákolimpiai ered-
ményeik: I. korcsoport körzeti 2. hely, II. 
korcsoport körzeti 2. hely, III. korcsoport 
körzeti 1. hely, IV. korcsoport körzeti 1. 
hely, III. korcsoportos csapatunk a Gyer-
meklabdarúgó Szövetség bajnokságában 
körzeti 2. lett. A Füzitő-kupán a IV. kor-
csoportban az 1. helyet szerezték meg, 
a focifarsangon a III. korcsoportosok ne-
gyedikek, a IV. korcsoportosok másodikak 
lettek. Úszásban Nyéki Bence (III. korcso-
port) 50 mellen körzeti 1., megyei 3. helye-
zést szerzett. Lövészetben Nagy Sándor 
(IV. korcsoport) országos 1. helyezést ért 
el. Sakkban Nyéki Bence megyei 2. helyet 
szerzett.

Iskolánk csapata a monostori játékokon 
3. lett.

30 tanulónk volt sítáborban. A Gárdonyi-
kupa síversenyt Zsolnai Ferenc nyerte.

Angolból sikeres szóbeli alapfokú nyelv-
vizsgát tett: Csere Jenifer 8. b, Menyhárt 
Richárd 8.b, Szűcs Alexandra 8. c.



 10 ÁCSI HÍREK 2009. augusztus

SPORT • SPORT •SPORT

Körülbelül egy évvel ezelőtt néhány 
ácsi motoros úgy gondolta, mi lenne, 
ha Ácson is lenne egy olyan egyesület, 
klub, ami összefogná a motorosokat. A 
gondolatokból lassan tettek lettek és 
2008 decemberében megalakult az Ácsi 
Kinizsi SE. Motoracing Team.

Az egyesület 25 taggal indult, jelenleg 28 
aktív tagja van a szakosztálynak. De indul-
junk csak az elejéről. Horváth Jánossal, a 
szakosztály vezetőjével beszélgettem.

– A jelenlegi pálya régen bánya volt. 
Hogyan jutott az egyesület birtokába a 
telek, hogyan lett a régi kavicsbányából 
motoros pálya?

– A telek jelenleg is Vitáris Etelka tulaj-
donában van. Nagyon jó természeti adott-
ságokkal rendelkezik a terület, ezért úgy 
gondoltuk, ideális hely egy motoros pálya 
kialakítására. Megkerestük őt azzal a ké-
réssel, hogy hadd lehessen egy pálya a 
telken. Ő pedig odaadta nekünk, így szer-
vezettebbé is tudtunk válni. Miután meg-
szereztük a szükséges engedélyeket, a pá-
lyán legálisan lehet versenyeket, edzéseket 
tartani. A pálya megépítéséhez Grillmayer 
Gábor országos bajnok szakértelmét vet-
tük igénybe, aki azóta már edzést is tartott 
a szakosztály tagjainak. A pályát február-
ban nyitottuk meg.

– Milyen főbb szakágai vannak a szak-
osztálynak?

– Enduro, endurocross és cross kategó-
riában indulnak a versenyzők, mivel ezek 
a motorosok csatlakoztak az egyesülethez. 
De ha lenne például gyorsasági motoro-
sunk, akkor abban is tudnánk indulni.

– Milyen versenyek zajlottak le az ácsi 
pályán a megnyitás óta?

– Ahhoz, hogy versenyt rendezhessünk, 
a MAMSZ-tól (Magyar Motorsport Szövet-
ség) kell engedélyt kérni, amit szerencsé-
re meg is kaptunk. 2009. március 29-én 
volt az Endurocross Országos Bajnokság 
második futama, valamint 2009. július 
18–19-én az Országos Enduro Bajnokság 
negyedik futama.

– Milyen feltételnek kellett megfelelnie 
a pályának, hogy országos bajnokságot 
lehessen tartani?

Mikor még csak tervben volt az egyesü-
let létrehozása, felmentem Mayer Józseffel 
(szakosztályvezető-helyettes) egy MAMSZ 
szakággyűlésre, ahol megkerestük Sasvári 
Sándort és jeleztük, hogy szeretnénk ren-
dezni egy országos futamot, mert meg van 
minden adottságunk hozzá. Belementek a 
dologba, megszereztük a szükséges enge-
délyeket. Eleinte voltak kétkedések, mivel 
első versenyről volt szó, de a verseny után 
nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk 

ezzel kapcsolatban. A nézőszám 1500 kö-
rül volt. 

– A pályát csak Ti, vagy mások is hasz-
nálják?

– Az egyesület tagjain kívül, vidékről is 
jönnek motorozni a pályára. Nagy előny, 
hogy már tudjuk locsolni a pályát, így még 
több motorozni vágyóra számítunk.

– A tagok közül mennyien járnak ki 
rendszeresen a pályára?

– A 28 tag közül körülbelül 15-18 az, aki 
rendszeresen motorozik, a többieknek vagy 
nincs elég idejük, vagy valami más egyéb 
körülmény miatt marad el a motorozás. 

– Az egyesület valamilyen módon tud-
ja támogatni a versenyzőket?

– Az egyesület a szponzoroktól befolyt 
összegből a legutóbbi négy versenyen kifi -
zette a versenyzők nevezési díját, de mivel 
még nagyon az elején járunk, sajnos több-
re nem jutott pénzt. Későbbiekben, ha az 
egyesületnek több pénze lesz, természete-
sen másban is tudja támogatni a verseny-
zőket, többek között alkatrésszel, ruhával. 

– Ha valaki szeretne, hogyan tud csat-
lakozni az egyesülethez?

– Bárki jelentkezhet, nem kell mást ten-
nie, mint eljönni az egyik szakosztályi ülés-
re, és befi zetnie a jelképes tagsági díjat. Itt 
szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
megkérjek minden motorost, hogy aki nem 
csatlakozott hozzánk és nem a pálya ke-
retein belül motorozik, tartsa tiszteletben 
más birtokát, tulajdonát, telkét, hisz azzal, 
hogy a nem megengedett helyen motoro-
zik, szabálysértést követ el!

– Milyen tervek vannak a jövőre néz-
ve?

– Ősszel szeretnénk egy quadversennyel 
egybekötött cross-versenyt tartani, illetve 
terveink közt szerepel, hogy természetesen 
minél több tagja legyen a szakosztálynak. 

– Végezetül kiktől kaptak segítséget, 
hogy létrejöhessen ez az egyesület?

– Köszönetet szeretnék mondani az 
egyesület nevében a támogatóinknak (Vi-
táris Etelka, Trélgo Bt., Na-Ke Bt., Dosz-
tál József, Büki és Társai Kft., Galamb 
Tibor, Tóth István, Koko Autósbolt, Hart-
mann Hungary Kft., Fiorács Kft., Agócs 
Bt., Forduló Kft., Veszprémi Gyula, Vi-
zák Kft., Nagy Sándor, Ács Termál Kft., 
Ácsvártár, Hor váth Kft., Péntek Kálmán, 
Csöbönyei Imre, Tóth Károly, Csányi Jó-
zsefné, Nagy Tamás, Koczek Gyula, Vida 
István, Frigonetti Kft., Kirchner Alajos, 
OR-CA Center), a polgárőrségnek, min-
den erdő- és telektulajdonosnak, aki 
megengedte, hogy átmenjünk a telkén 
és végezetül minden ácsi lakosnak, akik 
mind nagyon pozitívan álltak hozzánk és 
az egyesülethez. 

EREDMéNyEK: Endurocross pontállás 
az 5. forduló után: E 1 kategória: 1. hely: 
Horváth Gergő 111 pont, 14. hely: Paksi 
Ádám 20 pont, 26. hely: Gasztonyi Martin 
3 pont. E 2 kategória: 5. hely: Horváth Já-
nos 41 pont, 8. hely: Paksi Egon 34 pont. 
E 3 kategória: 8. Dala Sándor 36 pont

Enduro pontállás a 4. forduló után: 2. 
hely: Horváth János 54 pont.

Barsi Krisztina

Országos szintű pálya Ács határában

Több rangos versenyen is részt vett már a motoros szakosztály. Tehetséges ver-
senyzőik becsületesen helytálltak a megmérettetéseken és szép eredményeket 
értek el 
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Évek óta megrendezik Ácson a nyári 
időszakban a füvespályás bajnok-
ságot, amelynek mindig nagy sikere 
volt. 

Ezúttal is ti zenkét csapat nevezett, de 
mi után kiderült, hogy a Ki nizsi SC el-
nöksége azt kér te a szervezőktől, hogy 
kí méljék a füvespályát és a bajnokság 
lebonyolításhoz az edzőpályát vegyék 
igény be, erre hat vidéki visszavonta  ne-
vezését, és a végső győzelemre is esélyes 

Rózsaszín Lódobogás csapata vissza-
mondta a játékot. A megmaradt hat ala-
kulat hétfő-csütörtök ritmusban játszott 
– mindenki minden kivel –, a jó iramú és 
fordulatokban gazdag mér  kő zések után 
alakult ki a vég  ső sorrend: 1. Törpe SC, 
2. Ácsi Tigrisek, 3. Retro SC. A gólkirály: 
Mészáros Gá bor (Törpe SC, 18 gól), a 
legsportszerűbb csa pat: a Zártosztály, 
a leg har cosabb játékos: La ka  tos László 
(Ácsi Tigri sek). 

A bajnokság végén az ün nepélyes 
eredményhir detésen az első három he-
lyezett együttes kupát, valamint a leg-
sportszerűbb és a leg har cosabb játékos 
kupát ve hetett át Németh Gyu lától, a mű-
velődési ház és a sporcsarnok igazgató-

jától. A díjakat Ács Város Önkormányzata 
és a Németh Sport ajánlotta fel.

Labdarúgás

A nyári füvespályás bajnokságot
a Törpe SC nyerte

Az Ácsi Kinizsi SC férfi  kézilabdacsa-
pata a nyári pihenő után július 24-én 
kezdte meg a felkészülést az újabb 
bajnoki évre. Jámbor Vilmos távozása 
után Bárdosi István játékos-edzőként 
irányítja a csapatot. Az alapozást tizen-
hét fő kezdte meg. 

Több változás is van a csapatban. Pars 
Ferenc Tatára igazolt át, Hajdú János nem 
játszik a felnőtt csapatban, az ifjúsági gárda 
tréneri feladatait látja el továbbra is. Németh 
Levente és Szigeti Sándor nem játszik to-
vább a csapatban. A négy új játékos: Bálint 
András Tapolcáról érkezett, Németh András 

és Takács Balázs Győrből, Takács László pe-
dig Dunaújvárosból érkezett a Kinizsihez. A 
bajnokság szeptember közepén kezdődik. 

Az ifjúsági csapat július 27-én kezdte 
meg az alapozást Hajdú János irányításá-
val, a felkészülést 16 játékossal kezdte a 
csapat. Pfujd Tamás már az idei évben nem 
játszhat az ifi ben életkora miatt. Komárom-
ból érkezett Bors Dávid, Rácz Szabolcsot 
is az idei évben igazolta a szakosztály és 
Veller Tibor is újra a csapatban szerepel. 
Az ifjúsági csapat párhuzamosan játszik a 
férfi  felnőtt csapattal. 

A női csapat augusztus 11-én kezd-
te az alapozást. Metka Antalné távozása 

után Pék Balázs és Somogyi Tamás fogja 
irányítani a női gárdát. A szakosztály vár-
ja a hölgyek jelentkezését edzésnapokon: 
kedd-szerda-péntek 17 órakor a városi 
sportcsarnokban. 

Tóth Győző 

Az NB II. Északnyugati-csoportjában 
a következő csapatok szerepelnek: Ba-
konyerdő Elmax Pápa, Komáromi AC-
FOXCONN, Ácsi Kinizsi SC, Nagykani-
zsai Izzó SE, Szentgotthárdi KK, Tapolca 
VSE, Veszprémi Egyetem, Georgikon DSE 
Keszthely, Várpalotai DSE, Szombathelyi 
ESE, Győrújbarát KSE, SZESE Győr.

Készülnek a kézilabdások a bajnoki rajtra 
- Az új edző Bárdosi István

A gólkirály, Mészáros Gábor (Törpe SC) A legsportszerűbb csapat a Zártosztály lett

A győztes Törpe SC csapatkapitánya, 
Halász Norbert
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„Emlékeztető” 
a 2008/2009-es 
bajnoki szereplésről

Az Ácsi Kinizsi SC labdarúgócsapata 
mindössze egy ponttal maradt le a harma-
dik helyezettől. Valamennyi csapat közül a 
legjobb, 107-38-as gólkülönbség szerepel 
a csapat neve után. 

Amennyiben az őszi 12. fordulóban a 
Baj elleni 8-1-es győzelmet nem veszik el 
– a kiállított kapus helyett pályára küldött, 
a felnőtt csapatban akkor még játékjoggal 
nem rendelkező fi atal kapus beállítása mi-
att –, valamint nem sújtják a csapatot +4 
büntetőponttal, akkor 65 ponttal a második 
helyen végeztek volna. Sajnos a vezetésből 
többen is hibáztak, a szövetség pedig rend-
kívül mereven alkalmazta a versenykiírást. 
Az ősszel így elvesztett pontokat tavasszal 
pótolhatták volna, ha a 11. helyezett Kocs 
csapatával nem játszanak döntetlent, vagy 
hazai pályán nem szenvednek vereséget a 
Várgesztestől. 

Dicséretes volt azonban a csapatnál a 
támadó, gólratörő játék, ehhez jelentősen 
hozzájárult Kóródi László, aki a góllövőlis-
tán 33 góllal az előkelő második helyen vég-
zett. Amilyen dicséretes a csapat gólratörő 
játéka, olyan szomorú és elgondolkodtató a 
sportszerűségi versenyben elért utolsó he-
lyezése. A fegyelmezetlen játékosok 92 sár-
ga lapot és 13 piros lapot „gyűjtöttek” be. 
Az ifjúsági csapatnál is, sajnálatos módon, 
sokan kaptak sárga, illetve piros lapot. 

Az utánpótláscsapatokról...
Az utánpótláscsapatok is jól szerepeltek. 

Az ifjúsági gárda a negyedik helyen vég-
zett, a harmadik helyezettel azonos pont-
számmal. A serdülő és előkészitő csapatok 
bajnokságát három csoportbanrendezték 
meg. A serdülők a harmadik, az előkészí-
tők az ötödik helyen végeztek a Déli-cso-
portban. 

A három NUPI-s csoportnál ebben az év-
ben több probléma adódott. A vezetőség 
bízik abban, hogy az új edző, Kustán Fe-
renc rövid időn belül az előző évek szintjére 
emeli a csoportok szereplését. 

Vélemények az elmúlt évi bajnoki évről: 
Karvaj Imre, a felnőtt csapat edzője: – A 
kitűzött célokat részben sikerült teljesíteni. 
Továbbra is az a véleményem, hogy ko-
molyabb edzésmunkával magasabb osz-
tályban is megállná a helyét a csapatom. 
Gratulálok minden játékosnak az egész évi 
munkájához és a mérkőzéseken mutatott, 

közönségszórakoztató játékához. Köszö-
nöm a szakosztály vezetőségének a se-
gítségét és külön köszönöm  Csere Rudolf 
önzetlen segítségét, amit a játékosok utaz-
tatásánál kapunk tőle. 

Kovács János ügyvezető elnök: – Az 
elért eredményhez gratulálok a csapatok-
nak és edzőiknek. További sikert kívánok a 
jövő évi munkához. 

Indul az új bajnoki év 

A felkészülést huszonkettes keret kezdte 
meg: kapusok: Dobai Béla, Máthé Csaba. 
Mezőnyjátékosok: Karvaj Imre (játékos-
edző), Rusznyák János, Palakovics Sán-
dor, Kóródi László, Tóth András, Kovarek 
István, Kiss Attila, Vörös Róbert, Kelemen 
Attila, Somogyi Gergely, Török Zoltán, Né-
meth Barnabás, Király Ferenc, Mészáros 
Gábor, Németh László, Halász Norbert, 
Lami Attila, Ódor Szabolcs, Császár Ernő, 
Skuba István. 

Heti három edzés mellett edzőmérkőzé-
seket is beiktatnak, hogy a lehető legjobb 
formában kedhessék meg a pontvadásza-
tot az új bajnoki évben. Eddig két edző-
meccset játszottak. Július 26-án a har-
madosztályú Tárkány csapatát fogadták 
és ezen nagy gólarányú győzelmet arattak, 
majd augusztus 2-án az elsőosztályú Bá-
bolnához látogatott a Kinizsi, ahol a hazai 
gárda 4-2-re nyert. 

Szeretne a csapat az elmúlt évnél si-
keresebb, eredményesebb esztendőt és 

hogy mit várnak a szakvezetők? Kovács 
János ügyvezető: – A csapat játékában a 
fegyelmezetlenségeket kiszűrni, az edzé-
sek látogatottságát pedig javítani kell. A 
2009/2010-es bajnoksághoz eredményes 
szereplést kívánok és szeretnénk, ha az 
első osztályba jutna a csapat. 

Abai Zoltán szakosztályvezető: – A 
szakosztályvezetés vágya a közönséget 
szolgáló, sportszerű játékkal a bajnokság 
megnyerése. 

Karvaj Imre játékos-edző: – Célkitűzésünk 
a bajnokság 1-2. helyezésének megszerzé-
se, vagyis feljutás a megye első osztályába. 
Kérjük a lelkes szurkolókat, hogy minél töb-
ben járjanak a Kinizsi mérkőzéseire. 

Hoczek József

LAPZÁRTA UTÁN éRKEZETT A Jó HÍR: AZ ÁCSI KINIZSI SC LABDARÚGóCSAPATA A 
2009/2010-ES BAJNoKSÁGoT A MEGyE I. oSZTÁLyÁBAN KEZDHETI MEG, DöNTöTT 
ERRŐL A KoMÁRoM-ESZTERGoM MEGyEI LABDARÚGó SZöVETSéG, A TATABÁNyAI 
VéRTESI ERŐMŰ VISSZALéPéSE MIATT. RéSZLETESEN, VéLEMéNyEKKEL A SZEP-
TEMBERI SZÁMUNKBAN oLVASHATNAK. 

A megye másodosztályban sikeresen szereplő csapat tagjaitól bizonyára azt 
várják  a szurkolók, hogy a megye első osztályában is bizonyítsák tehetségüket és 
becsülettel helytálljanak
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