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A 2009/2010-es tanév első félévében a Jókai Mór Általános Is-
kolában a legjobb iskolai teljesítményt nyújtották: 

1. osztály: dícséretes minden tantárgyból: Baranya Attila, Sza-
bó Elizabet, olvasásból: Somogyi Dávid, jól teljesített minden tan-
tárgyból: Bálint Nicolas, Nagy Viktória. 2. osztály: kitűnők: Horváth 
Zsuzsanna, Nagy Dávid, Németh Réka, Tóth Alexandra. 3. osz-
tály legjobb tanulói: Lukács Dávid, Farkas Attila, Szalóki Borbá-
la, Németh Csaba, Szabó Dávid, Péntek Viktória, Szakács Aletta.  
4. osztály: Horváth Fanni, Horváth Gréta, Kelemen Krisztina, Var-
ga Zsanett. 5. osztály: Bolla Bella, Kutak Léna, Skuba Kinga, Sza-
lóki Emília. 6. osztály: Kálazi Bence. 7. osztály: Balogh Zsófi, Kiss 
Klaudia. 8. osztály: Demissie Johannes. 

A félévnél tartunk…
A félévi értesítők kiosztásával és a nevelőtestület értekezletével 

lezárult az 1. félév.
Intézményünkben nagyon sokrétű munka folyik. Folytatjuk a ta-

nulásban akadályozottak és SNI-s tanulók együttnevelését felme-
nő rendszerben, már 6. évfolyamig és a szakiskolában.

Népszerűek iskolaotthonos osztályaink, hat csoportban folyik az 
egész napos oktatás.

(Folytatás a 3. oldalon)

Megkapták a félévi értesítőket a diákok
– Volt öröm, de csalódás is 
Izgalommal várták kicsik–nagyok, hogy vajon milyen jegyek kerülnek a félévi értesítőjükbe. Ez a visszaigazolás fontos a ta-
nuló, fontos a szülő számára. Egy félév munkáját értékelik a pedagógusok, amiből  következtetni lehet, hogy van-e szükség 
hatékonyabb munkára, komolyabb tanulásra, erőfeszítésre, hogy évvégén jobb jegyek kerüljenek a bizonyítványba, vagy elé-
gedett lehet az édesanya, édesapa a gyermeke nyújtotta teljesítménnyel. Ez mindenképpen ösztönző és előremutató lehet 
a következő félévre, a következő hónapokra minden iskolás számára. Vannak természetesen nagyon elégedett és büszke 
szülők, akiknek gyermekei minden tantárgyból kimagaslóak és az iskola legjobb tanulói.

Kedves szavak kíséretében kapták meg a tanulók a félévértékelőt
a Jókai Mór Általános Iskolában

Egy kis ölelés is jár az értesítő mellé

A Magyar Kultúra Napja előestéjén, 
január 21-én a Bartók Béla Művelődési 
Ház dísztermében került sor „A Nyugat 
hatása a 20. századi magyar irodalom-
ra” című előadásra.

A Magyar Kultúra Napja január 22-e, a 
jeles ünnepek egyike. 

Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 
fejezte be a Himnusz megírását, ami csak 
öt évvel azután, 1828-ban jelent meg. Ze-
néjét Erkel Ferenc (1810-1893) zeneszerző 
és karmester szerezte, amelyet a Nemzeti 
Színház már 1844-ben nagy sikerrel muta-
tott be. 

(Folytatás a 4. oldalon)

A Magyar Kultúra Napja 
- a magyar Himnusz születésnapja

Nagy Sándor 
sportlövőt díjazták

A komáromi sportgálán január 30-án a 
szakszövetségek által lebonyolított diák-
olimpiai sportágakban elért eredménye 
alapján a 2008/2009-es tanévben elért 
eredménye alapján „Jó tanuló – jó spor-
toló” díjat kapott Nagy Sándor, az ácsi 
Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulója. 
A nyílt irányzékú 20 lövéses versenyben 
megyei és országos bajnok. Tanulmányi 
átlaga 4,5. Testnevelője: Both András. 
Edzője: Kisvárdai István 

Fotók: Nyéki János
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍRADÓ
Ács Város Képviselő-testülete az év első 

ülését 2010. január 28-án tartotta, ahol az 
alábbiakról tárgyalt.

Új fogorvos alkalmazása
A képviselő-testület – több eredménytelen 

pályáztatást követően – zárt ülésen elfogad-
ta dr. Hajdú Ervin fogorvos pályázatát a 1. 
számú fogászati körzet fogorvosi álláshe-
lyére vonatkozóan, aki elnyerte a körzet pra-
xisjogát is. Az új orvos előreláthatóan 2010. 
április 01-től látja el a fogorvosi feladatokat a 
településen. A testület egyúttal megszavazta 
a körzet elavult műszereinek cseréjét és pót-
lását 5 M Ft összegben egy fogászati rendelő 
komplett berendezéseinek megvásárlásával, 
amely mindkét körzet számára javulást ered-
ményez a technikai feltételek terén. Az alkal-
mazást nyert fogorvos részére üresen álló 
önkormányzati lakás is kiutalásra került. 

Szociális rendelet módosítása
A szociális igazgatásról és szociális ellá-

tásokról szóló 1993. évi III. törvény /Szt./ 
65/F.§-a 2010. január 1. napjától hatályos 
rendelkezése szerint az idősek nappali el-
látásának nem alapfeladata az étkeztetés 
megszervezése. 

A Szociális Alapszolgáltatási Központ az 
idős személyek részére nappali ellátás ke-
retében az Idősek Klubjában nyújt ellátást, 
jogerős működési engedéllyel a szociális 
étkeztetésre rendelkezik. 

A rendeletmódosítás alapján lehetőség 
nyílik a helyi rendeletben rögzített szociális 
rászorultság alapján továbbra is igénybe 
venni az érintetteknek a kedvezményes ét-
kezést.

Költségvetési tervezet elfogadása
Az állami támogatások csökkentése miatt 

nehezebb gazdasági év elé néz az önkor-
mányzat, emiatt a már folyó nagy közokta-
tási beruházáson túl további beruházás és 
fejlesztés tervezésére nem kerülhetett sor a 
2010. évi költségvetésbe. Elhangzott, hogy 
mindent meg kell tenni, hogy teljesüljenek a 
benne foglaltak. 

Lakás elővásárlási jog gyakorlása
A testület megtárgyalta a lakáshiteladó-

sok fizetésképtelensége miatt bekövetke-
ző lakóingatlan végrehajtások elővásárlási 
jogával összefüggő kérdésekről készült 
előterjesztést.

A képviselő-testület a nehéz helyzetbe 
került, lakáshitellel rendelkező polgárok 
védelme érdekében szükséges törvény-
módosításokról szóló törvényben biztosí-
tott elővásárlási jogával nem tud élni.

A nehéz helyzetbe került, lakáshitellel 
rendelkező családok részére a képviselő-
testület „A szociális  igazgatás és szociális 
ellátások helyi szabályozásáról” szóló ren-
deletében foglaltak szerint nyújt támoga-
tást.

Fentieken túl a képviselő-testület az 
alábbiakról döntött:

– A Jókai-iskola kérelme alapján a pe-

dagógus létszámot 1 fő 6 órás gyógype-
dagógiai asszisztens álláshely betöltésére 
vonatkozóan megemelte.

–  Meghatározta a polgármesteri hivatal  
köztisztviselőire vonatkozó  cafetéria jutta-
tás 2010. évi keretösszegét. 

–  Jóváhagyta a „Vidéki települések meg-
újítására és fejlesztésére” igénybe vehető 
támogatásról szóló pályázat benyújtását, 
mellyel a városháza tanácstermének fel-
újítására kerülhet sor. A pályázat 100% tá-
mogatottságú, ahhoz önerő biztosítására 
nincs szükség. A beadott pályázat keret-
összege: bruttó 5.465.221 Ft összeg.

– Elfogadta a  2010. évi önkormányzati és 
civil szervezetek által szervezendő progra-
mokat tartalmazó rendezvénynaptárt, ame-
lyet a honlapon, illetve az „Ácsi Hírek”-ben 
az önkormányzat közzétesz.

– Meghatározta a polgármesteri hivatal 
köztisztviselői részére a 2010. évi  teljesít-
ménykövetelmények alapját képező célo-
kat.

– Elfogadta a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
37/A. § (1) bekezdése alapján a 2010. évi 
Közfoglalkoztatási Tervet a közfoglalkozta-
tás hatékony megvalósítása és az álláske-
resési megállapodásban foglaltakkal való 
összhang biztosítása céljából. Az „Út a 
munkához” program keretében az önkor-
mányzat a közcélú foglalkoztatást maga 
látja el. A tervben meghatározták azokat a 
munkafeladatokat, munkaköröket, amelye-
ket közfoglalkoztatás keretében kívánnak 
ellátni, valamint az egyes feladatok ellá-

tásához szükséges létszámot, a feladatok 
várható ütemezését és a megvalósításhoz 
szükséges költségeket. 

–  Elfogadta – a költségvetés tervezésé-
hez szükséges – az Önkormányzat és Ács 
Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
közötti együttműködési megállapodás mó-
dosítását egységes szerkezetben. A mó-
dosítás a helyi kisebbségi önkormányzat 
költségvetésének tervezésére és az infor-
mációszolgáltatás rendjére vonatkozó sza-
bályokat érinti.

– Eladta Lakatos Kálmán Ács, Petőfi S. u. 
52. szám alatti lakos  részére a Vaspusztán 
lévő ácsi 0238/6., 0238/16. és a 0238/18. 
hrsz.-ú ingatlanokat a korábbi pályázati fel-
hívásban szereplő és az értékbecslő által 
megerősített  120, 100 és 100 e Ft vétel-
árért.

–  Támogató hozzájárulását adta a polgár-
mesternek az M1-94 Innovációs Kft. (1097 
Budapest, Vaskapu u. 9.) részére Ipari Park 
cím pályázathoz szükséges támogató nyi-
latkozat aláírására. Az Ipari Park az M1 
autópálya mellett létesül, ahol mind a helyi 
adottságok, mind a közlekedés, mind a hu-
mán erőforrás megléte biztosított.

– A Természetjáró Bakancsos Klub ré-
szére nyújtott 300.000,- Ft összegű támo-
gatást.

– A polgármesteri hivatal és a Gazdasági 
Ellátó Szervezet  alapító okiratának módo-
sítása a 2010. január 1-től bevezetendő új 
szakfeladatokkal.

Dr. Malomsoki István
           jegyző

Az „Ács Fejlődéséért” Alapítvány nevé-
ben keressük fel Önt.

Az alapítványt 1991-ben hoztuk létre ab-
ból a célból, hogy településünk fejlődését 
ily módon is elősegíthessük. Fővédnöke 
(a kuratórium elnöke) a város mindenkori 
polgármestere, illetve annak helyettese. 

Mit tettünk az elmúlt években?
–  „Ács” tájékoztató térképeket helyez-

tünk el minden településrészen, 2009-
ben pedig a Fő utcán modern útba-
igazító táblákat is.

–  Új, korszerű buszvárókat építtettünk 
városunk több pontján.

–  Felújítottuk a Posta-köz útburkolatát 
és leaszfaltoztattuk a Tűzoltóság előtti 
területet.

–  Segítettük az intézmények (pld.: a 
Szociális Alapszolgáltatási Központ) 
akadálymentesítését. 

–  Támogatást gyűjtöttünk a kastély kül-
ső felújításához.

–  A közép- és felsőoktatásban tanuló, 
hátrányos helyzetű diákokat, valamint 
a tömegsportot és különböző kultu-
rális rendezvényeket anyagilag támo-
gattuk.

Mi tette ezt lehetővé?

Többek között az, hogy Önök közül so-
kan alapítványunknak ajánlották fel sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-át! Ács város 
polgárai nevében ezúton is köszönjük.

Ez az összeg, amit Önök alapítványunk 
és a városunkban működő többi alapítvány 
számára felajánlottak, közel 6 millió forint volt 
évente. Viszont közel 4 millió forintnyi összeg 
az Önök pénzéből még mindig a „nagy kö-
zösbe”, az állami kasszába vándorol!

Mennyit fejlődhetne Ács ebből a 
pénzből?

Lehetőség nyílna a Fő utca városias 
külsejének megteremtésére, a Kastély-
park rendbetételére, és új, korszerű ut-
cai névtáblák elkészíttetésére. Ez utóbbi 
a városunkba látogatók tájékoztatását 
szolgálná éppúgy, mint a már említett 
várostérképek és útbaigazító táblák elhe-
lyezése. Ezek már megvalósultak. A többi 
tervünk valóraváltásához azonban az Ön, 
az Önök segítségére is szükségünk van.

Kérjük, adja személyi jövedelemadója 
1%-át valamelyik ácsi alapítvány számára. 

Önnek ez nem jelent többletkiadást, vá-
rosunknak viszont óriási segítség!

„Ács Fejlődéséért” Alapítvány  adó-
szám: 19149385-1-11

Ács Város Tisztelt Polgárai!
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(Folytatás az 1. oldalról)
A TÁMOP-pályázat keretein belül 10 

csoportban vezettük be a kompetencia-
alapú oktatást. Annak ellenére, hogy a pe-
dagógusokra több munka hárul, büszkén 
mondhatjuk, hogy intézményünk nagyon 
népszerű a végzős főiskolások körében. 
Jelenleg három tanítójelölt és hat leendő 
gyógypedagógus tölti nálunk tanítási gya-
korlatát. Emellett lehetőséget biztosítunk a 
gyógypedagógiai asszisztensek hospitálá-
sára és gyakorlatuk végzésére is.

Ünnepélyeink, rendezvényeink a munka-
terv szerint kerülnek megrendezésre. Mél-
tóképpen megemlékeztünk október 6-áról 
és 23-áról, nagyon tartalmas volt a Gárdo-
nyi-hét és bensőséges keretek között zaj-
lottak decemberi ünnepeink, a Mikulás és 
a karácsony.

Alsó és felső tagozatosaink évről évre 
sok versenyen, vetélkedőn vesznek részt, 
helyezéseikkel öregbítve iskolánk jó hírét. 
Alsó tagozatban legnépszerűbbek a leve-
lezős versenyek, elsősorban a SULI HÓD 
és a MANÓ TANODA. Tanulóink szép sike-

reket értek el mesemondó versenyeken is. 
A Feszty Árpád Általános Iskola mesemon-
dó versenyén Csordás Bence 4. a osztá-
lyos tanuló 3. helyezést ért el. A tatabányai 
Váci Mihály Általános Iskolában rendezett 
városi és kistérségi mesemondó versenyen 
Kalla Sándor 4. a osztályos tanuló a 2. he-
lyen végzett.

A 7 mérföldes csizmában című országos 
mesevetélkedő iskolai fordulójáról négy 
csapat jutott tovább. I. Pillangók csapa-
ta a 2. osztályból: Milán Izabella, Gögh 
Barbara, Kovács Zsuzsa, Pok Mónika; 
II. Győztesek csapata a 4. c-ből: Dosztál 
Fruzsina, Gerecsei Anna, Morvai Achillesz, 
Rigó Csenge; III. Hello Kitty csapat a 4. b-
ből: Abai Eszter, Csanádi Nikolett, Fekete 
 Vivien, Róka Bernadett; IV. Ferrari csapat 
a 4. a-ból: Csordás Bence, Kovács Balázs, 
Pap Debóra, Péntek József

Jelenleg a felkészülés folyik a Zrínyi Ilona 
matematikaversenyre, melyen eddig szin-
tén szép eredményeket értek el tanulóink.

A versenyeken kívül, az ünnepélyeken 
való szerepléseken át, a kikapcsolódás-

ra, szórakozásra is jut idő. A Mikulás ün-
nepségről minden évben a 3. évfolyam 
gondoskodik. Az iskolai műsorokon kívül 
sikeresen szerepeltek a Hartmann Hun-
gary által szervezett ünnepségen és a 
Kossuth Lajos Asztaltársaság jótékony-
sági estjén is.

Ezek mellett hagyománnyá vált az „Ad-
venti hetek” megrendezése. Ebben a tan-
évben a 2. osztály „Szöszmötölő” címmel 
mézeskalács-készítésre, üvegfestésre és 
filmvetítésre hívta az érdeklődőket.

A 3. c „Angyalváró” címmel az adventi 
gyertyagyújtással vezette be tanulóinkat a 
karácsonyvárás meghitt hangulatába.

Alsósaink rendszeresen látogatják a győ-
ri színház, illetve a bábszínház előadásait 
is. Nagy sikere volt a budapesti kirándulás-
nak, ahol interaktív kiállításon, múzeumban 
és cirkuszi előadáson gazdagodtak új él-
ményekkel.

Vetélkedővel, rajzkiállítással emlékeztek 
meg Benedek Elek születésének 150. és 
halálának 80. évfordulójáról.

Varga Endréné

Az első félév a Gárdonyiban

Ács, Zichy park 4. - Tel.: 06 34/595-010 - CBA zöld szám: 06 80/203-228
Nyitva tartás: Hétfô-Péntek: 6-1930 - Szombat: 6-1830 - Vasárnap: 7-11

Hideg étkezési jegy beváltása, értékesítése és bankkártya elfogadás! Közületeknek, kereskedôknek további kedvezmények, érdeklôdni az üzletvezetônél! ôdôd i ü l t ti ü l t tôô él!él!
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az ÁCSI DELIKÁT CSEMEGE 
ÜZLETBEN!

A Jókai-iskola részletes félévi összegzéséről és a Gárdonyi-iskola felső tagozatosainak 
munkájáról a következő számunkban olvashatnak.
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(Folytatás az 1. oldalról)
A Kölcsey versére írt zenemű azonban 

csak 1903-ban lett Magyarország hivatalo-
san, törvényileg is elfogadott himnusza. 

1989 óta ünnepeljük a magyar Himnusz 
születésnapját. A jeles ünnep alkalmából az 
Ács Városért Társaság rendezte meg a Ma-
gyar Kultúra Napját, ahol köszöntőt mondott 
dr. Petrasovits Anna, az Ácsvártár elnöke. 
Szavalattal közreműködött Szakács László. 
Részt vett a méltó megemlékezésen Csö-
bönyei Imre polgármester, több képviselő, 
intézményvezetők, az egyházak képviselői. 

Csányi Józsefné alpolgármester lebilin-
cselően mutatta be a Nyugat hatását a 20. 
századra. Részletes alapossággal kitért a 
Nyugat történetére, a Nyugat szerkesztői-
nek, munkatársainak a korszakot felölelő 
munkásságára, a kortársak emlékezéseire, 
a Nyugat és a társművészetek kapcsolatá-
ra. Fotókat, dokumentumokat prezentált. 
Lényeges és fontos információkat tárt a 
rendezvény résztvevői elé. A Nyugat tör-
ténetével kapcsolatban szólt arról is, hogy 
a 20. század eleji Magyarország pezsgő 
szellemi életében sorra alapították a lapo-
kat, szinte minden évben új irodalmi folyó-
irat indult. A Nyugat közvetlen előzményei-
nek tekinthető lapokban összegyűlt, évről 
évre formálódott a Nyugat kezdő gárdája. 
Osvát Ernő, Ignotus, Fenyő Miksa, Ady 
Endre, Hatvany Lajos, Kaffka Margit, Gel-
lért Oszkár, akik hajnalba nyúló kávéházi 
beszélgetések során határozták el a Nyu-
gat elindítását. „A Nyugat ellenségei tették 
elterjedtté, érdekessé, figyelemreméltóvá” 
– idézte Krúdy Gyulát, aki így emlékezett 
vissza az indulásra 1926-ban. Csatlakoz-
tak aztán a folyóirathoz olyan tehetséges 

fiatalok, mint Móricz, Babits, Kosztolányi, 
Karinthy, Füst Milán, Tóth Árpád, akik ké-
sőbb ezeken a hasábokon váltak a magyar 
irodalom meghatározó alkotóivá – emelte 
ki beszédében Csányi Józsefné. A jól fel-
épített, kitűnő előadásból azt is megtudtuk 
a többi között, hogy szerkesztette a lapot 
Osvát – halála után – Móricz, Babits.  Kitért 
arra is, hogy miként emlékeztek Ignotusra, 
a Nyugat vezérére – ahogy Ady Endre ne-
vezte – a kortársak, Schöpflin Aladár, Fe-
nyő Miksa, Hatvany Lajos. Ady Endre az 
első számtól a folyóirat munkatársa volt, 
több mint négyszáz verse látott napvilá-
got, mint például az Elbocsátó, szép üze-
net, Hunn, új legenda, Intés az őrzőkhöz, 
Ifjú szívekben élek, hogy csak néhányat 
említsünk. A Nyugat hatását a 20. század 
irodalmára az előadó, Csányi Józsefné 
kiválóan ábrázolta, megismerhettük a kor 
szellemét, annak minden finomságával és 
úgymond keménységével  együtt.  A Nyu-
gat 33 év után, 1941 augusztusában Ba-
bits Mihály halálával szűnt meg. A nevére 
szóló lapengedély megújításához a ható-
ságok nem járultak hozzá. Azonban Illyés 
Gyula vezetésével azonos formában, csak 
éppen Magyar csillag néven 1944-ig mégis 
tovább élt a Nyugat. Az előadás után kö-
tetlen beszélgetésre került sor, amelybe 
bekapcsolódtak aktívan, észrevételeikkel, 
véleményeikkel a kulturális rendezvény 
résztvevői, vendégei is, amely kellemes 
keretet adott az egész estnek. 

 N. Lakics Zsuzsa 

A Magyar Kultúra Napja 
- a magyar Himnusz születésnapja

Csányi Józsefné alpolgármester elő-
adás közben

A művelődési házban igazán jó 
hangulatban telik az az egy-két óra, 
amikor két lelkes győri fiatal, Vera 
és Ákos irányítása alatt a párok 
tanulják, gyakorolják a standardtán-
cokat. 

Vannak persze köztük már nagyon 
ügyes, összeszokott táncosok, különö-
sen kedvelt a résztvevők körében a latin-
amerikai tüzes tánc, de a klasszikusnak 
számító bécsi keringő sem hiányozhat a 
repertoárból. Vegyes a korosztályi meg-
oszlás és így van jól. Igaz, hogy a fiata-
lok először még lelkesek, de van mégis 
lemorzsolódás. A közép- és az idősebb 
korosztály viszont kitartó. 

A mai világban, amikor az emberek 
annyira borúlátóak és egyre kevesebb 
a jó hangulatot teremtő és közösséget 

összekovácsoló és formáló összejö-
vetel, akkor nagyon kell örülni az ilyen 
jellegű rendezvényeknek. Arról nem is 
beszélve, hogy a fiataloknak nem iga-
zán van lehetőségük a hagyományos 
táncok elsajátítására, pedig ez is egy-
fajta örökség, amelyet ápolni kell, és 
kellene, hogy legyen rá igény. 

Lehet, hogy a fiataloknak az életük-
ben valamikor szükség is lenne rá, 
hogy a klasszikus táncokat, társastán-
cokat ismerjék. Azt is megtudtuk, hogy 
nem csak helyiek „ropják” nagy lelke-
sedéssel a táncot ezeken az estéken, 
érkeznek párok Bábolnáról, Nagyig-
mándról, Banáról is. Biztosítva van a 
mozgás, kellemes a hangulat, vagyis 
érdemes az ácsiaknak, akik kedvet 
éreznek hozzá – fiatalok is –, élni a le-
hetőséggel. 

A társastánc is
közösségformáló 

Tisztelt Adózók!
„A Falusi Óvoda Gyermekeiért” 

Alapítvány kuratóriuma tisztelettel kéri 
Önöket, hogy jövedelemadójuk 1%-ával 
támogassák a központi óvodát céljai 
megvalósításában.

Az alapítvány adószáma: 
1861�2��-1-11

Kérjük, hogy az adószámot juttassa 
el ahhoz a személyhez (munkáltató-
hoz), aki az Ön adóbevallását készíti.

Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma

Tisztelt Adózók!
A „Pénzásási Óvoda Gyermekeiért” 

Alapítvány kuratóriuma tisztelettel kéri 
Önöket, hogy jövedelemadójuk 1%-ával 
támogassák a pénzásási óvodát céljai 
megvalósításában.

Az alapítvány adószáma: 
1861��78-1-11

Kérjük, hogy az adószámot juttassa 
el ahhoz a személyhez (munkáltató-
hoz), aki az Ön adóbevallását készíti.

Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma
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Január 23-án a Jókai Mór Általános 
Iskola adott helyet a Ritmus Alapfokú 
Művészoktatási Intézmény valamennyi 
diákja félévi vizsgájának. 

A zártkörű előadásra meglepően so-
kan voltak kíváncsiak. Az előadást meg-
tisztelte Nagy Ferencné iskolaigazgató, 
Nagy Tamás önkormányzati képviselő, 
valamint Bánfi Csaba, a művészeti iskola 
vezetője. 

A vendégeket Polonyi Judit köszöntötte, 
aki rövidke beszédében kifejtette a csa-
patmunka és a kompromisszumkészség 
fontosságát, ami szükséges egy-egy tánc 
vagy színdarab létrehozásában, majd meg-

köszönte a támogatást és szólt néhány 
szót az elmúlt évekről is. 

Ezen a vizsgán a táncosok és a színját-
szósok mutathatták meg, mit tanultak az 
iskolában szeptember óta. A programban 
felváltva táncoltak és színészkedtek a te-
hetséges fiatalok, kicsik és nagyok egymást 
váltva. A táncok mindkét korcsoportban di-
namikusak, vagányak, pörgősek voltak. 

A kis színjátszók, kik a keresztségben 
az Ácsi Kicsiripacsok nevet kapták, egy 
rendhagyó műsorral készültek. Az előadás 
olyan volt, mintha egy foglalkozáson len-
nének, a különböző gyakorlatokat, vicces 
szituációkat pedig Varró Dániel-versekkel 
fűszerezték meg. 

A nagy színjátszók, a Neve(le)tlen Szín-
gyártók Babits Mihály Mozgófénykép című 
művét adták elő, először felolvasva, majd 
„eljátszva”. 

A rendezvény végén Bánfi Csaba mon-
dott néhány szót az összegyűlteknek. A 
tanítványokról elmondta, hogy van köztünk 
egy-két kiemelkedő egyéniség, valamint 
megköszönte a nézőknek a nagyszámú ér-
deklődést. 

A Neve(le)tlen Színgyártók jelenleg egy 
Shakespeare-darabot próbálnak, melynek 
bemutatója márciusban esedékes. 

Remélhetőleg még ennél is többen lesz-
nek kíváncsiak az új „prömierre”.

Barsi Krisztina

Féléves vizsga a művészoktatási intézményben

A nagykiterjedésű ácsi határban több 
középkori település volt. Ács, Vas, 
Lovad jól meghatározó helyen terült el. 
Ezek a települések megérték a török-
dúlást, akkor pusztultak el. Fehér Ipoly 
szerint 1543-ban a település határát ku-
tatva találunk olyan nyomokat, amelyek 
szintén középkoriak, de nem érték meg 
a török időket. Az úgynevezett elpusz-
tásodási folyamatban szűnt meg rajtuk 
az élet.

A mai Alsó-hegy Rövid-dűlői részén jól 
körülírt területen találunk Árpád-kori kerá-
miát. Ebben a dűlőben a Szőnyi-féle szőlő 
területén és közvetlen szomszédságában 
az 1970-80-as években találtam cserép-
bogrács peremeket felfüggesztési lyukak-
kal. Ez a kerámiatípus jellegzetesen 11-13. 
századi, és több Árpád-kori cserép is talál-
ható ugyanitt. Ez a település nem érte meg 
a törökdúlást. 

A Concó-patak keleti oldalán húzódó 
alacsony dombsoron több mészbetétes 
kerámiatöredék került elő. Települést jelöl-
het a mészbetétes kerámia népéről. 

A két limetes tábort – Ad Statuas-Vas-
puszta, Ad Mures-Bum-Bum kút – össze-
kötő út közelében sok helyen találunk 
római kori emlékeket: edénytöredékeket, 
köztük terra sigillatot, érmeket. Ezek a ró-
mai nyomok nyilván a limes-erődök körüli 
villagazdaságok maradványai. 

Az újraépülő falu legrégebbi magja a 
református templomtól nyugatra elte-
rülő rész volt. A templom és a Sóska-
hegy között lévő falurész és annak széli 
területei. Ez rendszertelen utcaelrende-
zésével, zsákutcákkal tipikus halmazte-
lepülés formáját mutatta, egészen a 19. 
századig. Itt nem jöhetett létre szabá-
lyos telekgazdaság. A telek eredetileg 
a jobbágygazdaság „üzemegysége”, 
amely szabályos körülmények között állt 
a belső telekből, amit a rajta lévő épít-
ményekkel együtt portának neveztek. A 
portához tartozott zöldséges, gyümöl-
csös, szőlős, szérűs is. 

ÁCSoN A SZéRűSKERT 
éS ZöLDSéGESKERT 
FoNToSSÁGGAL BÍRT

Mind a szérűskertnek, mind a zöldséges-
kertnek szigorú rendje és felügyelete volt. 
Két nagy zöldségeskertje volt a falunak, a 
Völgyes-kert és a Concós-kert. A Völgyes- 
kert később megszűnt, részben beépült. 
Akinek a Völgyes-kertben része volt, az 
úgynevezett „Völgy-illetékként” birtokolta. 
Eleinte örökléskor, adásvételkor, ha a por-
ta gazdát cserélt „vele ment” a Völgy-ille-
ték is. Az első völgyi kert az Árpád utca és 
a Rózsa utca sarkán terült el. A református 
egyházé volt, amit a második világháború 
után maga az egyház adott el parcellán-
ként. 

Nagyjából a Rózsa utcával szemben, az 
Árpád út jobb oldalán volt a községi sze-
gényház – maximálisan nyolc férőhellyel –, 
ami a világháború után eredeti funkciójá-
ban már nem működött. Így a használat-
ban nem lévő, az utcára hegyesszögben 
álló épületet a község lebontotta, és ház-
helyként eladta. Ezen az oldalon eredetileg 
itt kezdődött a völgy, azaz a szegényház 
volt a szélső ház. 

A másik zöldségeskert volt a Concós- 
kert. Ennek a tulajdonlása eredetileg úgy 
működött, mint a Völgy-illeték. Ma már 
meglepő lehet, de a Komáromi út és a 
vasút közötti rész ugyanúgy a Concós- 
kert része volt, mint a déli rész. Amikor 
Csere Bálint darálómalmos vásárolta 
egyre gyarapodó udvarát, ezt az 1908-as 
térkép alapján tette. A térkép ma is érvé-
nyes, azóta sem módosította – tudomá-
som szerint – a község. A Concós-kert 
déli részét az első világháború végéig 
felfogadott kertpásztorral őrizette a köz-
ség. Őrhelye a Cocó fő ágán lévő délke-
leti hídfőnél volt. A szerény jövedelmet a 
kerttulajdonosok itt pótolták élelemmel, 
gyümölccsel, borral, ha szükséges volt, 
használt ruhával. Ebből a „szakmából” 
csak kiöregedni lehetett. Jövedelme 
ugyanis egy tehénpásztor 12-13 éves 

bojtárjának felelt meg. Ezek történtek a 
község belső területein.

...A TELEPüLéSEK KöZüL 
ÁCS TuDoTT ÚJJÁéPüLNI

A  törökdúlás után a határ mai területén 
fekvő középkori települések közül Ács tu-
dott újjáépülni. A többi pusztaként (Vas) 
éledt újra, vagy határrészként őrizte meg 
középkori múltját (Lovad). Így a község 
szántóföldi része nagyrészt nyugati irány-
ban fekszik, és ezt is két részre osztja a 
Székes-patak. A Székestől északra és dél-
re is egy-egy pontból indultak seprűszerű-
en a dűlőutak. Az egyik kiindulási pont volt 
a Gyár utcai patakhíd. A másik a mai Petőfi 
utca kanyarulatától indult a Nyerges-hegy 
irányába több dűlő, az egyik Bábolná-
ra. A Székes-pataktól délre eső határrész 
bonyolúltabb képet mutatott. Ennek oka 
a mélyebb, vizenyősebb fekvésű terület, 
amelyek a Banai út és a Bőnyi út (Jegesi út) 
között voltak, valamint a Falurét, amelynek 
közepén volt a Falu kút. Itt több nyíltvízű, 
változó nagyságú tó is található volt. A leg-
nagyobb tó a Falurétnek megfelelő részen 
terült el. Ez a vízrajzi kép a későbbi foko-
zatos vízrendezések következtében módo-
sult. Több lett a szántásra alkalmas domb, 
sok legelővel és kaszálóval. Ez a földrajzi 
adottság magyarázza, hogy Ács rendkívül 
nagyszámú állatot volt képes eltartani. A 
18. században harmincezer birkát. A köz-
ségnek önálló csikósa és számos tehenese 
volt. 

A 19. század végéig az ácsi határban 
tanyák nem voltak. Az első tanya a 19. 
század utolsó éveiben alakult ki, amikor 
Boros Márton egy 100 holdas birtokot vá-
sárolt meg. A későbbiek a 20. század kü-
lönböző szakaszaiban létesültek. Céljuk a 
földtulajdonok közelében lévő gazdálko-
dási előny. Mindezt úgy szervezték, hogy 
a faluban is volt házuk a a családoknak, 
amit például a gyermekeik tanulásánál 
használtak fel.

dr. Alfödi Kálmán 

A múltról... Ács határában több középkori település volt



 6 ÁCSI HÍREK 2010. február

Az ökumenizmus, a keresztények egység-
törekvése, a görög „oikein” „lakni” szóból 
ered, később az egész lakott földet jelen-

tette, majd az egyetemes kereszténységet, 
végül a keresztények egységtörekvését. 
Krisztus szándéka az volt, hogy övéi „mind 

egyek legyenek” (Jn 17,21). Krisztus Urunk 
csak egyetlen egyházat alapított, mégis 
több keresztény közösség igényli, hogy elis-
merjék, mint Jézus Krisztus igazi örökségét. 
Valamennyien az Úr tanítványainak vallják 
magukat, de különbözőképpen vélekednek 
és külön utakon járnak, mintha maga Krisz-
tus lenne megosztva. Ez a megosztottság 
kétségkívül ellene mond Krisztus akaratá-
nak, botránkoztatja a világot és károsítja a 
legszebb ügyet, az evangélium hirdetését 
minden embernek. A megosztottság bot-
rányát tudatosították a protestáns misszio-
náriusok, amikor 1910-ben Edinburghban 
missziós világkonferenciájukat tartották. 
Innen indult el az úgynevezett ökumenikus 
mozgalom. Az ácsi keresztények, katoliku-
sok és reformátusok az idén is megtartották 
a hagyományos, ökumenikus Igeliturgiákat, 
a katolikus és a református templomban. 
Ezt követően szeretetlakomával is kifejezték 
hittestvéri tiszteletüket, egymást vendégül 
látva. Ezúton köszönöm meg mindazok ál-
dozatos munkáját, akik segítettek a szer-
vezésben, a találkozók lebonyolításában, 
pénzadományaikkal és élelmiszer felajánlá-
saikkal, vagy bármilyen más módon. 

Varga Imre plébános

Ökumenikus találkozók Ácson
(2010. január 13. és január 20.)

Az idén is megtartották a hagyományos, ökumenikus Igeliturgiákat

F E L H Í V Á S
Ács Város Önkormányzata azzal a ké-

réssel fordul a lakossághoz, hogy a rend-
kívüli hideg téli időjárás miatt, a kihűlé-
ses halálesetek megelőzése érdekében, 
fokozottan figyeljünk a környezetünkben 
élőkre.

Különösen veszélyben lehetnek a haj-
léktalan emberek, az esetlegesen fű-
tetlen lakásukban élő, nehezen mozgó, 
többnyire idős emberek. 

Ha olyan emberről tudunk, akit bármi-
lyen okból a kihűlés veszélyeztet, kérjük 
értesítsék:

–  a Szociális Alapszolgáltatási Közpon-
tot (Ács, Fő u. 43.), telefon: 34/385-
667 vagy 

–  a polgármesteri hivatalt: 34/595-145, 
34/595-147 telefonszámokon.

Rendkívüli esetben az ingyenesen hív-
ható 107-es vagy 112-es telefonszámo-
kon is segítséget lehet kérni.

Csöbönyei Imre
polgármester

Tervezett városi programok
„Kiszézés” II. 24. Központi Óvoda Központi Óvoda
Kommunizmus áldozatainak napja II. 25. Ács Városért Társaság
Sméja Miklós kiállítása II. 26. művelődési ház művelődési ház
Egyesületi közgyűlés II. 26. Bakancsos Klub
Mesevetélkedő II. Jókai-iskola Jókai-iskola
Farsangi álarcos, batyus bál II. Pénzásási Nyugdíjas Klub

Ács Városért Társaság
Mezőgazdasági munkálatokról előadás II. Ács Városért Társaság

Pénzásási Nyugdíjas Klub
Kincsesláda-kiszehajtás II. Gárdonyi-iskola Gárdonyi-iskola
Mesevetélkedő II. Gárdonyi-iskola Gárdonyi-iskola
Irodalmi teaház Március 3. Gárdonyi-iskola Gárdonyi-iskola
Jókai-nap március 6. Jókai-iskola Jókai-iskola
Kinizsi-Sakkbarátok SE II. 
sakk bajnoki mérkőzés

III. 7. művelődési ház Kinizsi sakk szakosztály

Nőnapi köszöntő III. 7. Ács Városért Társaság
Pénzásási Nyugdíjas Klub

Hulladékgyűjtés III. 7. Bakancsos Klub
Nőnap III. 8. Szociális Alapszolgáltatá-

si Központ
Szociális Alapszolgáltatá-
si Központ

Ünnepi műsor III. 12. Gárdonyi-iskola Gárdonyi-iskola
Ünnepi műsor III. 13. Jókai-iskola Jókai-iskola
Nemzeti Ünnep III. 15.,

11.00
Emlékpark Önkormányzat

Vetélkedő március 15-ről III. 15. Ács Városért Társaság
Kerékpáros emléktúra 48/49 III. 15. Bakancsos Klub

A rendezők a változtatás jogát fenntartják.

LAKÁSFELÚJÍTÁSHoZ 
�0-60% állami támogatás!

érdeklődni: 
70/388-2108

AMTO NRG
2941 Ács, Fáy A. u . 5.

szélvédő javítás
Az Ön szélvédője sérült?

Ha igen, akkor kavicsfelverődés és repedés javítása 
a komáromi tEsco parkolójában (narancssárga sátornál)

hétfőtől szombatig 9–17 óráig
Érdeklődni a helyszínen, vagy a 

06-70/230-6001-es telefonszámon
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A januári újévi koncerten a zsúfolá-
sig megtelt sportcsarnok közönsége 
egy lelkes kis csapatot láthatott, akik 
kánkánoztak, a klasszikus Palotást 
is eltáncolták, és bizony nagy sikert 
arattak a közönség körében. A mai 
rohanó és kissé elfásult világban igazán 
üde színfolt ilyet látni, főként úgy, hogy 
önszorgalomból egy helyi kis közösség 
vállalkozik erre. A lelkes fiatal csapat 
egyik tagja, Rohonczi Fruzsina mesélt 
arról, hogy honnan jött az ötlet a január 
3-ai produkció bemutatásához és arról 
is, hogy hol léptek fel eddig, kik a társu-
lat tagjai.

– A zeneiskola igazgatója, Bánfi Csaba 
már októberben, a szüreti felvonulást kö-
vetően felvette velünk a kapcsolatot. Hal-
lotta ugyanis, hogy egy kis csapat Palotást 
táncolt a felvonulás alatt és szeretné, ha a 
koncerten a zenekarkísérettel táncolnánk 
el újra. Mivel mi is jó ötletnek tartottuk a 
program színesítését, illetve a csapat és a 
koreográfia már összeállt, rábólintottunk a 
kérésre. Később jött csak szóba a kánkán, 
amellyel a koncert show részét kívánta bő-
víteni, amelybe az idő rövidsége miatt csak 
félve mertünk belevágni. 

– Nagyon lelkes, talpraesett kis csapat 
benyomását keltitek, így bizonyára nem 
okozott gondot egy újabb tánc betanu-
lása?

– Nagyon kevés időnk volt. Mivel a Pa-
lotás koreográfia már megvolt, a koncert 
előtti hétvégén táncoltunk újra együtt. A 
kánkánt viszont a koncert hetének hétfő-
jén „hoztuk össze” két óra alatt együttes 
és „youtube-os” segítséggel. Ruhát csak 
szerdán sikerült találni, amit még aznap 
hozzánk igazítottak, aztán már csak két 
nap volt a próbákra... 

– Elégedettek voltatok a produkciótok-
kal?

– Visszanézve a koncerten készült fel-
vételeket, azért lett volna még mit csi-
szolni. Bízunk benne, hogy elnézték 
nekünk a nem éppen szinkronszerű lépé-
seket. Ruhánk és a lelkesedésünk azért 
reméljük, megelégedéssel szolgált min-
denkinek és Bánfi Csaba igazgató úr is 
így gondolja. 

– Kikből áll a kis együttesetek, ki koreog-
rafálja a táncokat?

– A csapat koreográfusa Lukács Dóra, 
ő rendelkezik a leghosszabb táncos 
múlttal. Kilencéves kora óta néhány év 
kihagyással táncol. Markotics Évi és Ká-
lazi Gergő hat éve alkot egy párt tánc-
partnerként, valamint Bruzsa Tibi szintén 
táncolt már. A csapat nagy része: Kálazi 
Kata, Ódor Reni, Tóth Peti, Tóth Gábor 
és Markotics Isti színjátszósok már több 
éve. A csapat amatőrei Gregovics Éva, 
valamint testvére, József és jómagam 
vagyunk. 

– Hol léptetek fel először?
– Az első fellépésünk a tavalyi szüreti 

felvonulás és bál volt. Mi Lukács Dórival a 
felvonulást szervezők csapatában voltunk, 

így természetes volt, hogy a táncban is a 
lehető legtöbb részt magunkra vállaljuk. 
Egyhónapos feszített tempójú próbákkal 
készültünk fel az említett kis csapattal, vé-
gül négy helyszínen táncoltunk a városban 
és a bált is ezzel a koreográfiával nyitottuk 
meg. 

– Milyen visszajelzéseket kaptatok az első 
próbálkozásotok után?

– A sok pozitív visszajelzésből úgy érez-
tük, a múltidéző hintók, szekerek és lova-
sok körében, a gyönyörű ruhában eltán-
colt palotással sikerünk volt. Véleményem 
szerint nem igazán a tánctudásunknak, 
sokkal inkább az ötletnek, a lelkesedés-
nek, a tenni akarásnak és a csapatmun-
kának szólt. 

– Ez mindenképpen önbizalmat adhat a 
további szereplésre. Milyen tervetek van a 
jövőre vonatkozóan?

– Kaptunk már felkérést a Városi Nyugdíjas 
Klub részéről a február 26-ai farsangi báljuk-
ra. Ha jön felkérés, bizonyára elvállaljuk, de 
remélhetőleg a szüreti felvonuláson találkoz-
hatunk ismét.  

N. Lakics Zsuzsa 

A fiatalokból álló kis tánckar színesíti 
a helyi rendezvényeket

Nagy sikere volt a híres kánkánt bemutató lányoknak

TISZTELT ADÓZÓK!
Megköszönve előző évi felajánlásaikat, kérjük, hogy 2010-ben is támogassák adójuk 

1%-ával az ácsi kézilabdasportot. „Az Ácsi Kézilabdasportért” Alapítvány adószáma: 
18612682-1-11. Támogatásukat köszönjük: az alapítvány kuratóriuma

Fizetett politikai hirdetés

Komárom-Esztergom Megye
 IV. számú egyéni választókerületének 

FIDESZ-KDNP-s 
országgyűlési képviselőjelöltje 

DR. VöLNER PÁL.

Ha Ön a FIDESZ jelöltjét 
szeretné támogatni, 

ajánlószelvényét (kopogtató céduláját) 
leadhatja Ácson,

a Fő utcai virágüzletben
(Nagy Irénnél), illetve 

Tóth Győző 
önkormányzati képviselőnél: 

Ács, Temető sor 21. 
(Református temetőnél)

Február 20.: Mátyás-napi tavaszváró nép-
táncfesztivál, Nagyigmánd, tel.: 20/203-1057

Február 20.: Szülők és nevelők bálja, 
Bábolna, tel.: 20/430-0703

Február 20.: Magyarock Dalszínház szü-
letésnapi gálaműsor, tel.: 70/953-7745

Február 20.: Fischer’s Choir & Company 
koncert, Dél-Komárom, tel.: 20/383-0009

Február 2�.: Múzeumbarát Kör, Dél-Ko-
márom, tel.: 34/344-697

Február 25-26.: Borverseny Almásfüzitő, 
tel.: 30/298-3070

Február 26-27.: Reneszánsz hétvége, 
Komárom-Szőny, tel.: 34/540-288

Február 27.: Borverseny, Mocsa, tel.: 
20/353-5057

Március 5.: Évadnyitó a Monostori erőd-
ben, tel.: 34/540-582 

Március 6.: Nőnapi mulatság, Bábona, 
tel.: 20/430-0703

Március 11-12.: országos ifjúsági turisztikai 
konferencia, Dél-Komárom, tel.: 34/526-955

Március 1�.: Latin est, Komárom, Gokart-
pálya, tel.: 30/989-0067

A környék településeinek programjai
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A Városi Nyugdíjas Klub már tizenhét éve tartja össze Ács 
város azon nyugdíjas korú polgárait, akik értékelik a közös-
ség összetartó erejét, jól érzik magukat a közös rendezvé-
nyeken, kirándulásokon. 

Két éve van új vezetése a klubnak: Metka Antalné és Szabó Jó-
zsefné Magdi személyében. A klubtagok – régiek és újak – egyaránt 
elismerik, hogy beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Sikerült 
kiharcolniuk, hogy igényesen berendezett, kellemes hangulatú 
klubtermünk legyen a művelődési ház és könyvtár pincehelyiségé-
ben. Itt mindannyian jól érezzük magunkat a heti összejövetelek 
és a klub tagjai részére tartott ünnepségek alkalmával. Minden hó-
napra jut valamilyen rendezvény, ami nagyon intenzív munkát, sok 
időt és fáradságot igényel, amit hálásan köszönünk.  

A hagyományokhoz híven részt veszünk a város és más civil 
szervezetek rendezvényein. Családias vendéglátással ünnepeljük 
meg a nőnapot, az anyák napját, az idősek napját és a karácsonyt. 
Ezeken a meghitt kis ünnepségeken óvodások, iskolások az al-
kalomnak megfelelő műsorral köszöntik az idős nyugdíjasokat. 
Klubtagjaink között is van néhány személy, akik rendszeresen 
meglepnek bennünket egy-egy szép verssel. Edeháziné Juliska, 
Szűcsné Jucika, Liszkainé Boriska, a saját maga által írt verset 
mondja el. Itt említeném meg, hogy a klubvezetők figyelme arra is 
kiterjed, hogy Boriska verseit megjelentessék könyv formájában. 
Liszkai Ferencné: Gondolataim, érzéseim című verses kötetét meg 
is lehet vásárolni a klubban. 

Minden évben egy alkalommal megrendezésre kerül a klub nagy 
rendezvénye, amelyre meghívást kapnak a város és más civil szer-
vezetek vezetői, támogatóink és a Csallóközaranyosi Nyugdíjas 
Klub tagjai, ahova a mi nyugdíjasaink is minden évben ellátogat-
nak. Ez a testvértelepülési kapcsolat immár tizenöt éve töretle-
nül működik. Ezeken kívül még színházlátogatás és kirándulás is 
szerepelt a gazdag programjaink között. Budapest Sportaréna: 
Tavaszköszöntő márciusban, táncdalfesztivál, a 70-es évek dalai 
novemberben, Bangó Margit 40 éves jubileumi koncerje decem-
berben. Mikroszkóp Színpad Budapest, áprilisban, Lovas Szín-
ház, Komárom novemberben. Kirándulásaink: Június: Sárvár, ahol 

megtekintettük a várat, az arborétumot és élveztük a gyógyfürdőt. 
Szeptember: ötnapos olaszországi kirándulás: Lignanó – Velence 
– Trieszt. Október: Kehidakustyán, ahol megtekintettük a katolikus 
templomot, a Deák-kúria múzeumot és szintén gyógyfürdőztünk. 

Kétszer is volt egészségnap: májusban és decemberben. Nagyon 
mozgalmas évet zártunk 2009-ben. Reméljük, hogy a két vezető 
bírja még erővel, egészséggel és az idei esztendő sem lesz rosz-
szabb. Mindannyian kívánjuk, hogy így legyen.  Gazdig Jánosné 

Mozgalmas évet zárt a Városi Nyugdíjas Klub

Liszkai Ferencné és Csányi Józsefné a klub egyik rendezvényén

Napjainkban egyre több időskorú válik 
károsulttá, áldozattá, betörők, besurranók 
és trükkös tolvajok, illetve rablók támadása 
által. 

A Bűnmegelőzési Osztály, a B.A.Z. Me-
gyei Bűnmegelőzési Alapítvánnyal kö-
zösen, elkészítette a Szépkorúak Bűn-
megelőzési Naptárát, amelyben fontos  
bűnmegelőzési ajánlások vannak az idős-
korúak részére erőszakos támadás és más 
bűncselekmény esetére. 

KEDVES ÁCSI IDőS EMBEREK!
A bűnelkövetési módszer lényege, hogy 

az időskorú (időskorúak) lakóhelyén jelen-
nek meg a szélhámosok, akik különféle 
hihetőnek tűnő magyarázatokkal, kérések-
kel bejutnak a lakásba, és a tulajdonos fi-
gyelmét elterelik, majd alkalmas pillantban 
zsebre vágják pénzét, vagy értéktárgyait. A 
tettesek az idősek hiszékenységére építe-
nek. 

A rendőrség bűnmegelőzési ajánlásai 
között első helyen szerepel: óvakodjanak 

az idegenektől és ne engedjék be a lakás-
ba! Nézzenek ki az ablakon, vagy kémlelő 
nyíláson, hogy fel tudják mérni a bejelent-
kezőket. Győződjenek meg arról ajtónyitás 
előtt, be van-e akasztva a biztonsági lánc 
– ha van – amely védelmet ad. Családi ház-
ban lehetőleg a zárvatartott kerítésen ke-
resztül kérdezze ki az idegeneket jövetelük 
céljáról és csak állításuk valódiságának el-
lenőrzése után nyisson kaput. 

Amennyiben a hívatlan vendég már aka-
rata ellenére bejutott otthonába, ne hagy-
ja  egy pillanatra sem felügyelet nélkül. 
 Amennyiben kellő határozottsággal lép fel, 
meghátrál és távozni fog. Bárkinek is adja ki 
magát – hivatalos személyeknek –, minden 
esetben kérjen igazolványt és személyének 
azonosítása végett hívja fel az intézményt, 
kérjen telefonszámot, amelyre hivatkozik. 
Amennyiben bármilyen gyanús körülményt 
észlel, azonnal értesítse a rendőrséget, az 
ismert 107-es, vagy a 112-es telefonszá-
mon, illetve hívja segítségül szomszédját, 

ismerősét. Amennyiben mégis megkárosí-
tották, tegyen feljelentést, megadva a fon-
tos információkat a nyomozóhatóságnak. 

Fontos szempont a lakás biztonsága! 
A besurranások megelőzhetők, ha min-

den esetben zárva tartja  a kaput, bejára-
ti ajtót még akkor is, ha otthon tartózko-
dik, vagy kis időre átmegy a szomszédba. 
Földszinti lakások esetében érdemes az 
ablakra rácsot szereltetni, családi háznál 
kutyát tartani. A bejárati ajtóra szereltessen 
fel biztonsági zárakat úgy, hogy a megfele-
lő mechanikai szilárdságú ajtó több ponton 
záródjon. 

Akinek bankkártyája van, annak PIN-
kódját, valamint személyes okmányait biz-
tonságos helyen tárolja és lehetőleg ne 
egyazon helyen! Fokozottan legyenek óva-
tosak a bankautomatánál, pénzfelvétel so-
rán figyelje meg, hogy nincs a nyílásokban 
idegen tárgy, bármely szokatlan eszköz, 
esetleg idegen személy a közelben, aki ki-
figyelheti a kódját. 

Idősek veszélyben 
– Idegeneket ne engedjenek be a lakásba!
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Januárban Budapestre utaztunk a Tisz-
telet Társaság által szervezett gálaestre, 
neves előadóművészek részvételével.

Februárban rendeztük meg a hagyo-
mányos batyusbálunkat, amit immár 
második alkalommal jelmezes bemuta-
tóval tettünk vidámabbá. Még ebben a 
hónapban közösen az ÁCSVÁRTÁR-ral 
egészségnapot szerveztünk. Délelőtt 
fénymasszázzsal kényeztették a résztve-
vőket, délután pedig kiváló szakorvosok 
előadásait hallgathatta meg a szépszámú 
közönség. Vendégeink voltak: dr. Tarnay 
Katalin szájsebész főorvos, dr. Balogh 
Cicke gyermek- és természetgyógyász, 
dr. Szabó Tibor gasztroenterológus főor-
vos. A Bioptron-lámpa gyógyító hatását 
Nagy Lászlóné ismertette. 

Március 8-án a klub férfitagjai kávézás és 
teázás közben virággal köszöntöttek ben-
nünket. Meghirdettük a környék klubjai ré-
szére a „Nagy ízvadászat nagyanyáink re-
ceptjeiből” c. programot, aminek lényege, 
hogy régi, már-már elfelejtett hagyományos 
ételek kerüljenek az asztalra. Örömünkre 
szolgált, hogy hat klub képviseltette magát. 
Közel 35 féle, régi recept alapján készített 
étel került a szépen terített asztalokra. A 
bemutatás után került sor az ételkóstolóra, 
kötetlen beszélgetésre. A délutánt közös 
népdalénekléssel zártuk. Búcsúzóul pe-
dig saját készítésű húsvéti asztaldíszek-
kel kedveskedtünk vendégeinknek. Április  
25-én ismét segítettünk az ácsi Természet-
járó Bakancsos Klub Föld-napi túrájának 
lebonyolításában, illetve a célba érkezők 
megvendégelésében. Örülünk, hogy a fi-

atalok számítanak segítségünkre. Április 
30-án került sor az immár hagyományos 
májfaállításra, mivel május 1-jén már Buda-
pesten, a városligeti majálison sütöttünk, 
főztünk. Nagy sikert aratott a finom bab-
gulyás és a palacsinta. Erre a programra az 
ÁCSVÁRTÁR meghívásának tettünk eleget. 
Május 20-án ismét Budapestre utaztunk, a 
„Nyárköszöntő Tisztelet Gála” műsorra. 

Május 28-án vendégünk volt Zsíros Si-
mon Mária költő, előadóművész, aki fe-
lejthetetlen élményt nyújtott előadásával. 
Június 14-én került sor a májfadöntő bál-
ra, melyet szintén közösen rendeztünk az 
ÁCSVÁRTÁR-ral. Felléptek Csikó Teodóra 
és Takács Zoltán, a Győri Nemzeti Szín-
ház művészei, Farkas Katalin és Gábor 
Nagy Nóra művészek pedig Budapestről. 
A műsort finom, bőséges vacsora követte, 
mely után Múth János zenéjére rophattuk 
a táncot. Júliusban két fürdőt iktattunk be, 
először a pápai élményfürdőt, majd a szo-
kásos Bükfürdőt. Szeptemberben megle-
petésként ért bennünket a hír, ugyanis dr. 
Petrasovits Anna, az ÁCSVÁRTÁR elnö-
ke benevezett egy közös csapattal a 10. 
alkalommal Budapesten megrendezett 
„SzeptEmberfeszt” pörköltfőző versenyre. 
Az „Ácsi csajok” csapata megnyerte a JAR 
különdíját. 

Október a nagy készülődés hónapja volt. 
Második alkalommal került sor az Ács Vá-
rosért Társaság és a Pénzásási Nyugdíjas 
Klub által szervezett Tökfesztiválra. Sikerét 
mi sem bizonyítja jobban, mint az a sok 
pozitív visszajelzés, amit kaptunk. Ilyenkor 
érezzük, hogy érdemes volt a sok ráfordí-

tott idő, energia. Szokták mondani humo-
rosan, „Előbb a munka, utána a szórako-
zás!” Mi ezt követve indultunk a szokásos 
országjáró kirándulásunkra. A tervezett út-
vonal Kékestető – Parád – Eger – Síkfőkút 
– Szilvásvárad – Lillafüred – Miskolctapol-
ca – Diósgyőr – Aggtelek, ami három napot 
vett igénybe. Az időjárás nagyon kegyes 
volt hozzánk, kellemes napsütéses időben 
kirándulhattunk. Novemberben a Fővárosi 
Nagycirkusz gálaműsorán tapsoltunk. 

Decemberben harmadik alkalommal 
került sor az ÁCSVÁRTÁR által szervezett 
gyermekek karácsonyára. Megtiszteltetés 
volt számunkra, hogy munkánkkal ismét 
részesei lehettünk ennek a nagyszerű kez-
deményezésnek. Ezt követően klubtagja-
inkkal is készültünk a közös karácsonyra. 
Férfitagjaink díszítették a karácsonyfát, 
az asszonyok sütöttek, főztek. Meglepe-
tésként egy maroknyi csapattal karácso-
nyi műsorral készültünk. Szeretettel vár-
tuk azokat is, akik egészségük miatt nem 
tudják látogatni rendszeresen összejöve-
teleinket. A műsort követő vacsora után 
még sokáig beszélgettünk, felidézve a 
régi eseményeket. December 29-én lehe-
tőségünk nyílt arra, hogy Bangó Margit 40 
éves jubileumi koncertjén részt vehettünk. 
31-én második alkalommal búcsúztattuk 
együtt az évet vidám, szilveszteri han-
gulatban. Az említett programokon kívül 
a nemzeti ünnepeinken koszorúztunk, és 
a lehetőségekhez mérten részt vettünk a 
városban szervezett egyéb rendezvénye-
ken.

Imhofné Vincze Zsuzsanna klubvezető

Visszaemlékeztek a pénzásási nyugdíjasok

Nagy szeretettel fogadták Poros Andreát 
február 2-án a Szivárvány Vegyeskórus 
tagjai a művelődési házban, ahol a régi-új 
vezetőjükkel találkoztak, és közös dalokkal 
felelevenítették azt az időt, amikor meg-
alakult a kórus 1992-ben. Poros Andrea  
történelem–ének-zene szakos tanár Ácson 
kezdte pályafutását és lelkesedéssel vett 
részt a közéletben. Az aktív pályakez-
dő15 fővel megalapította a kórust és most 
örömmel nyilatkozta, hogy olyan volt ez a 
találkozás, mint az együttes fénykorában, 
hiszen szép számmal vettek részt a meg-
beszélésen február 2-án. – Úgy éreztem, 
mintha el sem mentem volna – mondta a 
kórusvezető, pedig már régen Győrben 
tanít. Lelkesen beszélt a jövő terveiről a 
kórussal kapcsolatban. Szeretné, ha kis 
csapata ismét ünnepségeken, városi ren-
dezvényeken fellépne, aktívan részt venne 
a kórustalálkozókon. Az énekkarral tervezi 
a közös kirándulásokat. Azt pedig különö-
sen szeretné kórusvezetőként, hogy szép 
sikereket érjenek el és hogy további tagok-
kal bővüljön a kórus, ahova szívesen várják 
a fiatalabb generációt is.

N. Lakics Zsuzsa

Poros Andrea vezeti újra a Szivárvány Vegyeskórust

A felvételen a lelkes kis együttes egy csoportja
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A 2009. november 22-én véget ért őszi 
fordulótól csak rövid szünetet tartottak a 
labdarúgók, mivel a december 6-án indult 
és március 7-ig tartó teremlabdarúgó torna 
pályára szólította a labdarúgók nagy ré-
szét. Kár, hogy szinte mindenki más-más 
csapatban játszik, nincs egy vagy kettő, 
tisztán „kinizsis” csapat, mint hajdanán.

Természetes, hogy a teremtorna önma-
gában nem felel meg a tavaszra való fel-
készülés követelményeinek, ezért a téli 
alapozó felkészülést Karvaj Imre edző ja-
nuár 15-én kezdte meg játékosaival. A csa-
patnak heti három edzést tervezett: hétfőn 
este a sportcsarnokban, szerdán és pén-
teken pedig szabadban. Az eltelt fél hó-
napban tapasztaltakról az edző elmondta, 
hogy a hétfői sportcsarnoki foglalkozáson 
szép számmal megjelennek a játékosok, 
de a szerda–pénteki, szabadban tartan-
dó edzésen a megjelenés kritikán aluli. 
Pénteken magam is megjelentem az este 
hat órakor kezdődő szabadtéri edzésen, 
és szomorúan kellett tapasztalnom, hogy 
a két edzővel együtt hatan jelentek meg 
a felnőtt és ifjúsági csapatból. A jelenlegi 
hozzáállás nem garantálja, hogy a csapat 
jelentősen elmozdul az őszi 13. helyezés-
ről. Bízunk benne, hogy a későbbiekben ez 
a rossz megjelenési arány jelentősen vál-
tozni fog.

A felnőtt és ifjúsági csapatok edzőinek 
másik gondja, hogy hiába kérték a salakos 
pálya játékra alkalmassá tételét, a felké-
szülés második szakaszában szombaton-
ként edzőmérkőzést tervez, ehhez pedig 
szükség van a pálya egészének rendbe-
tételére. A csapat körüli változásokról az 
edző elmondta, hogy az őszi keretből két 
játékosra nem számít, továbbá, hogy meg 
kell kezdeni a fiatal játékosok beépítését 
a keretbe, ezek: Mészáros Gábor, Papp 
Ákos, Krokavecz Gyula és ifj. Kelemen 
Attila. Az őszi szereplést figyelembe véve 
világossá vált, hogy szükség van a játékos-
keret egyes pontjain erősítésre. Az edző el-
mondta, hogy eddig a közeli településekről 
7-8 játékost keresett fel, ebből öt vissza-
utasította az ajánlatot. Három játékos igent 
mondott, névszerint: Egri Péter védő (Ko-
márom), Kelemen Dávid csatár (Komárom) 
és Zentai Róbert kapus (Komárom), ezen 
túl még három játékosnak várják a vála-
szát. Az átigazolási időszak február 20-án 
zárul, tehát addig van lehetőség új játéko-
sok igazolására.

Továbbra is gondot okoz az edzések lá-
togatása, akikkel eddig elégedettek lehet-
nek a felnőtt csapatból: Kovarek István, 
Császár Ernő, Ódor Szabolcs, Mészáros 
Gábor, Lami Attila, Tóth András és Papp 
Ákos, ők azok, akik rendszeresen edzenek. 

Sajnos a többiekkel eddig csak a teremtor-
nán találkoztam.

Végül közlöm a kedves olvasókkal a fel-
nőtt csapat keretét: Dobai, Máthé, Zen-
tai (kapusok) – Rusznyák, Kiss A., Vörös, 
Ódor, Kovarek, Somogyi, Egri, Németh B. 
(védők) – Skuba, Lami, Palakovics, Tóth, 
Császár, Kelemen, Krokavecz, Papp (kö-
zéppályások) – Kóródi, Török, Mészáros, 
Kelemen Dávid (csatárok)

Az ifjúsági csapat edzője, Kelemen Attila 
elmondta, hogy az edzéseket együtt tartják 
a felnőttekkel. A játékosok edzéseken való 
megjelenésével ő is elégedetlen. Folyamat-
ban van egy-két új játékos igazolása. 

A serdülő és előkészítő csapat edzője, 
Zsidi Zoltán elmondta, hogy mindkét csa-
pat január 16-án kezdte meg a felkészülést 
a tavaszi fordulókra. Mind a két csapatnál 
sor kerül egy-két új játékos leigazolására.

A három NUPI-s csoportnál a hír, hogy új 
edzőjük lesz. A vezetőség nevében megkö-
szönöm az eddigi edzőnek, Kustán Ferenc-
nek a munkáját. A három csoport a tavaszi 
tornákra való felkészülést február 16-án 15 
óra 30 perckor kezdi Józsa Sándorral, a 
csoport új edzőjével. Végül az Ácsi Kinizsi 
SC valamennyi labdarúgócsapatának sike-
res tavaszi folytatást kívánunk.

Hoczek József

A labdarúgók készülnek a tavaszi folytatásra

Finszter Máté
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Indul a tavaszi rajt
Az NB II-ben szereplő férfi kézilabda- 

csapat február 20-án játsza tavaszi első 
bajnoki mérkőzését. A Bárdosi-legény-
ség Szentgotthárdra utazik, ahonnan 
szeretnék elhozni a két pontot. 

Sakk-hírek
A 2009/2010. évi megyei csapatbajnok-

ság november 15-én indult. Csapatunk 
három forduló után a 2. helyen áll. Január 
16-án 9 fővel részt vettünk az „Almásfüzi-
tő bajnoka” sakkversenyen, ahol Finszter 
Máté ifjúsági versenyzőnk a 3. helyezést 
érte el. Iván Csaba lett a legjobb amatőr 
versenyző. A versenyen 29 sakkozó indult.
Január 30-án került megrendezésre a 18. 
Bábolnai Sakkfesztivál, ahol 113 fő vett 
részt. A verseny több kategóriában zaj-
lott, az általános iskolástól a felnőttekig. 
Sakkszakosztályunkat 12 fő képviselte. A 
felnőttek kategóriáját Bodor Tamás sakko-
zónk nyerte, Iván Csaba a 2. helyezést érte 
el. Örvendetes ifistáink, Nyéki Bence és 
Szalai Krisztián jó szereplése, akik a felnőtt 
mezőny első felében végeztek. 

Komárom-Esztergom megye nyílt RAPID 
bajnokságán Gyurkovics Bence 2. helye-
zést, Zsebők Ottó 5. helyezést ért el. Az 
általános iskolások kategóriában mindkét 
iskola tanulói részt vettek, akik a középme-
zőnyben végeztek.További programjaink: 
március 6-án lesz a megyei diákolimpia 
egyéni versenye, ahol mindkét iskola tanu-
lói részt vesznek, Zsebők Ottó sakkoktató 
képviseletében. Május 22-én kerül megren-
dezésre a 3. Czupy Imre sakkemlékverseny 
a Jókai-iskolában. Célunk erre a félévre a 
megyei felnőtt csapatbajnokságban az  
1-3. hely megszerzése.
Szőnyi Lajos, a sakkszakosztály vezetője 
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Ács Város Képviselő-testülete január 28-án 
tartott ülésének egyik napirendi pontja volt 
az Ácsi Kinizsi SC beszámolója a 2009. évi 
tevékenységéről.

Kovács János elnök – aki a beszámolót 
készítette – megköszönte a képviselő-tes-
tületnek a 2009-es évben nyújtott támoga-
tást. Hét szakosztályt működtet a sport-
kör, 2009-ben az egyesület költségvetése 
öt szakosztálynak: labdarúgó, kézilabda, 
sakk, asztalitenisz és tenisz költségeit tud-
ta fedezni. A motoros szakosztály a mű-
ködési költségeit maga teremtette elő, az 
ökölvívó szakosztály pedig Komáromban, 
a Kempelen Szakközépiskolában műkö-
dött az elmúlt évben. 

A legnépesebb szakosztály a labdarúgó-
ké. Hét csapatban 105 leigazolt játékost 
foglalkoztatnak az edzők váltakozó siker-
rel. A felnőtt csapat két évi II. osztálybeli 
szereplését követően visszakerült a me-
gyei I. osztályba. Őszi teljesítményükkel a 
13. helyen végeztek. Dícséretes viszont az 
utánpótláscsapatok szereplése. Az ifjúsá-
gi csapat Kelemen Attila irányításával a 6. 
helyen végzett 16 csapat közül. A serdülő 
csapat Zsidi Zoltán irányításával az első, az 
előkészítő csapat pedig a nyolcadik helyen 
végzett a Déli-csoportban. 

A kézilabda szakosztály a legszebb 
eredményekkel büszkélkedhet. A fér-
fi felnőtt csapat az NB II-ben szerepel. A 
2008/2009-es bajnokságban az előkelő 
harmadik helyet szerezték meg. A nyáron 
elköszönt a csapattól Jámbor Vilmos edző, 
aki éveken át kiváló munkát végzett. Mun-
káját a fiatal Bárdosi István vette át. Az új 
tréner eredményes munkáját bizonyítja az 
őszi fordulók után elért második helyezés. 
A férfi ifjúsági csapat szintén az NB II-ben, 
Hajdú János edző irányításával az őszi for-
dulók után az első helyről várja a folytatást. 
A felnőtt női csapat a megyei bajnokság-
ban szerepel. Itt is edzőcserére került sor, 
a csapatnál sok éve tevékenykedő Metka 
Antalnét a fiatal Pék Balázs váltotta, aki bí-
zik a tavaszi eredményesebb folytatásban. 
Minden évben a szakosztály fő problémája 
az utánpótlás hiánya, mind férfi, mind női 
vonalban. 

A sakkcsapat évek óta eredményesen 
szerepel a megyei sakk csapatbajnokság-

ban. Az elmúlt években az előkelő második 
és harmadik helyen végeztek. A 2009/2010. 
évi bajnokságban céljuk az 1-3. hely vala-
melyikének megszerzése. Csapatuk tagja 
a 21 éves Sipos István FIDE-mester, aki a 
Szombathelyi Haladás SE OB I-es együtte-
sében is eredményesen szerepel. Az után-
pótlásnevelést Zsebők Ottó végzi eredmé-
nyesen. A szakosztály vezetése köszöni a 
szponzorok önzetlen támogatását. 

A teniszszakosztály az összevont me-
gyei bajnokságban versenyezett két hatos 
csoportban. Az egyik csoportban az első, 
a másodikban a második helyet szerezték 
meg. A tervek között szerepel a teniszpá-
lya áramellátásának megoldása.

Az asztalitenisz szakosztály négy csapa-
tot versenyeztet megyei szinten. A felnőtt 
csapatok az első, illetve a második helyen 
végeztek, az ifi pedig az első, illetve a ne-
gyedik helyet szerezte meg. 

A motoros szakosztály 2008 novem-
berében alakult 25 fővel. A szakosztály 
saját erőből megépítette az országos 
szintű pályát, ahol már 2009. márciusá-
ban  országos bajnoki futamot rendeztek, 
majd júliusban országos bajnoki és nem-
zetközi endúróversenyt. Ezeken az ácsi 
versenyzők jól szerepeltek, bizonyították, 
hogy van keresnivalójuk az országos ver-
senyeken is. 

 Képviselői hozzászólások
Lakatos Béla bejelentette, hogy a kultu-

rális, ifjúsági és sportbizottság megtárgyal-
ta a Kinizsi SC elmúlt évi működését és azt 
elfogadta. Elfogadását javasolta a képvise-
lő-testületnek. 

Csuka László elmondta, hogy a pénz-
ügyi bizottság megtárgyalta és elfogadta a 
sportkör jelentését. A szakosztályok műkö-
dését jónak értékelte. A sportkör gazdálko-
dását ésszerűen takarékosnak minősítette. 
Bejelentette, hogy az önkormányzat nem 
tudja emelni a sporkörnek nyújtott támoga-
tás összegét. A szakosztályok 2010. évre 
benyújtott költségvetését  kissé túlzónak 
minősítette. 

Tóth Károly a motoros szakosztályról be-
szélt, annak költségvetését emelte ki, miből 
adódik össze, honnan és hogyan tudják azt 
előteremteni. 

Varga József Károly az ökölvívó szakosz-
tályt méltatta. Kérte, hogy a szakosztálynak 
biztosítsanak helyet a működésükhöz. 

Csöbönyei Imre polgármester a támoga-
tások összegyűjtésének nehézségeiről be-
szélt. Kiemelte, hogy a sportkör jó irányban 
halad, eredményesen gazdálkodik. 

Kovács János, az Ácsi Kinizsi SC elnöke 
válaszolt a hozzászólásokra, majd a testület 
a beszámolót egybehangzóan elfogadta.

Hoczek József 

A Kinizsi SC 2009. évi gazdálkodása, 
működése a testület előtt

A Kinizsi SC bevételei és kiadásai
2009. évi BEVéTELEI : fő támogató: önkormányzat 6 millió 210 ezer forint, Hart-

mann Kft. 2 millió 700 ezer forint. További támogatást nyújtottak: Trélgo Bt. 500 ezer 
forint, Fiorács Kft. 150 ezer forint, NA-KE Bt. 200 ezer forint, Vizák Kft. 225 ezer fo-
rint, Tempólux Kft. 100 ezer forint, Vadásztársaság 100 ezer forint, K&H Bank Zrt. 100 
ezer forint, Hateier Imre 100 ezer forint, képviselői tiszteletdíj 83 ezer forint, Háromházi 
György 50 ezer forint, Soós István a tehetséges fiatalok támogatására 40 ezer forint, 
bérlet és tagdíj 198 ezer forint, jegyek értékesítéséből 425 ezer forint, labdarúgó szö-
vetség 60 ezer forint. Összesen: 11 millió 241 ezer forint. 

2009. évi KIADÁSAI: Labdarúgó szakosztály: 5 millió 65 ezer forint (munkabérrel, 
járulékkal együtt), kézilabda szakosztály: 3 millió 816 ezer forint, sakkszakosztály: 
278 ezer forint, teniszszakosztály: 141 ezer forint, asztalitenisz szakosztály: 382 
ezer forint, ökölvívó szakosztály: 10 ezer forint, motoros szakosztály: –. Összesen: 
9 millió 694 ezer forint. 

A 2009. december 31-ei zárásnál 1 millió 545 forint maradt az egyesület számláján. 
Ez köszönhető elsősorban a 2009-es év folyamán meghozott költségcsökkentő intéz-
kedéseknek. 

Az Ácsi Kinizsi SC január 25-én tartott elnökségi ülésén Soós 
István, a sportkör volt elnöke bejelentette, hogy a Kinizsiben 
végzett munkája elismeréséül Ács Város Képviselő-testülete 
kitüntetésben részesítette. A kitüntetéssel járó pénzdíjat fel-
ajánlotta az ebből az összegből létrehozandó alapítvány szám-
lájára. Az alapítvány feladata, hogy minden évben a vezetőség 

által megnevezett legjobb ifjúsági sportolókat kitüntesse. A 
2009. évi teljesítmény alapján az egyesület elnöksége a díjat, 
5-5000 forintot és a velejáró díszes oklevelet Józsa Olivér ké-
zilabdázónak és Ulrich Gábor aszaliteniszezőnek ítélte oda és 
adta át ünnepélyes keretek között.

Hoczek József 

Ifjúsági sportolókat tüntettek ki
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Még alig léptünk be a 2010-es évbe, mi-
kor egy különleges meghívó egy megnyitó-
ra invitált a Jókai Mór Általános Iskolába.

Néhány lelkes jelenlegi és volt pénzásási 
fiatal úgy gondolta, hogy létrehoznak egy ci-
vil szervezetet, ahol mindazok az emberek, 
akik valamilyen módon kötődtek vagy kö-
tődnek Pénzásáshoz, valamint aktívan ten-
nének érte, illetve egymásért, összeülhet-
nek beszélgetni, ötleteket megosztani, vagy 
csak jól érezni magukat, függetlenül attól, 
hogy Ács melyik településrészén laknak!

Január 22-én 17 órakor a Jókai Mór Álta-
lános Iskolában volt a baráti kör első ren-
dezvénye. 

Ezen alkalommal Bittner Gábor Palacsin-
tológia címmel tartott előadást, amit pala-
csintakóstolóval színesítettek. 

A meghívottak között volt Csöbönyei 
Imre polgármester, Csányi Józsefné alpol-
gármester, valamint Nagy Ferencné isko-
laigazgató, aki beszédében megemlítette, 
hogy a baráti kör létrehozása egy régóta 
dédelgetett terv volt.

A szót ezután Pajcsa István, a baráti kör 
egyik alapítója, vezetője vette át, aki ismer-
tette a baráti kör tevékenységét, valamint a 
tervezett programokat. Ezek után a gaszt-
ronómiában jártas Bittner Gábor mondott 
néhány szót az életéről, valamint beszélt 
a helyes táplálkozás fontosságáról, főként 
gyermek- és időskorban.

 A bevezető után megtanulhattunk tortilla-t, 
valamint palacsintát sütni, amit természete-
sen meg is kóstolhattak az érdeklődök. 

A fenséges illatok és falatok mellett forró 
teát és forralt bort kínáltak a segítőkész fia-
talok. A kulináris élményre a pontot a házi 
sütemények tették fel. 

A jól sikerült rendezvény után Pajcsa Ist-
vánnal beszélgettem.

– Miért gondoltátok úgy, hogy szükség 
van egy ilyen szervezet létrehozására Pénz-
ásásban?

– Általánosságban gondoltuk úgy, hogy 
kellene valamit csinálni Pénzásásban, mi-
vel évek óta nem láttunk közösségi ese-
ményeket ebben a városrészben. A prog-
ramok Ácson többnyire a városközpontba 
szerveződnek. Viszont az itt élő emberek 
is szívesen vennék, ha Pénzásáson is len-
nének különféle kulturális események. A 
pénzásásiak eddig is összetartóak voltak 
és régóta szerettek volna egy helyet, aho-
va összejárhatnak, ahol le tudnak ülni és el 
tudnak beszélgetni, ismerkedni tudnak az 
újonnan betelepülőkkel is. Az iskola min-
denképp adott volt, az ötletet pedig már 
régóta dédelgettük.

– Rajtad kívül ki vett rész a baráti kör ala-
pításában?

– A baráti körben körülbelül 10 aktív tag 
van, akiket ezek közül megneveznék az 
Péderi Anita és anyukája, Pulai János, Po-
lonyi Judit a többiek most még szeretné-
nek a háttérben maradni. Vannak ún. téma-
felelősök, akik nagyon szívesen elvállalták 
egy-egy téma koordinálását.

– A gondolat megszületése és megvaló-
sulása között mennyi idő telt el?

– Hozzávetőlegesen fél éve érlelődött a 
gondolat. A két ünnep között jött igazából 
úgy össze a társaság, hogy kicsit felgyor-
sulhattak a dolgok.

– Bárki csatlakozhat a baráti körhöz?
– Mivel nem a pénzásási emberek baráti 

köréről van szó, hanem pénzásás mint te-
lepülésrész barátairól, mindenki csatlakoz-
hat, aki valamilyen módon kötődik ide vagy 
csak egyszerűen csatlakozni szeretne. Nem 
szeretnénk, ha úgy éreznék, hogy klikkese-
dünk és mindenképpen külön akarunk ren-
dezvényeket tartani. Egyszerűen csak arról 
van szó, hogy szeretnénk, ha néhány ren-
dezvényt kihoznának Pénzásásba. 

– Miért pont Pénzásás Baráti Köre lett a 
neve?

– A megalakulás alkalmával névadó pályá-
zatot hirdettünk, de sajnos kevés ötlet érke-
zett, így a tagok között felmerült ötletek közül 
választottuk ki végül a ma használatosat.

– Milyen programokkal várjátok az érdek-
lődőket?

– Célunk, hogy minél több és színesebb 
programot kínáljon a baráti kör. Felsoro-
lásszerűen az alábbi témakörökben gon-
dolkodunk: életmód-klub és tanácsadás, 
színházlátogatás a környékbeli színházak-
ba, könyvtári teadélután, valamint olvasó-
kör, teleház-internet hozzáféréssel, idősek 
köre, kirándulások, filmklub, kézműves-

foglalkozások, valamint játszóház a gyere-
keknek és végül kertész klub, de szívesen 
fogadunk bármilyen építő jellegű ötletet.

– Milyen gyakran tervezitek ezeket a prog-
ramokat és milyen helyszíneken?

– Szeretnénk körülbelül két-háromheten-
te programokat tartani. Az aktuális prog-
ramokról, rendezvényekről megpróbálunk 
minél több embert tájékoztatni. Helyszínek 
tekintetében a programok többnyire a Jó-
kai-iskolában lesznek, de ez természete-
sen függ a program témájától is.

– Miért/miből gondolod/gondoljátok, 
hogy ez a baráti kör sikeres lehet?

– Úgy gondolom, ha az a 10-15 ember és 
barátai, akik most is aktívan részt vesznek a 
programokon, jól érzik magukat, már sike-
resek vagyunk. Ha ennél több embernek is 
sikerül kellemes és emlékezetes pillanatokat 
szereznünk, annak felettébb örülni fogunk.

– Mi volt a tapasztalat a megnyitó után?
– Örülünk, hogy nagyon sok ember jött 

el, sőt, a vártál kicsit több is. Az időpontot 
viszont megpróbáljuk egy kicsit későbbre 
helyezni a délután öt helyett, hogy azok 
is el tudjanak jönni a programjainkra, akik 
esetleg sokáig dolgoznak. Első körben 
ezeket a tapasztalatokat szűrtük le. Várjuk 
szeretettel továbbra is az érdeklődőket a 
következő programokon és reméljük, hogy 
egyre több érdeklődőt köszönthetünk kö-
reinkben! 

Barsi Krisztina

…és megalakult a Pénzásás Baráti Köre

Az elkészített finomságokat meg is kóstolhatták a résztvevők

Segítsük egymást…
A legutóbbi testületi ülésen elhangzott, hogy a gazdasági válság miatt nehéz sorba 

került lakáshiteleseknek az önkormányzat anyagi lehetőségek hiányában nem tud se-
gíteni. Mi, a Pénzásás Baráti Körének tagjai viszont szeretnénk tenni azért, hogy ebben 
az időszakban is segítsük egymást. Ezért szeretnénk a következő rendezvényünkön 
ilyen témában is tanácsot adni szakértő előadók meghívásával! Ehhez szükség lenne 
a lakosságot érdeklő kérdések előzetes összegyűjtésére, melyeket a penzasas@gmail.
com címre vagy telefonon a 06-20/264-7697-es számon várunk. Bízunk benne, hogy 
mindenkinek tudunk segíteni!  Pénzásás Baráti Köre


