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1956. október 23-a, kedd langyos őszi 
nap volt. Történelmet írt ez a nap Magyar-
országon és beíródott a világtörténelem-
be is. 2009. október 23-a, péntek Ács, Fő 
utcai Emlékpark. Szép, csendes őszi idő. 
Nagyon sok helyi eljött.

– Október 23-a, nemzeti ünnep. Egy or-
szág ünnepe. A nap cselekvő részesei kö-
zül sokan itt vannak még közöttünk. Apák, 
anyák, nagyapák, nagyanyák. Talán ebből 
is ered, hogy október 23-a ünneplését az 
előző években tétovaság, egyfajta zavar 
lengte körül. Mintha nem tudnánk, hogyan 

ünnepeljünk. Mintha nem mernénk bízni a 
másikban, gyanúsnak találnánk megren-
dültségét, mintha képtelenek lennénk a 
felszabadult, egységes ünneplésre a sza-
badság és egység ünnepén. Talán ez meg-
változik, ezért is van szükség az ilyesfajta 
megemlékezésre, ahol a fiatalok emlékez-
nek eleinkre – mondta felvezető beszé-
dében Németh Gyula, a művelődési ház 
és könyvtár igazgatója – és következett a 
Jókai Mór Általános Iskola ünnepi műsora, 
ami lenyűgöző volt.

(Folytatás a 3. oldalon)

Történelmet írt 1956. október 23-a

Képviselők, intézményvezetők, civil szervezetek, társadalmi szervek vezetői is 
részt vettek az ünnepségen. A kis képen Csányi Józsefné és dr. Malomsoki István

Gyertyák, mécsesek gyúltak a temetőkben 
November első hétvégéje Mindenszentek és Halottak napja. 

Ezeken a napokon megsokszorozódik a temetőkbe látogatók 
száma. Azok is eljönnek, akiket messzire sodort az élet attól a 
helytől, ahol szeretteik örök álmukat alusszák. Szebbnél szebb 
színes virágok pompáznak a sírokon és a gyertyák, mécsesek 
lángja ad valami különleges hangulatot, varázsolja misztikussá 
a sírhelyek környékét. 

Megállunk a temető kapujában és azt mondjuk, de szép ez a 
látvány... Mindenkinek van halottja. Rájuk emlékezik a rohanó 
világban mindennapjait élő gyermek, anya, unoka, nagyszülő, 
közeli és távoli rokon ezekben a napokban (is). A Mindenszen-
tek és a Halottak napja fontos nap az életünkben. Megállunk 
egy pillanatra, kizárjuk a külvilágot. Csak mi vagyunk és ŐK, 
akik már nem válaszolhatnak kérdéseinkre, akik a legfonto-
sabbak voltak, amíg köztünk éltek. Nagy űrt hagytak maguk 
után... November elsején és másodikán gyertyát gyújtottunk 
és az imbolygó fényekben kedves, szeretett arcuk úgy jelent 
meg előttünk, ahogy emlékezetünkben mindig is éltek és élnek 
mindörökké. 

A kiállított képek 
Vass Gyuláról vallanak 
– a tolószékből is 
szép lehet a világ...

Nemzeti ünnepünk előestéjén, október 
22-én nyílt meg a Bartók Béla Művelődé-
si Ház Sméja Galériájában a lábatlani Vass 
Gyula „Hatások” című festménykiállítása. 

A tárlatot Szabó Ildikó, a lábatlani Geren-
day Ház igazgatója nyitotta meg és utalt 
arra, hogy a festő miért fordult a természet 
felé, miért kezdte másképp nézni a környe-
zetét és hogyan fedezte fel maga körül a 
szépséget, amikor úgy érezte, hogy kiszol-
gáltatottá válik. 

– Egy történetet szeretnék elmesélni a 
lábatlani fiúról, aki szülei nagy örömére 
egészségesen született 1969-ben – kezd-
te mondókáját a kiállítás megnyitón a szép 
számban megjelenő közönségnek, majd így 
folytatta: – A fiúcska szépen cseperedett, 
kijárta az óvodát, majd az általános iskolát. 
Sokat rajzolgatott, festegetett, majd kétke-
zi munkásként dolgozott egészen 2003-ig, 
amikor is egy munkahelyi baleset folytán 
mindkét lába lebénult. Választania kellett, 
mit kezdjen így az életével. Elvesszen a 
kiszolgáltatottság és a tehetetlenség ér-
zésében, vagy elkezdi más szemmel, más 
emberként nézni a világot. 

Vass Gyula úgy döntött, hogy a termé-
szet felé fordul. 

(Folytatás az 5. oldalon)
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Ács Város Képviselő-testülete a soron 
következő, 2009. október 29-én megtartott 
ülésén az alábbiakról tárgyalt.

Traktorvásárlás
Ács Város Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete jóváhagyta egy MTD Platínium 
25/1054 típusú fűnyíró traktor és egy MTD 
típusú gyepszellőztető megvásárlását. Az 
önkormányzati tulajdont képező eszközt 
térítésmentesen átadja a Kinizsi Sport-
egyesület részére. 

Helyi Építési Szabályzat módosítása
Módosításra került a Helyi Építési Sza-

bályzat, továbbá a város településszerke-
zeti terve is, mely módosítások a telepü-
lés külterületi részeit érintő változásokat 
tartalmaznak. A hatályos rendezési terv 
– ügyfélfogadási időben – megtekinthető 
a polgármesteri hivatalban. Testületi dön-
tés született az ácsi Duna-parti területren-
dezési lehetőségének, valamint a Fő utca, 
Dózsa Gy. és Petőfi utcai kereszteződésnél 
körforgalom kiépítési lehetőségének vizs-
gálatára.  

III. negyedéves beszámoló
Ács Város Önkormányzat gazdálkodá-

sának III. negyedévi beszámolójának tár-
gyalása során megállapítást nyert, hogy az 
önkormányzat bevételei 1.144.503 e Ft-ra, 
kiadásai 1.082.962 e Ft-ra teljesültek. A 
bevételek jól alakultak, melyet befolyásol-
tak a helyi adók időarányon túli bevételei. 
Jól alakult az iparűzési adó mellett a gép-
járműadó is. A kiadásoknál a személyi jut-
tatás és járulékok alakulása időarányos, 
viszont a dologi kiadások magasak.  Né-
hány intézmény túllépte költségvetését, de 
voltak előre nem látható kiadások, melyek 
magyarázzák a túllépés okát. A testület 
döntése alapján az intézményvezetőknek 
számot kell adniuk a költségvetésük dologi 
kiadásainak túllépéséről.

Sok rendezvény – kevés látogató
A Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár 

és Városi Sportcsarnok évi beszámolása-
kor elhangzott, hogy a művelődési ház az 
idén sok, változatos programot szervezett 
és többféle rendezvénynek adott teret. Az 
intézmény egyre jobban kihasznált. Saj-
nos – a megfelelő meghirdetés ellenére is 
– nem mindegyik rendezvényt tisztelik meg 
jelenlétükkel a lakosok kellő számban. Az 
énekkar létszáma belső konfliktusok miatt 
lecsökkent, itt a problémák megoldására 
van szükség.  A Városi Sportcsarnokot is-
kolán kívüli időszakban legtöbbet az Ácsi 
Kinizsi Sportegyesület szakosztályai hasz-
nálják. A sportcsarnok folyamatos belső 
felújítása szükséges.

Mezőőri őrszolgálat a településen
A képviselő-testületnek adott tájékoz-

tatásuk során munkájukat hasznosnak 
nyilvánították, bár előfordulnak néha a föl-
deken fa- és termény-eltulajdonítások, de 

mindenütt nem tudnak ott lenni. Ha a szol-
gálat nem működne, az elkövetett cselek-
mények száma megsokszorozódna. Egyes 
történések a mezőőröket sokszor éjjel és 
hétvégeken is a területükre szólítják. Az 
őrszolgálat egyik finanszírozási oldala a 
mezőőri járulék, melyet többnyire az év 
végi terményleadáskor szoktak megfizetni 
a gazdák. Sajnos a befizetés nem minden-
ki részéről történik meg. A földtulajdono-
sok, -bérlők által be nem fizetett mezőőri 
járulékot kénytelen a polgármesteri hiva-
tal behajtással beszedni. A 2009. évi be-
vallások alapján kivetett járulék összege: 
3.867.000,- Ft. A befizetett járulék össze-
ge: 1.860.000,- Ft. A be nem fizetett járulék 
összege: 2.007.000,- Ft. A mezei őrszolgá-
latot az állam 50.000,- Ft/fő/hó összeggel 
támogatja 2009. év II. félévétől. A szolgá-
lat kiadásai 2008. évben: 6.691.000,- Ft, a 
2009. év III. negyedévig: 4.669.000,- Ft.

Kérjük a helyi gazdákat, hogy tulajdonuk 
megóvása érdekében informálják a szolgá-
latot a tudomásukra jutott tényekről a haté-
kony felderítés és megelőzés érdekében.

„Ácsi Hírek” – Helyi televízió
A helyi médiák beszámolása során – az 

év elejétől új felelős szerkesztő által készí-
tett – „Ácsi Hírek” havilap tartalmilag és 
formailag is megfelelőnek minősült. Prob-
léma a terjesztés során merült fel. Nem 
mindegyik településrészen működik jól a 
terjesztést végző utcafelelősi hálózat, mi-
vel nem mindenütt kapják meg a lakosok 

időben az újságot. A Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottság javaslata alapján felmerült 
az egy személy által végzett – felelősségre 
vonható – terjesztési mód. 

A helyi televízió stúdióhelyisége kicsi, 
a felszerelések bővítése, korszerűsítése 
szükséges. A hangfelvételek sugárzása 
után az előadóművészek és a hangfelvé-
tel-előállítók részére is kell jogdíjat fizetni. 
Ezen díj visszamenőlegesen is kiszámlá-
zásra került, mely tetemes összeg. Cél-
szerű lenne híradó, riportok készítése, a 
rendezvényekből vágott anyagok leadása. 
Mindezek megvalósítása nagyobb létszá-
mot igényel, megfelelő pályázati forrásra, 
valamint a következő évi költségvetésben 
nagyobb összeg elkülönítésére van szük-
ség. A téma tárgyalására novemberben 
visszatér a testület.

Polgármesteri hivatal szervercseréje
A polgármesteri hivatalban 2002. év-

ben került kiépítésre a jelenleg is üzemelő 
Server-client alapú számítógépes hálózat. 
Jelenleg a hivatali munkaállomás zavar-
talan működése a szerver számítógéptől 
függ, amely már elavult és mindennaposak 
az üzemzavarok, továbbá leterhelt, mivel 
2002. óta a hálózatosan üzemelő számí-
tógépek száma a háromszorosára növe-
kedett. A képviselő-testület az előző évi 
pénzmaradvány terhére a bekért árajánla-
tok alapján 1.342.700,- Ft értékben korsze-
rű szerver vásárlásáról határozott.

Dr. Malomsoki István jegyző

ÖNKORMÁNYZATI  HÍRADÓ

PÁ L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S
Az „Ács Fejlődéséért” Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet közép- vagy felső-

fokú oktatásban résztvevő, hátrányos helyzetű ácsi tanulók támogatására az alábbiak 
szerint:

A pályázat feltételei: – a pályázó diák ácsi lakos legyen, – a 2009/2010-es tanévre 
érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezzen, – iskolalátogatási bizonyítvány benyújtá-
sa, – a család kereső tagjainak jövedelemigazolását mellékelni kell.

A pályázat elbírálásának szempontja: – A jövedelemigazolás alapján a leghátrá-
nyosabb helyzetű tanulók nyernek tanulmányi támogatást.

A pályázatot a polgármesteri hivatal titkárságára kell benyújtani. A benyújtás határ-
ideje: 2009. december 5. A pályázatok elbírálása: 2009. december 11.

Csányi Józsefné „Ács Fejlődéséért” Alapítvány Kuratóriumának elnöke

M  E  G  H  Í  V  Ó
Ács Város Önkormányzatának soron következő ülését 2009. november 26-án (csü-

törtökön) 15  órára összehívom.
Az ülés helye: Városháza nagyterem
Napirendi pontok: 1. Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb ese-

ményekről, intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
2. Az elektronikusan végezhető közigazgatási hatósági eljárási cselekményekről szóló 
21/2005. (X. 27.) sz. rendelet módosítása. 3. Beszámoló a Szociális Alapszolgáltató 
Központ 2009. évi működéséről. 4. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési irányelve. 
5. A vagyonkataszter felülvizsgálatának tárgyalása. 6. Az önkormányzat által támoga-
tott önszerveződő közösségek, civil szervezetek tájékoztatói. 7. Iratkezelési Szabály-
zat elfogadása. 8. Egyebek – CBA áruház bekötő útjának közvilágítása kiépítésének 
költségei – Árpád 2. szám alatt lévő utcai önkormányzati bérlakások (2/A, 2/B, 2/C, 
2/D) életveszélyessé vált belső áramellátásának teljes cseréje – Gyár utcai önkormány-
zati bérlakások (51/A és 51/B) áramellátásának biztosítása érdekében mindkét lakás 
önálló, szabványos mérőhelyének kialakítása. Csöbönyei Imre polgármester 
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(Folytatás az 1. oldalról)
Dramaturgiájában és rendezésében is ki-

fogástalan előadásban elevenedtek meg a 
forradalom eseményei, a legfontosabb pilla-
natai, történései. Az a múltidézés, amelyet a 
forradalmárok megálmodtak, és ami tizenhá-
rom nap alatt szilánkjaira hullott szét. A jókais 
diákoknak sikerült hangulatában visszaadni 
mindazt, ami azokban a napokban az örö-
met, a szabadságot, majd az elkeseredést és 
a csalódást hozta meg a magyar népnek. 

Csányi Józsefné:  
„Nekünk, a szabadsággal 
élőknek méltónak kell 
lennünk ennyi áldozatra”

Csányi Józsefné, Ács 
város alpolgármestere 
mondott ünnepi beszé-
det, aki a többi között 
kiemelte: – Egy ember-
öltő választ el bennünket 
1956-tól. A múltidézés-
ben segítenek bennün-
ket az ’56 túlélői, azok 
a tiszteletreméltó, idős 

emberek, akik még itt vannak közöttünk és 
egykori szemtanúként beszélhetnek a for-
radalomról. Amikor október 23-án az egye-
temisták Pesten az utcán vonultak, nagyon 
gyorsan kiderült, hogy a rendszer, amelyet 
a hazugság és az erőszak tartott össze, a 
szabadság és a bátorság előtt kártyavár-
ként omlik össze. Az egész országot a sza-
badság levegője járta át. Lapok alakultak, 
civil szervezetek jöttek létre és a pártok is 
újrakezdhették demokratikus működésü-
ket. Néhány nap leforgása alatt hétköz-
napi emberekből, gyári munkásokból és 
földművelőkből, egyetemistákból hirtelen 
forradalmárok, mártírok, hősök lettek, akik 
felismerték a saját történelmi szerepüket és 
a nemzet szabadságáért fogtak fegyvert. 

Az ’56-os eseményekkel kapcsolatban 

az ünnepi szónok így emlékeztetett: – Az 
’56-os események nemcsak Budapesten 
zajlottak, hanem kiterjedtek vidékre is. 
Ácson is megalakult a Munkás Tanács, a 
tanácsházáról kiszórták és elégették a be-
szolgáltatási, a kulák és egyéb adóíveket, 
ledöntötték a szovjet emlékművet. Nekünk, 
a szabadsággal élőknek méltónak kell len-
nünk ennyi áldozatra. Nemcsak úgy, hogy 
megőrizzük emléküket, hogy még közvet-
ve sem igazoljuk gyilkosaikat, hanem úgy, 
hogy mi magunk is megtegyünk minden 
tőlünk telhetőt a kivívott szabadságért, az 
országért. Majd így folytatta: – Évfordulót 
ünneplünk ma, de nemcsak 1956-ra emlé-
kezünk. Húsz évvel ezelőtt, 1989. október 
23-án kiáltották ki a Magyar Köztársaságot. 
Az én generációm és az utánunk felnövekvő 
nemzedék a rendszerváltozással, a demok-
ratikus átalakulással, a véleménynyilvánítás 
szabadságával, lakóhelyünkön az önkor-
mányzatisággal óriási esélyt és lehetőséget 
kapott, hogy maga alakítsa sorsát. Termé-
szetesen vannak nehézségek, nem igazán 
optimálisak jelenleg a gazdasági körülmé-
nyek, de összefogással, felelősségteljes 
gondolkodással és tenniakarással biztosan 
legyőzhetőek ezek a nehézségek. 

Csányi Józsefné így fejezte be ünne-
pi beszédét: – Fejet kell hajtanunk azok 
előtt, akik fegyverrel harcoltak a világ egyik 
legerősebb hadserege ellen. Gondoljunk 
megbecsüléssel azokra, akik szervezés-
ben, a különböző tanácsokban küzdöttek 
a szabadságért. Fejet kell hajtanunk azok 
előtt, akik évekig börtönökben sínylődtek, 
vagy ártatlanul haltak meg. 

Emlékezzünk tisztelettel Ács szülöttére, 
Herceg Lajos teológushallgatóra, akit se-
gítségnyújtás közben ért a halálos löve-
dék Pesten, s akinek emlékét ez a kopjafa 
és emlékmű őrzi. A beszéd után a város-
vezető, az önkormányzati intézmények, 
civil és társadalmi szervezetek helyezték 
el a megemlékezés koszorúit a hősi em-
lékműnél. 

N. Lakics Zs.

Történelmet írt 1956. október 23-a

A nyolcadik osztályosok múltidéző előadása telitalálat volt

Magyarország kísérletet 
tett egy jobb, igazságosabb 
rend kialakítására

Az Ács Városért Társaság október 22-én 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
tiszteletére megemlékezést tartott a Bartók 
Béla Művelődési Ház főbejáratánál elhe-
lyezett emléktáblánál, amelyet 2006-ban, 
a forradalom és szabadságharc ötvenedik 
évfordulójára állított örök emlékül az Ács 
Városért Társaság és az Ácsi  Kossuth La-
jos Asztaltársaság. 

A megemlékezésen részt vett dr. Petraso-
vits Anna, az Ács Városért Társaság elnöke, 
Nagy Irén, a Kossuth Lajos Asztaltársaság 
elnöke és Varga Imre plébános is. Ünne-
pi beszédet mondott Szűcs Béla Albertné, 
aki maga is részese volt az 1956-os forra-
dalomnak és az azt követő megtorlásnak.  

Emlékeztette a résztvevőket egyebek mel-
lett arra is, hogy 1956 őszének tizenhárom 
napja alatt Magyarország kísérletet tett egy 
jobb, igazságosabb rend kialakítására. So-
kan és más-más politikai törekvéssel vettek 
részt a forradalomban, de valamennyien az 
ország függetlenségének helyreállításá-
ra, az idegen elnyomás megszüntetésére, 
a diktatúra, a törvénytelenségek felszá-
molására, a demokrácia érvényesítésére 
törekedtek. E törekvések azonban nem 
valósulhattak meg. A nyugati megalkuvó 
politika következtében, mindenekelőtt a 
Szovjetunióban döntötték el hazánk sorsát. 
A forradalom és szabadságharc leverését a 
magyar történelemben szinte példa nélküli 
megtorlás követte – emelte ki beszédében 
Szűcs Béla Albertné, majd a vérzivataros 
időszakkal kapcsolatosan még hozzátette: 
– Több, mint ötezren vesztették életüket a 
harcokban, közel ötszázan fejezték be éle-
tüket börtönökben, akasztófán, és mintegy 
kétszázezren hagyták el az országot, hogy 
idegenben találjanak szabadságra, egy 
másik új hazára. 

Az ünnepi beszéd után a kastély bejára-
tánál gyertyát gyújtottak, koszorút helyez-
tek el, és néma, egyperces főhajtással em-
lékeztek az 1956-os tragikus eseményekre, 
elesett bajtársakra, minden magyarra, akik 
azoknak a sötét napoknak a résztvevői vol-
tak. 

Szűcs Béla Albertné
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Szembenézve 
a természetes elmúlással
November 2., Halottak napja

Az ember mindenhez csak emberként vi-
szonyul. Mindenki fél a haláltól, hiszen az 
életre lettünk teremtve, az élet dukál ne-
künk. Isten életet adott nekünk, és termé-
szetes a halál első szinten való elutasítása.
Mindenki a saját életvitele szerinti helyeken 
keresi a válaszokat, és ezért talál minden-
féle reinkarnációs, spiritiszta utakat, amik 
valójában kerülőutak. Ha az ember eljut 
saját életének kérdéseihez, akkor a halállal 
is szembe kell néznie. A keresztény em-
bernek természetfeletti életcélja van, és ez 
vonatkozik a halálról való gondolkodására 
is. Ha ezt elkeni, nem foglalkozik vele, az 
ráül az egész életére, a párkapcsolatára, 
saját magával való kapcsolatára is. Így 
nem lesz az élete egyszeri, értékes, ál-
dozatként elfogadható és továbbadható. 
Nem szabad a gondolkodó kereszténynek 
abba a hibába esni, hogy először racionáli-
san mindent összerakok, és az egésznek a 
végén ott lesz a hit. A hit nem zárja ki, sőt, 
feltételezi az értelmes gondolkodást, de hit 
nélkül csak filozófálni lehet Istenről. Egy 
kölcsönvett példát mondanék: egy fiatal-
ember évekig nem találkozott a szüleivel, 
és amikor leszáll a repülőről és körülnéz a 
váróteremben, rögtön meglátja: „ő az én 
édesanyám, ő az én édesapám.” Ráismer 
a szüleire, és ők is rögtön felismerik, bár 
sokat változott. Ehhez a felismeréshez 
hasonlít a hit. Ráismerünk a jóságos, te-
remtő Istenre, és viszonozzuk a szeretetét.
Az örök életben azzal leszünk együtt, aki 
szeret minket, és azokkal leszünk együtt, 
akiket szeretünk. Megunhatatlan bodog-
ságban lesz részünk.

Bensőséges, szép megemlékezést kívá-
nok az Ácsi Hírek olvasóinak. Őrizzük te-
metőink sokatmondó áhitatos csendjét, és 
mondjunk el egy-egy imát elhunyt szeret-
teinkért! Varga Imre plébános

A protestantizmus számára október vége 
nem csupán a halottakra való emlékezést je-
lenti, hanem a megújulásra való odafigyelést 
is. Sőt, elsősorban az. Október 31-én szögez-
te ki Luther Márton 95 tételét a wittenbergi vár-
templom kapujára, amellyel robbanásszerűen 
elindult a keresztyén egyház megújítása.

 Ebben az időszakban évről évre ünnepi 
istentiszteletek, egyházi alkalmak emlé-
keztetnek és serkentenek minket a nagy 
igazságra: az egyháznak mindig meg kell 
újulnia! Gyülekezetünkben idén egész hét-
re szóló sorozat állt össze a programokból. 

Október 25-én, vasárnap délután Szőnybe 
voltunk hivatalosak. Itt az egyházmegye 
beosztása szerint a komáromi, naszályi, 
szőnyi és ácsi gyülekezetek közös ünnepi 
istentiszteleten vettek részt. Minden gyüle-
kezet hozzáadta ehhez a maga szolgálatát: 
a szőnyiek a helyszínt és az ünnepi műsor 
egy részét (szólóének, szavalat) adták, a ko-
máromi énekkar és a hittanosok szavalata a 
másik részt ölelte fel. A naszályi gyülekezet 
lelkipásztora a liturgiában működött közre, 
az ácsi lelkipásztor pedig igehirdetéssel 
szolgált. Néhány éves, de nagyon bevált 
gyakorlat ez, hogy a szomszédos gyüleke-
zetek találkoznak, és közösen ünnepelnek.

 Október 28-án a temetőben Herczeg La-
jos 1956-os mártír teológiai hallgató sírjánál 
emlékeztünk meg a család, a gyülekezet, a 
város érdeklődő tagjaival közösen. Rá, és 
rajta keresztül a történelmi időkre figyel-
tünk. Legfőképpen azonban Istenre, akinek 
igéje Abija király rövid, de áldott uralkodása 
kapcsán arra figyelmeztetett, hogy Isten-
nek nem kell sok idő, hosszú történelmi kor, 
hogy munkáját elvégezze. A forradalom né-
hány napja, egy huszonéves ifjú élete ép-
pen úgy elégséges sorsfordító dolgokra, 
mint ahogyan elég volt Jézus Krisztus földi 
históriában elenyésző, alig harminc földi 
éve – amiből a szolgálata csak két-három 
év volt –, hogy a világot megváltsa. Az ige-
hallgatás, imádság, közös ének után elhe-
lyeztük a síron a gyülekezet koszorúját.

 Október 31-én délelőtt a császári temp-
lomban tartottuk az egyházmegye közpon-
ti ünnepségét, amely a Kálvin-év jegyében 

zajlott. Bizonyára sokak előtt ismert, hogy 
idén ünnepeljük Kálvin János genfi refor-
mátor születésének 500. évfordulóját. Az ő 
tantételeit követjük mi, reformátusok, akiket 
ezért sokszor „kálvinistáknak” is neveznek. 
Az istentiszteleten Steinbach József püspök 
úr hirdette az igét, énekelt a császári férfikar, 
előadást tartott dr. Békési Sándor. A buda-
pesti teológia dékánja Kálvin kevéssé ismert 
arcáról: a poéta, a költő reformátorról be-
szélt. Écsi Gyöngyi hetényi lelkipásztor, elő-
adóművész reformáció korabeli népi zsol-
tárokat énekelt. Ezen az ünnepségen kapta 

meg gyülekezetünk azt az emlékplakettet is, 
amelyet Soós Szilárd mocsai lelkésztestvé-
rünk készített minden gyülekezet számára. 

 Délután az ácsi templomban tartott is-
tentiszteletet tette ünnepélyesebbé, hogy 
keresztelő is volt, és a gyülekezet énekkara 
énekelt. Utána a templom bejáratához el-
helyezett Kálvin-emléktábla előtt hajtottunk 
fejet, és néztünk Kálvinon, Isten eszközén 
keresztül magára az őt felhasználó Úrra. 
A gyülekezeti teremben erre az alkalomra 
Kálvin-kiállítást rendeztünk be. Itt a refor-
mátor életét és munkásságát képek, tab-
lók, könyvek, kiadványok mutatják be.

 November 1-jén délelőtti istentiszte-
letünk után szokás szerint megálltunk a 
templomudvarban, és a világháborús hő-
sök, valamint Herczeg Lajos emléktáblája 
előtt helyeztük el a megemlékezés virágait. 
Nemzeti imádságunknak, a Himnusznak 
hangjaival emlékeztünk gyülekezetünk 
azon halottaira, akik a történelem viharai-
ban, távol hazájuktól hunytak el. Délután, 
sötétedéskor a temetőben tartottunk Ha-
lottak napi istentiszteletet. Miután idén ez 
a nap vasárnapra esett, innen jött a gon-
dolat, hogy a szokásos esti alkalmunkat 
a temetőben tartsuk. Ez volt az első ilyen 
temetői istentisztelet, de hála Istennek, so-
kan eljöttek, és sokan csatlakoztak az ott 
éneklő, imádkozó gyülekezethez a temető-
látogatók közül is. Ez az alkalom sem csak 
az emlékezés  és a gyász jegyében telt, ha-
nem a feltámadás és az örök élet remény-
ségében tekintett mindenki az élő Istenre.

Gerecsei Zsolt ref. lelkipásztor

Reformációi hét a református gyülekezetben
„Mindenki szemei tereád vigyáznak…”

Köszönet az 1 %-ért
Az „Ács Fejlődéséért” Alapítvány Ku-

ratóriuma (2941 Ács, Gyár u. 23.) ezú-
ton köszöni mindazok támogatását, akik 
2007. évi személyi jövedelemadójuk 1 
%-ával, összesen 794.000,- Ft-tal tá-
mogatták 2008. évi céljaink megvalósí-
tását.

2008. évben az alapítvány útbaigazító 
információs táblákat vásárolt 555.800,- 
Ft értékben, 125.000,- Ft összeggel kö-
zép- és felsőfokú oktatásban résztvevő 
hátrányos helyzetű ácsi diákokat támo-
gatott, az előző évi tartalékösszegből 
pedig 79.539,- Ft-ot akadálymentesí-
tésre fordított. A tartalékban a kulturális, 
sport és szabadidős tevékenységre ter-
vezett összeggel együtt még 150.000,- 
Ft összeg rendelkezésre áll.

Kérjük felajánlásaikkal továbbra is tá-
mogassák alapítványunkat.

Adószámunk: 19149385-1-11
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A kiállított képek 
Vass Gyuláról vallanak 
– a tolószékből is szép 
lehet a világ...
(Folytatás az 1. oldalról)

Felfedezte maga körül a szépséget, a 
jóságot. Értelmet talált életének, ihletet 

kapott, előjött a mélyről régi szenvedélye, 
a rajzolás, festés. Öt éve, hogy ecsetet ra-
gadott, azóta számos egyéni és csoportos 
kiállításon mutatta be munkáit. Képeiből 
sugárzik a belső harmónia, az elfogadás 
és a természet szeretete. Vass Gyula így 
fogalmaz: – Szépnek látom a világot, s 
mivel ezt a belső szépséget a vászonra 
is próbálom átvinni, így talán a nézőben 
is tudatosul az üzenetem: az élet szép 
és élhető. A minket körülvevő természet 
percenként változó arca sok-sok csodát, 
színt és hangulatot rejt magában. Sze-
rencsés embernek vallom magam, mert 
megérintett a természet. A repertoárom-
ban természetesen a fő irányvonal a táj 
festészete, amit szeretnék tökéletességig 
fejleszteni. 

A festőnek visszatérő témái a Duna-part, 
az ártéri területek. A hamisítatlan dunai és 
távoli tájakat viszi vászonra, de varázsla-
tosak az őszi erdőről készült, sok színben 
pompázó alkotásai is. 

Vass Gyula festőművész

A pénzásási nyugdíjas klub tagjai 3 na-
pos kiránduláson vettek részt, az ország 
egyik legszebb vidékén. Október 8-án reg-
gel 6 órakor indult a busz az első állomás 
felé, a Mátrába, fel a Kékes-tetőre. Itt, fent 
a hegyen már készülődtek a téli síszezon-
ra. Utunk következő állomása Eger városa 
és a vár. Gabriella idegenvezetőnk nagy 
részletességgel mutatta be a város ne-
vezetességeit. Késő délután indultunk a 
szálláshelyünkre, Síkfőkútra. Majd a bősé-
ges vacsora után visszamentünk a Szép-
asszony-völgyébe. Az egri borokat kóstol-
gatva cigányzene mellett múlattuk az időt. 
Másnap reggel indultunk Szilvásváradra. 
Kisvasúttal mentünk, majd visszafelé sé-
tálva jöttünk le a Szalajka völgyén. Cso-
dáltuk a gyönyörü tájat, pisztrángokat. 
Kis pihenő után ismét tovább indultunk 

Lilafüred felé. Kis kitérővel megnéztük a 
parádfürdői kocsimúzeumot. A délutá-
ni órákban elfoglaltuk az újabb szállás-
helyünket Miskolctapolcán. Vacsora előtt 
az egész napos fáradságunkat a tapolcai 
barlangfürdőben frissítettük fel. Harmadik 
nap reggel ismét útra keltünk, a diósgyőri 
vár után, végső úticélunk felé, Aggtelek-
re. Egyórás sétát tettünk a barlangban, 
amely lenyűgözően szép volt. Késő dél-
után, élményekben gazdagon, kissé fá-
radtan indultunk haza. Az idő mindhárom 
nap kegyes volt hozzánk. Igazi, szép őszi 
kirándulóidő volt. Köszöntünket fejezzük 
ki a nyugdíjas klub vezetőinek, az Imhof 
házaspárnak a tökéletes szervezésért és 
a bőséges programokért. (Tanár úr, egy 
perc időt sem hagytál unatkozni.)

Lemmich házaspár 

Kirándulás az Északi-középhegységbe

Ács Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete Közszolgálati díjat 
adományozott dr. Fülesné Balogh Anita 
részére a településen végzett kiemelke-
dő közszolgálati munkájáért.

Dr. Fülesné Balogh Anita aljegyző 
1996. október 1. napjától dolgozik tele-
pülésünkön. 

Diplomáját 1996-ban szerezte az Állam-
igazgatási Főiskolán, majd 2000-ben köz-
igazgatási szakvizsgát is tett kiváló ered-
ménnyel, 2005-ben ECDL jogosítványt 
szerzett. Az önkormányzatunknál eltöltött 
13 év alatt pénzügyi és igazgatási felada-
tokat is ellátott aljegyzői kinevezése előtt, 
majd pedig a jegyzőváltás időszakában el-
látta a hivatal vezetői feladatait is.

Munkája során mindig igényes, pontos 
és alapos. A rábízott feladatokat önállóan, 
kellő körültekintéssel látja el. A településen 
kívüli személyekkel és szervezetekkel is jó 
kapcsolatot alakított ki és ápol. 

A hivatal vezetésének szakmai munkájá-
hoz komoly, megbízható hátteret biztosít, 
innovatív kezdeményezései pedig a köz-
szolgálati munka javítását, minőségi fej-
lesztését eredményezik.

Szakmai pályafutása és elért eredményei 
alapján e kitüntető díjat vehette át.

Közszolgálati díj
dr. Fülesné Balogh Anitának
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Október 30-án megható pillanatok része-
sei voltak az idősek klubjába betérők.

Szilfainé Papp Magdolna, a Tupperware 
tatabányai területi képviselője és kollégái 
„édes” meglepetéssel keresték fel az intéz-
ményt. Házilag készített, finomabbnál fino-
mabb süteményekkel leptek meg bennün-
ket, gondolva nemcsak a jelenlevőkre, de 
az otthonukat nehezen elhagyó azon idő-
sekre is, akikkel az intézmény kapcsolatban 
áll. Így mintegy 200 idős ember részesült 
azokból a sütikből, amelyekbe képviselőjük 
szerint: „picit a szívünket is belesütöttük”.

Megtudtuk azt is, hogy 3 nap alatt mintegy 
1500 idős emberhez jutottak el a „Nyiss ajtót 

a magányra!” jótékonysági akció keretén be-
lül. Az akciót ebben az évben indították elő-
ször útjára, bízva abban, hogy hagyományt 
teremtenek és más szervezetek is csatlakoz-
nak majd hozzájuk. Klubunkban nagy taps 
fogadta a süteményes dobozok mögül szin-
te ki sem látszó képviselőket, akik a sütemé-
nyek szervírozása után könnyes szemmel 
hallgatták Edeházi Antalné Juliska néni és 
Szűcs Józsefné Juci néni csodálatos verseit, 
és meghatódva vették át a hála virágait.

A finom sütemények fogyasztása közben 
receptek cseréltek gazdát és kicsit meg-
ismerhettük Magdikát és munkatársait is. 
Személyükben olyan nyitott, csupaszív em-
berekkel találkoztunk, akiknek egész lényét 
áthatja a szeretet, a melegség, a másokkal 
való együttérzés. A búcsú perceiben több-
ször is elhangzott: „jövőre újra találkozunk”.

Köszönjük az együtt töltött kellemes per-
ceket, a sok-sok sütit, de legjobban a szere-
tetet, amivel megajándékoztak bennünket!

Nagy Sándorné intézményvezető

„Nyiss ajtót a magányra!” 
„Süteménykommandó” Ácson

Finomabbnál finomabb édességek-
kel érkeztek a tatabányaiak az idősek 
klubjába

Október 22-én délelőtt tíz órára beszél-
tük meg a „randevút” a Virág utca 48-ban, 
ahol a 102 éves Zvezdovics Jánosné Ma-
rika néni él immár hat éve lányánál – a 
szintén özvegy – Végh Jánosné Erzsikénél 
a takaros kis házban és szemlátomást jól 
érzi ott magát. 

Nagyon örült Csányi Józsefnének, a vá-
ros alpolgármesterének és Kustán Ferenc-
né anyakönyvvezetőnek. Éppen ezen a 
napon töltötte be 102. életévét, aki Szabó 
Mária néven látta meg a napvilágot 1907. 
október 22-én. A szellemileg teljesen friss, 
szép arcú, kedves néninek – aki még most 
is szemüveg nélkül olvas – az volt ottjár-
tunkkor az egyetlen problémája, hogy né-
hány hónapja elvesztette a hallását, így 
nem igazán tudott kommunikálni a vendé-
gekkel. Meg is jegyezte: – Minden fájdal-
mat elviselnék, csak a Jóisten a halláso-
mat adná vissza. Mivel nagyon érdeklődő 
a külvilággal kapcsolatban, nehezen viseli, 
hogy nem hallja a körülötte elhangzotta-
kat. Hiányolta Csöbönyei Imre polgármes-
tert, aki a 100. és a 101. születésnapján is 
felköszöntötte. (Csöbönyei Imrét baleset 
érte, eltörte a lábát, ezért nem tudott a néni 
születésnapján résztvenni. Jobbulást kívá-
nunk neki.) Lánya, Erzsike nagy szeretettel 
gondoskodik róla és mindent megad, hogy 
idős napjait nyugodtságban, békében tölt-
hesse Marika néni. 

Négy lánya született, közülük már csak 

három él. Ica nevű lánya, asszonyne-
vén Pokornyi Károlyné Győrben lakik és 
az első unokával, Karesszal, aki most 55 
éves, éppen ő ajándékozta meg a Zvezdo-
vics házaspárt. Utána persze jöttek sorba 
az unokák, szám szerint kilenc, és van hu-
szonöt dédunokája és hat ükunokája. Bi-
zonyára nagyon sok élményt őriz szívében 

és bizonyára voltak nehéz időszakok is az 
életében. Sokat dolgozott a családjáért, 
amikor fiatal és erős volt. Most egy nagyon 
aranyos, madárcsontú, őszhajú néni éli 
mindennapjait – korához képest – jó fizikai 
állapotban és ami még fontos: szeretetben, 
békességben, és ez legyen még sokáig így. 
Boldog születésnapot, Marika néni!

A 102 éves Zvezdovics Jánosnét köszöntötték 

Örömmel fogadta a vendégségbe érkezőket Marika néni, akiktől szép ajándékot 
és virágot is kapott. Lánya, Erzsike pedig finom házi süteménnyel készült

Tisztelt 
Támogatóink! 

 
Az Ácsi Jókai Mór Általános Iskola 

Tanulóiért Alapítvány köszönetét fejezi 
ki mindazon jó szándékú segítőinek, 
akik a 2007. évi személyi jövedelem-
adójuk 1%-át alapítványunknak aján-
lották fel. 

Az így befolyt, és 2008. október  
8-án a számlánkra utalt 1.106.866 
forintot a kuratórium egyhangú hatá-
rozatával az alapító okiratban megha-
tározott célokra (nevelés és oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
az oktatás tárgyi feltételeinek a javí-
tása, egészség megőrzés, szociális 
tevékenység, családsegítés, sport) 
fordítottuk. 

Kérjük és köszönjük további segí-
tésüket, amivel jelentősen hozzájárul-
hatnak céljaink megvalósításához. 

Ács, 2009. október 28. 
Nagy Ferencné

a kuratórium elnöke

Cukorbetegek összejövetele
A cukorbetegek klubjának összejövetele november 17-én, kedden 15 órakor lesz a 

Bartók Béla Művelődési Házban. Minden klubtagot és érdeklődőt szeretettel várnak.
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A magyar nyelv éve és Kazinczy Ferenc 
születésének 250. évfordulója alkalmából 
rendezték meg Komáromban, a városhá-
za nagytermében október 28-án a nyelvi 
vetélkedőt a komáromi kistérség iskolái, 
illetve a révkomáromi (szlovák) alapisko-
lák részére. A komáromi Jókai Mór Városi 
Könyvtár gyermekrészlege által szervezett 
versenyen nyolc három fős csapat vett 
részt. A szakmai zsűriben György Károlyné 
Rabi Lenke könyvtárigazgató, Szombath 
Gáborné magyar szakos tanár, Tonomár 
István és Kántor Péter költők foglaltak he-
lyet. A rendezvény szervezője, Mikolasek 
Zsófia gyermekkönyvtáros elmondta: a ve-
télkedő összeállításakor szándékosan nem 
vettek anyanyelvi tankönyvet a kezükbe, 
sokkal inkább a magyar nyelv játékos és 
humoros sajátosságaira hagyatkoztak. Az 
anyanyelvi versenyen a harmadik helyen 
végzett az ácsi Jókai Mór Általános Iskola. 

A nyelvi vetélkedőn 
harmadik lett 
a Jókai-iskola csapata

Péter Szonja, Tóth Martin, Demmis-
sie Johannes sikeresen szerepeltek a 
vetélkedőn

Mint arról már beszámoltunk: a Vakom 
Zrt. rajzpályázatot hirdetett azoknak az ál-
talános iskolás tanulóknak, akik szeretnek 
rajzolni és azokat szívesen meg is mutatják. 
Nagyon sok szép pályamunka érkezett be 
és azok megtekinthetők voltak a Postaközi 
Coop üzletben. A legkedvesebb nyári 
élményekről készült rajzok, illusztrációk 
elbírálása a vásárlók leadott szavazatai 
alapján történtek, vagyis amelyik pályamű 
a legjobban tetszett a Coop üzletben vá-
sárló közönségnek arra természetesen a 
legtöbb voks érkezett. 

Október 16-án a Postaközi Coop üzlet-
ben került sor az ünnepélyes díjátadásra.  
A Vakom Zrt. elismerő oklevelet adományo-

zott Tóth Rékának a „Legkedvesebb nyári 
élményem” című rajzpályázaton elért első 
helyezésért, Burdi Dorinának és Brilich 
Evelinnek – ugyanannyi szavazat alapján –, 
akik  második helyezést értek el, és Vörös 
Katalinnak, a harmadik helyezettnek, ők 
a Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói. 
Horváth Zsuzsanna, a Jókai Mór Általá-
nos Iskola tanulója különdíjat vehetett át, 
mint az iskolájából legtöbb szavazatot 
megszerző tanuló.  a legtöbb szavazatot 
kapta. Az elismerő oklevél mellett  a díjazot-
tak vízhatlan túra hátizsákot, valamint ér-
tékes művészeti könyvet és kifestőt is kap-
tak, amelyet ünnepélyesen adott át Szita 
Tibor, a Vakom Zrt. kereskedelmi vezetője. 

A legkedvesebb nyári élményem 
- rajzpályázatok díjkiosztó ünnepsége

A díjazottak: Tóth Réka, Burdi Dorina, Brilich Evelin, Vörös Katalin, Horváth Zsuzsanna

Az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc 160. évfordulója alkalmából az 
aradi vértanúk emléknapján láthatta 
újra a közönség a Klapka című rockmu-
sicalt, amely egyben a darab „kőszínhá-
zi” premierje is volt. 

Másik Lehel és Vizeli Csaba Klapka című 
musicalje a nagysikerű nyári szabadtéri 
ősbemutató után október elején az ácsi 
sportcsarnokban kapott lehetőséget, 
hogy újra megelevenedjen a szabadság-
harc dicső tábornokának és a komáromi 
vár védőinek története.  A produkció stáb-
ja nagy örömmel fogadta Németh Gyula, 
az ácsi művelődési ház és a sportcsarnok 
vezetőjének meghívását, hogy a tavalyi 
évhez hasonlóan ismét közös produkció-
val lépjenek közönség elé október 6-án. 
Ki ne emlékezne az elmúlt évre, amikor 
Varga Miklóssal és a Kormorán együttes-
sel ünnepelte a Magyarock Dalszínház a 
Költő visszatér című darab jubileumát az 

ácsi közönség előtt. A mostani előadás 
az alkotókat komoly feladat elé állította, 
hiszen az ősbemutató csodálatos ter-
mészetes környezetét és hatalmas terét 
kellett belső térbe adaptálni. Ami magát 
a művet illeti, a szerzők a bemutató ta-
pasztalatait felhasználva bizonyos helye-
ken kiigazították a cselekményt, melynek 
köszönhetően új zenei betétekkel is gaz-
dagodott a mű. A darab szereplőgárdája 

szinte teljesen megegyezett az ősbemu-
tatóéval, vagyis a Magyarock Dalszínház 
társulatával közösen lépett színpadra Föl-
des Tamás, Makrai Pál, Bodnár Vivien és 
Gerdesits Ferenc, a Garabonciás Tánc-
együttes és az oroszlányi FLAME Musical 
Együttes is. Forgács Péter elfoglaltsága 
miatt nem tudott részt venni az előadá-
son, így Balogh Attila, a társulat tagja bújt 
a merénylő szerepébe. 

Habár a nézőtér nem telt meg zsúfolásig, 
azok, akik ellátogattak az előadásra, iga-
zán elismerően szóltak a látottakról. A tár-
sulat egyébként a bemutató mellett Másik 
Lehel zeneszerző vezetésével gőzerővel 
készíti a darab hangfelvételeit is, melyet a 
novemberi galántai előadáson szeretnének 
bemutatni. Vizeli Csaba elmondta, szíve-
sen jönnek Ácsra, itt mindig nagy szere-
tettel fogadják a dalszínház társulatát, így 
örültek, hogy újra itt szerepelhetnek, főleg, 
hogy ismét különleges alkalmat találtak a 
közös együttműködésre.  N. L. ZS.

Klapka György és a hős várvédők ismét színpadon
Díszbemutató az ácsi sportcsarnokban

A darab szereplőgárdája megegyezett 
az ősbemutatóéval
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Igazi, régi hagyományokat felelevenítő 
szüreti felvonulás és szüreti bál részesei le-
hettünk 2009. október 10-én. A napos idő-
nek köszönhetően jó hangulatban, közel 
három órán keresztül jártuk be a település 
utcáit. Az esemény alkalmából előkerültek 
a szoknyák, kalapok, magyaros párták, 
csizmák és a palotás ruhák is.

Az eseményt magunk mögött tudva, 
úgy érezzük, példamutató, hogy akadtak 
olyanok, akik felvették az elejtett staféta-
botot, és nem hagyták, hogy a múlt örökre 
magába zárja e jeles eseményt. Szintén a 
maga nemében egyedülálló dolog, ahogy 
a város apraja-nagyja, nem passzív ablak 
mögüli szemlélőként, hanem az esemény 
aktív részeseként vette ki részét a forga-
tagból. Nem volt szerencsére olyan utca, 
ahol a menet nagyobb sebességgel tudott 
volna haladni, hiszen megszámlálhatatlan 
helyen vártak bennünket tiszta szívvel, föl-
di jóval és nagy örömmel vették a palotás 
táncosok bemutatóját is. A menet minden-
hol vidámságot hagyott maga után, de a 
fi gyelmes szemlélő láthatta azokat az eldu-
gott könnycseppeket, amely néhány idős 
néni szemében megcsillanva meggyőzött 
minket arról, hogy közel olyan jól tettük a 
dolgunkat, mint felmenőink... 

Köszönetet szeretnénk nyilvánítani azon 
személyek részére, akik ebben segítsé-
günkre voltak: azok, akik a lovaskocsikat, 
hajtókat, segédhajtókat biztosították; a 
Polgárőrség vezetőjének, illetve tagjainak, 
akik a felvonulás és a bál időtartama alatt 
a rendőrséggel karöltve biztosították az 
események zavartalan lefolyását; a polgár-
mesteri hivatal, illetve a képviselő-testület 
azon tagjainak, akik önzetlen munkájukkal, 
tanácsaikkal segítettek bennünket; a tán-
cosoknak, akik odaadó, fáradhatatlan rész-
vételükkel, bemutatójukkal hozzájárultak 
ahhoz, hogy egy nívós eseményt mondha-
tunk magunkénak; a bírónak, bíróasszony-
nak és kisbírónak, a Szinkron Együttes-
nek, aki a jó hangulatot biztosította; Szalai 
Bálintnak, aki ismét „lefőzött mindenkit”; 
azoknak a helyi vállalkozóknak, szerveze-
teknek és magánszemélyeknek, akik révén 
értékes tombola felajánlásokra tehettünk 
szert; továbbá minden kedves vendégnek, 
aki részvételével emelte a nap és az est 
színvonalát. 

Tombola felajánlást tett:

Háztartási Bolt, Coop, CBA (Montázs), 
B8 Market,  CBA (Zichy park), 100 Ft-os 
Bolt, Ács Város Polgárőrsége, Csermák 
Hugó Önkéntes Tűzoltóság, Kisalföld 
Hús Kft., Dávid Erika Állateledel boltja, 
Maya Kozmetika,  Marcinkó Tímea, Tóth 
Károly Péter, Csuka László, Nagy Irén, 
Markotics István, Rohonczi József, La-
katos Béla, Tóth Lajosné, Szabóné Ke-
mény Andrea, Lukács Lászlóné, Vörös 
Istvánné

„FruKiDA”

Hagyományokat őrző szüreti felvonulás és bál
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A Kossuth Lajos Eszmeiségért Alapítvány 
Kuratóriumának tájékoztatója

Kuratóriumunk szeretné tájékoztatni a lakosságot a befolyt összegekről, felajánlásokról  
– a Kossuth szobor felállítása után.

2006-os év óta működik az Alapítvány számlája amelyből: 
1 millió 650 ezer forint pályázati összeg, 
1 millió 211 ezer forint egyéni befizetés, 
15 ezer forint társadalmi szervezetektől,
2 millió 805 forint vállalkozások, cégek befizetése,
4 millió 184 ezer forint önkormányzattól az alábbi megoszlásban: 2 millió 784 ezer forint 

polgármester, alpolgármester és képviselők felajánlása, 800 ezer forint a felajánlások itt ma-
radt járuléka és 600 ezer forint, amit az önkormányzat adományozott. Összesen: 10 millió 
forint.

Megjegyezzük, hogy ennek az összegnek a 34 százaléka, 3 millió 325 ezer forint nem 
ácsi felajánlásból, illetve forrásból származik. Az összeg felhasználását 20 százalék és 11 
százalék EKHO terhelte (egységes közteher hozzájárulás), tehát az APEH felé is adózni 
kellett. Feladatunk még: a szobor mögötti burkolat elkészítése, megvilágítás felszerelése, 
biztonsági infrakamera beszerzése. Mint minden újat, így a Kossuth szobrot is sokan 
véleményezik. Éppen ezért kérjük szépítő javaslataikat, ötleteiket.

Akik úgy gondolják, hogy elégedettek az eddigiekkel, támogatásaikat továbbra is várjuk a Kos-
suth Lajos Eszmeiségéért Alapítvány OTP Banknál vezetett számlájára: 11740078-20002619

Az ECDE (Európai Betegségmegelőző 
és Járványügyi Központ) jelentése szerint 
2009. április 24-én egy új influenza A vírust 
azonosítottak, amely emberről emberre ké-
pes terjedni. A betegség 6-7 hét alatt elter-
jedt a világ számos országában. Az eddigi 
klinikai megfigyelésekről publikált adatok 
szerint a tünetek túlnyomó többsége eny-
he, de súlyos lefolyású, illetve halálozással 
járó esetek is előfordultak.

Az új vírusfertőzéssel szemben min-
denki fogékony!

A 2009/2010-es influenzaszezonban szá-
mítani kell arra, hogy a szezonális influenza-
vírusok mellett a pandémiás (világjárványt 
okozó) influenzavírus is járványosan fog 
terjedni.

Tünetek:
Magas láz, köhögés, fejfájás, izomfáj-

dalmak és egyes megfigyelések szerint 

esetenként hasmenés is kísérheti a fenti 
tüneteket. Néha súlyos szövődmények is 
előfordulhatnak. 

Megelőzés:
1. Védőoltás – Mivel ebben az időszak-

ban mind a két vírus jelen van, ezért java-
solt mind a két influenza elleni védőoltás. 

A védőoltás egyszerre, egy időben, de 
különböző testtájakra adható be.

2. A tünetek észlelésekor a beteg ne 
menjen közösségbe, gyakran mosson ke-
zet, köhögni, tüsszenteni csak zsebken-
dőbe és fontos a lakás gyakori szellőzte-
tése. 

A rizikócsoportba tartozó személyek térí-
tésmentes védőoltást igényelhetnek a há-
ziorvosuknál.

Mindkét térítésmentes influenza elleni 
védőoltással rendelkezik a háziorvos.

ÁNTSZ Komáromi, 
Kisbéri Kistérségi Intézete 

Az ÁNTSZ Komáromi-, Kisbéri Kistérségi Intézetének 
tájékoztatója az influenza vírus terjedésének megakadályozására

Tervezett városi programok
Körmendi Lajos hagyatékából összeállított könyv bemutatója XI. 29. Református Egyház Református Egyház
Téli Terembajnokság – labdarúgás XII 6. – 2010. III. 7. Sportcsarnok Sportcsarnok
Adventi egyházzenei hangverseny XI. 29 Ács Városért Társaság
Játszóház XII. 1. Központi Óvoda Tagóvoda Központi Óvoda Tagóvoda
Szabadtéri adventi gyertyagyújtás XI. 29. Ács Városért Társaság
Jótékonysági Mikulás-est XII. 4. Kossuth Asztaltársaság
Hagyományos Mikulás ünnepség XII. 5. Ács Városért Társaság
Mikulás-túra XII. 5. Természetjáró Bakancsos Klub
Mikulás XII. 5. Gárdonyi-iskola Gárdonyi-iskola
Szabadtéri adventi gyertyagyújtás XII. 6. Ács Városért Társaság
Karácsonyváró összejövetel XII. 12. Kossuth Asztaltársaság
Adventi játszóház XII. 12. Református Templom Református Egyház
Öregek Karácsonya XII. 13. Református Templom Református Egyház
Hartmann-kupa XII. 13. Jókai-iskola Kinizsi SC. asztalitenisz szakosztály
Szabadtéri adventi gyertyagyújtás XII. 13. Ács Városért Társaság

A rendezők a változtatás jogát fenntartják.

Nyugodjanak 
békében

PALuSKA Jánosné
sz.: Pente Anna (1935-2009)
MoRVAy Ferenc (1941-2009)

HARÁNyI Antalné
sz.: Molnár Mária (1955-2009)

MÉSZÁRoS Béláné
sz.: Varga Janka (1922-2009)

SZABó Géza (1924-2009)
BEKE Gyuláné

sz.: Czeglédi Piroska (1919-2009)
SZoMBATHy Jenő (1935-2009)

DAMPF ottó (1932-2009)
WINKLER Józsefné

sz.: Haller Erzsébet (1941-2009)
BARANyAI Nándor (1930-2009)

Elfogták 
az ácsi betörőket

A három ácsi férfit akkor érték tetten 
a komáromi rendőrök, mikor megkísé-
reltek kipakolni egy lakást Ácson. Az 
egyik szomszéd volt szemfüles, így 
neki köszönhető, hogy a betörőket si-
került elfogni. 

Motoszkálást hallott a lépcsőházból 
a tömbház egyik lakója. A kukucská-
lón át akarta megnézni, mi történik a 
lépcsőházban, de azt leragasztották. 
Nem késlekedett, azonnal értesítette a 
Komáromi Rendőrkapitányságot. 

A gyanúsítottak berúgták az egyik 
lakás ajtaját, bementek, majd anélkül, 
hogy bármit is elvittek volna, megpró-
báltak elmenekülni. Ekkor érkeztek meg 
a rendőrök, akik visszatartották őket. A 
3 férfit a Komáromi Rendőrkapitány-
ságra kísérték és őrizetbe vették. 

A december havi Ácsi Hírekhez 
2010-es naptárt is mellékelünk 
olvasóinknak
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A néhány éve városunkba költözött Sipos 
István nemrég Svájcban (Winterthurban) 
második helyezést ért el, több nemzetközi 
híres sakkozót is maga mögé utasítva, és 
FIDE-mesterből – az eddig elért eredményei 
alapján – Nemzetközi Mestert „avattak”. 

Sipos István Tatabányán született 1987 
szilveszterén, ott is élt 16 éves koráig és 
hat éve költöztek Ácsra. Szombathelyen 
negyedéves főiskolai hallgató, mellette pe-
dig sakkozik. 

A sikeres versenyzővel készült interjúból 
kiderül egyebek mellett a sakk iránti szere-
tete és alázata.

– Mikor kerültél először a sakk köze-
lébe?

– Hatéves koromban tanultam meg a 
szabályokat apukámtól, majd jártam sakk-
szakkörre Tatabányán, majd nem sokkal 
később felfedezték, hogy tehetséges va-
gyok benne, így nemsokára edzőm is lett. 
Másfél éves sakkozás után országos dön-
tőbe jutottam. 14 évesen néhány évre ab-
bahagytam a sakkozást, majd 18 évesen 
újrakezdtem. Nemsokára Pintér Józsefhez 
(Nemzetközi Nagymester, olimpikon) fogok 
konzultációra járni Budapestre. Célom, 
hogy egyszer én is Nemzetközi Nagymes-
terré váljak. 

– Említetted, hogy apukád mutatta 
meg Neked a sakkot, szóval innen az ér-
deklődés iránta?

– Mondhatni igen, amatőr hobbi játékos 
volt, Ő ismertette meg Velem az alapsza-
bályokat.

– Emlékszel az első versenyre, amit 
megnyertél?

– Sajnos nem, akkor még nagyon fiatal 
voltam.

– Mikor lettél FIDE-mester?
– 2007-ben szereztem FIDE-mester cí-

met.
– Jelenleg melyik sportegyesületnél 

sakkozol?
– Korábban játszottam Budapesten és 

Szlovákiában hat évig a Hoffer Komárom 
csapatában, jelenleg Szombathelyen az 
NB 1-es csapatban játszom (Haladás), me-
gyei szinten az ácsi csapatban már lassan 
hat éve, ezek mellett egy osztrák csapat 
tagja is vagyok (Fürstenfeld).

– Ha jól tudom, legutóbb Svájcban egy 
nemzetközi versenyen vettél részt, ahol 
Nemzetközi Mester vált belőled. Mesél-
nél erről pár mondatot?

– Mindenképpen nagy élmény volt szá-
momra. Nagyon régi vágyam volt, hogy 
Nemzetközi Mester válhasson belőlem. 
Bizonyos normák teljesítése után válhat 
az ember Nemzetközi Mesterré. Három 
normát kellett teljesítenem. Az első ket-
tő Szombathelyen volt, a harmadik pedig 
Svájcban. A versenyen 58-an indultunk, a 
mezőny erős volt és 11 nemzetiség képvi-
seltette magát. A versenyek általában 3-9 
naposak szoktak lenni, beosztástól függő-
en. A versenyen hét magyar vett részt.

– Van esetleg példaképed vagy olyan 
ember, akire esetleg felnézel?

– Kiskoromban volt, de már nincs. Per-
sze rengeteg játékos van, akinek tetszik a 
stílusa, játéka, de konkrétat nem tudnék 
megnevezni egyet sem.

– Volt, akivel szívesen találkoztál vagy, 
akivel egy élmény volt játszani?

– Igen, volt. Mostanában egyre erősebb me-
zőnnyel sikerül játszanom és nemrég az egyik 
legerősebb görög játékost sikerült megver-
nem, pedig a sötét színnel voltam. Egy évvel 
ezelőtt ezt még nem tudtam volna elképzelni. 
Jó érzés volt, mert eddig csak a cikkeit olvas-
tam, illetve a partijait nézegettem és élőben 

is nagyon barátságos volt, abszolút lehetett 
vele beszélgetni. Persze még jobb, mikor Te 
leszel az az ember, akitől félnek. 

– Van olyan verseny, ami a legkedve-
sebb a számodra?

– Kiemelni nem tudnék egyetlen egy ver-
senyt sem, mindegyiket élvezni szoktam. 
Talán a svájci versenyt említeném, mert 
külföldön mégis csak érdekesebb és izgal-
mas a sakkozás, de ennek meghatározó 
részei voltak a barátok is.  

– Mi a véleményed az ácsi utánpótlás-
ról? (Gondolok itt a Czupy Imre emlékére 
rendezett sakk-versenyre, ahova Téged 
rendszeresen meghívnak egy szimultán 
versenyre.)

– Czupy Imrét én is ismertem és nagyon 
tisztelem azokat, akik a helyi utánpótlással 
foglalkoznak. Imre bácsi nagyon sok kis-
gyerekkel szeretette meg a sakkot, ami sze-
rintem nagyon fontos. Sajnos a mai rohanó 
világban egyre kevesebben foglalkoznak a 
sakkal, de szerencsére Ácson szép szám-
ban vannak a sakkal foglalkozó gyerekek. 

– Gondoltál valaha arra, hogy Te is 
foglalkozz gyerekekkel?

– Körülbelül négy hónapja foglalkozom 
gyerekekkel Ácson – heti egy alkalommal 
– és Szombathelyen is voltak tanítványaim, 
igaz ők már nem gyerekek. Nagyon ügye-
sek a gyerekek, de az oktatás még szá-
momra is új dolog, mellette pedig némileg 
pedagógusnak is kell lenni. Nehéz dolog, de 
nagyon élvezem. Próbálok barátkozó lenni, 
de azért megtartani a fegyelmet is. Szeren-
csére a gyerekek nagyon ügyesek és szor-
galmasak, a leckét is mindig elkészítik. 

– Mit üzennél az ifjú sakkozóknak?
– Érdemes csinálni, szerintem csak meg-

szeretni lehet, mellesleg fejleszti a logikát, a 
memóriát, a stratégiai érzéket és sokat lehet 
tanulni belőle. Lelkiismeretes és sok-sok 
gyakorlás után bárkiből bármi lehet. Úgy is 
mondják: minél jobb játékos leszel, annál 
jobban megismered mik a gyengéid, miket 
kell még tanulni. Ebben sok igazság van. 

Barsi Krisztina

Sakk

Sipos István Nemzetközi Mester

Sportlövészet 

Nagy Sándor vezeti a ranglistát 
A Komáromi VSE sportlövő szakosztályának tagja Nagy Sándor, az ácsi Gárdonyi Géza Általános 

Iskola tanulója. 
Kisvárdai István, az edzője a legjobb véleménnyel van róla, aki így értékelte munkáját: – Nagy 

Sándor sportlövő több éve sikert sikerre halmoz. Rangos versenyek győztese, nevét nem csak 
hazánkban, már a határokon túl is jól ismerik ebben a sportágban. Szorgalmasan és rendszeresen 
végzi edzéseit, a mércét nagyon magasra rakta fel: olimpiai bajnok szeretne lenni. A cél érdekében 
mindent megtesz és már kézzelfogható jelei is vannak, hogy ezt komolyan is gondolja.

A Központi Sportiskola (KSI) hívta életre hazánkban az utánpótláskorú versenyzők számára az 
Országos Postaversenyt, amely hat fordulóból áll. A postaversenyre nevezett a Komáromi Városi 
SE sportlövő szakosztálya is és rendszeresen részt vesz a fordulókon. A negyedik forduló után az 
ácsi Nagy Sándor kiváló eredményt ért el: serdülő országos csúcs beállítással (390 kör) a tabella 
élére állt. A Postaverseny országos döntőjét december első hétvégéjén rendezik Budapesten, a 
KSI sportlövő bázisán. Itt az országos ranglista első húsz helyezettje versenyezhet a dobogós 
helyezésekért. Nagy Sándor már biztos résztvevője a nagyon rangos országos döntőnek. 

Sakk
Indul 
a csapatbajnokság

Az első forduló novem-
ber 15-én lesz: Ácsi Kinizsi 
SC – KOMSAKK, 2. forduló: 
november 29.: Naszály SE 
– Ácsi Kinizsi SC, 3. forduló: 
december 13.:  Ácsi Kinizsi 
SC – Almásfüzitő SC.

A hazai mérkőzések a Bar-
tók Béla Művelődési Házban 
kerülnek megrendezésre. A 
mérkőzések reggel kilenc óra-
kor kezdődnek. 
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Ácsi HÍREK 
Ács város közéleti havilapja
Felelős kiadó: Bartók Béla Művelődési Ház, 

2941 Ács, Pf.: 8. Tel.: 34/385-043, Fax: 34/385-042
Főszerkesztő: Némethné Lakics Zsuzsa 

Tel.: 30/235-3570
Levélcím: Bartók Béla Művelődési Ház, 2941 Ács, Pf.: 8.

 E-mail cím: acsihirek@freemail.hu
Nyomda: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. 

Felelős vezető: Kovács Jánosné ügyvezető igazgató
Terjeszti: 

Ács város üzlethálózata és az utcák megbízott felelősei
Előfizetési díj: 1200 Ft/év. Előfizethető az utcafelelősöknél. 

Hirdetésfelvétel: Bartók Béla Művelődési Ház
Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg 

és nem küldünk vissza!
OM 163/307/2009

Ifj. Gergely Zoltán-emléktorna

A torna győztese az Ácsi Kinizsi SC
Október 23-án, nemzeti ünnepünk 

napján, nyolcadik alkalommal rendez-
ték meg Csémen az ifj. Gergely Zoltán 
labdarúgó emléktornát a 16 évesen el-
hunyt fiatalember tiszteletére. Az ifjúsá-
gi korosztály számára kiírt versenyen az 
ászári, nagyigmándi, ácsi és a házigazda 
csémi fiatalok vettek részt. Szerencsére 
az égiek is a kegyükbe fogadták a sport-
eseményen résztvevőket, így többnyire 
kellemes napsütéses időben zajlottak le 
a mérkőzések. Az első meccsen az Ácsi 
Kinizsi SC 4-2-re verte az Ászári KSK 
csapatát. Ezt követően a házigazda, a 
Csém-Vasért SE 8-1-re lehengerelte a 
Nagyigmándi KSK ifjú labdarúgóit. A 
harmadik helyért a két vesztes csapat 
mérkőzött meg egymással, és szoros 
csatában az ászáriak 2-1-re legyőzték a 

nagyigmándiakat. A döntő összecsapá-
son kétszer is a csémiek szereztek veze-
tést, azonban a fordulatos mérkőzésen 
vendéggyőzelem született: Csém-Vasért 
SE – Ácsi Kinizsi SC 2-3.

A döntőben a Kinizsi bizonyult jobbnak

Ácsi Kinizsi SC – oroszlány SE 3-7 (3-3)
Az oroszlányiak azonnal támadólag lép-

tek fel, már a 3. percben vezetéshez jutot-
tak Mester révén, 0-1. A 8. percben egy 
ellentámadást követően Török fejesgóllal 
egyenlített, 1-1. A 13. percben szabadrú-
gást követően ismét a vendégek szereztek 
gólt, 1-2. A 18. percben hazai támadás 
végén Kóródi kiegyenlített, 2-2. Két perc 
múlva az elalvó védők mellett Szabó ismét 
vezetéshez juttatta a vendégeket, 2-3. A 
37. percben a lendületes Török egyéni já-
tékkal gólt szerzett, 3-3.  A második félidő 
60. percében újabb védelmi hibából ne-
gyedszer szerzett vezetést az Oroszlány, 
3-4. A 64. percben egyéni játékkal, némi 
kapussegítséggel újabb gólt szereztek a 
vendégek Szabó révén, 3-5. A 73. perc-
ben a vendégek már a hatodik góljukat lőt-
ték, 3-6,  majd a 90. percben beállították 
a végeredményt, 3-7. Az őszi fordulóban 
a legsúlyosabb vereséget szenvedte el a 
Kinizsi.

Karvaj Imre: – Elnézést és türelmet ké-
rünk a nézőinktől a gyenge játékért. A té-
len elkerülhetetlen lesz az erősítés, hogy 
előbbre jussunk. Jók: Kovarek, Török

Komárom – Ács 1-3 (0-1)
A mérkőzés 3. percében a Kinizsi gólt 

szerzett, amikor Kelemen pontos indítá-
sát Skuba egy csel után a hosszú sarok-
ba lőtte, 0-1. A gól nem vetette vissza a 
Komáromot, átvették az irányítást és a 
félidő második felét is enyhe hazai fölény 
jellemezte. A szünet után, az 58. percben 
újabb Kinizsi támadás futott a pályán. Kiss 
átadását Skuba vette át, és megszerezte a 
második vendéggólt, 0-2. A 63. percben az 
ácsi védők addig késlekedtek a felszaba-
dítással, míg az ellenfél az üresen maradt 
kapuba juttatta a labdát, 1-2. A 71. perc-
ben Kóródi ügyesen ugratta ki Törököt, aki 
élt a lehetőséggel és 1-3-ra módosította 
az állást. A mérkőzés hátralévő részében 
az eredmény már nem változott, a Kinizsi 
a lelkes játékáért megérdemelten jutott a 
három ponthoz. 

Karvaj Imre: – Sokan leírtak bennünket, 
de mi megvertük a listavezetőt otthoná-
ban. Gratulálok minden játékosnak. Jók: 
az egész csapat

Ács – Kecskéd 1-1 (1-1)
A 20. percben Tóth erős lövése kipattant 

a kapusról, Kóródi elé került, aki biztosan 
vágta a labdát a hálóba, 1-0. Mindössze két 
percig örülhettek a vezetésnek a hazaiak, 
amikor Juhász jól eltalált lövéssel egyenlí-
tett, 1-1. A második félidő első felében fel-
váltva vezették a támadásokat a csapatok, 
eredmény nélkül. A 71. percben Palakovics 
nagyerejű szabadrúgását a kapus bravúr-
ral védte. A 87. percben szándékos kezezé-
sért Németh Barnabást kiállította a játék-
vezető. A 9. percben Kóródit buktatták, a 
bíró sípja azonban néma maradt. 

Karvaj Imre: – Mi közelebb álltunk a győ-
zelemhez. Jók: Somogyi, Németh B., Kiss 

Tát SE – Ácsi KInizsi SC 2-7 (1-3)
A 9. percben már vezetéshez jutott a 

Kinizsi, amikor Kóródi a megítélt szabad-
rúgást a sorfal mellett a hálóba juttatta, 0-
1. Két perc múlva Török volt eredményes,  
0-2. A 20. percben szerezte meg első gól-
ját a Tát, 1-2, majd a 36. percben Kóródi 
ugratta ki Törököt, aki nem hibázott, és 
1-3-ra változott az állás. A második játék-
rész 47. percében szabadrúgáshoz jutott a 
Kinizsi. Tóth beívelését Kelemen ügyesen 
pörgette a kapuba, 1-4. A 65. percben Tóth 
buktatásáért megítélt büntetőt Tóth bizto-
san értékesítette, 1-5. A 74. percben, szép 
támadást követően Török fejelt a tátiak há-
lójába, 1-6. A 82. percben Kóródi ügyesen 
pörgette a labdát Török elé, aki a hálóba to-
vábbított, 1-7. A 85. percben a hazai csatár 
kézzel vette le a labdát, majd a hálóba rúg-
ta, amit a játékvezető megadott, és ezzel 
alakult ki a 2-7-es végeredmény. 

Karvaj Imre: – Szebb ajándékot nem is 
kaphattam volna a 40. születésnapomra 
a csapattól, mint ez a győzelem. Jók: az 
egész csapat, illetve Török és Kóródi a me-
zőny legjobbja.  Hoczek József

Sportdíj 
Soós Istvánnak

Soós István több évig volt a Hartmann 
Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, és mű-
ködése alatt jelentős támogatást nyújtott a 
település civil szervezeteinek, így a sport-
körnek is. Személyén keresztül az egyesü-
let biztos anyagi és erkölcsi hátteret kapott, 
és ezzel pótolni tudta a cukorgyár megszű-
néséből adódó támogatás-kiesést. 

A sportkör életébe is bekapcsolódott, 
több cikluson keresztül volt elnökségi tag, 
majd 2003-tól az elnöki állás megüresedé-
se miatt elnöki megbízatást kapott. 2006-
ban ismételten elnökké választotta a köz-
gyűlés. Munkája során jelentős fejlődésen 
ment át a sportélet, hiszen a kézilabdázók, 
a labdarúgók, a sakkozók stb. jelentős 
eredményeket értek el. Működése során 
új szakosztályok is alakultak, mint az asz-
talitenisz és motoracing szakosztály, ame-
lyek szintén eredményesen működnek. 
Alapítója volt az „Ácsi Kézilabda Sportért” 
Alapítványnak, valamint a „Labdarúgásért” 
Alapítványnak. Elnöksége alatt kitűzött cél-
ja volt, hogy döntően az ácsiak sportolja-
nak a különböző csapatokban. Ezt a célt 
megvalósította, és így jelenleg több százan 
vesznek részt az egyesület szakosztályai-
ban. 2009-ben nyugdíjba vonult a Hart-
mann Hungary Kft.-től, ezért lemondott a 
sportkör elnökségéről és felajánlotta, hogy 
helyét a Hartmann Kft. vezetéséből kijelölt 
személy töltse be. Ács Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete Testnevelési 
és Sport Díjat adományozott Soós István-
nak, az Ácsi Kinizsi Sport Egyesület volt el-
nökének a településen végzett kiemelkedő 
sporttevékenységéért. 

Labdarúgás
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Ácsi Kinizsi SC – Nagykanizsa IZZó SE
29-26 (17-13)

Ács: Bedi – PAPP (10), Bárdosi (7), Ta-
kács (4), Pék (1), Németh A. (3), Bálint (4). 
Csere: Horváth, Haris (kapusok), Pfújd, 
Kiss Zs., Nagy T., Józsa, Janes. Játékos-
edző: Bárdosi István

A Nagykanizsa nem szerepelt eddig az 
Észak-nyugati csoportban, így teljesen 
ismeretlenként érkeztek Ácsra. A tabel-
la szerint mutatott eredményeik azonban, 
ha lehet mondani, tekintélyt parancsolóak, 
mivel négy győzelem és egy döntetlen volt 
eddig a mérlegük és a magasabb osztály-
ba való feljutás a céljuk. Ezek ismeretében 
sem remegett meg a Bárdosi-legénységnek 
a lába, akik ebben a szezonban eddig csak 
győzelmet értek el. Az ellenfélről csak an-
nyit lehet mondani, hogy ezen a találkozón 
azt valóban bebizonyították, hogy jó játék-
erőt képviselnek, különösen belső poszton 
voltak igazán erősek. A hazaiak azonban 
mind védekezésben, mind támadásban fe-
lülmúlták ellenfelüket és ha akadtak is hibák 
a gépezetben, az utolsó negyedórában a 
biztos győzelmük nem forgott veszélyben, 
és újabb „skalpot” gyűjthettek be. 

Győrújbarát SE – Ácsi  Kinizsi SC
27-36 (11-18)

Ács: Bedi – Papp (11), Bárdosi (9), Pfújd 
(3), Pék (3), Takács (4), Bálint (4). Csere: Hor-
váth, Hérics (kapusok), Kiss, Nagy T. (2), Jó-
zsa, Janes. Játékos-edző: Bárdosi István

Az első negyedóra végére a Kinizsi már  
3-8-as vezetésre tett szert, és a megnyug-
tató öt-hat gólos vezetést tartani is tudták 
a vendégek. A hazaiak a játék minden ele-
mében gyengék voltak, a védekezés során 
alig-alig ütköztek a lendülettel érkező tá-
madókkal, így a kapusuk igen kiszolgálta-
tott helyzetbe került. 

Tulajdonképpen már az első 
félidőben eldőlt a mérkőzés sor-
sa, a másik játékrész már igazi 
örömkézilabda volt a Kinizsinek, 
akik nagy kedvvel játszottak, és 
egyre nagyobb előnyre tettek 
szert. Teljesen megérdemelten 
nyertek ilyen arányban, ami tu-
lajdonképpen el várható is volt, 
mivel osztálynyi különbség volt 
a két alakulat között. 

Ácsi Kinizsi SC – 
Veszprémi Egyetem SE 

24-24 (9-13)

Ács: Bedi – Papp (8), Bárdosi 
(7), Pfújd, Pék, Takács (3), Bá-
lint (2). Csere: Horváth (kapus), 
Nagy T. (2), Somogyi (1), Kiss, 
Németh A. (1), Janes, Józsa. 
Játékos-edző: Bárdosi István 

Ez a mérkőzés biztosan nem 
fog bekerülni a képzeletbeli „fair play”-mér-
kőzések közé és nem a Kinizsi miatt. Az 
egyetemisták az első perctől kezdve dur-
ván, sok szabálytalansággal játszottak. A 
két játékvezető: Both és Fegyveres pedig 
„asszisztált” ehhez. Addig, amíg az egye-
temisták mindent megtehettek a pályán, a 
hazaiaknál a legkisebb hibát is észrevették, 
büntették. Egy jó ideig a Bárdosi-alakulat 
tűrte ezt, keményen, de tisztességesen vé-
dekeztek, és a támadásaikat is sikerült ered-
ményesen befejezni. Igyekeztek sportsze-
rűen játszani, de a második félidőben már 
„elszakadt a cérna” egy-két játékosnál, látva 
a hazaiakat sújtó igazságtalan ítéleteket. Az 
utolsó negyedóra volt igazán izgalmas, nem 
kevés idegeskedéssel és három piros lap-
pal „fűszerezve”. Tisztességes játékvezetés 
mellett ezt a meccset is sikerült volna a Ki-
nizsinek megnyerni, így viszont „meg kellett 
elégedni” az egy ponttal. 

Kézilabda

Továbbra is jól menetel az ifi és a felnőtt csapat is

Szeretettel várjuk városunk apraja-nagy-
ját az idén újra megrendezésre kerülő Ácsi 
Adventi Vásárra, melyen az ácsi polgárok, 

civil szerveződések és intézmények ügyes 
kezű tagjainak munkáit ismerhetik meg, 
valamint a vásár keretein belül további 
munkájukat támogathatják. A vásár no-
vember 29-én (bronzvasárnap) és decem-
ber 20-án (aranyvasárnap) kerül megren-
dezésre a Zichy-parkban.

A vásári forgatag alatt forralt bor, tea és 
sült gesztenye illata mellett különféle színes 
programokkal kívánjuk az adventre készü-
lőket testben és lélekben egyaránt felmele-
gíteni és ünnepi hangulatot teremteni. 

A helyszínen, a Családsegítő Szolgálat 
standjánál nagy örömmel várunk minden 
Ön és családja számára már felesleges-
sé vált ruhát, játékot, könyvet és egyéb 
adományokat, mellyel az arra rászorulók 

ünnepét szeretnénk szebbé tenni. Várunk 
minden lelkes kézműves csoportot, civil 
szerveződést, vállalkozást a következő 
elérhetőségeken: 70/366-9996, 20/571-
8926, 70/322-9720, 595-141

Készülődjünk kis városunkban közösen, 
családias hangulatban az év legbékésebb 
ünnepére!

Programok (2009. november 29.):
10:00 – 13:00 Mozdulj Ács! – Városi 

Sportcsarnok; 15:00 – 16:00 Futóverseny  
–  Zichy-park körül; 16:00 - 21:00 Adventi 
vásár – Zichy-parkban

Várunk minden kedves városlakót és 
idelátogatót:

FruKiDA Önszerveződési Kör tagjai
Németh Gyula művelődési ház igazgató

Ácsi Adventi Vásár 2009

Janes Attila határozottan tört kapura

A góllövőlista élén
Józsa Olivér 

Az ifjúsági csapat is jól veszi az akadályo-
kat, az 5. fordulóban Ács – Nagykanizsa 
28-22 (11-11). Góllövők: Csuka B. 3, Janes 
5, Józsa 10, Veller G. 1, Veller T. 5, Wilhelm 
4. 6. forduló: Győrújbarát – Ács 35-18 (20-
10). Itt belefutottak egy súlyos vereségbe. 
Mostoha körülmények között játszottak, 
nem volt kapusuk (Hérics bemelegítéskor 
megsérült). Az ellenfél 3 volt ETO-játékost 
igazolt. Góllövők: Csuka Á. 1, Sántik 2, Vel-
ler G. 2, Veller T. 2, Csuka B. 3, Janes 3, 
Józsa 5. 7. forduló: Ács – Veszprém 28-24 
(11-9). Góllövők: Csuka B. 4, Janes 9, Jó-
zsa 10, Wilhelm 1, Veller 3. 7. forduló után 
a sorrend: 1. Ács 12 pont, 2. Szentgotthárd 
8 pont, 3. Veszprém 8 pont. A góllövőlista: 
1. Józsa Olivér 65 gól, 5. Janes Attila 40 gól, 
8. Veller Tibor 30 gól (7 mérkőzésből).


