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Augusztus 20-án a katolikus templom-
ban ünnepi szentmisével kezdődött a 
Szent István-napi megemlékezés, majd 
a Zichy-parkban folytatódott a prog-
ram, amelyen részt vett Csöbönyei Imre 
polgármester és a képviselő-testület 
tagjai. Csuka László önkormányzati 
képviselő mondott beszédet, aki mél-
tatta államalapítónk nagyságát, de az 
új kenyérrel kapcsolatos gondolatai is 
megérintették a lelket.

– István a maga korának legkorszerűbb 
és leghaladottabb államát hozta létre, ami-
kor apjának, Géza fejedelemnek a nyom-

dokain haladva a pogány magyarokból 
keresztény közösséget hozott létre. A nép-
ből nemzetet teremtett, ezért is tiszteljük 
az országalapító jelzővel még ma is. Ő az 
első jogalapítónk, törvényei, intelmei olyan 
alapvető állambölcseletet alkotnak, olyan 
politikai kódexet jelentenek a mai ember 
számára is, hogy méltán lehetünk rá büsz-
kék. Szent István életművével biztosította 
a magyar nemzet fennmaradását. A ma-
gyar államisággal, annak hagyományai-
nak megteremtésével egy közösség olyan 
intézményi kereteit hozta létre, amely év-
századokon keresztül Közép-Európa be-
fogadó nemzetévé tette a magyart. Ezáltal 
lehetővé vált, hogy a magyar államiság, az 
ehhez kötődő jogok, kötelességek, kötelé-
kek, azaz a közösséghez tartozás érzése 
az idők folyamán mind a mai napig gerinc-
ként tartsa a nemzetet – emelte ki ünnepi 
beszédében Csuka László.

– Ünnepeljünk méltósággal – szólt az 
egybegyűltekhez, majd így folytatta: – Gon-
doljunk arra, hogy augusztus huszadika az 
egyetlen igazán pozitív nemzeti ünnepünk. 
Nem kapcsolódik hozzá elbukott forrada-
lom, levert szabadságharc, vagy mindaz 
a balsors, amely történelmünket átszövi. 
Az államalapításra úgy lehetünk büszkék, 
hogy közben nem kell keserűséget érez-
nünk, nem kell vértanúkat gyászolnunk. 
Nagyszerű, hogy ekkor ér véget az aratás 
és az új kenyeret is ekkor ünnepeljük. A 
kenyér a magyar ember számára mindig is 
az életet, a megélhetést, az otthont jelen-
tette.

(Folytatás a 4-5. oldalon) 

Szent István és az új kenyér ünnepe

Tervezett témák 
a következő számban:

–  Beszámolunk a kulturális örökségvé-
delmi napokról

–  A bekerített és felújított zsidó temető 
avatásáról

–  Ácsiak az ácsiakért
–  Sport, közérdekű hírek

Csuka László önkormányzati képviselő mondott ünnepi beszédet

Gerecsei Zsolt nagytiszteletű és Varga Imre plébános a kenyérszegés pillanatában
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P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S
Ács Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő, 
Ács, Kossuth L. u 49. szám alatti, 
alábbiakban részletezett lakóházas ingatlan értékesítésére.
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, jellemzői:
Helyrajzi szám:  499/20.
Fekvése:    Ács, belterület
Megnevezése:  kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Tulajdonos:   Ács Város Önkormányzata 1/1 arányban
Az ingatlan teljes területe: 1.211 m2

A lakóház elrendezése: 3 szoba, 1 konyha, előszoba, fürdőszoba, kamra, WC 
Lakóház területe:   78.44  m2 
Közműellátottság:  villany, ivóvíz, szennyvíz-csatorna
Minimális vételár:  6.100.000,- Ft
Egyéb:   a lakáshoz melléképület tartozik
A pályázati ajánlattétel feltételei:
Ajánlati biztosíték: a minimális vételár 10 %-a, mely az alábbi számlára fizetendő: 

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

Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra ke-
rül, a többi pályázó esetén, 15 napon belül visszafizetésre kerül.

Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben.
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
A pályázó adatait (név, születési hely, idő, anyja neve,  személyi szám, lakcím, adó-

azonosító jel, a vételár megfizetésére vonatkozó feltételek elfogadásáról szóló nyilatko-
zatot, az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló bizonylatot)

A pályázat beérkezésének határideje: 
Személyesen, ill. postai úton  2009. szeptember 23. 12:00 óra
A pályázat benyújtásának helye: Ács Város Polgármesteri Hivatal, Titkárság, 2941 

Ács, Gyár u. 23.
A pályázat benyújtás módja:  A pályázati ajánlatokat zárt borítékban, pályázó nevé-

nek és a megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi számának a borítékon való feltüntetésé-
vel ellátva, Csöbönyei Imre polgármesternek címezve kell benyújtani.

Egyéb jogfenntartás:
Ács Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályá-

zati ajánlatok elbírálását követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatok elbírálásának módja, ideje:
A pályázatok elbírálásánál a jelenlegi lakó – mint elővásárlásra jogosult – előnyt élvez.
A pályázatok bontására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  ülésén kerül sor. 
A pályázatok elbírálásáról a képviselő-testület soros ülésén dönt.
Az elbírálását követően a nyertes pályázó 8 napon belül kiértesítésre kerül.  
Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést 30 napon belül meg-

kötjük a nyertes pályázóval.
Birtokbaadás: A szerződéskötést követően, a helyszínen.
A pályázati felhívással kapcsolatos további információk: Ács Város Polgármesteri 

Hivatalának Titkárságán kérhetők. Telefon: 34/385-121. Személyesen: ügyfélfogadási 
napokon: Hétfő: 13-17, Szerda: 8-16, Péntek: 8-12

Tájékoztató
a közfoglalkoztatás 
helyzetéről

Önkormányzatunk is csatlakozott a 2009. 
évben meghirdetett Országos Közfoglalkozta-
tási Programhoz. A lehetőségek figyelembe-
vételével minden olyan ácsi lakost kívántunk 
alkalmazni, aki megfelelt az előírásoknak. 

Tervünk alapján a foglalkoztatást két cso-
portban, 90 napos foglalkoztatási időtartam-
mal valósítjuk meg. Az első csoport április-
ban kezdte meg munkáját 31 fős létszámmal, 
amely júliusban 3 fővel bővült. A munkásokat 
elsődlegesen a településkép javításához al-
kalmaztuk, amely lényegében parkosítást, 
fűnyírást, vízelvezető árkok stb. jelentette.

Az igényelt és biztosított állami támoga-
tás 10.032.914,- Ft volt, amelyhez önkor-
mányzatunk 398.738,- Ft-tal járult hozzá. 
Emellett önkormányzatunk viselte a dologi 
kiadásokat.

Úgy érezzük, hogy a közcélú munkások 
eleget tettek az elvárt követelményeknek és 
reméljük, hogy néhány embert sikerül majd 
visszavezetni a munka világába, hisz a köz-
célú foglalkoztatás egyik fő célja, hogy végle-
ges munkát találjanak a fő foglalkoztatónál. 

A második turnus foglalkoztatására  
augusztus 5-én került sor 21 fővel, ebből 
2 fő munkaszervező kisegítő, akik a foglal-
koztatottak irányításával foglalkoznak. A 
jegespusztai 2 főt helyben foglalkoztatjuk, 
feladatuk az utak tisztán- és rendbentartása. 
A foglalkoztatás célja a település további ké-
pének javítása és a parkok rendezése, bőví-
tése. Szeretnénk az előző csoportból néhány 
jól dolgozó munkást újra foglalkoztatni, re-
méljük, erre lehetőséget adnak a törvények. 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat veze-
tőjét, Lakatos Józsefet roma közösségszer-
vező címén közhasznú munkásként foglal-
koztatjuk 6 hónapos időtartammal, ehhez 
90% állami támogatást kapunk. Fő feladata a 
cigány lakosság szervezése, annak a telepü-
lés életébe való harmonikus bekapcsolása, a 
roma közösség életfeltételeinek javítása. 

Csöbönyei Imre polgármester

 Ács Város Képviselő-testülete 2009. 
 augusztus 27-én megtartott ülésén az 
alábbiakról tárgyalt.

 Intézményi térítési díjak változása
Az ÁFA-törvény 2009. július 1-jei módosí-

tása következtében az oktatási intézményi 
térítési díjak a következők szerint változnak 
szeptember 1-jétől: Iskolai ellátás teljes té-
rítési díj (Ft/adag): ebéd (menza) 329,00 Ft, 
tízórai+ebéd+uzsonna (napközi) 489,00 Ft.
Óvodai ellátás tízórai+ebéd+uzsonna 
414,00 Ft 

 Hulladékszállítási díj változása
 A településen hulladékszállítást végző 

Győri Kommunális Szolgáltató Kft. az inf-
láció növekedése, továbbá a Győr Nagy-
térségi Hulladékgazdálkodási Projekt meg-
valósítása során felmerült költségek miatt 

2009. szeptember 1-től emelte a hulladék-
szállítás díját. 

A lakossági hulladékszállítás díjai az aláb-
biak szerint módosulnak: Kedvezményre 
nem jogosultak esetében:  289,- Ft/ürítés + 
ÁFA. Kedvezményezettek esetében: 154,-
Ft/ürítés + ÁFA

 2009/2010. tanévkezdés
A közoktatási intézmények kiegészítet-

ték az ez év májusában készített, követke-
ző tanévről szóló beszámolóikat, valamint 
a nyári szünetben végzett karbantartási 
munkákról is tájékoztatást adtak. Az ülé-
sen elfogadásra kerültek az intézmények 
átdolgozott Szervezeti és Működési Sza-
bályzatai, valamint a Pedagógiai Program-
jai és Nevelési Programja.

Önkormányzat I. féléves beszámolója
A napirend tárgyalása során megállapí-

tásra került, hogy 2009. I. félévében a bevé-
telek a vártnak megfelelően, az időarányos 
szint felett alakultak. A kiadási oldalon a 
dologi kiadásokat a legtöbb intézményben 
időarányosan túllépték. 

 
Fűnyíró traktor vásárlása
 Döntöttek arról, hogy fűnyíró kistraktort 

vásárolunk, amely a Kinizsi SE részére a pá-
lyákon a fűnyírási munkák elvégzésén túl a 
város közterületein is felhasználásra kerülne. 
A beszerzéskor különös figyelmet fordítunk 
arra, hogy a beszerzendő gép nagy kapaci-
tású, jó minőségű legyen, karbantartási és 
szerviz igénye alacsony költséggel realizá-
lódjon. Polgármesteri hivatal

ÖNKORMÁNYZATI  HÍRADÓ
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2009. augusztus 10-től a 43 éves gépész-
mérnök, közgazdasági végzettségű Vincze 
Attila látja el az ügyvezetői teendőket.

Augusztus 17-én találkoztunk Vincze 
Attilával, a Hartmann új vezetőjével Csö-
bönyei Imre polgármester hivatali helyi-
ségében. Ahhoz nagyon korán, hogy a dán 
központú, Ácson működő  vállalatról ala-
pos részletességgel – komoly, megfontolt 
ember lévén – érdemben nyilatkozhasson, 
hiszen találkozásunkkor éppen csak egy 
hete, hogy munkába állt. 

Annyit azért tájékoztatásul magáról el-
mondott, hogy dolgozott a MOL-csopor-
ton belül, azt megelőzően az autóiparban 
és elektronikai iparban is kamatoztatta tu-
dását: különböző területeken és különböző 
szintű pozíciókban. 

A dán kultúrával való kapcsolata korább-
ra nyúlik vissza, mivel a Grundfosnál is 
dolgozott: – Úgy gondolom, hogy most is 
jól együtt fogunk működni a dán központi 
vezetőkkel.

Sokféle iparággal megismerkedett az el-
múlt tizennyolc-húsz év alatt, de a papír-
ipar még számára egy új terület. 

– Azt tapasztaltam, hogy minden akarat 
és hozzáállás kérdése, és majd a helyi gya-

korlat és a kollégák tapasztalata is hozzá-
segít, hogy jól tudjam vezetni az üzemet. 

Lapunknak elmondta, hogy fontosnak 
tartja a helyi munkatársakkal való jó kap-
csolat kialakítását, ezért is szerveztek már 
gyári találkozókat, ahol minden dolgozó-
nak lehetősége nyílt arra, hogy megismerje 
a gyár új vezetőjét.

 Kérdésünkre válaszolva annyit még el-
mondott magáról, hogy Agárdon lakik, na-
gyon szeret úszni és egy kilencéves kislány 
édesapja. 

Annyit megígért, hogy a későbbiekben is 
szívesen áll a sajtó rendelkezésére, és ad 
tájékoztatást a cégről. 

N. Lakics Zsuzsa 

Vincze Attila a Hartmann Hungary Kft. új ügyvezetője

Szeptember elsejétől kettőszázhuszon-
kettő kis óvodás hosszabb nyári szünet 
után ismét birtokba vehette a játékokat 
és találkozhatott játszópajtásaival. Körül-
belül húsz apróságot, akiknek otthoni fel-
ügyeletét szülei nem tudták ilyen hosszú 
időre megoldani, a pénzásási tagóvoda 
fogadott. 

Az Óvoda-közi intézményben augusz-
tus 31-én jártam, ahol még gőzerővel ta-
karítottak a dadák, a szakemberek még 
mázoltak, festettek, igyekeztek az utolsó 
simításokat is elvégezni, mire megérkez-
nek a gyerekek. Az óvónők pedig szépí-
tették a csoportszobákat, hogy kedves, 
barátságos légkör fogadja a kis aprótal-
púakat. 

Július 21-én kezdődtek meg a belső fel-
újítási munkálatok a központi óvodában 

– tudtuk meg Vargáné 
Vasvári Klára óvodave-
zetőtől. A Közép-Du-
nántúli Operatív Prog-
ram (KDOP) pályázaton 
nyert az önkormányzat 
 iskola- és óvoda-fel-
újításra pénzt, ebből 
az óvoda 35 millió fo-
rintot. Teljes felújításra 
került a konyha és mi-
vel húszéves épület-
ről van szó, csöveket 
kellett cserélni és még 
menet közben jöttek 
elő olyan problémák, 
amelyeket úgymond 
orvosolni kellett. Elké-
szült a mozgáskorlátozottak számára a 

vécé, ki kell még cse-
rélni a főbejárati ajtót, 
akadálymentesíteni 
kell és további mun-
kálatok közé tartozik 
a nyílászárók cseréje, 
a járólapozás az öltö-
zőben. Ez körülbelül 
még két hónapig tart, 
de a hét csoporttal 
működő óvoda kis 
lakói biztonságban 
és önfeledten játsz-
hatnak. Hat csoport 
visszakerül a saját 
csoportszobájába, 
a hetedik csoport-
nak pedig az óvónők 

kialakították a tornatermet kedves kis 
kuckóvá. A pénzásási tagóvodában is 
dolgoztak nyáron a szakmunkások, ahol 
a mosdót újították fel. Egy harmincéves 
épületről van szó, ahol egyebek mellett a 
vízvezetékeket is ki kellett cserélni és új 
szerelvények beépítésére is szükség volt. 
Ezt a beruházást nem pályázati pénzből, 
hanem az önkormányzat saját költségve-
téséből finanszírozta. Azt is megtudtuk, 
hogy kétcsoportos bölcsőde kialakítását 
is megkezdik és a jövő évben már tudják 
fogadni a kicsiket. 

A pályázaton nyert pénzből az óvo-
da részére még eszközöket, udvari já-
tékokat is tudnak vásárolni, illetve egy 
villanysütőre is szükség lesz a konyhá-
ban.  

N. Lakics Zsuzsa 

Birtokba vették a kicsik az óvodát, de a felújítás még tart

Bővül a központi óvoda

A pénzásási tagóvodában a mosdót újítják fel

Vincze Attila (balra) a cég egyik dolgozójával beszélget
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(Folytatás az 1. oldalról)
Azzal, ahogyan nemzetiszín szalaggal 

átkötött kenyérrel ünnepelünk, kifejezzük, 
hogy a haza, az élet mindörökre összefo-
nódik. Tegyünk hát érte mindannyian kö-
zös akarattal, hogy életünkben, a saját ha-
zánkban boldoguljunk, egy sikeres nemzet 
tagjaként. 

Az ünnepi műsorban fellépet a Szivár-
vány Vegyeskórus (felvételünkön), majd 
megkoszorúzták a Szent István-szobrot. 

Szent István és az új kenyér ünnepe
Ünnepi szentmise, zenés műsor, koncert

A helyhatósági vezetők, Csöbönyei Imre és dr. Malomsoki 
István róják le kegyeletüket

Dr. Petrasovits Anna és Hodosi Anikó az Ács Városért Társa-
ság nevében helyezik el a koszorút

Államalapító Szent királyunk, I. István 
uralkodásának kezdetén tíz egyházmegyét 
alapított. Minden tíz település kapott temp-
lomot és Rómában, Jeruzsálemben za-
rándokházat építtetett. Ezáltal olyan lelki, 
szellemi fogódzópontokat létesített, ame-
lyek alkalmassá váltak arra, hogy a mindig 
is közösségi egyház kerete legyen. Ha mai 
szóval szeretnénk ezt megnevezni, Szent 
István infrastruktúrát teremtett.

A magyar királyság önálló hierarchiát, 
önálló egyházat kapott, amely függet-
len lett a német egyháztól. Ezzel eldőlt a 
kérdés: Bizánc és Róma közül a nyugati, 
a latin egyházat választottuk – ezért or-
szágunk függetlenné vált. Szent István a 
bencés rend segítségével nevelte a meg-
keresztelt népet imára és munkára, amint a 
rend jelmondata is tükrözi: „Ora et labora”, 
vagyis „Imádkozzál és dolgozzál”. Szent 
István egyházszervező tevékenysége ré-
vén lassan megalapozódott a keresztény 
érékrend. Szent László király volt azon-
ban, aki eszményképeket adott, amikor 
szentté avattatta I. Istvánt, Imre herceget, 
Gellért püspököt, valamint a Nyitra mellett 
élő remetéket, Andrást és Benedeket. Azt 
mondják: István király a kereszténységet 
a nép fejébe helyezte, László király pedig 
a fejükből a szívükbe ültette. Ez adta a le-
hetőséget arra, hogy olyan sokan szentté 
váljanak az Árpádház tagjai közül. 

Zágrábban, egy közelmúltban megren-
dezett konferencián a mai válságról is szó 
volt, amelyet a legtöbb esetben leszűkí-
tenek a gazdasági nézőpontra. Pedig e 
válság elsősorban bizalmi válság. Nem 
bízunk már senkiben, nem bízunk semmi-
lyen intézményben, a bankokban főként 
nem. Nem ez volt a cél 1968-ban? Nincs 
semmilyen tekintély, sem szülői, sem pe-
dagógusi, sem egyházi, sem isteni. John 
Lukácsot idézem: „Az emberiség Istentől 
való félelme megszűnt. Meg is kapta érte a 

büntetését, hiszen önmagától kezdett félni, 
életre hívta a borzalmakat, most pedig saját 
képzeletének e teremtményeitől reszket”. 
Az ezeréves magyar egyház történelme is 
arról tanúskodik: Van Isten, aki az ember-
re bízta világát, hogy az, ha botladozva is, 
de őfelé, az igazi és beteljesedett cél felé 
haladjon földi zarándokútján, szabadon és 
félelem nélkül. Ezt értette meg Szent István 
királyunk, akinek műve ma is folytatódik, 
mai magyarok által.

Varga Imre plébános

Az államalapító műve ma is folytatódik
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Augusztus 19-én a Zichy-park szabad-
téri színpadán adott nagysikerű koncertet 
Steve Taylor Szabó pánsípművész Zeném 
címmel.

Steve Taylor Szabó harminc éve Svédor-
szágban élő, magyar származású művész 
világszerte számos koncertet ad, hazánk-
ban évente nyolcvan-kilencven alkalom-
mal lép színpadra a különböző rendű és 
rangú rendezvényeken. Nagy sikert aratott 
a Szépművészeti Múzeumban, Balatonfü-
reden, Visegrádon, Pécsett, a Veszprémi 
Nyári Fesztiválon, Velencén, Miskolcon 
– hogy csak néhányat említsünk – az elmúlt 
hónapokban és emlékezetes előadás volt 
Ácson is, ahol szép környezetben, késő 
este nagyszerűen szólalt meg a különleges 
hangszer. 

Azt elmondta a kiváló zenész, hogy a 
pánsíppal történő találkozása sorsszerű-
nek mondható, hisz korábban  főképp kön-
nyűzenét játszott és még az addig olyan-
nyira kedves szaxofonját is sutba dobta a 
pánsípért. 

A három oktávnyi hangterjedelmet is 
átfogó hangszeren elismerten, mesterien 
muzsikáló, hangszeres tudását a svájci 
konzervatóriumban tökélyre fejlesztette. 
Akik ott voltak a Zichy-parkban megtartott 
előadáson, bizonyára felejthetetlen zenei 
élményben volt részük. 

Mi a pánsíp? A különböző hosszúságú 
és hangmagasságú, oldalnyílás nélküli, vi-
asszal, vagy fonadékkal egymáshoz erősí-
tett sípokból álló, pásztori hangszer. 

N. L. Zs. 

A zenekedvelőknek igazi csemege volt 
a pánsípművész koncertje

Augusztus 22-én, még az államalapítás 
és az új kenyérhez kapcsolódó ünnepi 
program részeként mutatta be Fenyő Mik-
lós és Tasnádi István zenés darabját a Ma-
gyarock Dalszínház a sportcsarnokban, 
amely több mint tíz előadáson van túl. A 
humoros, olykor romantikus vagy éppen 
drámai jelenetek sorát Fenyő népszerű da-
lai fűzik össze, így a közönségnek bizony 
nehéz volt megállni, hogy táncra ne per-
düljenek. Helyettük azonban a színpadon 
a tánckar megtette, fergeteges rock and 
rollt vágtak le, köszönhető ez Dávid Betti-
na koreográfusnak. Persze a darab nem 
csak egy zenekar karriertörténete, hanem 
egy kicsit a velük élő történelem néhány 
epizódjának megmutatása is. Maga a da-
rab a hatvanas évekről, Budapestről és egy 
srácról szól. Egy srácról, aki szinte a XIII. 
kerületi Szent István parkban nevelkedik, 
minden idejét ott tölti barátaival. Aztán egy 
szép napon a szülei kiviszik Amerikába. Az 
ottani, egészen másféle kultúra teljesség-
gel elvarázsolja a fiút. Amikor visszajön, 
valami nagyon nagyot akar véghez vinni. 
Mesél barátainak a kinti élményeiről, meg 
akarja nekik mutatni, milyen szédületes vi-
lágot ismert meg odakint. Aztán zenekart 
alapít a barátaival.... A Hungária együttes 
nagysikerű számaira nemzedékek ropták a 

táncot és népszerűsége ma is tart. Ebben 
a zenében a hatvanas évek szabadságvá-
gya, egyfajta sajátos nemzedéki életérzése 
is megbújt. Akik látták a sportcsarnokban 
a Magyarock Dalszínház társulatának elő-

adását, meggyőződhettek, hogy ez való-
ban egy nagysikerű darab. Előadásukban 
megjelent a 60-as évek hangulata, zenéje, 
maga a kor és persze a Hungária együttes 
is. N. L. Zsuzsa

Nagy sikere volt a Made in Hungária című 
zenés műsornak

Látványos, izgalmas produkciókat látott a közönség

Szeretettel várunk minden kedves érdek-
lődőt 2009. szeptember 22-én az Idősek 
klubjában (Fő u. 43.)

Tervezett programok:
9.30 intézménybemutatás

10.00 Felkészülés a fűtési szezonra

Kosztolányi István tűzoltóparancsnok 
előadása

11.00 Együtt lenni jó – kreatív délelőtt 

Az intézménybe történő beszállítás meg-
oldható. 

Bővebb információ: 34/385-667 

NYÍLT NAP AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN A következő testületi ülés
Ács Város Önkormányzata soron kö-

vetkező ülését szeptember 24-én csü-
törtökön, 15 órai kezdettel tartja.

Napirendek:
Jelentés a két ülés közötti időszakról. 
Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szer-

vezet 2009. évi működéséről.
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2008 tavaszán megkezdtük Magyaror-
szág legnagyobb, 25 darab turbinából 
álló, 50 MW összteljesítményű szélerő-
mű parkjának építését Kisigmánd és 
Nagyigmánd külterületén. 
Ács, Csém, Nagyigmánd külterületén 
soron következő beruházásunk hasonló 
nagyságrendű, melynek kivitelezéséhez 
reméljük az Önök jóindulatát, együtt-
működését.
Tájékoztatónk célja, hogy a helyi lakos-
sággal megismertessük a beruházást 
és a megvalósításához szükséges kivi-
telezési munkákat.

A kisigmándi szélerőműpark 105 méter 
magas tornyaiban lévő, egyenként 2 MW 
teljesítményű generátorokat 3-3 darab 45 
méter hosszú lapát hajtja meg. A szélerő-
műpark a környezet károsítása nélkül ter-
mel villamos energiát, üzemeltetése évi 
68.000 tonnával csökkenti az ország szén-
dioxid kibocsátását.

Az eddig megvalósult szélerőműparkot 
bővítjük további 74 MW teljesítménnyel. 

A kivitelezés alatt várható, hogy jelentő-
sen megnő a helyi forgalom, előfordulhat, 
hogy a munkagépek zajosak, esetenként 
kárt okoznak a mezőgazdasági ültetvé-
nyeken. Az okozott kényelmetlenségekért 
szíves elnézésüket kérjük. Reméljük, a fel-
újított utak hosszú távon megkönnyítik a 
földjeiken végzett munkát. 

Transzformátor-állomás 
építése

Az E.ON ÉDÁSZ Zrt. Kisigmánd alállo-
mása mellett építettük meg a Szélerőmű 
park transzformátor állomását, amely ösz-
szegyűjti, és az országos hálózatba táplálja 

a szélerőművek által termelt villamos ener-
giát. Itt található a szélerőművek vezérlő-
központja is.

Útcsatlakozások építése
Az első ütemben az országos közutak és 

a szélerőművek beszállításához, karbantar-
tásához használt földutak csatlakozásánál 
kialakítjuk a sárrázó aszfaltburkolatot, an-
nak érdekében, hogy a kivitelezési munkák 
során megakadályozzuk a sárfelhordást az 
országos közutakra. 

A szélerőművek beszállítását megelő-
zően az útcsatlakozásokat ideiglenesen 
kiszélesítjük, hogy a szélerőművek elemeit 
szállító járművek be tudjanak kanyarodni a 
park területére.

Úthálózat építése
A második ütemben, az útcsatlakozások 

kialakítása után az egyes szélerőművek 
megközelítéséhez   szükséges utakat újítjuk 
fel, illetve építjük meg. Annak érdekében, 
hogy az út károsodás nélkül elbírja a kivite-
lezéshez használt nehéz munkagépeket és 

szállítójárműveket, az útalapozásnál talaj-
cserét végzünk. Az utakat tömörített zúzott 
kővel borítjuk és az utak mellett kialakítjuk 
a vízelvezető árkokat, hogy az utakat min-
denki hosszú ideig, megfelelő minőségben 
használhassa.

Kábelhálózat építése
Az utakkal párhuzamosan készül a szél-

erőműtornyokat, illetve a transzformátor-ál-
lomást összekötő kábelhálózat. A szélerő-
művek által termelt villamos energia ezen 
a kábelhálózaton keresztül jut az alállomás 
transzformátorába, majd onnan az orszá-
gos hálózatba.

Szélerőművek helyének 
kialakítása

Ebben a munkafázisban kialakítjuk a 
szélerőművek körüli sík, teherhordó terüle-
tet, mely egyrészt az összeszerelés során a 

szélerőmű elemeinek rakhelyeként szolgál, 
másrészt el kell bírnia a torony összeszere-
lését végző daru által okozott terhelést. E 
platformok nem csak az összeszerelés ide-
jére épülnek, a későbbi karbantartás során 
is szükség lehet rájuk.

Alapozás
A szélerőművek építése az alapozással 

kezdődik. A szélerőmű alapteste egy föld-
be döngölt cölöpökkel megtámasztott, 19 
x 19 méter alapterületű vasbeton téglatest. 
A legtöbb szélerőmű alapteste a földfelszín 
alá kerül, így a kivitelezést követően nem 
látható. 

Szállítás, összeszerelés
A szélerőműtornyok elemeit nagy mé-

reteik miatt külön engedéllyel rendelkező, 
túlméretes járművek szállítják. A szállítással 
párhuzamosan megkezdődik a szélerőmű-
vek összeszerelése. A kivitelezés leglátvá-
nyosabb része, amikor a szerelőplatformon 
felállított daru a helyszínre szállított eleme-
ket a helyükre emeli.

A tornyok a rotorlapátok nélkül maga-
sabbak, mint 4 darab 10 emeletes ház. 

A rotorlapátokkal együtt a szélerőművek 
elérik a 150 méteres magasságot, azaz 
majdnem megközelítik a légijárművek mi-
nimális repülési magasságát. 

Ezért a tornyokon éjszakai fényjelzést 
helyezünk el, és a park szélein található 
erőművek rotorlapátait piros-fehér csíko-
zással is jelöljük.

Az üzembe helyezésre az összeszerelés, 
és a villamos csatlakozás kialakítása, ellen-
őrzése után kerül sor.

A szélerőművek automatikusan üze-
melnek, karbantartásuk nem igényel je-
lentős szállítási forgalmat, tehát a kivi-
telezést követően nem zavarják a lakók 
nyugalmát.

A szélerőműparkot építő cég
tájékoztatja a lakosságot
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Az Ácsi Kossuth Lajos Asztaltársaság 
és a Református Egyház közös szerve-
zésében az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc ácsi temetőben nyugvó 
sírhellyel, illetve síremlékkel rendelkező 
honvédeinek sírját és síremlékét koszo-
rúztuk meg.

Kegyelettel emlékeztünk Varga Károly 
honvéd főhadnagyra és a régi temető sír-
emlékei között megtalálható Tóth Pál, ko-
máromi születésű ácsi lelkész és fia, Tóth 
Balázs Ácson született, de Takácsiban 
szolgált református lelkészekre, akik te-
vékenyen vettek részt a harcokban. A Ta-
kácsi Gyülekezet lelkésze, Szalayné Gub-
ricza Emese és kísérete igehirdetés után 
Csöbönyei Imre polgármesterrel, Gerecsei 
Zsolt ácsi lelkésszel, gyülekezeti tagokkal 
és az asztaltársaság tagjaival egy-egy zsol-
tár eléneklésével fejezték ki tiszteletüket. A 
síremlékek felújítását a KEM Kulturális Ala-

pítványának pályázaton nyert támogatásá-
val, Varga László kőfaragó munkatársaival 
és Bolla Imre segítségével oldottuk meg. 
Az ácsi önkormányzat fűkaszával biztosí-
totta a terület rendezettségét.

Úgy gondolom, hogy ezzel a közös mun-
kával példaértékű együttműködésről adha-
tok tudósítást.

Nagy Irén
Kossuth Lajos Asztaltársaság

elnöke

EMLÉKEZTÜNK
 – példaértékű együttműködés

Bolla Imre, aki sokat segített a példa-
értékű rendezvény lebonyolításában, 
unokájával, Bolla Bellával koszorúz

Nagy Irén, az Ácsi Kossuth Lajos Asz-
taltársaság elnöke a Takácsi Gyüle-
kezet lelkészével, Szalayné Gubricza 
Emesével és Gerecsei Zsolt nagytisz-
teletűvel az ünnepi pillanatokban

A honvédek sírját és síremlékét ko-
szorúzó kegyeleti megemlékezésen 
több helyi lakos is részt vett
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„A Polgárőrség Magyarország egyik 
nagy létszámú, az egyesülési jog 
alapján létrejött társadalmi szervezete. 
Célja az ország közrendje és közbiz-
tonsága fenntartásának segítése, a 
határőrizetben, a környezet- és termé-
szetvédelemben, a veszélyhelyzetek 
megelőzésében és kezelésében, a 
társadalmi bűnmegelőzésben való la-
kossági részvétel, illetve az önkormány-
zatok és a lakosság közötti bizalom 
erősítése, továbbá a helyi közbiztonság 
közösségi védelme.” (forrás: Wikipedia)

Magyarországon körülbelül 11000 pol-
gárőr teljesít szolgálatot. Ácson 2008-tól 
ismét működik a Polgárőrség, amit Szücs 
Attila, Ács Város Polgárőrségének elnöke 
koordinál. Vele beszélgettem az indulások-
ról, működésükről és a nehézségekről.

Mióta működik Ácson Polgárőrség?
2008. szeptember 9-én alakult meg a 

szervezet és 2008. december 10-től kezd-
tük meg a szolgálatellátást városunkban.

Honnan jött az ötlet, hogy újból legyen 
Ácson Polgárőrség?

Vörös István kezdeményezte egy új Pol-
gárőrség felállítását, de sajnálatos halála 
miatt ezt nem tudta befejezni. Ő kezdte el 
gyűjteni az embereket, akikből többen ké-
sőbb tagok lettek. Halálakor ajánlottam fel 
a polgármester úrnak, hogy ha a tapaszta-
latom révén tudnék ebben segíteni, akkor 
szívesen megszervezem az új Polgárőrsé-
get. 2007. december 21-én volt az első ala-
kuló közgyűlésünk, de majdnem egy évig 
tartott a cégbírósági bejegyzés. Hosszú 
procedúrán kellett végigmenni, mire 2008 
decemberében elkezdhettük a szolgálatot.

Hány taggal működik most a szerve-
zet?

Jelenleg 41 fővel működik az ácsi Pol-
gárőrség, akik szerencsére aktívan részt is 
vállalnak a szolgálatokban. A környékbeli 
települések második legnagyobb létszám-
mal rendelkező Polgárőrsége vagyunk.

Milyen feltételei vannak annak, hogy 
egy polgár csatlakozhasson a polgár-
őrökhöz?

Első és legfontosabb, hogy nagykorúnak 
és büntetlen előéletűnek kell lennie. A má-
sodik legfontosabb, hogy jelentkeznie kell 
nálam. Ezután egy belépési nyilatkozatot 
töltünk ki, amit a negyedéves közgyűlés 
elé terjesztünk, ahol a tagság megszavaz-
za a jelentkező belépését.

Mi lehet az oka, hogy egyre több be-
törés és bűncselekmény történik a tele-
pülésen?

Ennek egyik fő oka, hogy térségünkben 
egyre nő a munkanélküliség, rengeteg em-
ber került bizonytalan körülmények közé. 
Gyakran fordul elő, hogy az átutazóban 
lévő emberek kifigyelik azokat az embe-
reket, akik temetésre vagy esküvőre men-
nek, hisz ha elmennek otthonról, könnyen 
betörhetnek hozzájuk és kirabolhatják 
őket. 

Ez ellen mit tud tenni a Polgárőrség?
Nehéz bizonyítani az eredményeinket, 

hisz ki tudja mennyi betörés lenne, ha 
nem működnénk. Járőrözünk, odafigye-
lünk, segítséget nyújtunk a rendőrség-
nek. A Komáromi Rendőrkapitánysággal 
van egy együttműködési megállapodá-
sunk. Ilyenkor segítjük a rendőrség mun-
káját, néha együtt járőrözünk a rend-
őrökkel. Ők járművet, mi pedig embert 
biztosítunk nekik.

Álljon itt most néhány adat: a rendőr-
ség és a polgárőrség együttműködése 
számokban (2009 második negyedév): 
közös szolgálat: 38 alkalom, közös szol-
gálatban töltött idő: 190 óra, ügyeleti 
címre küldés: 9 esetben, helyszínbírság: 
26/195.000 Ft, szabálysértési feljelen-
tés: 25 db, ittas járművezető elfogása: 
3 fő, rendezvénybiztosítás: 2 db, rend-
őrkapitányságra előállítás: 5 db (2 bűn-
cselekmény gyanúsított, 3 mintavétel), 
ügyirat feldolgozás: 33 alkalommal, sze-
mély és jármű általános ellenőrzése: 260 
esetben.

Jelenleg minden este tudnak járőröz-
ni, illetve hogyan zajlik egy ilyen este?

Sajnos nem, saját gépkocsival még nem 
rendelkezünk, így ez elég nehézkes, de ha 
meglesz a megfelelő anyagi fedezet egy 
saját járműre, akkor minden este tudunk 
majd járőrözni a településen. Általában két 
ember gépkocsival megy, saját autóval, 
saját benzinnel és általában 60-70 km-t 

megyünk éjszaka a településen belül. Elő-
fordul gyalogos járőr is.

Volt már, hogy a polgárőr tetten ért va-
lakit?

Igen, volt. 
Mit tehet ilyenkor a polgárőr?
Mindenképpen meg kell próbálnia a 

helyszínen tartani az elkövetőt. Ez minden 
állampolgár joga, csak kevesen tudják és 
kevesen élnek vele. Majd értesíti a rendőr-
séget.

Milyen feladatokat látnak még el a 
polgárőrök?

Most már elmondható, hogy a telepü-
lés valamennyi rendezvényét biztosítjuk. 
Árvízvédelmi segítséget nyújtunk, vala-
mint a környékbeli településekre is hívnak 
minket, például eltűnt személyt keresni. 
Elmondhatom, hogy nagyon jó viszony 
alakult ki a környékbeli települések Pol-
gárőrségeivel.

Milyen segítséget kapnak a polgár-
őrök?

A városi önkormányzattal van támo-
gatói megállapodásunk. Ezen felül több 
vállalkozáshoz elmentünk, kértük a tá-
mogatásukat, melyért cserébe fokozott 
figyelmet fordítunk a vállalatok telephe-
lyeire, főként éjszakánként. Fel kell hív-
nom a figyelmét mindenkinek, hogy mi 
ezért pénzt nem kapunk, a polgárőrök 
teljesen ingyen dolgoznak a szabadide-
jükben. Sajnos sok ember mikor meg-
tudja, hogy a polgárőrség ingyenes és 
önkéntes, visszakozik és nem akar már 
belépni. Mára sikerült elérni, hogy a pol-
gárőröknek egyen pólójuk, sapkájuk és 
láthatósági mellényük legyen, valamint 
nemsokára egy saját irodával is rendel-
kezni fogunk és célunk egy saját polgár-
őr autó beszerzése. Ez sajnos egy lassú 
folyamat. Összességében viszont pozitív 
az emberek hozzáállása, csak idén 11 
fővel gyarapodtunk.

Milyen okból tanácsolhatnak el egy 
embert a Polgárőrségtől?

Havi egy járőrözés kötelező, ha ezt nem 
teljesíti, valamint ha bűncselekményt követ 
el. Szerencsére eddig még egyikre sem 
volt példa.  

Végezetül mit üzennél az ácsi polgá-
roknak?

A legfontosabb a lakossági összefogás. 
Csak akkor tudunk hatékonyabbak lenni, 
ha a polgárok szólnak nekünk, ha valami 
gyanúsat látnak és információval segítik 
munkánkat.  

A bejelentéseket a 06-30/621-2385-ös 
telefonszámon tehetik meg, valamint aki 
csatlakozni szeretne hozzánk, az is ezen a 
számon jelentkezhet. 

Valamint kérem, hogy aki tudja, támo-
gassa munkánkat, hisz a biztonság köz-
ügy!

Köszönöm szépen, hogy a rendelkezé-
semre álltál.

Én köszönöm.
Barsi Krisztina

Az ácsi polgárok őrei 

Szücs Attila, a polgárőrség elnöke úgy 
vélekedik, hogy a biztonság közügy
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Kívülről nem tűnik sokkal nagyobbnak, 
de belülről annál tágasabb az átalakítás 
után. Akik a szeptember elsejei megnyi-
tó után jártak a postaközi Coop ABC-
ben, azok ezt megtapasztalhatták.
A nagyobb eladótéren lényegesen kom-
fortosabb a bevásárlás, túl azon, hogy 
az új belső elrendezést meg kell szokni. 
A vásárlók mindenképpen jól jártak, 
hiszen a megnőtt választékkal, az 
ilyenkor divatos nyitási akciókkal várják 
a felújított boltban a helyieket. A bolton 
belül, de mégis függetlenül működő 
húsértékesítést a régi, megbízható 
vállalkozó üzemelteti. A bolt közvetlen 
környezetének rendbetétele, parkoló 
kialakítása, mind-mind kultúráltabbá 
tette a Postaköz megjelenését. Úgy 
tűnik, a Coop tényleg „jó szomszéd”. 

Megnyitott a Posta-közi Coop ABC

Ismét benépesült szeptember elsején az iskolaudvar mind-
két általános iskolában a tanévnyitóra.

Ötvenhat elsőosztályos kezdte meg 
tanulmányait a Gárdonyi-iskolában

Lakatos Béla, a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója be-
szédében a többi között azt emelte ki, hogy az önkormányzat pá-
lyázatai  nagy változásokat hoznak az intézmény életében. Meg-

újul, korszerűbbé válik a régi épületszárny, melynek munkálatai 
november elején kezdődnek. Az oktatás színvonalát a korszerű 
informatikai eszközök, berendezések biztosítják. Szólt arról is az 
intézmény vezetője, hogy a pályázatokban részt vállaló pedagó-
gusoknak az idei vakáció nem csak a pihenésről szólt. Megter-
vezték a vállalt projekteket, a témaheteket és a tantárgytömbösí-
tett oktatást. Beszélt arról is az igazgató, hogy a tanítás-tanulás 
folyamatában a TÁMOP pályázat keretében tíz osztályban kerül 
bevezetésre a matematika, szövegértés, szociális és környezeti, 
valamint az idegen nyelvi kompetencia.

A 2009/2010-es tanévet 521 tanuló kezdte meg, közülük 7 ma-
gántanuló,  az első évfolyamot pedig ötvenhat tanuló, három osz-
tályban. 

A Jókai-iskolában módosították 
a házirendet

– A nyári szünet nagyon hamar eltelt. Lehet, hogy van köztetek, 
aki már nagyon várja az új tanévet, de biztosan sokan vagytok, 
akik még szívesen vakációznátok. A naptár azonban elhozta a 
szeptembert, a tanév kezdetét. Néhány perc múlva elkezdődhet 
a komoly munka. A nyáron remélem, mindenki kipihente magát. 
Szép volt a közös nyaralás, a szülőkkel, barátokkal töltött sok-sok 
vidám nap. Remélem, ma már nagy tervekkel, újult erővel, fogad-
kozásokkal kezditek meg a tanévet – kezdte beszédét szeptember 
elsején a tanévnyitón Nagy Ferencné igazgató. Majd arra bíztatta 
a kis elsősöket, hogy illeszkedjenek be minél hamarabb az iskolai 
életbe, vidáman, jó kedvvel járjanak oda, vegyenek részt aktívan 
az iskolai rendezvényeken, versenyeken. A szülőknek tájékozta-
tást adott az önkormányzat nyert pályázatairól. Elmondta, hogy 
a felújítással kapcsolatos teendők csúsznak, mert az első körben 
meghirdetett közbeszerzési pályázat eredménytelen volt és előre-
láthatólag novemberben kezdődhet meg a munka. A másik pályá-
zat a TÁMOP 3.1.4., amely a szakmai megújulást támogatja. – A 
megvalósítás érdekében kollégáimmal új programokat dolgoztunk 
ki a nyári szünetben. E pályázat kereteiből nyílt lehetőség a füzet-
csomagok megvásárlására. Szólt arról is az intézmény vezetője a 
tanévnyitón, hogy a nyár folyamán módosították a házirendjüket, 
a változásokról pedig tájékoztatják a tanulókat, szülőket, amely 
azóta természetesen meg is történt.

Lakatos Béla, a Gárdonyi-iskola igazgatója köszöntötte a kis 
elsőosztályosokat és az iskola „régebbi lakóit”

Nagy Ferencné, a Jókai-iskola igazgatója elmondta beszédé-
ben, hogy az új tanév sok feladatot és örömet tartogathat

Becsengettek – Elindult az új tanév
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EBOLTÁS!
Értesítjük a város kutyatulajdonosait, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltá-

sa és féreghajtó szerekkel való kezelése az alábbi helyeken és időpontokban lesz az 1998. 
évi XLVI. TV. 18. § és a 168/2008 XII.20. FVM-rendelet értelmében

Községi út: szeptember 16. 14-17 óráig, pótlás: szeptember 23. 15-16.30 óráig
Pénzásás, Simi presszó udvar: szeptember 17. 14-17 óráig, pótlás: szeptember 24. 

15-16.30 óráig
Etelka presszó udvar: szeptember 18. 14-17 óráig, pótlás: szeptember 25. 15-16.30 

óráig
Puszták: szeptember 22. 16-18 óráig
A veszettség elleni védőoltás díja: 2800 Ft/eb, féreghajtó: 150 Ft/10 kilogrammon-

ként
Új típusú eboltási könyv kiállítása: 500 Ft/db. 

Dr. Radziwon András, dr. Szakolczai István,  dr. Szentirmai Csaba

Nyugodjanak 
békében

LuKÁCS János (19��-2009)
ÁGoSToN Imréné

sz.: Bazsó Mária (1920-2009)
JuHÁSZ Ferenc (1921-2009)

BALIK Attila (1946-2009)
ILLéS Lajos (19�1-2009)

VARGA Imréné
sz.: Kántor Margit (1940-2009)

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

Kimondta a boldogító igent Katona Tímea és Finta László

Katona Tímea és Finta László augusztus 21-én a festőien szép Zichy-parkban mondták ki a boldogító 
igent Kustán Ferencné anyakönyvvezető előtt. Az ünnepélyes pillanatokban osztoztak a fiatal pár 
örömében, boldogságában  szülők, nagyszülők, rokonok, barátok, akik azt kívánták a már férj, feleség-
nek, hogy ez a boldogság és egymás iránti szeretet, megbecsülés  életük végéig megmaradjon. 
Kustán Ferencné a hivatalos ceremónia után köszöntötte az ifjú párt, aki a többi között így szólt a fia-
talokhoz: – Mindennap ki kell mutatniuk a szeretetet még olyankor is, amikor akadályokat gördít Önök 
elé az élet. A jó házasságban a házastársak egyenrangúak, amely nem a kötelezettségek meghatáro-
zását jelenti, hanem sokkal inkább egymás egyéniségének tiszteletben tartását. és ez a kötöttség szép 
lesz, ha egyikük sem akarja kisajátítani, vagy önmagához hasonlóvá tenni a másikat. Legyenek közös 
terveik, céljaik, legyen erejük és idejük álmaik, vágyaik közös megbeszélésére. 

Tervezett városi programok
Természetjárók napja IX. 19. Bakancsos Klub
Kultúrházak éjjel-nappal, KÖN, Bartók Nap IX. 19-20. művelődési ház művelődési ház
Közgyűlés, Kossuth születésének 207. 
évfordulója, emléktábla elhelyezés

IX. 28. Kossuth Lajos Asztaltársaság

Tökfesztivál és terménybemutató X. 3. Ács Városért Társaság
Szüreti barangolások, gyalogos túra X. 3. Bakancsos Klub
Nemzeti gyásznap – megemlékezés 
az aradi 13 vértanúról

X. 6. Kossuth Lajos Asztaltársaság

Megemlékezés az aradi vértanúkról X. 6. Jókai-iskola Jókai-iskola
Megemlékezés az aradi vértanúkról X. 6. Ács Városért Társaság
Megemlékezés az aradi vértanúkról X. 6. Gárdonyi-iskola Gárdonyi-iskola

A rendezők a változtatás jogát fenntartják.

Kedves könyvtárlátogatók, 
kedves olvasók!

Sokuknak bizonyára elkerülte a figyel-
mét, hogy a könyvtárból kikölcsönzött 
könyvek határideje régen lejárt. Többen 
az évi tagdíjat sem fizették ki. Gondolja-
nak arra, hogy például a kötelező olvas-
mányokra ez évben másoknak is szüksé-
gük van. Kérem Önöket, hogy keressék 
meg a könyvtári könyveket, amelyeknek 
a kölcsönzési ideje lejárt, és azokat hala-
déktalanul hozzák vissza a könyvtárba. 

Továbbra is várok minden kedves ér-
deklődőt, könyvbarátot.

Csathó éva könyvtáros

A környék településeinek 
programjai

Szeptember 16–19.: XXV. Bábolnai 
Nemzetközi Gazdanapok, Bábolna, 
tel.: 34/569-204

Szeptember 1�.: Lengyel menekült-
nap, Komárom, Monostori erőd, tel.: 
34/540-582

Szeptember 19.: Kultúrházak éjjel-
nappal, Mocsa, tel.: 20/353-5057

Szeptember 20.: Híres Komárom 
történelmi hétpróba, Komárom, Mo-
nostori erőd, tel.: 34/342-208

Szeptember 26.: Szezonzáró vízi-
túra, Koppánymonostor, tel.: 30/348-
3234

Szeptember 26.: III. utcai focibaj-
nokság, Almásfüzitő, tel.: 30/298-3070

Szeptember 26.: Szüreti mulatság, 
Mocsa, művelődési ház, tel.: 20/353-
5057
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Ahogy arról az augusztusi számban 
gyorshírben tájékoztattuk olvasóinkat, az 
Ácsi Kinizsi labdarúgócsapata kétévi má-
sodosztályban szereplés után, ismét a 
megye első osztályban küzdhet a bajnoki 
pontokért. A Komárom-Esztergom Megyei 
Labdarúgó Szövetség és az Ácsi Kinizsi 
SC elnökségének együttes döntése tette 
ezt lehetővé. A szurkolók előtt köztudott, 
hogy a bajnokságban elkövetett szabályta-
lanság miatt hat pont levonással súlytották 
a csapatot.

Az örömteli fordulat után megkérdeztünk 
vezetőket, szurkolókat, mi a véleményük, 
hogy ismét a megye első osztályában rúgja 
a csapat a labdát?

Csöbönyei Imre polgármester: – Na-
gyon örülök neki, hiszen Ácson mindig 
magas szinten volt a labdarúgás és ekkora 
településtől elvárható, hogy legalább me-
gyei első osztályban képviseltesse magát. 
Reméljük, hogy a szurkolók is egyetérte-
nek ezzel, és a hétvégeken egyre többen 

és sportszerűen buzdítják a csapatot. Vé-
gül szeretném megjegyezni: abban, hogy a 
megyei labdarúgó szövetség ezt a döntést 
hozta, jelentős szerepe volt Hoczek József-
nek, a szakosztály technikai vezetőjének. 

Soós István, a Kinizsi SC elnöke: – A 
visszakerülés tudatos fejlődés eredménye 
és ezzel a csapat a múltjának megfelelő, 
méltó helyére jutott. A sportkör vezetésé-
nek fő célja volt, hogy ácsi játékosok alkot-
ta csapat kerüljön vissza.

Kovács János, a Kinizsi SC ügyvezető 
elnöke: – Magam részéről további jó ered-
ményeket kívánok.

– Örülök a szövetség döntésének, amely 
lehetővé tette, hogy ismét az első osztály-
ban szerepeljen csapatunk. Úgy gondo-
lom, hogy a pályán elért eredményünk 
alapján is ott lehettünk volna, ha nincs az 
a bizonyos hatpontos büntetésünk. Meg-
említeném, hogy a labdarúgó szakosztály 
játékosai ácsi emberek, ezért is dicséretes 
az elért eredmény. Magam részéről továb-

bi jó eredményeket kívánok a csapatnak.
Abai Zoltán szakosztályvezető: – Örü-

lök a döntésnek,  célunk és vágyunk, hogy 
a megyei első osztályban is jól szerepel-
jünk. 

Karvaj Imre edző: – Nagyon örülök, 
hogy magasabb osztályban kipróbálhatjuk 
magunkat. Azt viszont sajnálom, hogy az 
átigazolási időszak után kaptuk a lehető-
séget. Jó lett volna egy-két poszton erő-
síteni.

Kiss Attila csapatkapitány: – Nagyon 
örülök, hogy visszakerültünk, mert a me-
gye másodosztályú bajnokságában nyúj-
tott teljesítményünk alapján megérdemel-
tük ezt.

Kovács István szurkoló: – A megyei 
másodosztályban nyújtott teljesítmény 
alapján is megérdemeltük a visszajutást, 
hisz a megszerzett pontok is ezt igazolják. 

Antal Károly szurkoló: – Örülök, hogy 
visszakerültünk, de mivel nem sokkal a rajt 
előtt döntöttek, nem tudtunk erősíteni. 

Labdarúgás

Újra a megye első osztályában
–Vélemények az örömteli fordulatról

Győzelemmel kezdtek 
a megye első osztályában

Ácsi Kinicsi SC – Zoltek SE �-4 (2-1)
Ács: Máthé (Dobai) – Kovarek (Halász), 

Rusznyák, Kiss, Vörös, Németh B., Kele-
men (Palakovics), Császár (Somogyi), Tóth, 
Kóródi (Lami), Török. Játékos-edző: Karvaj 
Imre. Jók: Rusznyák, Kiss, Tóth (a mezőny 
legjobbja)

Az első 15 perc enyhe Zoltek-fölényt ho-
zott, a Kinizsi a pontatlan passzaival sorra 
eladta a labdát. Majd a hazaiak percei kö-
vetkeztek, amikor Tóth a védőjét becsapva 
a hosszú sarokba lőtt, 1-0. A ��. percben 
a jó formában lévő Tóth, ismét szép cselek 
után, biztosan talált a vendégek hálójába, 
2-0. Két perc múlva a Zoltek a vendégek 
hibáját kihasználva szépíteni tudott, Urbán 
révén, 2-1. A második félidő egy vendég-
góllal kezdődött, amelyet szintén Urbán 
juttatott a hálóba, 2-2. A 60. percben pedig 
át is vették a vezetést, amikor egy eladott 
labdával Schmidt indult meg, és a hazai 
kapuba helyezett, 2-�. A 6�. percben Tóth 
egyenlített, �-�. A �0. percben ismét a 
Zoltek jutott vezetéshez, Varganák köszön-
hetően, �-4 és ezzel el is lőtték a puska-
porukat. A ��. percben Halász egyenlített, 
4-4, majd a ��. percben Török beállította a 
végeredményt, �-4.

KARVAJ IMRE: – Kétgólos vezetés után 
könnyelművé vált a csapatunk, végül na-

gyon meg kellett küzdeni az első megyei 
első osztályú győzelemért. Gratulálok a 
csapatnak. 

Ifi : Ács – Zoltek 4-1, gól: Mészáros 2, 
Kelemen, Domján

Megérdemelt vendéggyőzelem
Ácsi Kinizsi SC – Esztergomi SC

1-� (0-2)
Ács: Dobai – Kovarek, Rusznyák, Kiss, 

Vörös, Németh B. (Kelemen), Császár 
(Lami), Tóth, Kóródi, Török (Mészáros), Ha-
lász (Ódor). Játékos-edző: Karvaj Imre. 
Jó: Rusznyák

Már a 9. percben megszerezte a vezetést 
az Esztergom, Szedlacsek révén, 0-1. A 42. 
percben Dobai elhúzta a kapura törő csa-
tár lábát, amiért büntető járt. A 11-est biz-
tosan értékesítette Jánosi, 0-2. A második 
félidőben is a vendégek játszottak fölény-
ben, a hazaiaknál hiányzott az önbizalom, 
a játékkép alapján. A �2. percben azonban 
a becsület gólt az ácsiaknak megszerezte 
Kóródi, 1-2, de egyenlíteni már nem tud-
tak, sőt, a 90. percben szabadrúgásból 
újabb gólt szereztek a vendégek, Dérinek 
köszönhetően, 1-�. 

KARVAJ IMRE: – A jobb erőkből álló Esz-
tergom megérdemelten nyert, mi pedig a 
kínálkozó lehetőségeinket is kihagytuk. 

Ifi : Ács – Esztergom 2-1, gól: Kelemen, 
Végh

Igazságos döntetlen
Ácsi Kinizsi SC – Ete SE �-� (2-1)

Ács: Dobai – Vörös, Rusznyák, Kiss, Ko-
varek, Németh B. (Palakovics), Császár (Ha-
lász), Tóth, Skuba (Kelemen), Kóródi, Lami 
(Török). Játékos-edző: Karvaj Imre. Jók: 
az egész csapat, illetve Tóth és Rusznyák a 
mezőny legjobbjai

A 2. percben szabadrúgáshoz jutottak 
a vendégek, a kapufáról kivágódott labdát 
Süvegh értékesítette, 0-1. Nagy erőkkel 
támadott ezután a Kinizsi és ennek meg 
is lett az eredménye, a ��. percben Tóth 
szabadrúgása vágódott a hosszú sarokba, 
1-1. A 44. percben Vörös feleslegesen fel-
vágta az ellenfél csatárát, a megítélt 11-est 
Nagy fölérúgta. A 46. percben Németh B. 
beadást Tóth védhetetlenül vágta a háló-
ba, 2-1. A második félidő �1. percében 
Kóródit kiállították és ez megzavarta a csa-
patot. Előbb az �9., majd a 6�. percben 
gólt szereztek az eteiek, így 2-�-ra alakult 
az állás. A hazaiak nagy erőket mozgattak 
meg az egyenlítés érdekében és ez sikerült 
is, a �6. percben a jó formában lévő Tóth a 
védőket kicselezve továbbított a hálóba, �-
�. A ��. percben az etei kapus a 16-oson 
belül fellökte Tóthot, a játékvezető azonban 
nem ítélt büntetőt. 

Karvaj Imre: – Az ácsi szív ismét pontot 
hozott a csapatnak, megérdemelten.

Hoczek József 
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Labdarúgás
A bajnoki fordulók szeptember–októ-

beri  párosítása: szeptember 20. ifi : 14 
óra, felnőtt: 16 óra: Tokod SE – Ácsi Kinizsi 
SC, szeptember 27. ifi : 14 óra, felnőtt: 16 
óra: Ácsi Kinizsi SC – Tardos SC, október 
4. ifi : 13.30, felnőtt: 15.30: Ácsi Kinizsi SC 
– Oroszlány SZE, október 11. ifi : 13 óra, 
felnőtt: 15 óra: Komáromi VSE – Ácsi Kini-
zsi SC, október 18. ifi : 12.30, felnőtt: 14.30: 
Ácsi Kinizsi SC – Kecskéd KSK, október 
25. ifi : 12, felnőtt: 14 óra Tát SE – Ácsi Ki-
nizsi SC.

Férfi  kézilabda NB II.
Észak-Nyugat
2009/2010. ősz

Szep tember 19., szombat: SZESE-
Győr–Ácsi Kinizsi SE 18 óra és 16 óra; 
szeptember 26., szombat: Georgikon 
DSE–Ácsi Kinizsi SE 18 óra és 16 óra; 
október 3., szombat: Ácsi Kinizsi SE–
Bakonyerdő-Elmax VSE  18 óra és 16 
óra; október 10., szombat: Ácsi Kinizsi 
SE–Nagykanizsai Izzó SE 18 óra és 16 
óra; október 17., szombat: UNITRANS-
COOP Győrújbarát KSE–Ácsi Kinizsi SE 
16 óra és 18 óra; október 24., szom-
bat: Ácsi Kinizsi SE–Veszprémi Egye-
tem SE 18 óra és 16 óra; november 7., 
szombat: Ácsi Kinizsi SE–Szombathelyi 
Egyetem SE 18 óra és 16 óra; novem-
ber 14., szombat: Várpalotai BSK–Ácsi 
Kinizsi SE 18 óra és 16 óra; november 
21., szombat: Ácsi Kinizsi SE–Komáro-
mi AC 18 óra és 16 óra; november 29., 
vasárnap: Tapolca VSE–Ácsi Kinizsi SE 
18 óra és16 óra.

LEADER sportnap 
Csépen 
– kiváló ácsi szerepléssel

Nagyszabású sportnapot rendez-
tek Csépen a közelmúltban, ahol több 
sportágban is részt vettek az ácsiak. 

A labdarúgásban az első helyet sze-
rezték meg. A csapat tagjai: Boráros 
Róbert, Zsidi Zoltán, Zsidi Róbert, Ko-
varek István, Császár Ernő, Halász Nor-
bert és Tóth András.

ASZTALITENISZ: 1. Barassó Máté, 2. 
Varga Norbert, Fehér András. 

TENISZ: 1. Papp Gábor. 
SAKK: 6. Nyéki Bence, 8. Szőnyi La-

jos, Szalai Krisztián. 

Ácsi Kinizsi SC – Szentgotthárdi KK 
29-2� (9-10)

Ács: HORVÁTH G. – PAPP (11), BÁRDO-
SI (8), PÉK, Takács, Németh A. (3), Bálint 
(3). Csere: Hérics (kapus), Kiss (2), SOMO-
GYI (2), Janes, Süveg, Csuka, Józsa. Játé-
kos-edző: Bárdosi István 

Kiállítás: 4 p., ill. 12 p., Hétméteresek: 
3/3, ill. 4/3. Az eredmény alakulása: 5. p.: 
2-2, 10. p.: 4-4, 15. p.: 5-5, 25. p.: 5-8, 25. 
p.: 7-10, 35. p.: 13-12, 40. p.: 14-16, 45. p.: 
17-17, 50. p.: 21-18, 55. p.: 25-20 

Jó negyedóráig fej-fej mellett haladtak a 
csapatok, az új bajnoki év nyitányán. Majd 
a hazaiak többször pontatlanul, előkészü-
letlenül dobták el a labdát, míg a vendégek 
sorra eredményesek voltak, így két-három 

gólos előnyre tettek szert. A szünet ellőtti 
hajrában a Kinizsinek sikerült faragni hátrá-
nyából és csak egy gólra zsugorodott a ven-
dégek előnye. A térfélcsere után is változa-
tos, jó játékkal rukkolt elő mindkét alakulat 
és felváltva estek a gólok. Hol az egyik, hol 
a másik csapat vezetett, de miután Bárdo-
si edző időt kért, a csapat teljesen magá-
ra talált. Mind védekezésben, mind táma-
dásban felülkerekedtek ellenfelükön és a 
végjátékban már szórakoztató, jó játékkal 
magabiztos vezetéshez jutottak, az ellenfél 
már csak futott az eredmény után.

Bárdosi István: – A második félidőben 
feljavult a támadójátékunk az újonnan be-
állt embereknek köszönhetően és sikerült 
megfordítani az eredményt. A védekezés-
sel is elégedett vagyok. N. L. Zs.

Jó rajt a kézilabdásoknál


