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Március 15-én, hétfőn ünneplőbe öltöz-
tünk, és fejet hajtottunk a márciusi ifjak em-
léke előtt. Az 1848/1849-es forradalom és 
szabadságharc 162. évfordulója tiszteleté-
re három helyszínen: a ’48-as emlékműnél, 
a Korotnoki-sírnál, és az ácsi erdőnél lévő 
emlékszobornál helyezték el az ünneplők 
az emlékezés koszorúit, virágait. Részt vet-
tek az ünnepségen a város elöljárói, a kép-
viselő-testület tagjai, intézményvezetők, 
gazdasági társaságok vezetői, civil szer-
vezetek. Részt vett a megemlékezésen dr. 
Völner Pál, a Komárom-Esztergom Megyei 
Közgyűlés elnöke is. 

A ’48-as emlékműnél Lakatos Béla, a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgató-
ja, képviselő, a Koroknay-sírnál Rohonczy 

József, a Gárdonyi Géza Általános Iskola 
igazgatóhelyettese, képviselő, az ácsi er-
dőnél Csuka László képviselő mondott 
megemlékező beszédet. 

Koszorút helyezett el a város önkormány-
zata, a Gárdonyi Géza és a Jókai Mór Álta-
lános Iskola, a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ, a Csermák Hugó Önkéntes Tűz-
oltóság, Ács Város Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzata, a Hartmann Hungary Kft., az 
Ácsi Vállalkozók Ipartestülete, a Református 
Egyház, az Ácsvártár, az Összevont Napkö-
ziotthonos Óvoda, a Fiorács Kft., a Pénzásá-
si Nyugdíjas Klub, a Polgárőrség, a Kossuth 
Lajos Asztaltársaság, a megyei közgyűlés 
nevében dr. Völner Pál és Tóth Győző. 

(Folytatás a 3. oldalon)

A hármas „szervezőcsapat”: a Bakancsos Klub, 
a FruKiDa, a Magtár Galéria Teaház és a köréjük ön-
kéntesen vagy felkérés alapján „felsorakozott” ácsiak 
egésznapos rendezvényének nevezném ezt az április 
harmadikai húsvéti megmozdulást. Jó érzés volt, hogy 
kérésünkre sokan mondtak igent, segítették színesíteni 
a programokat, vagy pénzügyi támogatást nyújtottak.  
Ezúton is szeretnénk megköszönni nekik, lelkesedésük 
remélem, jó példával jár majd elől egyre több ácsi em-
ber számára. (Folytatás a 9. oldalon)

Városunkban is 
a Fidesz-KDNP nyert
Ácson 3209-en szavaztak

Az országgyűlési választások első for-
dulójában városunk 3209 szavazásra jo-
gosult polgára élt alkotmányos jogával. 
A leadott voksok alapján a következő 
sorrend született: 1. Dr. Völner Pál (Fi-
desz-KDNP) 2191 szavazat (68,28%), 
2. Nagy Zoltán (MSZP) 548 szavazat 
(17,08%), 3. Tóth Ferenc (Jobbik) 288 
szavazat (8,97%), 4. József Imre (LMP) 
182 szavazat (5,67%). Megyénkben 
61,85 százalékos volt a részvételi arány. 

Megemlékezések, koszorúzás az 1848/1849-es
forradalom és szabadságharc 162. évfordulóján 

A város elöljárói, Csöbönyei Imre és Csányi Józsefné helyezték el a megemlékezés 
koszorúit több helyszínen is

Ünnepi készülődés 
az iskolákban

Húsvét alkalmából szerte az országban 
számos olyan családi eseményt szervez-
nek, amely valamilyen formában az ünnep-
hez kötődik. Idén először iskolánk, a Gár-
donyi-iskola pedagógusai várták húsvéti 
kézműves délutánra az érdeklődő diákokat, 
szülőket. Március 30-án gyűltünk össze az 
iskola aulájában, hogy együtt készülődjünk 
a közelgő húsvétra.

A tavaszi–húsvéti barkácsolások közül 
mindenki kedvére tudott választani. Ez az 
alkalom lehetőséget nyújtott minden gyer-
mek számára, hogy a húsvéti előkészüle-
teket saját készítésű díszekkel színesítse. 
Különböző technikákkal készítettünk asz-
tali díszeket, húsvéti dekorációt: csipeszből 
csibét és nyuszit, tojástartóból kiskakast, 
húsvéti üdvözlőlapot, színes papírból díszes 
tojást készíthettek a gyerekek. A kezük alól 
szebbnél szebb munkák kerültek ki.

Ez a délután remek alkalom volt arra, hogy 
a kicsik és nagyok együtt készülődjenek az 
ünnepre. Köszönjük a szülők, kollégák se-
gítségét, reméljük, jövőre is találkozunk.

(Folytatás a 4. oldalon)

Hagyományőrző húsvét
példaértékű összefogással
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Ács Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a soron következő ülését március 25-én 
tartotta, ahol az alábbiakról tárgyalt.

Beszámolók (Rendőrség, 
Polgárőrség, Pick-Up Kft.)

– A Komáromi Rendőrkapitányság beszámo-
lójában és az ülésen jelenlévő képviselőjük által 
is átfogó képet adott munkájáról. A rendőrség 
átszervezésével lehetőség nyílt az Ács–Bábol-
na Rendőrőrs létszámának növelésére, így 24 
órás szolgálattal látja el feladatát. Megállapítás-
ra került, hogy a bűncselekmények száma nőtt 
a településen az elmúlt évihez képest, különö-
sen a vagyon elleni cselekmények tekintetében. 
Halálos baleset nem történt az elmúlt évben a 
településen, viszont több volt a térségben a ke-
rékpáros balesetek száma. Elhangzott, hogy a 
drogterjesztésre oda kell figyelni a fiatalok ér-
dekében. Ebben az esetben a fogyasztókon ke-
resztül és egyéb úton a terjesztőket igyekeznek 
megtalálni és felszámolni. A beszámoló teljes 
terjedelmében elolvasható a város honlapján.

– A 2009. év a polgárőrség első teljes éve volt 
a megalakulás óta. Év elején 30 fővel indult a 
működésük, jelenleg már 41 fővel látják el fel-
adatukat, a rendőrséggel együtt. A járőrözésen 
kívül rendezvények biztosításában is részt vesz-
nek, továbbá cégek biztonsági őrzését is vállal-
ták riasztórendszer felszerelése alkalmával. A 
polgárőrség bevétele tagdíjakból és támogatá-
sokból tevődik össze. Olcsó üzemű gépkocsi 
beszerzésére került sor a szervezet részére. 
Terveik között szerepel a szolgálatok óraszá-
mának növelése, különösen a hétvégi diszkók 
idején, továbbá a technikai eszközök bővítése. 
A polgárőrség tagjai térítés nélkül, a lakosság 
biztonsági érzetének növelése érdekében vég-
zik munkájukat.

– A településen kábeltévé-szolgáltatást vég-
ző Pick-Up Kft. az elmúlt időszakban jelentős 
fejlesztéseket hajtott végre a korábbi kezdetle-
ges rendszeren. A cég a modern hálózattal 60 
televíziós csatorna jó minőségű vételét teszi le-
hetővé. Szolgáltatását olcsó internet-elérési és 
kábeltelefon lehetőséggel tette teljessé. 

A személyes gondoskodást nyújtó
ellátások térítési díjáról szóló rendelet
módosítása

A módosításra az intézményi térítési díj vál-
tozása miatt került sor. 2010. évben a diffe-
renciált étkezési térítési díj meghatározására 
csak a képviselő-testület döntése alapján van 
lehetőség. A rendeletmódosításban szereplő, a 
testület által elfogadott új térítési díjakat külön 
közöljük.

Átalakulnak oktatási-nevelési 
intézményeink

A képviselő-testület korábban határozatban 
szándékát nyilvánította Általános Művelődé-
si Központ (ÁMK) létrehozására, amely a két 
iskola, óvoda-bölcsőde és a művelődési ház 
egységes irányítás alá vonását jelentette volna. 
A napirend jelenlegi tárgyalásánál – módosító 
javaslat alapján – a korábbi ÁMK létrehozásá-
ra irányuló határozat visszavonásra került, és a 
testület közös igazgatású közoktatási intézmé-
nyek létrehozásáról döntött, amely csak a két 
iskola és az integrált óvoda, bölcsőde közös 
irányítás alá vonását jelenti. A képviselő-testü-

let a következő ülésen dönt a létrehozandó kö-
zös igazgatású közintézményekkel kapcsolatos 
további intézkedéseket, döntéseket igénylő 
ügyekben.

Fentieken túl a képviselő-testület az aláb-
biakról döntött:

–  Elfogadta a Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont ellenőrzése alkalmával készült vizsgá-
lati jelentést.

–  A KDOP-5.2.2/B-2f-2009-0010   azonosító   
számú,   bölcsőde    pályázat  műszaki ellen-
őrzésének lefolytatásával megbízta a Vasi 
Dolomit Építőipari Kft.-t bruttó 315.625,- Ft 
vállalási árral, továbbá projektmenedzsment 
lefolytatására beérkezett pályázatok közül a 
Sugallat Kft. ajánlatát fogadta el, 750.000,- 
Ft bruttó vállalási árral.

–  A helyi Birtokhasznosítási Bizottság lemon-
dott tagja helyett új tagot választott Baracs-
kai Lajos személyében. A bizottság a helyi 
lakosok érdekeit szolgálja.

–  Nőgyógyászati szűrővizsgálat lebonyolítá-
sára 80.000,- Ft összegű támogatást bizto-
sított 2010. évre vonatkozóan.

–  Lakossági kérelemre a Gyóni Géza utca 
egyirányú közlekedésének kétirányú visz-
szaállításáról döntött, és megbízta a Város-
szépítő Bizottságot a forgalom megváltoz-
tatás ügyében való eljárással, a jelzőtáblák 
átcserélésével.

–  A Pénzásási Nyugdíjas Klub részére 
150.000,- Ft összegű támogatást biztosí-
tott, amelyet a klub a megalakulásának 20. 
évfordulója alkalmával szervezendő progra-
mokra kért.

–  A Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság által 
a technikai eszközei fejlesztésére, felújítá-
sára igénybe vehető 90%-os támogatottsá-

gú pályázat önrészéhez kért 7 millió Ft ösz-
szegű támogatást, a 2011. évi költségvetés 
terhére nyújtotta.

–  A társtelepülésekkel közösen benyújtandó 
pályázathoz való csatlakozásról döntött, 
mellyel lehetőség nyílik az autóbusz-köz-
lekedés pályájának fejlesztése kapcsán 
buszöblök, megállóhelyek, váróhelyiségek 
kialakítására, felújítására, autóbusz-fordu-
lók kialakítására. A helyi autóbuszjárat út-
vonalán kialakításra javasolt helyszínek a 
következők:

–  polgármesteri hivatal előtt → öböl, váró
–  vasútállomás → buszváró (felépítmény)
–  Dózsa György u. eleje → aszfalt csík, busz-

váró
–  Batthyány u. → öböl, buszváró
–  Etelka-telep → buszváró 
–  A pályázatban igényelhető támogatás mér-

téke 85%, így az önkormányzat által bizto-
sítandó önrész: 1.593.750,- Ft.

–  Hozzájárult 100.000,- Ft-tal a művelődési 
házban működő könyvtár könyvbeszerzési 
keretéhez a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma által kiírt pályázaton keresztül.

–  A második fogorvos munkába állása céljá-
ból az új fogászati kezelőegység beépítésé-
re és a hozzá tartozó bútorzat felújítására, 
röntgengép engedélyeztetési költségére 
1.980.000,- Ft összeget biztosított.

–  A jegespusztai védőnői ellátás érdekében 
védőnői körzethatárokat módosított.

A testület zárt ülésen pályázati és szemé-
lyi ügyekben, valamint lakásbérleti jogviszony 
meghosszabbításban döntött.

Dr. Malomsoki István jegyző

ÖNKORMÁNYZATI  HÍRADÓ

1.§
A 12/1994. (III.21.) önkormányzati rendelet 1.sz. 

melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép:
1. melléklet a 7/2010. (III.25.) önkormányzati 

rendelethez
A személyi gondoskodást nyújtó ellátások 

Sztv. 115. § (1) bekezdése alapján kiszámolt intéz-
ményi térítési díja:

1. Szociális étkezés 
1.1. Étkezés elvitellel: 360,- Ft/fő/nap
1.2. Étkezés kiszállítással: 410,- Ft/fő/nap
2. Nappali ellátást nyújtó idősek klubja intézmé-

nyi térítési díja: 
2.1.Csak napközbeni tartózkodást igénybe ve-

vőknél: 960,- Ft/fő/nap
3. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja
3.1. Házi segítségnyújtás gondozási óradíja: 

990,- Ft/óra

2.§
A 12/1994. (III.21.) önkormányzati  rendelet 2. sz. 

melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép
2. melléklet a 7/2010. (III.25.) önkormányzati 

rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
személyi térítési díját a Sztv. 115. § (3)  bekezdé-
se alapján a képviselő-testület az alábbiak szerint 
állapítja meg:

1. Étkezés
ha az 1 főre eső családi jövedelem a

1.1. nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg:
1.1.1. Étkezés elvitellel: 150,- Ft/fő/nap
1.1.2. Étkezés kiszállítással: 210,- Ft/fő/nap
2.1. nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a között 

van
2.1.1. Étkezés elvitellel: 250,- Ft/fő/nap
2.1.2. Étkezés kiszállítással: 300,- Ft/fő/nap
3.1. a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja:
3.1.1. Étkezés elvitellel: 360,- Ft/fő/nap
3.1.2. Étkezés kiszállítással: 410,- Ft/fő/nap

2. Házi segítségnyújtás:
ha az 1 főre eső családi jövedelem a
2.1. nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg:
 Gondozási óradíj 330,- Ft/óra
2.2. nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a között 

van
 Gondozási óradíj 660,- Ft/óra
2.3. a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja:
 Gondozási óradíj 990,- Ft/óra

3. Nappali ellátás:
3.1. személyi térítési díj a napközbeni tartózko-

dás esetén: 0,- Ft/nap

3. §
Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

 Dr. Malomsoki István Csöbönyei Imre
 jegyző polgármester

Ács Város Képviselő-testületének 7/2010. (III.26.) önkormányzati rendelete  
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló

12/1994. (III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
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(Folytatás az 1. oldalról)
A koszorúzás után a Kegyeleti parkban, 

Kossuth Lajos tavaly felavatott szobránál 
folytatódott a település központi ünnep-
sége, ahol felléptek az ácsi Jókai Mór Ál-
talános Iskola tanulói, majd Csöbönyei 
Imre polgármester mondott megemlékező 
beszédet. – A nemzet életében az olyan 
történelmi sorsfordulók egyike ez a nap, 
amely által többnek és igazabbnak tudjuk 

magunkat. Érezzük egy közösség törvény-
szerű összetartozását, és magunk mögött 
tudjuk azt a szellemi erőt, amit Széchenyi, 
Kossuth, Petőfi, Táncsics és Jókai életmű-
ve jelent a magyarságnak. Cselekedetük 
történelmi érvényét még a szabadságharc 
legyőzésének tragédiája sem törölheti el. 
1848-ban a nemzeti függetlenség és a pol-
gári haladás volt a tét – kezdte beszédét 
a település vezetője, majd egyebek mellett 
a jobbágyfelszabadítást is külön kiemelte, 

mint forradalmi eredményt: – Külön meg 
kell említeni a forradalom eredményei közül 
az egyik legfontosabbat, amelyről legtöbb-
ször csak általánosságban szólunk, ez pe-
dig a jobbágyfelszabadítás. Ez az esemény 
a Kárpát-medence akkori lakosságának 
mintegy nyolcvan százalékát érintette, és 
nemzetiséghez való tartozástól függetlenül 
egyaránt polgári jogokhoz és tulajdonhoz 
juttatta az addig elnyomott és jogfosztott 
népeket. A mezőgazdasági terület 41 szá-
zaléka került ingyenesen a volt jobbágyok 
tulajdonába. Ez több mint 10 millió hold 
felosztását jelentette és 656 ezer csalá-
dot érintett – emelte ki ünnepi beszédében 
Csöbönyei Imre, majd a mai fiatalokhoz in-
tézte szavait: – Elődeink nagyon is megbe-
csülték 1848 emlékezetét, és most nekünk 
is ezt kell tennünk. A mi nemzedékünknek 
március 15-ével kapcsolatban az ácsi csa-
ták is eszünkbe jutnak, amelyekről szintén 
beszélnünk kell. Korotnoki kisdobos és 
sok névtelen honvéd, akik az ácsi erdőben 
nyugszanak. 

Az ácsi föld is nevezetes csaták színhe-
lye volt, gondoljunk csak Görgey tábornok 
sikeres hadviseléseire, vagy a szabadság-
harc utolsó győztes csatájára, a komáromi 
védőrség 1949. augusztus 3-ai kitörésére. 
Amikor is Klapka tábornok katonái „Éljen 
a magyar!” kiáltással rohamozták meg 
az ellenség sáncait. A tábornok hétezer 
emberével ezen a napon kitört a komáro-
mi várból. Mire az ellenség felocsúdott, a 

magyar katonák bevették a környéket, és 
Ácson keresztül Győr felé indultak – idéz-
te a nagyon fontos történelmi eseményt a 
polgármester. 

Az 1848/49-es egység a nemzeti össze-
fogás jelképe ma is, ezért a lehetőséget mi 
is megkaptuk a sorstól, az egységet azon-
ban nekünk kell megteremteni. Ünnepi be-
szédét így fejezte be: – Kemény és nehéz 
világban élünk. El-elmerülünk a mindenna-
pok gondjaiban, de amikor elovad a hó, és 
megcsillan a napsugár, kipattannak az első 
rügyek, a szívünkbe melegség költözik, 
amikor a márciusi hősökre emlékezünk. A 
tavasz boldogságát, a szabadságot csak 
az tudja igazán megbecsülni, aki megszen-
vedett érte. 1848. március 15-én meghoz-
ták őseink ezt az áldozatot. Emléküket tisz-
teljük meg azzal, hogy megállunk, és fejet 
hajtunk előttük.  N. Lakics Zs. 

Megemlékezések, koszorúzás az 1848/1849-es 
forradalom és szabadságharc 162. évfordulóján 

A koszorúzók egy csoportja

A Korotnoki sírnál Rohonczi József 
mondott beszédet

Március 15-én a központi városi ün-
nepség után az Ács Városért Társa-
ság a Bálint-étterembe invitálta Ács 
lakosságát az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc emlékére szerve-
zett Petőfi Sándor versmondó dél-
utánra.

A bensőséges hangulatú rendezvényen 
dr. Petrasovits Anna, az Ács Városért Tár-
saság elnöke fogadta a megjelenteket, aki 
külön köszöntötte Csöbönyei Imre polgár-
mestert. 

A szervezőknek bizonyára az volt az 
elképzelésük ezzel a délutáni program-
mal, hogy „megidézzék” Petőfi Sándort, 
a lánglelkű költőt, és ez teljes mérték-
ben sikerült, mondhatni telitalálat volt. 
Dr. Pelle János író, irodalomtörténész, az 
irodalomtudományok kandidátusa volt a 
vendég, aki Petőfi Sándor költészetéről 
tartott előadást. Mondanivalója lenyűgö-
ző volt, mivel olyan megvilágításban tár-
ta a jelenlévők elé Petőfi zsenialitását és 
nagyságát, amelyben nemcsak mint köl-
tőt, hanem mint politikust is méltatott. A 

Nemzeti dal szerzőjét dr. Pelle János így 
jellemezte: – Petőfi Sándor üstökös a ma-
gyar költészet egén.

A kötetlen beszélgetés után mindenki 
elmondhatta, felolvashatta kedvenc Petőfi-
versét, és a jelenlévők részéről az aktivitás-
sal nem is volt gond. N. L. Zs. 

Petőfi Sándor versmondó délután

Dr. Pelle János író, irodalomtörténész 
volt a vendég

M  E  G  H  Í  V  Ó
Ács Város Önkormányzatának soron követ-

kező ülését 2010. április 29-én, csütörtökön 15 
órai kezdettel tartja.

Napirendi pontok: 1. Jelentés a két ülés kö-
zötti időszakban történt fontosabb események-
ről, intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Csö-
bönyei Imre polgármester. 2. Rendeletalkotás 
az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról. 
Előterjesztők: Csöbönyei Imre polgármester, 
Locsmándi Imréné pénzügyi osztályvezető. 3. 
Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság beszá-
molója a 2009. évi működéséről. Előterjesztő: 
Kosztolányi István tűzoltóparancsnok. 4. A há-
ziorvosok, fogorvosok, gyermekorvos és a vé-
dőnők beszámolója a település egészségügyi 
helyzetéről. Előterjesztők: háziorvosok, fogor-
vosok, gyermekorvos, védőnők. 5. Beszámoló 
Ács Város Polgármesteri Hivatal 2009. évi mű-
ködéséről. Előterjesztő: dr. Malomsoki István 
jegyző. 6. Közbeszerzési ajánlattételi felhívás az 
étkeztetésre. Előterjesztő: dr. Malomsoki István 
jegyző. 7. 2010. évi közbeszerzési terv jóváha-
gyása. Előterjesztő: Csöbönyei Imre polgármes-
ter. 8. Belterületi utak kátyúzása. Előterjesztő: 
Csöbönyei Imre polgármester. 9. Egyebek.

Csöbönyei Imre polgármester 

Fotók: Nyéki János
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„Múlt és jövő” – területi verseny ke-
retében meghirdetett Gombás István 
vers- és prózamondó versenyt rendez-
tek március 12-én a művelődési ház 
dísztermében.

Németh Gyula, a művelődési ház igaz-
gatója meleg szavakkal köszöntötte a szép 
számmal megjelent Jókai Mór és Gárdonyi 
Géza Általános Iskola tanulóit, pedagógu-
sait, a hozzátartozókat és a megjelent ön-
kormányzati képviselőket. 

Bemutatta a zsűri tagjait: Tóth Bertalan-
né zsűri elnököt, Deákné Varga Évát és 
Zsidi Henriettet. Részt vett az eseményen 
Moncz Imre önkormányzati képviselő, az 
oktatási bizottság elnöke.

Megtisztelte jelenlétével a rangos ese-
ményt Balogh Lászlóné Gombás Piroska, 
Gombás István lánya. Elsőként a harma-
dik, negyedik osztályos tanulók szavalatai-
ra, meséjére került sor. A hallgatóság nagy 
örömére megelevenedett előttük Mátyás 
király, Lóci, A bánatos medve..., és több 
más, ismert, a gyermekek egyéniségé-
hez illő mese és vers. Nehéz dolga volt a 
zsűrinek, hiszen tizennyolc remek kis elő-
adásból kellett kiválasztani az első három 
helyezettet. Végül a három legjobb előadó:  
1. Kalla Sándor, 2. Szabó Veronika, 3. Feke-
te Vivien. Különdíjat kapott: Szakál István

A szünet után folytatódott a felső tago-
zatosok kötelező verseinek bemutatása. Itt 
nem hirdettek helyezést, csak a továbbju-
tók nevét olvasták fel.

Az ötödik-hatodikosok közül továbbjutott: 
Kálazi Bence, Szalóki Emília, Ódor Karolina 
és Vörös Katalin. A hetedik-nyolcadik osztá-
lyosok közül továbbjutott: Ásó Anikó, Pén-
tek Krisztina, Józsa Rebeka, Szűcs Ákos

A zsűri elnöke, Tóth Bertalanné jó taná-
csokkal is ellátta a gyerekeket, akik szíve-
sen vesznek részt a továbbiakban is külön-
böző vers- és prózamondó versenyeken: 
– Vigyázzatok a hangsúlyra, ne siessetek, 
és jó helyen legyen a szünet.

Ez volt a Gombás István vers- és próza-
mondó verseny elődöntője. A rangos ver-
senyt támogatták: Charbon Kft., Agrórum 
Kft., Fiorács Kft., Vitáris Kft., Meszlényi és 
Társa Bt., Márti virágbolt, Molnár cukrász-
da és még mások is, akik szerényen a ne-
vük elhallgatását kérték. 

Április 8-án volt a döntő, amelynek szin-
tén Ács városa adott otthont. Erről a követ-
kező lapszámunkban részletesen beszá-
molunk.  Varga Sándorné

Gombás István vers- és prózamondó verseny

A zsűrinek nehéz volt választania a sok kiváló előadás közül

Március 27-én zenés-verses lírai összeál-
lítást hallgathattak meg az ácsi Teaház-
ba betérő vendégek. A komárnói Selye 
János Gimnázium végzős diákjai léptek 
fel, akik tavaly a szlovákiai Tompa Mihály 
Szavalóverseny Lírai csoport kategóriá-
jában országos első helyezést értek el.

Jókai Ágnes, aki felvételt nyert a po-
zsonyi színművészetire, Kocskovics Pé-
ter, Szép Gergely, Kustyán Orsolya sze-
repeltek. Négyen úgy döntöttek, hogy 
kiválnak a csapatból, és Szegő néven 
egy új színpadra tervezett lírai összeál-
lítást készítettek. Ezzel a darabbal Szlo-
vákia több kulturális rendezvényén is 
megjelentek.

Magyarországon, Ácson a Magtár Galé-
ria, Teaházban léptek fel óriási sikerrel.

Többek között: Radnóti M.-, Varró D.-, 
Pilinszkiy-verseket közben Qimby-, Kispál-
, Lovasi-, Wahon-András dalokat fontak 
egységes előadássá.

A lelkes fiatalok Spátay Adriana tanár-
nő segítségével élettel töltötték meg a kis 
színpadot.

A közönség vastapssal köszönte meg a 
színvonalas műsorukat.

A diákok számára megtiszteltetés volt, 
hogy a gimnázium igazgatója, Andruskó 
Imre is megjelent.

A Magtár Galéria, Teaházba érdemes be-
térni, mert mindig történik valami különle-
ges kulturális esemény.

Vargáné Narancsik Márta

Komárnói Szegő-csoport 
az ácsi galériában

Nagy sikere volt a lírai összeállításnak

Ünnepi készülődés 
az iskolákban
(Folytatás az 1. oldalról)

A Jókai Mór Általános Iskolában a Pénz-
ásási Baráti Kör kezdeményezésére jöttek 
össze az iskolások és jónéhány felnőtt, akik 
Péderi Anita és Tóthné Múth Julianna ve-
zetése és segítsége mellett egy nagyszerű 
kézművesfoglalkozáson vettek részt. Ez ter-

mészetesen a húsvét jegyében telt el, a gye-
rekek nagyon élvezték és ezúttal is jól vizs-
gáztak kreativitásból, az ötletgazdag díszek 
elkészítésében. Nagyon szép asztaldíszek 
készültek papírból, megjelentek a húsvét 
nélkülözhetelen kellékei: a papírból készült 
tojások, kis nyulak és a festésből is kivették 
a részüket a gyerekek. A piros és egyéb szí-
nűre festett tojások szép díszítést is kaptak, 
amelyek már a locsolóknak készültek. 



 2010. április ÁCSI HÍREK 5

Március 20-án került megrendezésre a 
hagyományos borverseny. Rigó László, 
a Borbarát Kör vezetőjének megnyitó-
ja után Csöbönyei Imre polgármester 
köszöntötte a részvevőket, majd rövid 
tájékoztatót adott településünk római 
korig visszanyúló szőlő- és bortermelé-
séről. 

A verseny nemzetközivé vált, mivel 
szlovák barátaink is nevezték boraikat. 
27 termelő 43 mintát adott le bírálatra. A 
pontozást Dolmáyer Ágnes és Czantleit-
ner Anikó hivatásos borbíráló, valamint 
az ácsi termelőkből alakított három cso-
port végezte. Az átlagolás után alakult ki 
a végeredmény. A borokat tisztaságuk, 
színük, illatuk és harmóniájuk alapján 
pontozták. A sok jó bor, 5 aranyérem,19  
ezüstérem, 10 bronzérem és 9 oklevél el-
ismerésben részesült. Ezen kívül 17 bor-
minta tulajdonosa még különböző tárgy-
jutalomban részesült. 

A verseny végén az ácsi táncosok cso-
portja bemutatóval kedveskedett a részt-
vevőknek. A jó hangulatot fokozta a ver-
seny vége felé felszolgált szarvaspörkölt, 

melyet az Ácsi Vadásztársaság készített. 
Külön köszönet támogatóinknak: Ács 
Város Önkormányzata, Ácsi Vadásztár-

saság, dr. Zilahy Bertalan, Lakatos Béla 
iskolaigazgató. 

Rigó László, a Borbarát Kör vezetője

Ácsi Borverseny 2010

A verseny izgalmas végkifejlete, amikor a helyezésekről döntöttek

Dr. Kuti Mihály fogorvos nyugdíjbavo-
nulása miatt megüresedett az 1-es számú 
fogorvosi körzet. Az állás betöltésére pá-
lyázatot írt ki az önkormányzat, mivel látha-
tó volt, hogy egy fogorvos a nagy igények 
miatt nem tudja ellátni a települést teljes 
mértékben. A kiírás alapján az új fogorvosi 
állásra dr. Hajdú Ervin nyerte el a pályáza-
tot, és várhatóan május elején munkába 
fog állni. 

Megújult a rendelő is és ezzel kapcso-
latban Csöbönyei Imre polgármestert kér-
deztük, aki elmondta: – A rendelő átnézése 
során megállapítható volt, hogy az jelentős 
felújításra szorul, mivel az eszközök és a 
berendezések nagyon elhasználódtak. 
Megjegyezzük, hogy már 2007-ben az elő-
ző fogorvos-váltásnál is új fogorvosi szé-
ket kellett beállítanunk, amelynek összege 
több mint 2,5 millió forint volt. 

– A felújítás során melyek voltak a leg-
fontosabb szempontok?

– A felújítás során figyelembe vettük, 
hogy a mai kornak megfelelő eszközök 
és berendezések kerüljenek beszerzés-
re, viszont figyelembe kellett venni az ön-
kormányzat teherbíró képességét, mivel 
az anyagi lehetőségeink végesek. A leg-
kedvezőbb lehetőségnek a Kapuváron a 
Flóra Termál Hotel fogászati részlegének 
megszűnéséből adódóan az ottlévő be-
rendezések megvásárlása kínálkozott. A 
kapuvári rendelő berendezései újszerűek, 
amelyek tartalmaznak korszerű fogászati 
széket, új sterilizálót, röntgenkészüléket 
– amellyel az önkormányzat jelenleg nem 

rendelkezik –, teljes bútorzatot és számta-
lan kéziműszert.

– Mennyi volt a berendezések bekerü-
lési költsége?

– A fogászati készülékeket szállító szak-
emberrel átnézettük a vásárolni kívánt ren-
delő állományát és tájékoztatása alapján 
2006-ban ezen berendezések bekerülési 
költsége mintegy 15 millió forint volt. A 
fogászati ellátás megszűnése miatt a tulaj-
donos kedvező áron értékesítené a beren-
dezéseket. A rendelő áttelepítése rövid idő 
alatt megoldható, egy-egy munkanap alatt 
lebontható és felépíthető Ácson. Az aján-
latot a képviselő-testülettel megtárgyaltuk, 
és  a testület döntött a kedvező ajánlat el-
fogadásáról és a rendelő áttelepítéséről. A 
bontással és szállítással járó feladatokat 
nagyrészt önkormányzatunk szakemberei 
végezték el.

– Az új fogorvosi rendelő április elsejé-
re elkészült. Ezzel a város egészségügyi 
területén végzett fejlesztéssel elégedett 
lehet az önkormányzat?

– Reméljük, az új forgorvosi rendelő 
beépítésével az önkormányzat részéről 
nagyrészt befejeződtek az egészségügyi 
területen történt átalakítások. A korábbi 
években az általános orvosi és gyermek-
orvosi rendelők kialakítása is megtörtént, 
és a pénzásási orvosi rendelő felújítása is 
megtörtént ez évben. Összességében el-
mondható, hogy az egészségügy vonalán 
jelentős karbantartás, felújítás történt az 
elmúlt időszakban. Az önkormányzat mint-
egy 50 millió forintot költött az egészség-
ügyi rendelők felújítására. Bízunk benne, 
hogy mindezek kedvező hatását a lakos-
ság megelégedéssel fogadja és használja.

N. L. Zsuzsa 

Megújult a Fő úti fogorvosi rendelő

Új röntgenkészülék engedélyezési, 
ügyintézési munkája 80.000 forint + 0% Áfa
Új fogászati kezelőegység áthelyezése, 
beépítése, beüzemelésének munkái 128.000 forint + 25% Áfa
Új fogorvosi körzethez szükséges 
épületgépészeti munka 170.500 forint + 25% Áfa
Új röntgen 68.000 forint + 25% Áfa
Új műpadló burkolat a szükséges 
szegéllyel, ragasztóval 78.387 forint + 25% Áfa
Nettó költség 839.887 forint
+25% Áfa 189.971 forint
Összesen: 1.029.858 forint bruttó
ÁNTSZ-nek fizetett engedélyezési díj: 36.800 forint
Fogászati szék, rendelő 
teljes berendezése: 6.250.000 forint
Mindösszesen: 7.316.658 forint
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Az elmúlt évben tárta ki kapuját a Magtár 
Galéria, Teaház Ácson az igényes kultúrát 
kedvelő vendégek előtt. Mára már nem-
csak az ácsiak, de Budapesttől Mosonma-
gyaróvárig, sőt határainkon túl is ismerik, 

elismerik Tóth Tamás tulajdonos hozzáér-
tését. A megnyitás óta a legnagyobb zenei 
élményt nyújtotta Bíró Eszter-Fodo Duó, 
mely március 13-án kápráztatta el a kö-
zönséget. A művésznő előadás előtt kötet-

len beszélgetést folytatott a vendégekkel, 
hiszen jól ismeri a falusi, kisvárosi életet, 
mert gyökerei Banáról erednek. Az elhang-
zó dalokról részletesen beszélt az énekes-
nő. A vendégsereg síri csendben hallgatta, 
néhol a csillogó szemekből könny csordult 
alá. 

Varázslatos est volt, melyről mindenki 
tiszta szívvel, lélekkel indult haza. 

Álljon itt a műsorból néhány szám, mely 
elkápráztatta a jelenlevőket: Hajnal, alkony, 
Két karodban, Eszter keresése, Mit akar az 
eső… stb.

Tóth Tamás és felesége közösen tervezik 
meg elkövetkező programjaikat.

Április 3-án néptáncosok, citerazenekar, 
sajtbemutató volt.

Földnap alkalmából kiállítást szerveznek, 
majd később Székelyföldről mesemondó 
érkezik… stb.

Fő célkitűzésük a helyi amatőr művészek 
bemutatása.

Programjaik az interneten elérhetőek, 
megtekinthetőek: www.magtargaleriatea-
haz.hu

A házaspár ötletdús törekvéseivel pezs-
gést hozott Ács város életébe.

Varga Sándorné

Bíró Eszter-Fodo műsor 
az ácsi Teaházban

A népszerű művésznő gyökerei Banáról erednek

Sméja Miklós 
kiállítása 
Ötvenegyedik tárlat
a galériában

Sorrendben az ötvenegyedik kiállítást 
rendezték a Bartók Béla Művelődési Ház 
és Könyvtár Sméja Galériájában. 

A névadójáról 2002-ben elnevezett 
kiállítóteremben ezúttal ifj. Sméja Mik-
lós műveit tekinthették meg. Ennek a 
kiállításnak az az érdekessége, hogy 
amikor felavatták a szépen felújított 
galériát, az ünnepi átadáson a Díszte-
remben is ifj. Sméja Miklós festményei 
díszítették a falakat. – emlékezett visz-
sza arra az időre ünnepi beszédében, 
egyebek mellett Németh Gyula, a mű-
velődési ház igazgatója. Azóta nyolc 
év telt el és sok kiváló, nagyszerű kiál-
lításnak adott helyet a megújult galéria 
– emelte ki az intézmény vezetője, aki 
köszöntötte a megjelenteket és méltat-
ta a művész munkáját. Sméja Miklós 
jellegzetes stílusa azonnal megragad-
ja a nézőt. Festményei mint egy fény-
képek adják vissza a mű hamisítatlan 
témáját. Sméja Miklós kérdésünkre el-
mondta, hogy azonnal ecsetet fog, ha 
megfogja egy jellegzetes táj, vagy akár 
egy esemény. 

Immár tizenkét éve minden évben a Vá-
rosszépítő Bizottság kezdeményezésére 
közterületek, pihenők, parkok parkosítása, 
fásítása folyamatos feladat. Ebben az év-
ben is így történik. 

Több esetben az agostyáni Faiskola tu-
lajdonosa, Vénusz Tibor erdészmérnök tá-
mogatásával fásítunk, parkosítunk, mivel 
díjmentesen biztosítja a különböző növé-
nyeket az önkormányzat részére.

Ezúton is megköszönjük a növényeket 
és a támogatást a Városszépítő Bizottság 
nevében.

A növények telepítését és a parko-
sítást az új CBA előtti területen és a 
Szociális Alapszolgáltatási Központ te-
rületén végeztük a közmunkások közre-
működésével.

  Petró Tibor,
a Városszépítő Bizottság elnöke

Fásítás, parkosítás a városban
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A Szociális Alapszolgáltatási Központ 
– a város lakóinak tudatában csak „Öregek 
Otthona” – nem csak házi ápolást, ebéd ki-
szállítást nyújt az erre igényt tartó, rászoru-
ló lakosoknak. Napközben is szeretettel vár 
mindenkit, aki nagyon egyedül érzi magát, 
vagy úgy gondolja, hogy egy kis változásra 
van szüksége – egy pohár meleg teára, me-
leg szobára, kötetlen beszélgetésre, vagy 
csoportos foglalkozásra. Ha úgy gondol-
ja, befizethet egy ebédre, és azt kellemes 
társaságban el is fogyaszthatja, megkímél-
ve magát a mosogatás fáradtságától. Ezt 
megteheti a hét minden napján, vagy csak 
egy-két nap, amikor kedve tartja.

Újabban működik keddi napokon egy 
klubszerű foglalkozás is, szervezett for-
mában, képzett gondozónők, Bessenyei-
né Elvíra és Némethné Éva vezetésével. Itt 
mindig van gyógytorna, vérnyomásmérés, 
beszélgetés, tájékoztatás aktuális témák-

ról, meghívott szakemberek előadásában, 
akinek kedve van, az pedig megnézhet egy 
szép régi filmet. Már nagyon szép számmal 
vesznek részt ezeken a foglalkozásokon 
délelőtt tíz órától, ki meddig akar. 

Nagy Sándorné Szilvike és munkatársai 
szeretettel hívják és várják mindazokat, 
akik erre igényt tartanak. Azokat a szemé-
lyeket, akik messzebb laknak, vagy moz-
gásukban már részben korlátozottak és 
jönni szeretnének, szívesen be is szállítják. 
Csak jelezni kell ebbéli szándékukat, akár a 
kijáró gondozónőnek, vagy a központnak a 
385-667-es telefonszámon. 

Nagyon jó kis közösség jött itt össze a 
város minden részéről, és itt mindenkit 
megértéssel és szeretettel fogadnak. 

Február 17-én Szilvike és munkatársai 
nagyon kedves, kis vidám farsangi mula-
tozással lepték meg az idejáró időseket. 
Jelmezekbe öltöztek, és kis műsort adtak. 

Saját maguk sütötte fánkkal, sütemény-
nyel, teával vendégelték meg a résztve-
vőket. A nőnapot is kellemes délután ke-
retében ünnepelték meg. Sallai Károly egy 
hatalmas tortával lepte meg a hölgyeket. 
A pénzásási középső csoportos óvodá-
sok kedves kis műsort adtak, ami melen-
gette a közönség szívét. Köszönet érte 
a kicsiknek és a felkészítő óvónéniknek. 
Volt hastánc, ami nagyon jól sikerült, egy 
fiatal táncospár – az ácsi tánccsoportból 
–, akik páros táncot adtak elő nagyon pro-
fi módon, volt zsákbamacska játék és kö-
zös éneklés. Akik ott voltunk, nagyon jól 
éreztük magunkat. 

Akiknek tetszik az ilyen foglalkozás, az 
próbálja meg, jöjjön el, és ha jól érzi ma-
gát, járjon rendszeresen, vagy ahogy ideje, 
kedve engedi.

Itt szeretettel várják a város polgárait.
Gazdig Jánosné 

Várják az egyedülállókat 

A Központi Statisztikai Hivatal (továb-
biakban KSH) adatai szerint népességünk 
évről évre fogy (18 év alatt körülbelül 330 
000 fővel lettünk kevesebben), ami azt je-
lenti, hogy a lakosság öregszik, és ezzel 
párhuzamosan kevesebb csecsemő szüle-
tik (KSH adatok szerint 13 év alatt körül-
belül 13 000 csecsemővel kevesebb jött a 
világra). Az öregedési index (öregedési in-
dex: az idős népesség – 65 éves és fölötti 
– a gyermeknépesség (0–14 éves) száza-
lékában) megyénkben 2009-ben: 103,5% 
volt (ami 1990-ben 51,6% volt).

Meglepő adatok ezek és talán ezért is 
időszerű beszélnünk az idősek ellátásáról, 
gondozásáról és segítéséről, azaz a szo-
ciális alap- és nappali ellátásról városunk-
ban. Az országban cirka 1200 idősek klubja 
működik, ahol a statisztikai mutatók szerint 
kevesebb az ellátottak száma, mint a férő-
hely. Ezt a tényt erősíti meg Nagy Sándor-
né, a Szociális Alapszolgáltatási Központ 

intézményvezetője, akinek nem titkolt célja, 
hogy minél több idős ember vegye igénybe 
a központ nyújtotta lehetőségeket. 

Az intézmény 1966. június 1-jén nyitotta 
meg kapuit, Öregek Napközi Otthona né-
ven. 1990-ben nevet változtatott, és Gon-
dozási Központként működött egészen 
2008. május 1-jéig, amikor felvette a Szo-
ciális Alapszolgáltatási Központ nevet. A 
névváltozásra a megváltozott tevékenységi 
körök miatt került sor, amibe bele tarozik 
a családsegítés, a gyermekjóléti szolgálat, 
az idősek klubja, az étkeztetés és a házi 
segítségnyújtás biztosítása is.

A legrégebbi múlttal rendelkező szolgál-
tatás az idősek klubja. A klub elsődleges 
célja az, hogy a magányos, egyedül élő 
idősek társaságba járjanak, kimozdulja-
nak, és hasznos információkhoz jussanak. 
Mindenképpen megemlítendő, hogy a klub 
szolgáltatásai ingyenesek, az étkezésért 
pedig nagyon méltányos árat kérnek, va-

lamint a nehezen mozgó klubtagok részé-
re segítséget nyújtanak a szállításban is. 
A klubban elsősorban a nyugdíjas vagy 
rokkantnyugdíjas emberek várják, ahol a 
kedvezményes étkezés mellett segítséget 
nyújtanak igény szerint – többek között – a 
gyógyszerek adagolásában, valamint a hi-
vatalos ügyek intézésében is. A tévé, videó, 
napilapok, sakk, kártya mellett szervezett 
programok is biztosítják a szórakozást. Tö-
retlen sikere van az idősek körében az ún. 
foteltornának, ami segít a berozsdásodott 
izmok fellazításában. Nagy Sándorné el-
mondta, hogy a lehetőségekhez mérten a 
tudás és ismeretek bővítéséhez előadókat 
hívnak, ahova mindig egy, az időseket fog-
lalkoztató téma szakértője látogat el és ad 
teljes körű felvilágosítást. A központ dol-
gozói mindent megtesznek, hogy ezek az 
idős emberek úgy érezzék magukat, mint-
ha otthon lennének. 

Barsi Krisztina

Idős korban is szükség van a társaságra

jelentkezés
óvodai

fElvétElRE
mindkét óvodába

2010. április 19-20-21.
8 órától 16 óráig

Szükséges iratok:

– a gyermek születési 
 anyakönyvi kivonata,

– a szülő személyi 
 igazolványa, 

– és lakcímkártyája

Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy 

az első osztályosok beíratása 
a 2010/2011. tanévre 

2010. április 19-20-án (hétfő-kedd) 
8 órától 17 óráig lesz
a Jókai Mór Általános Iskolában.

Szükséges iratok:
•  gyermeke anyakönyvi kivonata, TAJ-kártyája,
• óvodai szakvélemény,
• szülő személyi igazolványa,
•  ha kap rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményt, akkor az azt igazoló határozat,
• 1 db igazolványkép,
• 550 Ft diákigazolványra,
•  tanuló-balesetbiztosítás éves díja (nem kö-

telező).

Első osztályosok iskolai beiratása

Az első osztályosok beiratása 
a Gárdonyi Géza Általános Iskola 

és Szakiskolában 
2010. április 26-án és 27-én (hétfőn 
és kedden) reggel 7.30  és 17 óra között
történik.

Kérjük a szülő hozza magával:
• A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• Lakcímkártyát,
• Gyermek TAJ-kártyáját,
• Szülő személyi igazolványát,
• 550.- Ft-ot diákigazolványhoz,
•  Tanulóbiztosítás választható (ingyenes, vagy 

fizetős)
•  A 2 db igazolványképet, minden gyermekét 

az óvoda küldi!
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Nem lehet elégszer beszélni és felhívni 
a figyelmet arra, hogy napjainkban egyre 
többen válnak károsulttá, áldozattá, betö-
rők, besurranók és trükkös tolvajok, illetve 
rablók támadása által. 

Ezért megkértük Rohonczi Tamás rendőr 
századost, az Ács–Bábolna Rendőrőrs pa-
rancsnokát, hogy hívja fel az ácsi lakosok 
figyelmét – különösen az időskorúakét –, 
hogy mire kell ügyelni, milyen trükkös csa-
lásokkal próbálkoznak az elkövetők, mikor 
és mivel tudjuk megvédeni az értékeinket.

– Óvakodni kell a trükkös csalóktól, tol-
vajoktól – emelte ki Rohonczi Tamás száza-
dos, mivel ma már a legkülönfélébb mód-
szerekkel próbálkoznak, hogy bejussanak 
az idős emberek házába.

– Tudna példát mondani?
- Gondolok itt arra, hogy különféle köz-

szolgáltatónak adják ki magukat a „hívat-
lan” vendégek és ez egyre elterjedtebb. 
Például az mondja (azt mondják), hogy 
valamelyik áramszolgáltató cégtől jött, és 
pénzt próbál kiszedni az idős emberektől. 
Hasonló módszer, amikor csomagküldő-
nek adják ki magukat, vagy azt a trükköt 
használják, hogy pénzt hoztak, de fel kelle-
ne váltani a nagyobb értékű papírpénzt. 

– Mire hívja fel ilyen esetben az embe-
rek, főként az idősek figyelmét?

– Minden esetben kérjünk igazolványt 
és arról is felismerhetjük, hogy valamennyi 

közszolgáltató a cége feliratú egyenruhát 
használja. Amennyiben nincs ellenőrizhe-
tő igazolványa, vagy ruhája, semmiképpen 
ne engedjük be a lakásba. Azt tudni kell, 
hogy pénzt nem visznek, és nem szednek 
be senkitől a közszolgáltatók képviselői. 
Nagyon fontos továbbá, ha valamilyen in-
dokkal mégis bejutnak a csalók a lakásba, 
ne mutogassuk az értéktárgyainkat, ne be-
szélgessünk vagyoni helyzetünkről, és ami 
talán a legfontosabb, ne hagyjuk egyedül a 
lakásban az idegent, idegeneket. 

– Lehet hallani úgynevezett „szom-
szédfigyelőről”. Ez pontosan milyen célt 
szolgál, mit kell tudni róla?

– Ha idős van a szomszédban és látunk 
idegen autót megállni, idegen embere-
ket kiszállni, vagy idegeneket ólálkodni a 
szomszédék háza körül, írjuk fel a rendszá-
mát, tudjunk személyleírást adni róluk és 
telefonáljunk be az őrsre (34/385-169 vagy 
sürgős esetben az ügyeletre 107 ), mert 
jobb félni, mint megijedni – ez lehet a jel-
szó. Ha valóban rossz szándékkal próbál-
koznak az időseknél, könnyen lefülelhetők. 
Amennyiben tisztes szándékkel érkeztek, 
esetleg távoli rokon, ismerős, akkor pe-
dig nem lehet gond. Ugyanez vonatkozik 
abban az esetben is, ha például azt látjuk, 
hogy kocsiról árulják a fát, vagy halat és 
megállnak az idősek házánál. Ezek ugyanis 
kereskedelmi tevékenységek és engedély-

hez kötöttek. Az idősek is elkérhetik az en-
gedélyüket, vagy előtte telefonáljanak be 
az őrsre. 

– A rendőrség bűnmegelőzési ajánlá-
sai között még melyek a legfontosabb 
tanácsok?

– A családi házban lehetőleg a zárva tar-
tott kerítésen keresztül kérdezze ki az ide-
geneket jövetelük céljáról, és csak állításuk 
valódiságának ellenőrzése után nyisson 
kaput. Emellett eljött az idő, amikor a lako-
sok a  kertben, vagy a hátsó udvarban dol-
goznak. Ilyenkor zárják be a lakást, csukják 
be az ablakokat, zárják a kertkaput, eset-
leg szóljanak a szomszédnak, hogy figyel-
jen oda a házra! Itt hívnám még fel a figyel-
met, hogy a hétvégi házuk biztonságára is 
nagyon vigyázzanak! Ne hagyjanak abban 
értékes vagyontárgyakat! Nehezítsük meg 
az alkalmi tolvajok dolgát – emelte ki Ro-
honczi Tamás. 

A kerékpárosok figyelmébe!
A KRESZ szabályainak megfelelően ma 

már az is szabálysértést követ el, aki ittas 
állapotban ül fel kerékpárjára, és ez bünte-
téssel jár. A kerékpárokat ne hagyjuk őrizet-
lenül, zárjuk le minden esetben, még akkor 
is, ha öt percre lépünk be egy üzletbe, illet-
ve fontos még, hogy értékeinket se hagyjuk 
a bicikli csomagtartójában.

 N. L. Zs.

Nehezítsük meg az alkalmi tolvajok dolgát! 
A tettesek az idősek hiszékenységére építenek!

A márciusi számunkban részletesen 
beszámolt a két iskola vezetése az első 
félév munkájáról, eredményeikről.  
Lakatos Béla, a Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola igazgatója és Rohonczi 
József referens összeállításából hely-
hiány miatt a következő fontos adatok 
kimaradtak, most ezt közöljük. 

A sportolni vágyó gyerekek fejlesztését 
öt sportköri csoportban szerveztük meg. 

A nevelés és oktatás hatékonyságának 
javítása érdekében pedagógusaink több 
területen a nem szakrendszerű oktatás ke-
retein belül az alapvető kompetenciák fej-
lesztését tűzték ki célul.

A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében a 
kompetencia alapú oktatás lehetőségeivel 
ismerkedünk. Reményeink szerint a lexiká-
lis tudás mellett olyan képességek birto-
kába juttatjuk tanulóinkat, hogy az iskola-
padból kikerülve sikeresen vegyék a munka 
világának akadályait.

A halmozottan hátrányos helyzetű szak-
iskolásaink segítését a Roma Oktatási Alap 
(REF) pályázat követelményeinek teljesíté-
sével oldjuk meg.

A félév során a diákönkormányzat és 
a szülői munkaközösség folyamosan és 
eredményesen működött. A hagyományos 
rendezvényeik mellett egy igen sikeres pa-
pírgyűjtést, nagyon színvonalasan megszer-
vezett gárdonyis hetet köszönhetünk nekik.

Néhány adat a folyamatban lévő szakmai 
munkáról.

Versenyek, amelyekben részt veszünk.
Hevessy György kémiaverseny, Ifjú Fizi-

kus megyei fizikaverseny, TITOK biológia-
verseny, Teleki Pál földrajzverseny, Zrínyi 
Ilona matematikaverseny, Jonatán levele-
zős verseny magyar irodalomból, Simonyi 
Zsigmond helyesírási verseny, Lotz János 
helyesírási verseny, ahol Varga Máté és Hor-
váth Alexandra továbbjutott a megyei fordu-
lóra.

Ladik, a 24 ÓRA médiavetélkedője, an-
gol nyelvi országos verseny, TITOK leve-
lezőverseny angolból, nyelvvizsga felké-
szítők németből és angolból. Folyamatos 
a környék iskolái által szervezett rajzpá-
lyázatokon való részvétel. A Feszty-iskola 
rajzpályázatán Balázs Boglárka 6.c osztá-
lyos tanuló 1. díjat nyert. Nagy sikere volt a 
HARTMANN Kft. rajzpályázatának is.

A versenyek folyamatossága miatt az 
eredmények csak a második félév végére 
várhatók.

Kézilabdában és labdarúgásban a diák-
olimpia korcsoportos bajnokságaiban őszi 
és tavaszi lebonyolítási rendszerben ve-
szünk részt. Itt már vannak eredmények.

MIKULÁS-KUPA kézilabda, III. korcso-
port leány 3. helyezés, fiú 1. helyezés, 
IV.korcsoportban lány 3. hely, fiú 2. hely a 
területi bajnokságban.

Labdarúgásban a IV. korcsoportosaink a 
Fekete István-kupa 2. helyezettjei lettek.

Egyéniben: lövészet IV. korcsoport Nagy 
Sándor megyei 1., majd országos 1. hely. 
Nagy Sándor elnyerte a kistérségben a „Jó 
tanuló, jó sportoló” elismerő címet.

Alpesi sí: – Zsolnai Ferenc III. korcsoport-
ban megyei 4. lett.

Úszás: Péntek Krisztina 100 m-es hát-
úszásban körzeti 2. hely, Nyéki Bence 100 
m-es mellúszásban körzeti 1. hely, majd 
megyei 2. hely.

A folyamatban lévő versenyek eredmé-
nyeiről az iskolánk honlapján (www.gardo-
nyiiskolaacs.tar.hu ) olvashatnak, illetve a 
tanév végén beszámolunk.

Eredmények, sikerek a Gárdonyiból…, 
amelyek kimaradtak
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Ács város testvértelepülésének, Mária-
kálnok önkormányzatának meghívására 
vett részt  az ácsi küldöttség március 13-án 
az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc emlékére rendezett, koszorúzással és 
kiállítással egybekötött ünnepségen. 

Ács Város Önkormányzatát  Csöbönyei 
Imre polgármester, Varga József Károly 
önkormányzati képviselő, a szociális és 
egészségügyi bizottság elnöke képviselte. 
A programjuk első részében megtekintet-
ték a múzeumként is funkcionáló máriakál-
noki faluházat, annak kiállítását, amelyet 
Giczy László, a kulturális bizottság elnöke 
mutatott meg a vendégeknek, akik láthat-
ták a korábbi mezőgazdasági paraszti élet 
jellegzetes eszközeit.  

A múzeumlátogatás után került sor az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc 

emlékére rendezett ünnepségre, majd a 
kiállítás megnyitására. 

A kiállítás anyagát – Kossuth relikviáiból 
– Szűcs Béla Albert újságíró saját gyűjte-
ményéből válogatta össze, aki ünnepi be-
szédet is mondott Kossuth Lajos életéről: 
Monoktól – Turinig címmel. 

A két település, Máriakálnok és Ács pol-
gármestere koszorút helyezett el a kop-
jafánál, majd a megemlékező ünnepség 
után a nyugdíjasklubban fogadást adtak 
a vendégek tiszteletére. 

A bensőséges, családias hangulat is 
azt bizonyította, hogy nagyszerű és igen 
jól működő kulurális és emberi kapcsolat 
van a két  település: Máriakálnok és Ács 
városa között. 

Emlékünnepség Máriakálnokon,
ácsi delegációval 

Képünkön balról jobbra: Széles Sándor 
polgármester, Húsvéth Ferenc, Varga 
József Károly látható

(Folytatás az 1. oldalról)
A hagyományőrző húsvéti rendezvény,  köszönet a lelkes szer-

vezőknek és segítőiknek, program- és élménygazdag volt. Arra 
törekedtek, hogy minden korosztály megtalálja a számára leg-
kedvesebb és szórakoztató elfoglaltságot. A város lakóinak visz-
szajelzése ezt hűen igazolja is. Amíg a Természetjáró Bakancsos 
Klub  készítette a bográcsban a finom ételt, a kicsiknek is nagyon 
kellemes elfoglaltságot kínáltak a tojásfestéstől az állatsimogatá-
sig bezárólag. Délután folytatódott a jó kedv és a jó hangulat a 
Magtár Galériában és annak udvarán, ahol további kikapcsoló-
dási és szórakozási lehetőség várta az érdeklődőket. Rohonczi 
Fruzsina, az egyik főszervező lapunknak elmondta, hogy nagyon 
örülnek, hogy ekkora érdeklődés volt a húsvéti rendezvény iránt, 
de azt hozzátette: – A rendezvény sikerének megállapítása azon-
ban nem az én tisztem, hanem a város lakóié, azoké, akik jelenlé-
tükkel megtisztelték rendezvényünket. Önkénteseink és segítőink 
voltak: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár, Lőrincz Zoltán, 
Markó Róbert, Tribolt Péter, Juhászné Tóth Helga, Bazsóné Nagy 
Mariann, Dobsa Mihályné, Cságola Márton, Rácz Péter, Meleg 
Ferencné, Csere Krisztián és Pécsvárady Péter közrendvédelmi 
járőrök, Hartmann Hungary Kft., CBA (Zichy park), CBA (Mon-
tázs), 100 Ft-os Bolt, Coop, Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság, 
Héregi Miklósné, Keresztes Józsefné, Nagy László, az Árgyélus 
és a Bakony táncegyüttes tagjai.

Hagyományőrző húsvét
példaértékű összefogással
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Nyugodjanak békében
HoRVÁTH Károly (1940-2010)

 ANTAL Károly György (1938-2010)
HoRVÁTH Gyuláné 

sz.: Herczeg Ilona (1935-2010)
GyIMESI Lajosné

sz.: Simon Eszter (1925-2010)
SüVEG László (1940-2010)

KóRóDI Lászlóné
sz.: onódi Piroska (1926-2010)

MoNCZ Ferencné 
sz.: Schlett Mária (1925-2010)

PÁPAI Lászlóné 
sz.: Köves Irén (1920-2010)
KISS Sándor (1942-2010)

FARKAS Ferenc (1929-2010)
SZűCS János  (1952-2010)

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

MEGHÍVÓ
Tisztelt Ácsi Polgárok!

Ezúton meghívjuk Önöket a Neve(le)tlen 
Színgyártók által színre vitt

Shakespeare:
Szentivánéji álom

című darabjára.

Előadás időpontja:
2010. április 17. (szombat), 17:00

Előadás helyszíne:
Bartók Béla Művelődési Ház

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Köszönjük mindazoknak, akik
özv. Pápai Lászlóné

sz.: Köves Irén
(1920-2010)

temetésén megjelentek 
és részvétüket nyilvánították. 

A gyászoló család

Kézilabda

Pápán nem, de hazai pályán 
kétszer is sikerült 
Bakonyerdő Elmax SE – Ácsi KInizsi SC 

30-23 (14-9)

Március 20-án Pápára utazott a csapat, 
ahol nem sikerült valóra váltani álmaikat, 
vagyis elhozni az értékes két pontot. Nem 
ment jól a játék a vendégeknek, nem tud-
ták a hazaiak átlövőit semlegesíteni, el-
maradtak az ütközések és a védekezés 
sem akart összeállni. Sok hiba csúszott a 
játékba és a kulcsemberek is gyenge tel-
jesítményt nyújtottak. Bárdosi István játé-
kos-edző úgy nyilatkozott, hogy rendkívül 
csalódott, nem érti, mi történt ezen a talál-
kozón a csapattal. 

Nagykanizsai SC – Ácsi Kinizsi SC 
24-28 (10-17)

Ami nem sikerült Pápán, az sikerült hazai 
pályán március 27-én a Bárdosi-legény-
ségnek, amikor a nagykanizsai alakulatot 
fogadták. Igaz, hogy eléggé álmosan kezd-
tek, de a folytatásban már nem volt gond. 
Feljavult a védekezésük és  jól kidolgozott,  
eredményes támadásokat vezettek. Ez 
mellé nagyszerű kapusteljesítmény páro-
sult, dícséret ezért Bedinek. Teljesen el-
lenfelük fölé kerekedtek, és a játék minden 
elemében jobbak voltak a vendégeknél. A 
nagy akarattal és odaadással játszó Kinizsi 
megérdemelten nyert ilyen arányban. 

Ácsi Kinizsi SC – Győrújbarát SE
30-25 (16-13)

Az újabb hazai mérkőzésükön, április 
3-án teljes mértékben kiszolgálta a hazai 
közönséget a Bárdosi István vezette ala-
kulat. A magabiztos vezetés tudatában 
nagy kedvvel játszott a csapat, és ez így 
volt mind a két félidőben. A második já-
tékrész közepétől már az történt a pályán, 
amit a Kinizsi akart, az ellenfél pedig csak 
futott az eredmény után. Ezen a mérkőzé-
sen az edző külön kiemelte Horváth kapus 
és Pék Balázs teljesítményét, aki még azt 
is hozzátette, hogy ezzel a győzelemmel 
nagy lépést tettek, hogy a dobogóra áll-
hassanak. 

A Föld napja
Ács, Duna-part. Föld-napi túra és csa-

ládi nap, kézműves és kirakodó vásár, 
gyermekfoglalkozások, sportjátékok, 
mászófal, íjászat, tűzoltó bemutató. Ter-
mészetjáró Bakancsos Klub/ Tóth János, 
20/917-7580, info@bakancsosklub.hu

Április 3-án az ácsi Malom-tavon kelle-
mes időjárási körülmények között került 
megrendezésre a második páros, nyílt hor-
gászverseny, amely a „Malom-kupa 2010 
2.1” – elnevezést kapta. 

A 49 induló, vegyes felállású csapatban 
szép számmal voltak ácsi horgászok, vala-
mint érkezett több csapat Szlovákiából is.  

A megnyitót Farkas István, a horgász-
egyesület elnöke, a technikai eligazítást 
Krocsány Gábor versenyfelelős tartotta. Ki-
lenc órakor dudaszóra kezdődött az ötórás 
verseny.  Kellemes hangulatban teltek az 
órák a verseny alatt. Az első perctől kezd-
ve látványos fogásoknak lehettünk tanúi. A 
nagyobb pontyok, amúrok mellett a tavaly 
decemberben telepített harcsák fogása is 
színesítette a palettát.  Ezenkívül a tóban 
nagy számban megtalálható apróbb kárá-

szokból és kispontyokból is sokat fogtak a 
versenyzők. Végeredmény: 1. Hetzmann 
Viktor – Kucsera Gábor: 48 800 gramm, 
2. Miskolczi Zoltán – Nagy János: 48 770 
gramm, 3. Hegyi Nándor – Bakó Gyula: 44 
380 gramm, 4. Csőregi Balázs – Eihardt 
László: 22 750 gramm.

A verseny alatt a csapatok összesen 
658 kg halat fogtak, ami az egyesület 
történetében még nem volt! 

A verseny lebonyolításával a versenyzők 
elégedettek voltak, a győztesek és nem 
győztesek egyaránt. Farkas István ered-
ményhirdetéskor említést tett arról, hogy 
egyesületünknek ebben az évben szándéká-
ban áll hasonló versenyeket rendezni tavun-
kon. A következő – várhatóan – nyáron egy 
éjszakai verseny lesz. Ezt több csapat öröm-
mel nyugtázta.  Tehát, várjuk a folytatást!

Sikeres, jó hangulatú volt a verseny
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Március utolsó hétvégéjén elindult 
Bábolna ellen a6-6-os gólzáporos 
mérkőzéssel az ácsi Öregfiúk tavaszi 
játéksorozata.

Az immár 10 éve hagyományosnak te-
kinthető bajnokságban rendszeresen ösz-
szemérik erejüket a környező Komárom 
és Győr megyei, ill. szlovákiai települések 
hasonló együttesei, ápolva ezzel a sport-
barátságot és a hagyományokat.

A csapat a mérkőzéseket szombati na-
pokon játtsza, melyre továbbra is szeretet-
tel várja a sportkedvelő szurkolókat.

A csapat tavaszi programtervezete:
Április 17., 17 óra: Ács – Koppánymo-

nostor; április 24., 17 óra: Ács – Kocs; 
május 1., 17 óra: Ács – Aranyos; május 
8., 17 óra:  Öttevény – Ács; május 15., 17 
óra: Ács – Tárkány; május 22., 17 óra: Ko-
marno – Ács; május 29., 17 óra: Ács – Na-
szály; június 5., 17 óra: Naszvad – Ács; 
június 12., 17 óra: Ács – Komárom; június 
19., 17 óra: Ács – Pannonhalma.

Elindultak az ácsi Öregfiúk!

Zoltek SE – Ácsi Kinizsi SC 1-2 (0-0)
Ács: Zentai – Kovarek, Gucsi, Végh, Vö-

rös, Somogyi, Rusznyák, Bakura, Mészáros, 
Császár (Kéringer), Krokavecz (Kelemen). 
Játékos-edző: Karvaj Imre

A 9. percben Kóródi ziccert hagyott ki, az 
első félidőt egyébként csapkodó játék jelle-
mezte. A 48. percben Krokavecz nagyszerű 
beadására a jól érkező Kóródi védhetetlenül 
fejelt a jobb felső sarokba, 0-1. Aztán az 52. 
percben a válasz sem maradt el, a védők 
egymásra vártak, és az ellenfél kiegyenlített, 
1-1. A 62. percben egy szép támadás végén 
Krokavecz az addigi legnagyobb helyzetet 
hagyta ki. A 87. percben Kóródi erős lövését 
a kapus lábbal védte, a kirúgott labdát Ba-
kura nagy erővel a felső sarokba vágta, 1-2. 
A győzelem megérdemelt.

Karvaj Imre: – Akadozó játékkal, küzdel-
mes mérkőzésen sikerült nyernünk. 

Jók: Vörös, Kovarek, Bakura, Mészáros 
(a csapat legjobbja). Ifi: Zoltek – Ács 1-0.

Esztergomi SC – Ácsi Kinizsi SC 
6-0 (3-0)

Ács: Dobai (Boráros) – Kiss, Gucsi Végh, 
Vörös, Kovarek, Császár (Kéringer), Bakura, 
Rusznyák, Mészáros (Lami), Kóródi, Kroka-
vecz (Kelemen). Játékos-edző: Karvaj Imre

A 8. percben már vezetést szerzett az 
Esztergom, 1-0, majd a 18. percben újabb 
gólt kaptunk. A kapusunk a beívelt labdá-
nál megtorpant, a szabadon hagyott csatár 
gólba rúgta a labdát, 2-0. A 29. percben 
a védőinket kipasszolták és máris 3-0. Az 
58. percben megsérült Dobai, helyére az ifi 
Boráros állt be. A 75. percben Boráros láb-

bal hárította a gólba tartó labdát, de a 80. 
percben már tehetetlen volt, és az Eszter-
gom tovább növelhette előnyét, 4-0. A 86. 
és a 89. percben folytatódott a gólgyártás 
a hazaiak részéről, akik beállították a 6-0-
ás végeredményt. Ezen a mérkőzésen a 
Kinizsi játéka teljesen szétesett.

Karvaj Imre: – Sajnos nem egy súlycso-
portban volt az Esztergom a tartalékos Ki-
nizsivel. 

Jók: Vörös, Kovarek. Ifi: Esztergom 
– Ács 5-2

Ete SE – Ácsi Kinizsi SC 2-1 (2-0)
Ács: Zentai – Somogyi, Gucsi Végh, Ko-

varek (Kelemen), Kiss (Kéringer), Egri, Rusz-
nyák, Mészáros, Bakura (Lami), Kóródi, Tö-
rök (Krokavecz). játéKos-edző: Karvaj Imre

Enyhe hazai fölényt követően már a 14. 
percben vezetést szereztek az eteiek, 1-0. A 
28. percben újabb gólnak örülhettek a ha-
zaiak, amikor egy korszerű támadás végén 
a hosszú sarokba lőtték a labdát, 2-0. A 
35. percben Kóródi szabadrúgása elkerül-
te a kaput, majd a félidő végén Rusznyák 
lövését a kapus kivédte. A 48. percben vi-
tatható 11-eshez jutott a hazai csapat, amit 
Zentai bravúrosan hárított. A 62. percben 
szabadrúgáshoz, a 65. percben szöglethez 
jutottunk, eredmény nélkül. A második fél-
időben a Kinizsi uralta a játékot, döntetlent 
érdemeltünk volna. 

Karvaj Imre: – Második félidei játékunk 
alapján megérdemeltük volna a döntetlent.

Jók: Zentai, Egri, Rusznyák. Ifi: Ete – Ács 
3-2.

Hoczek József 

Labdarúgás

Egy győzelem, két vereség
A sakkozók a negyedik 
helyen végeztek

Végetért a 2009/2010-es megyei sakk 
csapatbajnokság, amelynek végeredmé-
nye:
 1.  Vértesi Erőmű SE 41,0 pont
 2. Naszály SE  40,5 pont
 3. Sakkbarátok II. 35,5 pont
 4. Ácsi Kinizsi 30,0 pont
 5. Komárom 28,0 pont
 6. Turul SE 16,5 pont
 7. Almásfüzitő 10,5 pont

Az Ácsi Kinizsi SC legjobb pontszerzői: 
Szakács László 5 mérkőzésből 5,0 pont, 
dr. Papp Gábor 5 mérkőzésből 3,0 pont, 
Munkácsy István 5 mérkőzésből 3,0 pont, 
Szalai Krisztián 6 mérkőzésből 3,0 pont 

A környék településeinek 
programjai

Április 16.: „A muzsika hangjai”, Bá-
bolna, tel.: 20/430-0703

Április 17.: Tankcsapda-koncert, 
Komárom, tel.: 34/540-064

Április 17.: Tavaszi Punk-rock Buli, 
Nagyigmánd, tel.: 34/356-123

Április 23–25.: Nemzetközi Motoros 
találkozó, Koppánymonostor

Április 26–Május 2.: XIX. Komáromi 
Napok, Komárom, tel.: 34/541-356

Április 29.: Májfaállítás – „Kilencek”, 
Mocsa, tel.: 20/353-5057

Május 6.: Ébredj Füzitő! – Családi 
sportnap, Almásfüzitő, tel.: 30/298-
3070
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Ács, Zichy park 4. - Tel.: 06 34/595-010 - CBA zöld szám: 06 80/203-228
-Péntek: 6-1930 - Szombat: 6-1830 - Vasárnap: 7-11

Hideg étkezési jegy beváltása, értékesítése és bankkártya elfogadás! Közületeknek, keresked nél!

Muskátli-Muskátli-Muskátli-Muskátli-Muskátli-
földföld
50 l50 l
11,98 Ft/l11,98 Ft/l

magozott
350 g
magozott
350 g
magozott
511,42 Ft/kg

Hegyes Hegyes Hegyes Hegyes 

1 kg
ZsemleZsemleZsemleZsemle

Kristály-Kristály-Kristály-Kristály-

1 kg

8 lapos8 lapos
150 g 1566,60 Ft/kg150 g 1566,60 Ft/kg

Pöttyös guru
41 g41 g
2902,40 Ft/kg2902,40 Ft/kg2902,40 Ft/kg2902,40 Ft/kg2902,40 Ft/kg2902,40 Ft/kg

1 l

1 kg1 kg

1 kg
fagyasztottfagyasztottfagyasztottfagyasztottfagyasztott
500 g500 g500 g
438 Ft/kg438 Ft/kg438 Ft/kg438 Ft/kg

Csirkemell filéCsirkemell filé
1 kg1 kg

csontos
1 kg

polytasakos, 
2,8%-os
1 l

849,-kg

179,- 169,- 269,-

235,-

599,-

899,-kg

749,-kg

12,-db

49,-db

199,- 139,-

119,-

1099,-kg

1499,-kg

fagyasztottfagyasztottfagyasztottfagyasztottCsirkemell filéCsirkemell filéCsirkemell filéCsirkemell filé polytasakos, polytasakos, 

2010. április 20-24-ig!
AKCió

iiiilliiii 22220000 22224444 iiii !!

az ÁCSi DeliKÁT CSemege
üZleTBeN!

Még az elmúlt év december 6-án 18 csapat részvételével meg-
kezdődött teremlabdarúgó-bajnokság véget ért. A torna végén 
felkerestem Németh Gyulát, a teremlabdarúgó-bajnokság szer-
vezőjét, hogy értékelje a hónapokon keresztül tartó, nagy ér-
deklődésre számot tartott sporteseményt: – Az előző években is 
népszerű volt ez a rendezvényünk, de az idei kiírás túl tett még 
az előző évek érdeklődésén is. A szervezőknek a tizennyolc el-
fogadott nevezésen túl még egy-egy csapat nevezését vissza is 
kellett utasítani. A magas nevezési számra való tekintettel jövő 
évben meg kell változtatnunk a lebonyolítás rendjét úgy, hogy 
több csoportban fognak folyni a küzdelmek – emelte ki Németh 
Gyula, majd így folytatta: – A bajnokság másik pozitívuma a be-
nevezett tizennyolc csapat mellett, hogy a 153 kiírt mérkőzésből 
mind össze két mérkőzés maradt el. A harmadik pozitívuma a tor-
nának, hogy egyre több csapat tanulja meg és alkalmazza jól a 
4+1-es kispályás formá ciót. Örülünk, hogy egyre több vidéki csa-
pat ismeri fel az ácsi torna jelentőségét, köztük két szlovák csapat 
is. Természetesen nagyon fontosak a helyi csapatok, akik idén is a 
tornagyőzelemért, a dobogós helyekért küzdhettek. 

Szólt arról is a torna szervezője, hogy azért adódtak némi kel-
lemetlenségek is: – A pozitívumok mellett nem hallgathatjuk el 
a negatívumokat sem. Valószínűleg a presztízsnövekedés miatt 
egyre többször kellett a fegyelmi bizottságnak összeülnie. Úgy 
érzem, hogy a szigorú ítéletekkel elejét tudtuk venni az esetleges 
komolyabb atrocitásoknak. Reméljük, hogy jövőre az ilyen jellegű 
fegyelmezésekre nem lesz szükség. A torna színvonalával elége-
dettek vagyunk, az időnként szép számú közönség izgalmas és 
jó mérkőzéseket láthatott. A csapatok az előzetes várakozásnak 
megfelelően szerepeltek, talán egy-két csapat szerepelt várako-
záson alul. Egyben szeretném megköszönni a csapatvezetők po-
zitív hozzáállását a bajnokság lebonyolításához, megkönnyítve a 
szervezők munkáját – foglalta össze Németh Gyula.

A terembajnokság végeredménye: 1. Rózsaszín Lódobogás, 
2. Törpe SC, 3. Üveges Csirkeszemek, 4. H&Milán Bt., 5. B&O, 
6. Retró SC, 7. KÁOSZ, 8. Bad Boys, 9. Fantasy Football, 10. Per-
betei Amatőr FC, 11. Tóth Vendéglő, 12. Drink Team, 13. Vakege-
rek, 14. Fék nélkül, 15. Rohamkukacok, 16. Flamenco, 17. Mákos 
Lecsó, 18. Gettódogs

A góllövőlista élén végzett játékosok: 1. Lakatos Gyula (Per-
bete, 57 gól), 2. Tóth András (Törpe SC, 41 gól), 3. Zvér Dezső 
(Bad Boys, 33 gól)

A torna különdíjasai: a legsportszerűbb csapat: Flamenco, 
gólkirály: Lakatos Gyula (Perbete), a legjobb kapus: Boráros 
Róbert (Törpe SC), a legjobb csapatmenedzser: Horváth Róbert 
(Retró SC).  Hoczek József

A tornát a Rózsaszín Lódobogás nyerte

A torna győztes csapata

Sertés lapocka


