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Választás 2010
A Helyi Választási Iroda a választási el-

járásról szóló törvényben előírt kötelezett-
ségének eleget téve közzéteszi a Helyi 
Választási Iroda vezetőjének, valamint a 
választási bizottságok tagjainak nevét és 
az egyes szavazókörök címét.

Helyi Választási Iroda: Vezetője: Dr. Ma-
lomsoki István. Cím: 2941 Ács, Gyár u. 23. 
Tel.: 34/595-140. Fax: 34/385-042

Az egyes szavazókörök címe és össze-
tétele: 

1. szavazókör: (Etelka Eszpresszó, Ács, 
Kossuth L. u. 36.).  Szauer Lászlóné, Ilek 
Józsefné, Szalai Jánosné, Papp Lászlóné, 
Csabainé Horváth Csilla

2. sz. szavazókör: (Művelődési Ház, 
Ács, Zichy-park 1.). Nagy Sándorné, Far-
kas Csabáné, Morovits Imréné, Tósaki 
Andrásné, Budovics Istvánné, Mészáros 
Anikó, Tóth Tiborné 

3. sz. szavazókör: (Gárdonyi G. Ált. Isk., 
Ács, Fő u. 88.).  Simonics Józsefné, Ho-
czek József, Péntek Zsigmondné, Molnár 
Istvánné, Vargáné Vasvári Klára

4. sz. szavazókör: (Gárdonyi G. Ált. Isk., 
Ács,  Fő u. 88.). Ódor Jánosné, Németh 
Lászlóné, Madarász Józsefné, Pok And-
rásné, Ódor Ágnes

5. sz. szavazókör: (Gárdonyi G. Ált. Isk., 
Ács, Fő u. 88.). Keresztesné Kosztolányi 
Andrea, Vodáné Ilek Mária, Karácsony Éva, 
Kalla Anikó, Marcinkó Tímea 

6. sz. szavazókör: (Gárdonyi G. Ált. Isk., 
Ács, Fő u. 88.). Farkas Béláné, Kiss Zoltán-
né, Szegedi Józsefné, Moncz Imréné, Be-
senyei Jánosné

7. sz. szavazókör: (Jókai M. Ált. Isk., 
Ács, Ifjúság u. 1.). Unger Tamásné, Gyürüsi 
Jánosné, Kiss Sándorné, Csere Mihályné, 
Marcinkó Gyuláné 

8. szavazókör:  (Jókai M. Ált. Isk., Ifjú-
ság u. 1.). Schill Csabáné, Simon Miklósné, 
Nagy Ferencné, Péderi Józsefné, Véghné 
Takács Piroska

A választási bizottságok megbízott tag-
jait a választókerületben jelöltet, listát ál-
lító jelölő szervezetek és a független jelölt 
legkésőbb 2010. április 2-án 16:00 óráig 
jelentheti be.

A választás előtt 2010. április 10-én 
00:00 órától, 2010. április 11-én 19:00 órá-
ig, illetve 2010. április 24-én 00:00 órától, 
2010. április 25-én 19:00 óráig, vagyis a 
szavazókörök zárásáig  kampánycsend lép 
érvénybe.

Dr. Malomsoki István 
HVI-vezető

A Városi Nyugdíjas Klub február 26-án a 
Bálint Cukrászda és Étteremben tartot-
ta meg a hagyományos, év eleji zenés 
rendezvényét. 

A két vezető: Metka Antalné és Szabó 
Józsefné fáradtságot nem ismerő tempe-
ramentumának, szervező munkájának és 
Szalai Bálint nagylelkű támogatásának kö-
szönhetően nagyon színvonalas és elegáns 
estének lehettünk részesei. Vendégeink: 
Csöbönyei Imre polgármester és felesége, 
a képviselő-testület tagjai, az Ács Városért 
Társaság vezetősége, intézmények vezetői, 

valamint az Aranyosi Nyugdíjas Klub tagjai, 
Prétor Mária klubvezető harminc fővel és 
természetesen a városi nyugdíjas klub tag-
jai hetvenen. Részt vett a rendezvényün-
kön N. Lakics Zsuzsa, az Ácsi Hírek főszer-
kesztője is. Így nagyjából százhúszan ültük 
körül az elegánsan megterített asztalokat. 

Metkáné Kati klubvezető köszöntő be-
széde után a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola tanulóinak – köztük a klubtagok 
unokái – műsora következett. Vargáné Na-
rancsik Márta tanárnő nagyon kedves kis 
műsort állított össze és tanított be. Volt 
szavalat, tánc, farsangi jelenet, amely me-
lengette a résztvevők szívét. Két fiatalem-
ber – nekünk Sziszi és Dezsőke – hangu-
latos, mulatós nótákat adott elő, amelyet 
nagy tapssal és tetszéssel fogadtunk. Ezt 
követően a klub néhány tagja: Edeháziné 
Juliska, Kelemenné Teca, Szűcsné Jucika 
és Liszkainé Boriska mondott el egy-egy 
kedves verset. Múth János a maga fanyar 
humorával ecsetelte a „kórházi élményeit”, 
néhány vicces történetet mesélt, „megdol-
goztatva” a rekeszizmainkat. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Ünnepeltek a városi nyugdíjasok

Nagyon jó hangulatú volt a találkozó

A mesevilág legkedveltebb figurái ele-
venedtek meg február 9-én a központi 
óvodában, itt vette kezdetét ugyanis 
a maskarás rendezvény, amely aztán 
folytatódott a pénzásási óvodában, a 
Gárdonyi Géza Általános Iskolában és a 
Jókai Mór Általános Iskolában is. 

A farsang a legkisebbek körében az 
egyik legkedveltebb téli esemény. Nagy 
várakozás előzi meg, amelyre nagy izga-

lommal lehet készülni, eltervezni, hogy me-
lyik mesefigura „bőrébe” bújjanak, és sok 
más, izgalmas program, műsor színesíti az 
emlékezetes napot. A központi óvodában 
és a pénzásási óvodában is – ahol febru-
ár 12-én rendezték a farsangi mulatságot 
– a szülők nagy lelkesedéssel vettek részt 
a programban, és finomabbnál finomabb 
házi süteményekkel kedveskedtek a kis 
aprótalpúaknak. 

(Folytatás a 8-9. oldalon)

Felvonult,  megelevenedett 
a mesevilág farsangkor...

A központi óvodások egy csoportja A pénzásási ovisok is farsangoltak
Fotók: Nyéki János
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍRADÓ
Ács Város Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete a soron következő ülését 2010. 
február 11-én tartotta, ahol az alábbiakról 
tárgyalt:

Költségvetés elfogadása

A képviselő-testület februári ülésének 
legfőbb napirendjét a 2010. évi költség-
vetés tárgyalása képezte. Megállapításra 
került, hogy az előterjesztés és a költség-
vetési rendelet a jogszabályban előírtaknak 
megfelelő. A költségvetés kiadási és bevé-
teli oldala között az állami normatívák és 
a saját bevételek csökkenése miatt több 
mint 200 M Ft nagyságrendű különbség 
van, amelyet működési hitel felvételének és 
a pénzmaradvány tervezésével egyenlítet-
tek ki. Elhangzott, hogy az elmúlt években 
az eddigi hiteltartozásait rendszeresen, ha-
táridőre törlesztette az önkormányzat. To-
vábbra is szükség van a takarékosságra és 
a továbbiakban racionalizálásról, ésszerű-
sítésről is kell tárgyalni. 

A képviselő-testület az önkormányzat 
kiadásainak fedezetéül szolgáló bevéte-
lek főösszegét 823.655 E Ft-ban állapítja 
meg, ebből: a felhalmozási célú bevételek 
összegét: 145.400 E Ft-ban, a működési 
célú bevételek összegét: 678.255 E Ft-ban 
határozza meg.

A képviselő-testület az önkormányzat 
összes kiadását 930.655 E Ft-ban állapít-
ja meg, ezen belül költségvetési kiadását 
889.078 E Ft-ban, ebből: a felhalmozá-
si célú kiadások összegét: 72.410 E Ft- 
ban, a működési célú kiadások összegét: 
816.668 E Ft-ban hagyja jóvá.

Támogatási kérelmek elbírálása

A képviselő-testület az év elején beérke-
zett, a költségvetésbe is betervezett támo-
gatásokra vonatkozó kérelmeket tárgyalt. 

2010. évi támogatásként az egyes szerve-
zetek tekintetében a következő összegek-
ről határozott:

Szavazatszámláló bizottság 
elfogadása

Az országgyűlési választás időpontjának 
közeledtével szükségessé vált a szavazat-
számláló bizottság tagjainak megválasz-
tása. A megválasztásra kerülő szavazat-
számláló bizottság tagjainak megbízása 
négy évre szól.

Helyközi buszjárat bővítése

A képviselő-testület a helyközi buszjárat 
bővítéseként a 8.30 órakor a Zöldfa úttól 
induló járat, valamint a 9.46 órakor a Zöldfa 
úthoz érkező járat útvonalának meghosz-
szabbítását kezdeményezte az Újbaráz-
da u. – Béke u. felé. Az útvonalbővítésre 
– a Vértes Volán Zrt. tájékoztatása szerint 
– 200 E Ft többletköltséget fordít, mivel a 
jelzett utcákban a megállóhely már kiépí-
tett. A buszjárat bővítése 2010. március 
15-től kezdődően kerül bevezetésre.

Pályázat

A képviselő-testület támogatta a Gár-
donyi Géza Általános Iskola és Szakiskola 
igazgatója által javasolt és az intézmény 
által elkészítendő, a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program keretében egészségre 
nevelő és szemléletformáló  életmódprog-
ramokra támogatást biztosító TÁMOP-
6.1.2/A/09/1. számú pályázat benyújtását. 
A 100%-os támogatottságú pályázat ke-
retében 30% előleg, vagyis 2,5 M Ft megfi-
zetésével 9,5 M Ft összeg nyerhető. A pá-
lyázat benyújtási határideje: 2010. március 
01.

Dr. Malomsoki István jegyző

– Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei
 Egyesülete (Tb.) 50.000,- Ft

– Ácsi Kinizsi Sport Egyesület  6.200.000,- Ft
– Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság  1.600.000,- Ft
– Ácsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  200.000,- Ft
– Ács Város Polgárőrsége 1.600.000,- Ft
– Borbarátok Köre – borverseny lebonyolítására 40.000,- Ft       

Meghívó 
március 15-ére

Tisztelettel meghívom Önt az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc tisztele-
tére  rendezendő ünnepségre 2010. már-
cius 15-én (hétfőn). 

Ünnepi program:
–  10.00 órakor koszorúzás: 10.00 óra-

kor – az 1848/49-es emlékműnél 
(Mackó Büfénél); 10 óra 20 perckor 
– a Korotnoki sírnál; 10 óra 40 perckor 
– az 1848/49-es, ácsi erdőben lévő 
emlékműnél

–  11.00 órakor ünnepi műsor a Kegye-
leti Parkban

– Himnusz
– Ünnepi beszédet mond Csöbönyei 

Imre polgármester
Az ünnepi műsorban közreműködnek 

a Jókai Mór Általános Iskola diákjai és a  
Szivárvány Vegyeskórus Poros Andrea 
vezetésével 

– Szózat
A koszorúzási ünnepségen az ön-

kormányzati intézmények, cégek, civil 
és társadalmi szervezetek élhetnek 
koszorúzási szándékukkal, kérjük en-
nek jelzését a polgármesteri hivatal tit-
kárságán.

Csöbönyei Imre polgármester

M  E  G  H  Í  V  Ó
Ács Város Önkormányzata soron következő ülését 2010. március 25-én (csütörtökön) 

15 órai kezdettel tartja. 
Napirendi pontok: 1. Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb ese-

ményekről, intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.             
Előterjesztő: Csöbönyei Imre polgármester. 2. A Komáromi Rendőrkapitányság beszá-
molója a város közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről, 2009. évi feladatai ellátásáról, 2010. 
évi működéséről. Előterjesztő: dr. Forrai Zsolt, a Komáromi Rendőrkapitányság vezetője. 
3. Tájékoztató az Ács város közigazgatási területén működő polgárőrség 2009. évi fel-
adatai ellátásáról, 2010. évi működéséről. Előterjesztő: Szűcs Attila,  Ács Város Polgár-
őrségének vezetője. 4.  PICK-UP Kft. beszámolója a 2009. évi feladatai ellátásáról, 2010. 
évi működéséről. Előterjesztő: Zapletál Zsolt, a PICK-UP Kft. ügyvezető igazgatója. 5.  Az 
ÁMK megalakításának tárgyalása. Előterjesztő: Csöbönyei Imre polgármester. 6. 2010. 
évi Közbeszerzési Terv jóváhagyása. Előterjesztő: Csöbönyei Imre polgármester. 7. Bel-
területi utak kátyúzása. Előterjesztő: Csöbönyei Imre polgármester. 

H I R D E T M É N Y
A Magyar Köztársaság Elnöke kitűzte 

az országgyűlési képviselők 2010. évi vá-
lasztását.

A választás első fordulónapja 2010. áp-
rilis 11. (vasárnap). A választás második 
fordulónapja 2010. április 25. (vasárnap).

A szavazás 6.00 órától – 19.00 óráig tart. 
A választáson jelöltet ajánlani legkésőbb 
2010. március 19-ig, ajánlószelvényen le-
het. A jelöléshez legalább 750 választó-
polgár érvényes ajánlása szükséges.

Rendőrségi
felhívás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy jogszabályi kötelezettségeinknek 
eleget téve a közlekedésbiztonság ja-
vítása érdekében, sebességellenőrző 
berendezésünket folyamatosan üzemel-
tetjük a Komáromi Rendőrkapitányság 
illetékességi területén. 

Az intenzív sebességellenőrzésre való 
tekintettel kérjük a Tisztelt Lakosságot, 
fokozottan ügyeljenek a megengedett 
sebességhatárok megtartására!

Komáromi Rendőrkapitányság
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Zatykó János 16 évi sikeres képviselő-
ség után nem indul a parlamenti válasz-
tásokon. Az MSZP képviseletében Nagy 
Zoltán tölti be a jelölti tisztséget. A jelölt 
38 éves, házas, egy 11 éves kislány édes-
apja. Építő üzemmérnök, majd tavaly ide-
genforgalmi szakértő oklevelet szerzett, 
németül beszél. Az ácsiak főként a Ko-
máromról szóló hírek között olvashattak 
Róla. Önkormányzati képviselő, elkötele-
zett hazánk idegenforgalmának fejleszté-
se iránt.

– Önt lokálpatriótának ismerjük, Ko-
márom határait átlépve miért vállalná 13 
település képviseletét a parlamentben?

– 2002 óta vagyok Zatykó János mellett 
tartalék országgyűlési képviselő. Megis-
mertem, majd idővel megszerettem a Du-
namentét. Engem a siker éltet és látom azt, 
hogy mennyi eredményt tudnánk közösen 
elérni, akár már egy ciklus alatt is.

– A honlapján már olvasható a prog-
ramja. Úgy érzi, hogy rövid időn belül az 
ott leírt feladatok terén is lehetne sike-
reket elérni?

– Csak olyan dolgot vállalok, amiben 
hiszek. Azt viszont tűzön-vízen keresztül 
véghezviszem.

– A programjának melyik része érinti 
Ácsot?

– A munkahelyteremtés tekintetében 
mindegyik. A választási körzet hagyomá-
nyosan ipari terület, de látható, hogy változ-
nak a trendek és alkalmazkodni kell. Az ipar 
területén a magasabb képzettséget igénylő 
ágazatok, illetve kis- és középvállalkozások 
irányába szükséges tovább nyitni. 

– Ácson nagy hagyományai vannak 
a mezőgazdaságnak is. Ezt is érinti a 
program?

– A mezőgazdaságban a kiváló adott-
ságokra alapozva a hagyományos, nagy 
táblás mezőgazdaság mellett az intenzív, 
jelentős élőmunka igényű termékek ter-
mesztése jelentős számú munkahelyet biz-

tosíthat Ácson is. Ehhez is állami ösztön-
zés szükséges.

– Az idegenforgalmi fejlesztések ho-
gyan illeszthetőek az előbbiekhez?

– Tudom, hogy az Ászár–Neszmélyi Bor-
vidékre alapozva térségünk a „Duna Villá-
nya” lehet. Ácson az idegenforgalom terén 
a Duna és a 80 hektáros Off-Road Center 
még alig kihasznált vonzerők. Önállóan ezen 
vonzerők nem képesek állandó és jelentős 
számú vendégforgalmat generálni. Abban 
az esetben viszont, ha a térséget egy egy-
ségnek kezeljük, együtt „adjuk el”, a térség 
sokszínűségéből adódó jelentős vendégér-
kezésből Ács is profitál. (Részletek a www.
nagyzoltan.eu honlapomon olvashatók.)

– A szocialista jelöltek számára mindig 
fontosak voltak az idősek, a nyugdíja-
sok. Mit tart e korosztállyal kapcsolato-
san kiemelendőnek?

–  Az első és legfontosabb talán az, hogy 
a nyugdíjrendszer hosszú távon fenntart-
ható legyen. Ám fontos az is, hogy ameny-
nyiben az ország növekedési pályára áll, 
akkor a sikerekből a nyugdíjasok is része-

sedjenek az MSZP programjában garantált 
nyugdíjprémium révén. 

Komárom a legjobb referenciám arra, 
hogy a szépkorúak érdekében mit kell ten-
ni egy képviselőnek. Egészségügyi és szo-
ciális létesítmények folyamatos fejlesztése, 
vagy például a 70 év felettiek ingyenes 
hulladékszállítása mind azon céljaim kö-
zött szerepel, amelyeket Komárom mellett 
a Duna mentén élők számára is elérhetővé 
szeretnék tenni. 

– Látva a közvéleménykutatási ered-
ményeket, milyen esélyt ad magának a 
választáson? 

– Már közel száz beszélgetést és össze-
jövetelt tudhatok magam mögött a Duna 
mentén. Nem tudom, kiket kérdeztek meg 
a közvéleménykutatók, de a körzetben 
hatalmas támogatottságot tapasztalok. 
Szemléletes példa, hogy az ajánlószelvé-
nyeket elsőként adtam le a választási kör-
zetben. Hiszem, hogy a „Duna Villánya” 
leszünk hamarosan. És ebben nekem is 
jelentős szerepem lesz.    

– Köszönöm az interjút!

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS • FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS • FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS • FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Az ITD Hungary Magyar Befektetési és Ke-
reskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság a 
Befektetőbarát Településekért Program záró-
eseményén díszes emléklapot adományozott 
Ács városának a 2009-es évi teljesítményük 
alapján. 

Ács földrajzi elhelyezkedése révén rendkí-
vül jó közlekedési adottságokkal rendelkezik 
hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. 
A település közigazgatási területén fut az M1-
es autópálya, amelyről közvetlen csatlakozás 
van a budapesti–bécsi villamosított fő vasút-
vonalra, valamint az 1-es számú fő közleke-
dési útra. Ács északi határa a Duna folyam, 
amely egyben országhatár is. A településen 
számos hazai és külföldi cég működik (Hart-
mann Hungary Kft., Leier cégcsoport, Fiorács 
Kft., Kovács Trans Kft. stb.). A megszűnt cu-
korgyár helyén 2007-ben ipari parkot létesí-
tettünk a tulajdonosokkal, így jelentős terület 

áll a befektetők rendelkezésére. A cukorgyár 
megszűnése miatt a képzett munkaerő több-
sége a környező nagy városokba jár dolgozni 
(Komárom, Győr), akik megfelelő munkalehe-
tőség esetén visszatérnének településünkre, 
így jelentős munkaerővel rendelkezünk. 

A városi rangot 2007-ben nyertük el, és 
jelenleg a legfontosabb feladat a városiaso-
dás folytatása, a befektetések ösztönzése, 
vállalkozóbarát környezet megteremtése. Az 
önkormányzat, a civil szervezetek, az egy-
házak és a lakosság aktív és eltartott rétegei 
egyaránt akarják az újat és tudják, hogy a 
befektetések és Ács szorgos népe együtt te-
remtheti meg az igazi fejlődő várost. A fejlő-
dési stratégia fő aspektusai: a város utcáinak 
modernizációja, a vásárlóközpont felújítása, 
a Zichy-kastély helyreállításának befejezése, 
a polgármesteri hivatal felújítása és fűtésének 
korszerűsítése.  

Befektetőbarát címet kapott Ács városa
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(Folytatás az 1. oldalról)
Köszöntötték a nyolcvan éven felüli klub-

tagjainkat: Edeházi Antalnét, Kopócs Dáni-
elnét és lakásán korábban felköszöntötték 
Kelemen Sándornét, aki nem tudott részt 
venni az ünnepségen. Majd következett 
a finom vacsora, kellemes háttérzenével, 
amelyet zenekarunk szolgáltatott. A szín-
vonalas kiszolgálást a Szalai Cukrászda 
és Étterem támogatása biztosította, két 
nagyon kedves és szolgálatkész felszol-
gáló személyében. Az ízletes finomságok 
elfogyasztása után következett a zene-

ének, amelyet a kétszemélyes zenekar 
szolgáltatott, a vendégek és a klubtagok 
nagy megelégedésére. Néhány órára min-
denki elfelejtette láb- és derékfájását, és a 
táncparkettre „pördültek”. Öröm volt látni 
az elegáns és megfiatalodott nyugdíjasok 
önfeledt táncát. 

Ezután következett az est fő meglepe-

tése, amelyet szintén Szalai Bálint szerve-
zett az egybegyűlteknek, mégpedig Straub 
Dezső színművész személyében, aki köz-
vetlen modorával, színvonalas előadásá-
val magával ragadta a közönséget. Mind-
annyiunk részéről hálás köszönet Szalai 
Bálintnak és Straub Dezső színművésznek 
a feledhetetlen élményért. Volt tombolahú-
zás is. Rengeteg tombolaajándék került ki-
sorsolásra, köszönet érte a lelkes támoga-
tóknak, akik mindezt felajánlották. Utána a 
hangulat a tetőfokára hágott, szólt a zene, 

táncolt mindenki, de egyszer minden vé-
get ér, és tíz óra után elköszöntek a ven-
dégek. Véleményük szerint felejthetetlen 

élménnyel távoztak. Szeretnénk köszöne-
tet mondani mindazoknak, akik támogatá-
sukkal, munkájukkal hozzájárultak, hogy 
ilyen csodás  estét tölthettünk együtt.

A Városi Nyugdíjas Klub nevében: 
Gazdig Jánosné

TiszTelT FogyaszTóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk mûködési folyamatainak optimalizálása 
során, szerzôdést kötöttünk a Mixton-Team Holding zrt.-vel a 90 napon túli 
lejárt határidejû követeléseink beszedésére, aktív követeléskezelési eljárás kere-
tében.

Megbízottunk – szabályozott eljárása keretében – jogosult a fize-
tési kötelezettségek teljesítése érdekében az adósokkal szemben a 
követeléskezelés során eljárni, víz-csatornadíj hátralék kiegyenlítésére 
szolgáló készpénzt átvenni, fizetési ütemezésérôl tárgyalni és megál-
lapodást kötni.

Megbízottunk tevékenységének célja, hogy társaságunk kintlévôség-állománya 
csökkenjen, valamint fogyasztóink – sikeres, és a fogyasztóknak is kedvezô fel-
tételekkel létrejött megállapodás esetén – ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy a 
szolgáltatásunkat korlátozni legyünk kénytelenek.

a VizÁk VezeTôsége

MozoGNi vÁGYÓK, FiGYElEM!
 

AEROBIK
(felnőtteknek)

Vasárnap 17.00 - 18.00
 

GYEREKAEROBIK
(ingyenes)

Szombat 13.00 - 14.00
 

Helye:
ÁCS PÉNZÁSÁS, 

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tartja: 
Péntek Piroska okleveles aerobic oktató

 

Érdeklődni: 
Péntek Piroska, tel.sz.: 06-20/8044-702

E-mail: info@pentekpiroska.hu
www.pentekpiroska.hu

Ünnepeltek a városi nyugdíjasok

Kelemen Szabolcsné, Szűcs Józsefné, Liszkai Ferencné és Edeházi Antalné szavaltak

Prétor Mária is köszöntötte a helyieket

Az ünnep hangulatát emelték a szépen megterített asztalok

Jól érezték magukat egymás társaságában



 2010. március ÁCSI HÍREK 5

Dr. Völner Pál, a Fidesz-KDNP jelöltjeként méretteti meg 
magát választókerületünkben az áprilisi országgyűlési képvi-
selő választáson. Jogász, 3 gyermek édesapja, negyedik éve a 
megyei közgyűlés elnöke. Szorosan kötődik a választókerület 
településeihez – köztük Ács városhoz is.

– Az elmúlt években gyakran megfordultam Ácson. Öröm szá-
momra, ha a település kisebb-nagyobb közösségeinek össze-
jöveteleire, rendezvényeire meghívnak. Irigylésre méltó az a civil 
élet, ami megyénk legifjabb, és egyik legélhetőbb városát jellemzi 
– kezdte a beszélgetést dr. Völner Pál. 

– Milyen perspektívát lát Ács előtt?
– A városi rang elnyerése az itt élők igyekezetének elismerése 

volt. Ezt követően új városi funkciókkal gazdagodhat Ács. A vál-
ságos idők elmúltával – földrajzi helyzetéből adódóan – felerősöd-
het a befektetők település iránti érdeklődése. Fontos cél az ácsiak 
helyben történő foglalkoztatása és a szociális biztonság települési 
szintű megteremtése. Országgyűlési képviselőként szívesen köz-
reműködnék ennek elérésében.

– Mely iparágak megtelepedését támogatná?
– Manapság csak olyan beruházásokban szabad gondolkod-

ni, amelyek modern, környezetkímélő technológiákon alapulnak. 
Nyugat-Európához hasonlóan, Magyarországon is előtérbe kell 
helyezni a megújuló energiaforrások felhasználását, hangsúlyos-
sá kell tenni a természet és az ember egészségének védelmét. 
Ezeket az értékeket tiszteletben tartó befektetőkre van szüksége 
Ácsnak.  

– Az új kormánynak mely területtel kell elsőként foglalkoz-
nia?

– A munkahelyteremtéssel. Kevésbé bürokratikus, élhető orszá-
got kell teremteni, mely jó alapja lehet minden más területen a 
sikernek. Kiemelném még a közbiztonságot, ami az elmúlt idő-
szakban jelentősen meggyengült. Helyre kell állítani a közbizalmat 
és önbecsülésünket!  

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS • FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS • FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS • FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Almásfüzitőn adták át február 13-án a Magyarock-díjat. 2007-
ben a társulat ötödik születésnapján történt az első díjak átadása, 
melyből immár hagyomány lett. 

Vizeli Csaba elmondta, hogy minden évben olyan emberek vagy 
szervezetek kapják ezt a díjat, akik erkölcsileg, anyagilag, vagy 
valamely más módon támogatják a Magyarock Dalszínház mun-
káját és tevékenységét. Elmondta továbbá, hogy az ún. „külsős” 
emberek mellett minden évben megszavazzák a legjobb társulati 
tagokat is. Míg az első ilyen díjátadón két főt ismertek el, addig 
idén ez a szám öt főre emelkedett. A díjátadás minden évben más 
városban kerül megrendezésre, de Vizeli Csaba nem zárkózik el 
attól a gondolattól, hogy egyszer Ácson kerüljön megrendezésre 
ez az esemény.

Idén a Magyarock-díjat kapták: Várkonyi Mátyás – az egykori 
General együttes frontembere –, Fellner István, Völner Pál, Juhász 
Gáborné, valamint Németh Gyula, a Bartók Béla Művelődési Ház 
igazgatója. 

A díjátadón fellépett Bardóczy Attila, valamint Makrai Pál és a 
Magyarock Dalszínház valamennyi tagja.

Az átadóról és a díjról Németh Gyulával beszélgettem, aki el-
mondta, hogy teljesen váratlanul érte ez a díj, és megtiszteltetés-
nek veszi, hogy egy ilyen kaliberű díjra jelölték. Elmondta, hogy 
szerinte nem személy szerint neki szól a díj, hanem inkább az 
önkormányzatnak, a városnak. Mikor arról kérdeztem, hogy sze-
rinte miért kapta a díjat, a következő választ kaptam: „Valószínű-
leg azért, mert Ácson több előadást tartott már a társulat, ahol 
nagyon szép számban jelentek meg a lakosok, lehetővé téve ez-
zel azt, hogy a Magyarock Dalszínházat még többen ismerjék és 
szeressék meg.”

Ezúton is gratulálunk a díjhoz és reméljük, minél több előadást 
láthatunk még a Magyarock-tól.

Barsi Krisztina

Magyarock-díj az ácsiaknak

Németh Gyula a rangos díjjal
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Az országgyűlési képviselő választás 
ideje alatt a szavazóhelyiségek reggel 6:00 
órától este 19:00 óráig tartanak nyitva. 
Ezen időszak alatt kell a választópolgárok-
nak szavazatukat leadni. 

Szavazni kizárólag személyesen a vá-
lasztópolgár lakóhelyén vagy az igazo-
lással bejelentett tartózkodási helyén, az 
értesítésen/igazoláson szereplő szavazó-
helyiségben lehet. 

Az igazolás kiadását – a választás első 
és második fordulójára egyaránt – ajánlott 
levélben 2010. április 6-ig, személyesen 
vagy meghatalmazott útján 2010. április  
9-én 16:00 óráig lehet kérni a lakóhely 
szerint illetékes jegyzőtől.  A külképviseleti 
névjegyzékbe való felvételt 2010. március 
19-én 16:00 óráig lehet kérni a lakóhely 
szerint illetékes jegyzőtől.

A mozgásban gátolt vagy beteg válasz-
tópolgárt saját kérésére a szavazatszám-
láló bizottság két tagja keresi fel a mozgó 
urnával. Mozgóurna csak írásban kérhető. 
A szavazás napja előtt a Helyi Választási 
Irodánál, a szavazás napján pedig az illeté-
kes szavazatszámláló bizottságnál.

A szavazás megkezdésekor minden 
egyes szavazókörben az elsőnek érkező 
állampolgár aláírásával hitelesíti, hogy az 
urnák a szavazás megkezdésekor üresek 
voltak. Ezt követően úgy zárják le az urnát, 
hogy annak tartalmához az urna szétsze-

dése nélkül ne lehessen hozzájutni, és a 
szavazatszámláló bizottság tagjai egy ún. 
ellenőrző lapot helyeznek el az urnában. 

A szavazás során az állampolgár értesí-
tőjével megjelenik a szavazókörben, ahol 
személyazonosságának igazolása után 
megkapja a választáshoz szükséges sza-
vazólapokat és – szükség szerint – egy rö-
vid eligazítást is a szavazás módjáról. 

Szavazni egy egyéni választókerületi je-
löltre és egy területi listára lehet.

A szavazólapokat a választópolgár je-
lenlétében a bizottság egy tagja bélyegző-
nyomattal látja el, ezzel teszi érvényessé a 
szavazólapot. A szavazólapok átvételét a 
választópolgár aláírásával igazolja a név-
jegyzéken. 

Szavazni a jelölt vagy a jelölő szervezet 
neve alatt, felett, mellett elhelyezett körbe 
tollal írt, két egymást metsző vonallal lehet. 
Elfogadott mind az „X” jel, mind pedig „+” 
jel. Érvénytelen minden más jelölési forma 
(ilyen például a karikázás, aláhúzás, kihú-
zás, besatírozás, stb.). A szavazólap és/
vagy a szavazat akkor is érvénytelen, ha: 

–  nincs ellátva a szavazatszámláló bizott-
ság bélyegző nyomatával, 

–  a megengedettnél több szavazatot tar-
talmaz,

– egyetlen szavazatot sem tartalmaz.
A szavazólapon a jelöltek név szerin-

ti sorrendben szerepelnek, nevük mögött 

tartalmazzák a független jelölt megneve-
zést. Szavazás után a szavazólapokat te-
gyük az erre szolgáló borítékba, de kérem, 
a borítékot ne ragasszák le, ezt követően 
dobjuk az urnába szavazatunkat. 

Előfordulhat, hogy valamit elrontunk sza-
vazás közben (pl.: több szavazatot adtunk 
le, mint amit lehet; rossz jelöltre szavaz-
tunk, mert elnéztük a neve melletti karikát 
stb.). Ilyen esetben a borítéknak az urnába 
történő helyezése előtt jelezhetjük a bizott-
ságnak a rontás tényét. Ezt jegyzőkönyv-
ben rögzítik és a bizottság a rontott szava-
zólap helyett egy alkalommal újat ad ki. 

A sok jelölt miatt olvassák át többször is 
a szavazólapot, és gondosan mérlegeljék 
szavazatukat.

A szavazatszámláló bizottság elnöke 
19:00 órakor a szavazóhelyiséget bezár-
ja. Azok a választópolgárok, akik ebben 
az időpontban a szavazóhelyiségben vagy 
annak előterében tartózkodnak, még sza-
vazhatnak. Ezt követően a szavazóhelyisé-
get bezárják, és megkezdődik a szavaza-
tok összeszámlálása. 

A választással kapcsolatos bővebb in-
formációkért, részletesebb tájékoztatásért 
forduljanak a Helyi Választási Irodához, 
vagy látogassanak el a www.valasztas.hu 
honlapra.

 Dr. Malomsoki István 
 HVI-vezető

Választás 2010 
– Amit a választásról még tudni kell

Bihar megye – Kiskereki község ön-
kéntes tűzoltó alakulata az interneten 
közzétett egy felhívást, miszerint se-
gítségre volna szükségük tűzoltóságuk 
fejlesztéséhez. Mivel a Komáromi Tűzol-
tó Parancsnokság Magyarország egyik 
legjobban felszereltje közé tartozik, a 
már lecserélt felszerelések ajándékozá-
sát korábban is tervezte, így a kerekiek 
felhívása a legjobbkor érkezett.

Parancsnokságunk konkrét ajánlatot 
tett, melynek részleteit megbeszélni és a 
felajánlott felszerelést megtekinteni 2010. 
január 27-én Nyiri Sándor polgármester, 

Dandé Ottó alpolgármester, Szabó Zoltán 
korábbi polgármester és Kiss József, a kis-
kereki tűzoltók parancsnoka Komáromba 
utazott. Simon István tűzoltó alezredes, 
tűzoltóparancsnok és Csordás János tűz-
oltó őrnagy fogadta a küldöttséget.

Az ajándékozandó, ZUK-típusú tűzol-
tó gépjárművet az Ácsi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület ajánlotta fel. A jármű felújítását 
a Komáromi Tűzoltó Parancsnokság sze-
mélyi állománya végezte el. A gépjármű 
tűzoltótechnikai eszközökkel és személyi 
védőfelszerelésekkel való felmálházását a 
komáromi tűzoltóság vállalta. 

A ZUK tűzoltó gépjármű szállítását, felújí-
tását az alábbi személyek segítették, támo-
gatták: a szállítást Torma Csaba (BULI Au-
tóbontó, Komárom) végezte. A hegesztési 
munkákat Horváth János (JANIBEX Kft., Ács) 
végezte. A belső festéshez való festéket a 
Naszályi Sportegyesület biztosította. A külső 
fényezéshez a festékeket és segédanyago-
kat Horváth Viktória (Horváth festékbolt, Ács, 
Komárom) adta. A külső fényezési munkála-
tokat Mészáros László gépjármű karosszéria 
és fényező műhelyében végezték el.

Ajándékozott felszerelések: 1 db TS 800/ 
8-as típusú kismotorfecskendő, 4 db oszt-

rák típusú dugólétra, 4 db 110-es szívó-
tömlő, 1 db kettő lámpás fényszóró, 1 db 
1100-as feszítővas, 3 db „C” sugárcső, 5 db 
Kiskőrösi tűzoltó védősisak plexivel, kepivel, 
1 db puttonyfecskendő, 1 db föld alatti tűz-
csapállvány, 3 db föld feletti tűzcsapkulcs, 1 
db föld alatti tűzcsapkulcs, 5 db kapocspár 
kulcs, 1 db 4 ágú osztó, 1 db 5 ágú osztó, 1 
db 200-as mélyszívó, 1 db 110-es szűrőko-
sár, 1 db gyűjtő villa, 3 db kötél, 1 db csap-
szegvágó, 5 pár tűzoltó védőcsizma, 5 gar-
nitúra tűzoltó bevetési ruha, 2 db tömlőhíd, 
1 db egyéb veszély tábla, 10 db „B” tömlő, 
5 db „C” tömlő, 5 db terelőkúp.

Az ácsi tűzoltók felajánlása

A ZUK-típusú tűzoltó gépjármű

A felújítást a komáromi tűzoltók végezték
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Március 1-jétől kezdetét vette városunk-
ban is a szelektív hulladékgyűjtés a Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás révén. 

A hulladék gyűjtése a következő, tanulási 
időszakban még próbaüzemben fog folyni. 
Aki már eddig is a „válogatós” hulladék-
gyűjtés környezetbarát módszere szerint 
kezelte szemetét, annak könnyű dolga lesz. 
Akik viszont még nem – és nem tudják, mit 
tegyenek –, azoknak most igyekszünk se-
gíteni.

Az egyes hulladék-összetevők külön-kü-
lön, anyagfajták szerinti begyűjtését ne-
vezzük szelektív hulladékgyűjtésnek. Célja 
a hasznosítható összetevők feldolgozó-
iparba történő visszaforgatása, a veszé-
lyes összetevők elkülönített kezelésével a 
környezetterhelés csökkentése, valamint 
az ártalmatlanítási kapacitások megtaka-
rítása.

És hogy miért van erre egyre nagyobb 
szükség? 

Az emberi civilizáció rohamos fejlődé-
sének „eredménye” a hulladéktermelés 
drasztikus növekedése. A „civilizált” em-
ber által termelt hulladék jelentős része 
azonban a természetben nem képes le-
bomlani, hiszen már nem kizárólag szer-
ves anyagból épül fel (mint régen). Az 
elmúlt századok alatt a hulladék meny-
nyisége mellett az összetétele is meg-
változott. Ma már megjelentek benne 
kémiailag egészen új, nehezen lebomló, 
részben erősen mérgező (esetleg sugár-
zó) anyagok, amelyek évszázadok alatt 
sem semmisülnek meg. Ezért napjaink-
ban környezetünket gigantikus mennyi-
ségű hulladék-felhalmozódás fenyegeti. 
E mennyiség csökkentésére az újrahasz-
nálás, illetve az újrahasznosítás jelenthet 
megoldást, melynek alapja a hulladékok 
szelektív, anyagfajta szerinti gyűjtése.

A szelektív gyűjtés szabályai

A város 8 területén találhatók úgyneve-
zett hulladékszigetek, ahol 4 darab konté-
nerbe lehet az akár már otthon kiszelektált 
lakossági hulladékot kidobni.

(A szigetek helye: Ifjúsági utcában a 
Jókai-iskolánál, Hunyadi utcai élelmi-
szerboltnál, Komáromi és Bartók Béla 
utca találkozásában, CBA áruház par-

kolója mellett, Komáromi és Batthyány 
utca találkozásában, Fáy utcában, Fő és 
Zalka Máté utca kereszteződésénél, Dó-
zsa György és Magyar utca keresztező-
désénél) 

Mit hova? A hulladékgazdálkodási szol-
gáltató részletes lakossági tájékoztatója 
mellett néhány hasznos információt gyűj-
töttünk itt össze.

Papír
Ez a konténer újsá-

gok, folyóiratok, füze-
tek, könyvek, hullám-
papír, csomagolópapír, 
kartondoboz gyűjtésére 
való.

Nagyon fontos, hogy 
a papír ne legyen szeny-

nyezett, zsíros (mossuk ki a dobozokat), 
ne kerüljön bele másfajta anyag, használt 
egészségügyi papír vagy pelenka.

Műanyag
Üdítős, ásványvizes PET-palackokat, 

kiöblített háztartási flakonokat és azok le-
csavart kupakjait (samponos, habfürdős 

stb.), háztartásban előfor-
duló tiszta fóliát (szatyrok, 
tasakok, csomagoló fóliák 
stb.) dobhatunk bele.

Ne dobjunk bele zsíros, 
olajos, háztartási vegyi 
anyaggal szennyezett (nem 
kimosott) flakont. Tejes, 
joghurtos poharat, marga-
rinos dobozt, élelmiszer-
maradványt tartalmazó 
műanyagot, hungarocellt, 
CD-lemezt, magnó- és vi-

deokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hul-
ladékot (pl.: nejlonharisnya), mert haszno-
sításuk jelenleg nem megoldott!

Az üveg konténerbe érelemszerűen a 
befőttes üvegek, és más italos üvegek ke-
rüljenek, míg a fém tárolóba az alufólia, a 
konzervdobozok és üdítős dobozok kerül-
jenek. 

Az otthon komposztálható hulladék-
tároló (barna fedeles kuka) helyezhető 
el: levágott fű, avar, lomb, ágnyesedék, 
gyümölcs-zöldség, illetve ezek héja, 
kávézacc, teafű (filterrel együtt), virág, 
tojáshéj (darabokra törve). Ne dobjuk 
bele: a vegyszerrel kezelt faárut, ételma-
radékot, építési törmeléket, fém,- mű-
anyag- és üveghulladékot!

A kék fedeles kukába tegyünk minden 
olyan hulladékot, amit a többi kukákba 
nem dobhatunk

Tapossa Laposra!!!! Az össze nem ta-
posott palackok komoly problémát jelen-
tenek a begyűjtésnél, hiszen ha nem pré-
selik vagy tapossák őket össze, a gyűjtők 
hamar megtelnek, a begyűjtő autók fe-
lesleges „levegőt” szállítanak, és a több-
szöri fordulásuk alatt jobban szennyezik a 

környezetet. A térfogatcsökkentés másik 
módja a hőre lágyuló műanyagok zsugo-
rítására kifejlesztett szerkezet. A Termé-
szetjáró Bakancsos Klub már több éve 
rendelkezik ilyen palackzsugorítóval, amit 
„nagyüzemben” használnak is. Tovább-
ra is szívesen várják klubhelyiségükbe az 
üres műanyag üvegeket, valamint a segítő 
kezeket egyaránt!!!

Tippek otthonra: Kezdjük el már ott-
hon a válogatást a hulladék keletkezése-
kor. Használjunk több kisebb kukát vagy 
zsákot.

•  Az újságpapírt ne műanyagzacskóban 
tároljuk, és ne műanyagzsineggel kö-
tözzük össze. Papírhulladékot papír-
zacskóban dobják be a konténerekbe, 
és tépjük össze, amennyire lehetséges. 
Vigyázzunk, a hentesáru csomagolá-
sához sokszor használnak papír-mű-
anyag összetételű fóliát, mely könnyen 
szétválasztható!

•  Ne felejtsük! A legjobb hulladék az, 
ami nincs! Akinek lehetősége van rá, a 
komposztálható hulladékot használja 
fel otthon. A kukába dobva fontos és 
hasznos nyersanyagot vesztünk el, ami 
így kikerül a saját környezetünk termé-
szetes körforgásából.

•  A dobozokat, konzerveket, üvegeket 
öblítsük el, szerves szennyeződéseket, 
ételmaradékot ne tartalmazzanak! 

•  Ha pedig tele a gyűjtősziget, érdemes 
ezt jelezni a felelős cég felé egy rövid  
e-mailben, vagy telefonon. 

Tévhit: Pár műanyag palack nem so-
kat nyom a latba az összes szemetet 
tekintve. 

Tény: A háztartási hulladék kb. 70%-át 
újra lehetne hasznosítani. Magyarországon 
a 10%-ot sem érjük el!!! Ez ösztönözzön 

mindenkit arra, hogy a fent említett szabá-
lyok rövid időn belül szokásossá váljanak 
számunkra is. 

A teljes szabályozás és még több hasz-
nos információ olvasható a Győr Nagy-
térség Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás honlapján, valamint 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszté-
rium oldalán is.

Rohonczi Fruzsina
polgármesteri hivatal titkársága

Szelektív hulladékgyűjtés
már városunkban is
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(Folytatás az 1. oldalról)
A kislányok körében még mindig a legked-

vesebb mesefigura a hercegnő, a királylány 
és úgy is érezhették magukat abban a né-
hány órában, amikor magukra öltötték a jel-
mezt. Szépek és bájosak voltak valameny-
nyien. A maskarák tárháza kimeríthetetlen, 
ezt bizonyította a sok ötletes ruha, házilag 
elkészített kiegészítőkkel. Persze nem hiá-
nyozhatott a bohóc, a varázsló és a filmek 
nagy hősei: a pókember, Roobin Hood, a 
Süsü, a sárkány és lehetne még hosszan 
sorolni. Miután felvonultak az apróságok 
nagy izgalmak közepette a jelmezben, el-
kezdődhetett a nagy lakmározás. Volt min-
den földi jó, az ügyeskezű édesanyáknak, 
nagymamáknak köszönhetően, akik elké-
szítették a kedvenc süteményeket a gye-
rekeknek. Aztán kezdődhetett az önfeledt 
játék, voltak ügyességi versenyek, az óvó-
nénik dicséretre méltó fantáziájának kö-
szönhetően. Szólt a zene, egyszóval igazi 
farsangi hangulat uralkodott az óvodák fa-
lai között arra a pár órára, a szépen és ízlé-
sesen feldíszített csoportszobákban. A két 
óvoda vezetője és az  óvónénik elmondták, 
hogy nagyon sok segítséget kaptak erre a 
rendezvényre is a szülőktől, amelyet sze-
retnének ezúttal is megköszönni.

 A pénzásási óvodában a korábbi kez-
deményezést folytatva, jótékonysági céllal  
rendezik minden évben a farsangi mulatsá-
got az óvodájukban. A bevétel, ami ezen 
a napon összegyűlik, a Pénzásási Óvoda 
Gyermekeiért Alapítvány javára folyik be. 
Megtudtuk, hogy a befolyt összegből vá-
sárolnak az intézményükbe különböző esz-
közöket, felszereléseket. 

Farsang 
a Gárdonyi-iskolában

A Gárdonyi Géza Általános Iskola alsó 
tagozata február 5-én ünnepelte a farsan-
got.

Fél háromkor a 3. c osztály tanulói nyitot-
ták meg a bált az aulában. Vidám versekkel 
színesítették a műsort. Majd osztályonként 
mindenki bemutatkozott. Sok érdekes és 

ötletes jelmezt láthattunk. A közös műsort 
a 4. a osztály reneszánsz tánccal zárta.

Minden osztály a saját termébe vonult, itt 
folytatódott a bál. Finomakat ettünk-ittunk. 
Sokat táncoltunk. Székfoglalót és seprű-
táncot is játszottunk.

Varga Sándorné Márti néni is eljött meg-
nézni minket, akinek nagyon örültünk.

17 órakor sajnos véget ért a bál, s szo-
morúan indultunk hazafelé.

4. a osztályos tanulók: Csordás Bence, 
Hegedüs József, Kovács Balázs, 

Péntek József
❉  ❉  ❉

A farsang vízkereszttől hamvazószer-
dáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak 
elnevezése, amelyet hagyományosan a 
lakomák, bálok jellemeznek. Csúcspontja 
a karnevál, hagyományos magyar néven 
„a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól 
húshagyókeddig tartó utolsó három nap, 
ami a nagy mulatságok közepette valójá-
ban télbúcsúztató is.

A Gárdonyi-iskolában idén is meg-
rendezték a farsangi bált, amely február  
12-én (pénteken) 14 órától 19 óráig tartott. 
A felső tagozatos diákok izgatottan várták 
ezt a délutánt. A jelmezes felvonulással 
kezdődött ez a remek délutáni program. 
Voltak egyéni jelmezek, de voltak csopor-
tos produkciók is. Mind a két kategóriában 
többen nyertek. Az egyéniben Papp Ger-
gő 5. b osztályos tanuló, a csoportosban 
pedig Benkó tanárnő osztálya lett az első 
helyezett.

Ezután következett a bálkirály- és bálki-
rálynő-jelöltek bemutatkozása. Felvonultak 
az osztályok választottjai a színpadra. A 
diákoknak kellett kiválasztaniuk a legcsi-
nosabb lányt és fiút. A leadott szavazatok 
alapján a bálkirálynő a 8. osztályos Kele-
men Bettina, a bálkirály pedig a 7. osztá-
lyos Kohár Mihály lett. A nyerteseket meg-
koronázták, virággal és kölyökpezsgővel 
gratuláltak nekik. Mindeközben a diákok 
kedvük szerint fogyaszthattak a büfékben 
süteményeket, szendvicseket és italokat. 
A büféket a nyolcadikosok csinálták, így is 
pénzt keresve a ballagásukra.

A Suli sztárra jelentkezett diákok be-
mutatóival folytatódott a program. Mai 

magyar énekesek és együttesek számait 
énekelték. Többen rappeltek, és voltak, 
akik popszámokat adtak elő. A versenyen 
Lakatos Zsolt 8. osztályos tanuló végzett 
az első helyen. 

A diákok táncolhattak egy darabig, majd 
következett a tombola. Erre az eseményre 
a DÖK-os tanulók árulták a jegyeket. Min-
denki ezt a pillanatot várta, hátha nyerhet 
a számjegyeivel. Sokan nyertek velük és 
nagy volt az öröm. Remek ajándékokat vett 
Timi néni és Anita néni.

Miután megtörtént a tombolahúzás, a 
gyerekek tovább táncolhattak. A zenét 
Takács Tamás 9-kes tanuló biztosította. A 
diákoknak nagyon tetszettek a kiválasztott 
zenék. Ezt abból is lehetett látni, hogy már 
a színpadot is elfoglalták a tánchoz.

Az ütemes zenékre a diákok mellé a ta-
nárok is szívesen csatlakoztak a tánchoz. 
A jó hangulatnak köszönhetően fél óra 
hosszabbítással ért véget a fergeteges 
mulatság. Az iskola diákjainak ez a farsang 
feledhetetlen élmény volt.

Köszönetet mondunk Lakatos Béla igaz-
gatónak és szervező tanárainknak.

7. c osztályos tanulók: Bősze Enikő, 
Keresztes Nóra, Benkó Csenge

❉  ❉  ❉

Iskolánk, a Gárdonyi Géza Általános és 
Szakiskola idén hagyományteremtő mó-
don első alkalommal rendezte meg a kö-
zépiskolások farsangját.

A rendezvényen részt vettek még a ko-
máromi Pannon Kincstár Tanoda tanulói is.

Az összejövetel vidám szellemi vetélkedő-
vel indult, amelyen a nyertesek friss pizzát 
nyerhettek. Utána olyan játék következett: 
ha a zene abbamaradt, gyorsan le kellett 
ülni egy székre. Egy ember, aki állva ma-
radt, kiesett, és minden körben kiemeltek 

egy széket. A játék addig ment, míg ketten 
maradtak egy székre. Ez a játék nagyon 
tetszett, ezért több fordulót is játszottunk. 
Páros verseny következett, táncolni kellett 
egy fiúnak és egy lánynak, teniszlabdát 
szorítva a homlokukhoz. A győztes páros 
bírta a legtovább a táncot. Következett a 
„gumiderekúak” versenye, a limbó. Beiga-

Felvonult,  megelevenedett 
a mesevilág farsangkor...

A kicsik ötletes maskarái

Nagysikerű farsangi produkciók

Igazi karneváli hangulat a szakiskolásoknál
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OKJ-s képzések 
Komáromban
– Ápolási asszisztens
– Óvodai dajka
–  Kéz-lábápoló,  

műkörömépítő
- Biztonsági őr
– Motorfűrész-kezelő
Érdeklődni:
Pannon Kincstár Tanoda 
Alapítvány
06-34/343-004,
06-30/743-0840

ÁLLAPOTFELMÉRÉS
GYÓGYÍTÁS A TERMÉSZET 

EREJÉVEL

KRÓNIKUS PANASZAI VANNAK? 
FÁJDALMAKKAL KÜSZKÖDIK? 
GYAKRAN BETEG? ALLERGIÁS? 

JOBBAN SZERETNE TELJESÍTENI? 
SZORONG? LELKI PROBLÉMÁJA VAN? 

STRESSZES? TÚLTERHELT? 

ÁLLAPOTFELMÉRÉST KÖVET EN
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ,FITOTERAPEUTA,
BEMER TERAPEUTA SEGÍTI GYÓGYULÁSÁT 

RENDEL :
FÁBIÁNNÉ DR. TÓTH HEDVIG 
BÁBOLNA  JÉGERI U. 27. 
TEL.: +36 30 517 4790 

zolódott a papírforma, a lányok fölényesen 
nyerték a limbózást. 

Hála a mentori programnak (alapítványi 
segítség) minden játékkal csokit lehetett 
nyerni. Volt terülj-terülj asztalkám fino-
mabbnál finomabb szendvicsekkel és sok-
féle üdítővel. Sokat táncoltunk a jó zenére, 
kár, hogy a program hamar véget ért.

Köszönet tanárainknak ezért a hangula-
tos estéért.

�. osztályos szakiskolás lányok

Farsangoltak a Jókaiban
Az év egy bizonyos szakaszában min-

denki azzá válhat, akivé igazából szeretne. 
Ilyenkor lehetsz királylány, hős vagy akár 
autóversenyző. Ez a vízkereszt napjától 
hamvazószerdáig tartó időszak, a farsang. 
A hagyományban a lakomák, mulatságok, 
karneválok ideje, amikor egyben elbúcsúz-
tatják a telet is. Magyarországon a legelter-

jedtebb ilyen esemény ezzel kapcsolatban 
a mohácsi busójárás. 

Február 13-án a Jókai-iskolában is össze-
gyűltek kicsik és nagyok, hogy a különbö-
ző jelmezekben megmutassák magukat a 
zsűri előtt. 

A családtagok, barátok, ismerősök szín-
vonalas produkciókat láthattak a diákoktól.

Minden beöltöző kapott jutalmat, de fő-
leg az otthon készített, ötletes jelmezek 

kerültek díjazásra. Ezek alapján az alábbi 
„kategóriákban” születtek eredmények: 
vadász – legjobb lövő, favágó – a legaktuá-
lisabb a hideg miatt, pásztor – legpulisabb, 
katica – legpettyesebb, autóversenyző, va-
lamint különdíjat kapott a spanyol táncos 
mint legfiatalabb jelmezes. Ők oklevéllel és 
tortával lettek gazdagabbak.

A csoportos jelmezeseknél nem hirdettek 
sorrendet. Három nagy, illetve négy zsúrtor-
ta került kiosztásra a következő csoportos 
jelmezeseknek – szigorúan nem sorrend 
szerint –: „merész tengerészek”, „Triton ki-
rály és a sellők”, „Megasztár 4”, „Hófehérke 
és a hét törpe”, „Vámpírok bálja”, kalinka 
tánc, valamint a focisták és pom-pom lá-
nyok, akik a szerepcserét követően nem kis 
derültséget okoztak a jelenlevőknek.

A jó hangulatban telt farsangot tombola, 
valamint tánc zárta. Talán jövőre még több 
kis jelmezes fogja megmutatni magát a 
zsűri előtt.

Barsi Krisztina

A jelmezesek Nagy Ferencné igazgatóval

Alig voltak túl a kicsik a farsangi mulat-
ságon, máris újabb érdekes programban 
vehettek részt. Pár évvel ezelőtt ugyanis a 
központi óvodában egy régi hagyományt:  
a kiszézést elevenítették fel az óvónők, a 

dajkák a kis óvodásokkal együtt. A gyer-
mekek és felnőttek közösen készültek a 
hagyományos télbúcsúztatóra, amit a far-
sang elmúltával, február végén rendeztek 
meg. 

A kiszézés a legnépszerűbb télűző szo-
kás, amelynek keretein belül egy szalma-
bábot végighordoznak a falun, majd rituális 
keretek között elégetik. A bábu a telet, a 
hideget, a rontást és úgy általában a rossz 
dolgokat jelképezi, a tűz pedig a tisztító, il-
letve gonoszűző szerepet tölti be. 

Most február 22-én volt a télbúcsúztató 

a központi óvodában. Az apró kezek na-
pokig dolgoztak a kiszebábuk elkészíté-
sén, kisebb-nagyobb segítséggel. Ezúttal 
szalma helyett újságpapírból készült a báb 
– tudtuk meg Vargáné Vasvári Klára óvo-
davezetőtől. Az óvónénik mondókákat, 
verseket, dalokat tanítottak a kicsiknek. A 
középső és nagycsoportos gyerekek már 
találkoztak ezzel a szép hagyománnyal. A 
kicsiknek újdonság volt, de minden óvo-
dás izgatottan várta ezt a napot. A nagy-
csoportosok énekszóval járták körbe az 
óvodát, és hívták a kisebbeket az udvarra. 
Mindenki kezében a saját maga által készí-
tett kiszebábbal figyelte a tűz meggyújtá-
sát. A máglya közepébe beszúrt, nagyobb 
méretű bábu jelképezte a telet. A bábu 
elégetése közben együtt kántálták a mon-
dókákat, majd minden kisgyerek a saját 
bábuját a tűzbe dobta. A nagyobbak már 
a tavasszal és az egészségükkel kapcsola-
tos kívánságaikat belesúgták a báb fülébe, 
várva, hogy beteljesüljön az óhajuk. A tél-
búcsúztató lezárásaként a Katica-csoport 
hajtatott zöldágból kaput tartott, amire 
szalagokat kötöttek és ez alatt bújtak át, 
remélve, hogy egész évben elkerüli őket a 
betegség. Az óvoda kis lakói nagyon élvez-
ték ezt a szép hagyományokra visszatekin-
tő népszokást – emelte ki Vargáné Vasvári 
Klára óvodavezető. 

Télbúcsúztató az óvodásoknál

A bábu elégetését figyelik a kicsik 

Borverseny
Hagyományos borversenyét rendezi az ácsi „Borbarátkör”, melyre szeretettel meghívja az 

Ácson lévő összes termelőt. A verseny fővédnöke: Csöbönyei Imre, Ács polgármestere. Min-
den nevező részt vesz a borok bírálatában. Nevezés: két 7,5 dl-es üveg bor/minta. Nevezni 
lehet 2010. március 18-ig. Nevezési díj 1300 Ft/nevező, ami magában foglalja a vacsorát és 
egyéb költségeket. A vacsora „Vörösbárói” pincepörkölt sósburgonyával, amelyet az Ácsi 
Vadásztársaság biztosít a résztvevők számára. Verseny napja: 2010. március 20. 14 óra. A 
bormintát már 13 órától átvesszük, a verseny tisztasága érdekében a borokat sorszámokkal 
látjuk el. A verseny helyszíne Ács Tűzoltószertár emeleti terme. Eredményhirdetés a verseny 
befejezése után történik, majd ezt követi a vacsora. Érdeklődni, nevezni a szervezőknél le-
het. Szervezők: Róka József +36-20/357-9617, Rigó László +36-30/407-5885, Csuka József 
34/386-424, Sebestyén Miklós 34/385-191. Könyvelő: Beke Péter 34/385-817. 
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Nyugodjanak békében
PÉNTEK Sándor (1�28-2010)

FARKAS Istvánné 
sz.: Pálfi Magdolna (1�25-2010)

HAJDU László (1�52-2010)
CSEKE Jánosné 

sz.: Kopcsó Erzsébet (1�28-2010)
VoLLAI Imre (1�60-2010)
FüSI Kálmán (1�58-2010)

JUHÁSZ Ferencné 
sz.: Fojt Margit (1�23-2010)

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

– Vincze úr! Amikor kinevezték a Hart-
mann Hungary Kft. ügyvezetőjének, az  
Ácsi Híreknek adott interjújában a többi 
között azt is elmondta, hogy fontosnak 
tartja a helyi munkatársakkal való jó 
kapcsolat kialakítását. Ezt mennyire 
sikerült megvalósítani?

– Immáron eltelt több mint fél év azó-
ta, hogy átvettem a gyár irányítását. Ezen 
időszak alatt sikerült sok munkatárssal jó 
kapcsolatot kialakítani, ebben nagy mér-
tékben segített a helyi nyitott légkör, amit 

már az első napokban is megtapasztal-
tam.

– Milyen változások történtek a cég 
életében az Ön irányítása óta?

– Az információ áramlás fokozását tudnám 
kiemelni. Rendszeres találkozók és informá-
ciós táblák segíségével igyekszünk a dolgo-
zókat tájékoztatni. Ezek keretében beszélünk 
a különböző területeken elért hazai eredmé-
nyekről, a várható eseményekről, projektek-
ről. Hiszem, hogy ha a munkatársak vissza-
jelzést kapnak az eredményeikről és jobban 
megértik, hogy munkájuk hogyan járul hozzá 
az egész sikeréhez, akkor hatékonyabban 
tud működni az egész szervezet. 

A másik lényeges változási elem az ún.  
5 S program beindítása, aminek keretében a 
dolgozók bevonásával és az ő ötleteik alap-
ján dolgozunk a gyártócsarnok rendezet-
tebbé, tisztábbá, biztonságosabbá tételén. 
Látványos jelei vannak már a projektnek, de 
egy hosszú folyamat lesz, amíg a gyár tel-
jes területén ezt kialakítjuk, és a mindennapi 
gondolkodás, rutin részévé tesszük.

– Vannak-e, lesznek-e újabb beruhá-
zások, amelyek újabb munkahelyeket 
teremthetnek?

– Az elért ereményeink alapján a vállalat-
csoport központi vezetésében megerőső-
dött a bizalom a magyar gyárunk irányába. 
Ennek egyik következménye, hogy néhány 

olyan központi tevékenység fog átkerülni 
az ácsi üzembe 2010-11 során, amit eddig 
a dán központ látott el. Ilyen a szitagyártás, 
a formaszerelés vagy a gépgyártás. Emellett 
új funkciók létrehozása kapcsán is kapunk 
újabb feladatokat, a Termelési IT csapat ácsi 
telephellyel fogja a vállalatcsoport európai 
tevékenységét támogatni, gyűjteni és ele-
mezni a különböző gyárak termelési adatait. 

Ezen feladatok ellátása nem túlságosan 
munkaerőigényes, ezért elősorban néhány 
szakmunkással, s magasabban kvalifikált 
mérnökkel kell erősítenünk a csapatot. A 
jelentőségét elősorban abban látom, hogy 
a Hartmann tudásbázisa fog erősödni Ma-
gyarországon. Természetesen az ehhez 
szükséges létesítmények kialakítása beru-
házásokkal fog járni a közeljövőben.

– Sikerült-e a város vezetésével, esetleg  
intézményekkel, civil szervezetekkel ez idő 
alatt jól működő kapcsolatot kialakítani?

– Úgy gondolom, hogy ezen rövid idő alatt 
is sikerült jó kapcsolatokat kialakítani a város 
vezetésével, a helyi intézményekkel. Tovább 
erősítettük együttműködésünket a helyi civil 
szervezetekkel, és kiemelkedően támogat-
juk a helyi sporttevékenységeket. Nagyon 
kedvező visszhangra talált a gyerekek, szü-
lők és az érintett intézmények körében az év 
végi rajzpályázatunk, amelyről az Ácsi Hírek-
ben is tudósítottunk.  N. Lakics Zsuzsa

Beszélgetés Vincze Attila ügyvezetővel

Vincze Attila a Hartmann Hungary Kft. 
ügyvezető igazgatója

FIZETETT PoLITIKAI HIRDETÉS

KERTIGÉP
SZERVIZ
Nyitva tartás:

Hétfő–péntek 8–16-ig
Szombat 8–12-ig

– Fűnyíró traktorok,
– Fűkaszák,
– LáncFűrészek,
– aggregátorok,
– rotációs kapák
– egyéb mezőgazdasági kisgépek

TEljES KÖRű SZERVIZElÉSE, KARBANTARTÁSA,
IDőSZAKOS FElÜlVIZSGÁlATA,
AlKATRÉSZEK BESZERZÉSE
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A 2009-es év szeptemberétől 233 felsős 
tanuló 10 osztályban és két tanulószobai 
csoportban kezdte el évfolyama tantervi 
követelményeinek elsajátítását.

A 44 szakiskolásunk 9. és 11. osztályban 
tanul. A tehetséges, szorgalmas, tanulni 
vágyó gyerekek tantárgyi felkészítését 7 
szakkör (kémia, fi zika, angol, német, ma-
gyar, rajz, egészségnevelési) segítette. 

A nyolcadik osztályos tanulók sikeres 
pályaválasztását a matematika és magyar 
középiskolai felvételi előkészítő foglalkozá-
sok szolgálták.

A tanulási és egyéb nehézségekkel 
küszködő tanulóink fejlesztését és felzár-
kóztatását gyógypedagógusaink egyéni 
fejlesztéssel, kiscsoportos foglalkozások 
keretében segítik. Hetente több alkalom-
mal élhetnek a rászoruló tanulók a rehabili-
tációs és gyógytestnevelési foglalkozások 
adta fejlesztési lehetőségekkel is.

Ebben a félévben már a nevelőtestület ál-
tal 2009 nyarán átdolgozott és a város ön-
kormányzata által augusztus végén jóváha-
gyott dokumentumok alapján dolgoztunk. A 
bevezetett új oktatási formák alkalmazása 
komoly innovatív erőt mozgósított és moz-
gósít nap mint nap a kiemelt tantárgyakat 
tanító és a felvállalást levezénylő, valamint 
a fejlesztéseket megalapozó dokumentu-
mokat elkészítő pedagógusaink körében.

Az iskolánk által felvállalt integráció, kom-
petencia-alapú oktatás bevezetése, tömbösí-

tett oktatás, informatikai fejlesztés, az esély-
egyenlőség megteremtése komoly szakmai 
kihívást jelent pedagógusainknak. Ezen fel-
adatok sikeres megvalósítása nagyfokú türel-
met és pozitív hozzáállást kíván a tanároktól 
és a szülőktől egyaránt. Természetesen prob-
lémák néha akadnak és ezeket a jobbítás 
szándékával szóvá is tesszük. Úgy érzem, a 
magas szakmai felkészültségű és lelkiismere-
tes tantestületünk, valamint a programjainkat 
elfogadó és azok lebonyolítását segítő szülők 
biztosítékai a korszerű, modern és hatékony 
oktatás megteremtésének.

Városunk önkormányzata megadja a le-
hetőséget a pályázatok felvállalásával és 
támogatásával ahhoz, hogy gyermekeink 
oktatása sikeres és eredményes legyen.

Iskolánk munkatervéből az első félévre be-
tervezett feladatok mindegyike megvalósult.

Végezetül szeretnénk, ha megismer-
nék azoknak a tanulóknak a nevét, akik 
kiváló tanulmányi eredményt értek el az 
első félévben. 5. évfolyam: Szlukovényi 
Anna, Pábli Bianka; 6. évfolyam: Vörös 
Ádám, Menyhárt Roberta, Vörös Katalin, 
Tóth Réka, Kiss Katalin; 7. évfolyam: Nyé-
ki Bence, Szalai Krisztián, Kovács István, 
Bősze Enikő, Újvári Andrea; 8. évfolyam: 
Varga Máté, Zsidi Fruzsina, Rosta Virág; 
9. évfolyam: Hozmann Anita; 11. évfolyam: 
Fodor Imre.

Munkánk próbája a félévi osztályzat. A 
szépen teljesítő tanulók mellett voltak, akik 

a követelmény minimumszintjét sem ér-
ték el. Számukra február második hetétől 
felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. 
Szeretnénk, ha szüleik megkövetelnék tő-
lük a foglalkozásokon való részvételt. Mun-
kánk eredményessége nemcsak tőlünk, 
hanem a gyerekek hozzáállásától és a szü-
lők együttműködésétől is függ.

Idézzük gondolatébresztő céllal, és ajánl-
juk szeretettel szülőknek és tanártársaink-
nak egyaránt:

Diane Loomans: Ha elölről kezdeném 
a gyermeknevelést
Ha elölről kezdeném a gyermeknevelést,
fenyegetés helyett festegetésre használnám 
a kezemet,
Példálózás helyett példát mutatnék,
Nem siettetném a gyermeket, hanem hozzá 
sietnék,
Nem a nagyokost játszanám, hanem oko-
san játszanék,
Komolykodás helyett komolyan venném a 
vidámságot,
Kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten 
kószálnék, bámulnám a csillagokat.
A civakodás helyett a babusgatásra össz-
pontosítanék,
Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem 
a lelkét erősíteném,
Előbb az önbizalmát építeném, azután a 
házamat,
Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről,
És többet a szeretet hatalmáról.
 Lakatos Béla Rohonczi József
 igazgató igazgató-helyettes

A félévnél tartunk…

Nagy várakozással tekintettünk az új tan-
évre, hiszen sok új feladat megoldása várt 
ránk. A TÁMOP-pályázat keretein  belül öt 
csoportban vezettük be a kompetencia-ala-
pú oktatást. Pedagógusaink munkája meg-
növekedett, de a még hatékonyabb oktatás 
érdekében vállalták a többletfeladatot. 

A tanév kezdetekor összeállítottuk az is-
kola munkatervét és rendezvénynaptárát, 
melyekben meghatároztuk a ránk váró fel-
adatokat. 

Az őszi kellemes időt kihasználva alsó-
saink közül a másodikosok és harmadiko-
sok az ácsi erdőben, illetve a Concó-partra 
kirándultak, hogy a megszerzett tudást, az  
elsajátított tananyagot az eredeti helyszí-
nen mélyítsék el. A felsősök egy hétvégét 
töltöttek a monostori táborban, ahol a sok 
program közül az éjszakai túrát tartották a 
legizgalmasabbnak. 

Természetesen eközben szorgalmasan 
készültek az október 6-ai iskolai, majd a 
nemzeti ünnepi megemlékezésre, melyet a 
város nagyközösségének is előadtak a vá-
rosi ünnepségen.

Végzős tanulóink megtekintették a pá-
lyaválasztási kiállítást, hogy könnyebben 
dönthessenek leendő iskolájukról. 

Az alsó tagozatosok megemlékeztek 
„Elek apóról”. Sok szép Benedek Elek-me-
sét hallhattunk tanulóink előadásában. Az 

őszi bálunkon, a „kukorica bálon” a szó-
rakozás mellett a feledésbe merülő népi 
munkákat is kipróbálták a gyerekek. 

A negyedikesek délutáni társasjáték par-
tija nagy sikert aratott. 

A budapesti Tutanhamon-kiállítás élmé-
nye sokáig beszédtéma volt az odalátoga-
tók körében. 

Minden osztály megrendezte a Mikulás-
délutánt, melyet közösségi játékokkal 
tettek emlékezetessé. Az iskolai Mikulás -
műsorra meghívtuk az óvodásokat is. A 
másodikosok hangulatos műsorukat a 
Hartmann Hungary ünnepén is előadták. 

Az Idősek karácsonyán és iskolánkban is 
a negyedik osztályos tanulók mutatták be 
a karácsonyra készített ünnepi műsorukat.

Az előző évekhez hasonlóan, az alsósok-
nak a győri Bartók Béla Művelődési Ház 
színházi műsorára, a felsősöknek a tata-
bányai Jászai Mari Színház darabjaira van 
bérletük. A színházlátogatást a felső tago-
zatosok megtoldották még egy mozival is, 
az Avatar című fi lmet nézték meg. 

Az almásfüzitői Fekete István Általános 
Iskola focitornáján 8-os fi aink a 3. helyen 
végeztek, a DSB által szervezett focifar-
sangon pedig az 5. helyet szerezték meg.  
A gyerekek nagy örömére szerveztünk egy 
súri kirándulást, ahol kedvükre szánkóz-
hattak, síelhettek a tanulók.

A szórakozás mellett tanulóink a tanul-
mányi versenyekből is kivehetik részüket. 

Minden évben sok tanulónk jelentkezik 
a történelem és angol levelező versenyek-
re. Szorgalmasan oldják meg a Jonatán 
Könyvmolyképző feladatait is. A komáromi 
Jókai-könyvtár által szervezett nyelvi vetél-
kedőn Tóth Martin, Péter Szonja, Demissie 
Johannes által alkotott csapat a komáromi 
döntő élmezőnyében végzett. 

Részt vettünk a Feszty-iskola mesemon-
dóversenyén. 

A „Hét mérföldes csizmában” elnevezésű 
országos mesevetélkedő iskolai fordulói után 
a körzeti döntőbe a következő csapatok ju-
tottak tovább: Vízipók csapat: Horváth Gré-
ta, Kelemen Krisztina, Mészáros Kata, Varga 
Zsanett 4. osztály; Vackor  csapat: Szücs Ni-
kolett, Szabó Dániel, Németh Csaba, Farkas 
Attila 3. osztály; Vuk csapat: Lukács Dániel, 
Szalóki Borbála, Vörös Gyöngyi, Péntek Vik-
tória 3. osztály; Tigrisek csapata: Jóbi Ta-
mara, Köteles István, Maszlavér  Krisztofer, 
Nádudvari Ramóna 4. osztály.

Sok alsós kisdiák hónapról hónapra meg-
oldja a Szivárvány gyermekújság feladatait 
matematikából, nyelvtanból, környezetis-
mertből. Komplex tanulmányi versenyen 
– minek témája Szent István király élete és 
munkássága – Kelemen Krisztina vesz részt. 

A félévi értesítők kiosztásával zártuk az 
első félévet, reméljük, hogy az elkövetkező 
félévben is sok színvonalas programot tu-
dunk megvalósítani.

Somogyiné Lentulai Eszter  

A jókai első féléve
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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!

Viva toalettpapír
33,29 Ft/tek.

Sió
gyümölcslé
12% gyüm.tart,
alma
1 l

Húsvéti locsolókölni
orgona, jázmin
30 g
9300 Ft/kg

vf.
1 kg

Füstölt, kötözött sonka
1 kg

Borbála bor
félédes, 
fehér, vörös
0,75 l
265,30  Ft/l
ü.: + 32 Ft

Lívia 
húsvéti 
nyúl
60 g
1650 Ft/kg

Ariel 
mosópor
Mountain, 
Color
6 kg
583,16 Ft/kg

Füstölt hátsó csülök
1 kg

csontos
1 kg

Marha szegy
1 kgPecsenye csirkecomb

1 kgSertés comb
1 kg

Burgonya
1 kg

1 kg

890,-kg

799,-kg 799,-kg 99,-

169,- 199,- 3499,- 279,- 799,-

999,-kg

820,-kg 59,-kg

79,-kg

879,-kg399,-kg

Marha szegyMarha szegy
1 kg1 kgPecsenye csirkecombPecsenye csirkecomb BurgonyaBurgonyaBurgonyaMarha szegyMarha szegy Burgonya
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az ÁCSi DeliKÁT CSemege
üZleTBeN!

Tisztelt Olvasók!
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a 

helyi televízió adásai, valamint rövid fi lm-
összefoglalók a helyi rendezvényekről, to-
vábbá a képújság közérdekű része a ká-
belrendszeren való továbbítás mellett az 
interneten is látható Ács város honlapján, 
a www.acsvaros.hu címen.

A honlap jobb oldali menüjében az Ácsi 
TV linkre kattintva megtekinthetők a fi lmek 
és letölthető a képújság. Az internetes hoz-
záférésnek köszönhetően a fi lmek bárme-
lyik része folyamatosan megtekinthető és 
a képújság is mindenki  tetszése szerint la-
pozhatóvá vált. Kisebb változás még, hogy 
a fi lmek feliratozva, szükség szerint alá-
mondva kerülnek leadásra. Ezek a változta-
tások kétszeresére növelik a szerkesztések 
idejét, de az önkormányzatnak – a lelkes 
helyi közreműködők munkája eredménye-
ként – nem okoz többletkiadást. 

Dobsa Mihály adásszerkesztő 

Az Ács és Környéke Horgászegyesület 
támogatásával meghirdetjük a „Malom-
kupa 2010  2.1” nyílt páros horgászbajnok-
ságot. A verseny helyszíne: Ács: Malom-tó. 
A verseny ideje: április 3. (szombat). Lebo-
nyolítás: 1. forduló (5 óra). A MOHOSZ Ver-
senybizottsága szabályai alapján. Nevezés 
módja: telefonon vagy a helyszínen. Neve-
zési díj befi zetése személyesen, április 3. 
7 óráig. Helysorsolás a nevezési idő sor-
rendjében. 06-30/4992383 – Igaz Vilmos; 
06-70/501-7725 – Krocsány Gábor. Neve-
zési díj: 6000 Ft/csapat (melyből 4000 Ft 
visszaosztva a díjakra). Szabályok: a pá-
rok egymás mellett horgásznak 1-1 úszós 
készséggel. Összfogás és a megszákolt hal 
számít. Mindenki a saját felelősségére hor-
gászik. Karikás haltartó használata kötele-
ző! Egyéb: a tóba a verseny előtt 4 nappal 
45 q ponty lesz telepítve (3,75 ha a tó) és a 

versenyig tilalom lesz, tehát a versenyzők 
fogják először horgászni. Annak a páros-
nak, amelyik a nevezési díjat előre befi zeti, 
egyszeri alkalommal díjmentes gyakorlási 
lehetőséget biztosítunk (verseny előtti te-
lepítésig). Nevezési határidő: 2010. ápri-
lis 3. 7 óra. Díjazás: 1. hely: díjérték 50%-
a + kupa, 2. hely: díjérték 30%-a + érme, 
3. hely: díjérték 20%-a + érme. Versenybí-
rók: Weisz Mihály, Szijj Levente.

Gyermek és ifjúsági horgászverseny

A versenykezdés időpontja:  március 27. 
(szombat), reggel 8:00 óra. Helye: az ácsi 
Malom-tó mellett. Horgászfelszerelést és 
íróeszközt hozzatok magatokkal! A ver-
seny 2 részből áll: szellemi vetélkedő, kis-
halfogó-verseny. Telefon: 06/70-501-7725. 
Jelentkezni a helyszínen is lehet!

Nyílt páros horgászverseny NB II. Észak-Nyugati csoport
Férfi  és ifjúsági kézilabda-sorsolás
2010. TAVASZ

Március 20., szombat: Bakonyerdő-El-
max VSE – Ácsi Kinizsi, felnőtt: 16 óra, ifi : 
18 óra. Március 27., szombat: Nagykani-
zsai Izzó SE – Ácsi Kinizsi, felnőtt: 17 óra, 
ifi : 15 óra. Április 3., szombat: Ácsi Kinizsi 
– Győrújbarát, felnőtt: 18 óra, ifi : 16 óra.  
Április 25., vasárnap: Veszprémi Egyetem 
– Ácsi Kinizsi, felnőtt: 18 óra, ifi : 16 óra. 

INDUL A MEGYEI I. oSZTÁLYÚ LABDARÚGÓ-BAJNoKSÁG
Március 14-én megkezdődik a Komárom-Esztergom megyei I. osztályú felnőtt és ifjú-

sági  bajnokság tavaszi idénye. Az átigazolási időszak lezárásával véglegessé vált, hogy 
az őszi keretből kimaradt Halász Norbert és Király Ferenc. A tavaszi felnőtt kerethez új 
játékosként csatlakozott: Bakura Zoltán, Egri Péter, Gucsi-Végh Péter, Zentai Róbert, 
valamint az ifjúsági csapatból felkerült Keringer Zsolt, Krokavecz Gyula és Papp Ákos. 
Az ifjúsági csapathoz is igazoltunk két játékost: Lakatos Lászlót és Tóth Attilát. A ser-
dülő csapatnál négy játékos igazolása van folyamatban. 

A tavaszi sorsolás: március 14.: Zoltek SE - Ácsi Kinizsi SC 12.30, 14.30 óra, március 
21.: Esztergom – Ács 13, 15 óra, március 28.: Ete – Ács 13, 15 óra, április 4.: Ács – Lá-
batlan 14.30, 16.30 óra,  április 11.: Bana – Ács 14.30, 16.30 óra, április 18.: Ács – Tokod 
15, 17 óra, április 25.: Tardos – Ács 15, 17 óra, május 2.: Oroszlány – Ács 15, 17 óra.

Sertés karaj


