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Számos pályázatot nyert Ács Város Önkormányzata az elmúlt 
másfél évben, köztük a KDOP-5.1./2F jelű pályázaton – ez az is-
kolák és az óvoda felújítási pályázata – 230 millió forintot, amely 
23 millió forint saját erőt tartalmaz. 

– A pályázatokon elnyert támogatásokkal a település városiaso-
dását segítjük elő, és az oktatás vonatkozásában a legmagasabb 
szinten tudjuk megvalósítani a feltételeket – mondta Csöbönyei 
Imre polgármester akkor, amikor biztossá vált, hogy sikeres az 

óvoda és az iskola felújítási pályázata. Azóta a két óvoda felújítás-
ra került, megfelelő korszerűsítéssel. 

Áprilisban elkezdődött a beruházás a két iskolában is. Miután a 
két általános iskolának sikerült az érintett tanulóikat megfelelően 
elhelyezni, a közbeszerzést megnyert Forduló Kft. felvonult az épí-
tési területre, és gőzerővel megkezdték a felújításokat szervezett, 
jól felépített koncepció szerint. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Néhány nappal a naptárban jelölt hivatalos időpont előtt, április 
27-én, szerdán délután rendezte meg a Szociális Alapszolgálta-
tó Központ az anyák napi ünnepséget. A központ vezetője, Nagy 
Sándorné – maga is meghatódva – szeretettel köszöntötte a szép 
számmal megjelent anyákat, nagyanyákat, dédnagymamákat.

Méltatta ennek a szép tavaszi ünnepnek a jelentőségét és 
beszélt eredetéről. Az anyák megünneplése még az ókori Gö-

rögországban történt először. Amerikában 1872-ben Bostonban 
ünnepelték meg az anyák napját. Csak később, 1914-ben nyil-
vánította hivatalos ünneppé ezt a napot Wilson amerikai elnök. 
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tar-
totta az első ünnepet. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta 
a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját, május első 
vasárnapján. 

Az egész világon a nők legnagyobb vágya átélni az anyaság 
érzését. Csodálatos érzés új életet adni és látni, végigkísérni, 
segíteni fejlődését, felnőtté válását. Öröm, aggódás, bánat fel-
váltva kíséri ezt az utat. Ám az öröm könnyei csillognak az anyák 
szemében, amikor gyermekeik, unokáik – és akiknek szeren-
cséjük van –, dédunokáik köszönik meg hálás szeretettel, szép 
szavakkal, hogy e világon lehetnek. Horvátné Borvendég Teréz 
és Karvaj Jánosné felkészítő tanító nénik egy ilyen kedves, meg-
ható műsort állítottak össze az anyák köszöntésére, amelyet a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 4. a osztályos tanulói tolmácsol-
tak nagy átéléssel és szeretettel. Az iskolások köszöntője után a 
Családsegítő Szolgálat által felkarolt gyerekek közül két kislány 
és egy fiú mondott egy-egy ide illő verset. Nagyon megható volt. 
Majd a Művészoktatási Intézmény négy tanulója kedveskedett 
egy kompletten összeállított műsorral, amelyben vers, ének és 
hangszeres zene szerepelt. Előadták: Moravics Rita vers, ének, 
fuvola, Major Viktória ének, fuvola, Nyéki Tibor kürt és Papp Ger-
gely trombita.

(Folytatás a 3. oldalon)

Gőzerővel folynak a felújítási munkálatok az iskolákban

A Gárdonyi-iskolában az igazgatóhelyettesi iroda helyén lift 
épül. A liftakna süllyesztését mérik

A Jókai-iskolában épül a két tantermet magába foglaló bővít-
mény

Anyák napja a Gondozási Központban

Az anyák napi szép csokor könnyeket csalt a szemekbe

Fotók: Nyéki János
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Ács Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a soron következő ülését 2010. április 29-
én tartotta, ahol az alábbiakról tárgyalt:

2009. évi költségvetési rendelet végrehaj-
tásának elfogadása

A költségvetés alakulásáról folyamatosan 
tájékoztatást kapnak a képviselők negyedéves 
pénzügyi beszámolókkal, de az egész évi gaz-
dálkodásról összefoglalóan számot kell adni.

2009. évben a bevételek összességében jól 
alakultak, néhányat kiemelve:

–  az intézményi működési bevétel 109,67%-ra,
–  az önkormányzat sajátos bevételei 

106,37%-ra,
–  az átengedett központi adók 104,33%-ra,
–  az állami támogatások 100%-ra teljesültek.
Az adóbevételek közül az iparűzési adó ma-

gas teljesítését lehet kiemelni. Az eredeti elő-
irányzat, 268.628 e Ft került megemelésre a jó 
teljesítés miatt. Így fedezetet biztosított állami 
normatívák visszafizetésére, pályázatok önere-
jének biztosítására, intézményeink finanszírozá-
sára, beruházásra, felújításra, illetve kincstárje-
gyek vásárlására.

Kiadások alakulását magas teljesítés jelle-
mezte. Az önkormányzati intézmények szinte 
mindegyike többet költött a költségvetésükben 
meghatározottaknál, melynek kivizsgálására 
van szükség, továbbá 2010. évi felhasználásra 
kiemelten szükséges figyelni.

A tavalyi évben az önkormányzat a hitel-
visszafizetési kötelezettségének eleget tudott 
tenni, beruházást és felújítást is tudott végezni.

Beruházásokra 9.526 e Ft-ot fordított az ön-
kormányzat, melyben fűkaszák, fűnyíró kistrak-
tor, számítógépek, programok, fénymásolók, 
utcák aszfaltozási terve szerepelt.

A felújítások értéke 46.986 e Ft, melyből a na-
gyobb tételek kiemelve:

– szociális lakások,
– vaspusztai kút,
– Nyárfa utca burkolatának
– a kastély épületének,
– a pénzásási orvosi rendelőnek,
–  a Szociális Alapszolgáltatási Központ épü-

letének felújítása volt.
Pénzmaradvány is jelentős, 216.877 e Ft, 

melyből biztosíthatók a 2010. évi költségvetés-
ben még nem tervezhető kiadások, illetve a már 
kötelezettségként jelentkező tételek.

A tavalyi évben az önkormányzat a hitel-vissza-
fizetési kötelezettségének eleget tudott tenni.

A testület 1.252.572 e Ft bevételi és 1.173.488 
e Ft kiadási összeggel elfogadta a 2009. évi zár-
számadási rendeletet.

Tűzoltóság, orvosok, védőnők és az önkor-
mányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolók

– A Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság 
Ács, Bábolna és Bana települések  közigaz-
gatási területén, valamint az M1-es autópálya 
meghatározott szelvényeinél tűzoltási, műsza-
ki mentési és kárfelszámolási tevékenységet 
végez 24 órás készenléti szolgálattal. A 2009. 
évben szélsőséges időjárás – özönvízszerű 
esőzés – következtében keletkezett belvizek 
felszámolása, valamint az erős szélviharok által 
okozott fakidőlések jelentettek kihívást az állo-
mány részére. A tavalyi évben káresemények 
felszámolásához 106 esetben vonultak, ebből:

– tűzesethez:  33 esetben
– műszaki mentéshez: 65 esetben
– kiérkezés előtt felszámolva: 1 esetben
– téves riasztás, vaklárma: 7 esetben
A tűzoltóság 2009. évben 27.921 e Ft bevé-

telből gazdálkodott, a kiadása 25.902 e Ft volt. 
Pályázaton elnyert szakfelszerelések biztosítják 
a tűzoltási tevékenységüket. A 2007. évi pályá-
zatból beszerzésre került új tűzoltógépjármű-

fecskendőnek a szertárba történő elhelyezésé-
hez 2008. évben a bejárati nyílásokat meg kellett 
magasítani ideiglenesen. 2009. évben az előző 
évek megtakarításából 807 e Ft értékben két 
elektromos szertárkaput vásároltak és építettek 
be. 2009. évben saját erőből a híradóhelyiséget 
álmennyezettel, új járólappal és új híradópulttal 
teljesen átalakították. Az átalakítás anyagkölt-
sége 370 e Ft volt, a szakmunkát az állomány 
a szabadidejéből végezte el.  Ebben az évben 
a biztonságos üzemeltetés érdekében a költ-
ségvetés terhére villamoshálózaton javításokat 
végeztek, új kapcsolószekrényt, központi főkap-
csolót szereltettek fel. A szociális helyiségben 
is kisebb felújítást végeztek. A tűzoltóság tagjai 
folyamatosan vesznek rész továbbképzéseken. 
A tűzoltóság munkáját a katasztrófavédelem jól 
megfeleltnek értékelte. Problémát a tűzoltóépü-
let jelenlegi beázása jelent, melynek megszünte-
tése érdekében a testület költségvonzat benyúj-
tását kérte. 

– A háziorvosok, fogorvos, gyermekorvos és 
védőnők beszámolóit az Egészségügyi és Szociá-
lis Bizottság részletesen megtárgyalta. A felújított 
pénzásási rendelőben van jelenleg fűtési problé-
ma, melynek megoldása szükséges. Felmerült az 
egészségügyi szolgáltatásnak egy épületbe ho-
zásával, egy komplex egészségügyi létesítmény 
kialakítása, ahol szakrendelések is megvalósít-
hatók lennének. Sajnálatos, hogy a legnagyobb 
igyekezet ellenére is nagy a településen a daga-
natos betegségben és keringési zavarban szen-
vedők száma, valamint az elmúlt évekhez képest 
megduplázódott a halálesetek száma. Fontos a 
különböző egészségügyi szűréseken való lakos-
sági részvétel a betegségek mielőbbi, gyógyítható 
stádiumban való felfedése érdekében.

– A gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló értékelő anyag 
részletesen beszámol az év során tett intéz-
kedésekről. A gyermekek védelmét pénzbeli el-
látásokkal, a személyes gondoskodás keretébe 
tartozó gyermekjóléti alapellátások nyújtásával, 
továbbá a személyes gondoskodás keretébe 
tartozó hatósági intézkedések megtételével 
lehet biztosítani. Sajnos a gondozott gyerme-
kek száma évről  évre növekszik a településen. 
A gyermekek veszélyeztetettségének legfőbb 
okai az anyagi, lakhatási problémák, gyermekek 
magatartászavarai, szülőkre visszavezethető el-
hanyagoltságuk, családi konfliktusok. A jegyzői 
hatáskörben megteendő gyámhatósági intéz-
kedések a védelembevétel és az ideiglenes ha-
tályú elhelyezés. Megállapítást nyert, hogy nagy 
szükség van a családsegítők munkáját segítő 
pszichológus munkájára, ezért az eddigi heti 18 
órás munkaidejét két órával megemelték, annak 
költségvonzatát, a 250 e Ft/év összeget a tarta-
lék keretből biztosítva.

Közös igazgatású közoktatási intézmény 
kialakításából adódó feladatok

A képviselő-testület korábbi ülésén döntött 
a közoktatási intézmények közös igazgatás alá 
vonásáról. Ezen döntésnek megfelelően elké-
szült a két általános iskola és az óvoda meg-
szüntető okirata, valamint a közös intézmény új 
alapító okirata. A közös intézmény elnevezése 
Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, 
Óvoda és Bölcsőde. Az intézmény rövid neve: 
Gárdonyi Géza Általános Iskola. Az új intézmény 
két telephellyel rendelkezik, ezek neve:

–  Gárdonyi Géza Általános Iskola Jókai Mór 
Általános Iskolai Tagintézménye,

–  Gárdonyi Géza Általános Iskola Bóbita Óvo-
dai Bölcsődei Tagintézménye.

Az új intézménynek kihelyezett osztálya a 
templomdombon van, kihelyezett óvodai cso-
portja pedig Pénzásásban. 

A képviselő-testület a megszűnt Jókai Mór 
Általános Iskola és az Összevont Napköziott-
honos Óvoda vezetőjének 2010. június 30-án 
megszűnő magasabb vezetői megbízását egy 

év időtartamra, 2011. június 30-ig mint tagintéz-
ményvezetői beosztás ellátására szóló helyette-
si megbízást – meghosszabbította. 

Ugyancsak egy évvel meghosszabbította a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakisko-
la igazgatójának megszűnő magasabb vezetői 
megbízását – mint az új intézmény igazgatójá-
nak vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi 
megbízást. A testület döntése alapján az intéz-
ményvezető köteles a Gárdonyi-iskola jelenlegi 
Szervezeti és Működési Szabályzatát úgy módo-
sítani, hogy a közös igazgatású oktatási-nevelési 
intézmények működtetéséhez szükséges Igaz-
gatótanács 2010. június 30. napjáig megalakul-
hasson, illetve a képviselő-testület a módosított 
szabályzatot a májusi ülésén jóváhagyhassa. 

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

–  A Bagolyvár épületének külső felújítási,  
múzeummá alakítási munkáinak műszaki ellen-
őrzésével megbízta a THERMAL TECH Kft.-t, 
200.000 Ft + ÁFA megbízási díj ellenében. 

–  Elfogadta   Komárom  Város  Polgármes-
teri  Hivatal  Városi-Kistérségi Belső Ellenőrzési 
Osztálya 2009. évre vonatkozó vezetői jelenté-
sét, valamint az önkormányzat intézményeinél 
végzett külső ellenőrzési jelentéseket.

– Az önkormányzati konyha üzemeltetés és 
közétkeztetés közbeszerzési eljárása lefolytatá-
sára szerződést köt a Sugallat Kft. vállalkozóval 
400.000,- Ft/közbeszerzés bruttó vállalási árért.

– Elfogadta a 2010. évi közbeszerzési tervet, 
továbbá a 2009. évi közbeszerzésekre vonatko-
zó éves statisztikai összegezést.

– A Vértesaszfalt Kft.-vel (Tatabánya) a telepü-
lés belterületi útjainak kátyúzási munkáira meg-
állapodást köt 3.664 Ft+ÁFA/m2 áron maximum 
bruttó 3.250 e Ft rendelkezésre álló keretös-
szegig, amely a „Telepbizottság” iránymutatása 
alapján 710 m2 kátyúzást tesz lehetővé.

– Támogatja a  Tóth Trans Kft.-vel kötendő,  
belterületi  utak padkajavítási munkáira vonat-
kozó megállapodás megkötését,  rakodógép 
5000 Ft/óra, kotrógép 4000 Ft/óra, tehergépko-
csi 2500 Ft/óra óradíjért, maximum bruttó 1 M Ft 
keretösszegig. 

– Támogatta 5 db gyalogátkelőhely engedé-
lyezését, és a Nemzeti Közlekedési Hatóság el-
járási díjának befizetését 274.000,- Ft bruttó ös-
szegben, továbbá bruttó 625 e Ft tervezési díj 
megfizetését a Bricoll Kft.-nek. A gyalogátkelő-
helyek a Fő utca vonatkozásában a gyógyszer-
tárnál, a rendőrségnél és a Gárdonyi-iskolánál 
(2 db), továbbá a Gyár utca vonatkozásában az 
OTP-nél kerül kivitelezésre.

– Hozzájárult ahhoz, hogy maximum  5%, 
azaz maximum  400.000 Ft önerő biztosításá-
val a polgármesteri hivatal alkalmazottjainak 
képzésére az Államreform Operatív Program 
keretében „Készségfejlesztés az önkormányza-
toknál” című pályázat kerüljön benyújtásra.

– Szőnyi Ferenc ácsi születésű, komáromi 
 triatlonista  világbajnok  részére futó- és kerék-
párversenyeken való részvételéhez 2010. évre 
vonatkozóan 50.000,- Ft összegű támogatást 
nyújtott.

– A komáromi REX Állatvédő Egyesület ré-
szére állatmenhely felállítása céljára 80.000,- Ft 
összegű támogatást nyújtott a gyepmesteri ke-
retből megmaradó összegből.

– Jóváhagyta  a  Kinizsi Sportbüfé bérleti 
szerződését, továbbá döntött a bérlemény fű-
tésének szakaszolással történő leválasztási, 
hőmennyiségmérővel való felszerelési munkáira 
860 e Ft összeg, továbbá tervezési díjként 40  
e Ft biztosításáról.

– Önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról 
döntött.

A testület zárt ülésen személyi ügyekben 
döntött.

Dr. Malomsoki István jegyző

ÖNKORMÁNYZATI  HÍRADÓ
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(Folytatás az 1. oldalról)
A Gárdonyi Géza Általános Iskolában elsőként a régi tornaterem 

vizesblokkjainak átépítésére került sor, amely magában foglalja az 
építészeti és épületgépészeti munkákat is. Csuka László, a For-
duló Kft. műszaki vezetője tájékoztatást adott az Ácsi Híreknek 
a jelenleg folyó projektről, illetve arról, hogy éppen most milyen 
feladatok várnak a cég dolgozóira. Az iskola régi szárnyában a 
belső és külső nyílászárókat kibontották, leszerelték az elavult fű-
tési berendezéseket és a hőközpontot. A liftakna építése is meg-
kezdődött, és újra a pincébe kerül a kazánház. Emellett az udvari 
kazánház bontása is folyamatban van. Itt már bekapcsolódott a 
DELTA-MAX Kft. is mint alvállalkozó, és megkezdte a KERIFA Kft. 
a hőszigetelt nyílászárók gyártását. A Forduló Kft. tizenöt fővel, 
plusz az építésvezetővel és teljes technikai háttérrel végzi a felújí-
tási munkákat. 

Június elejétől, amikor véget ér a tanítás, ebben az iskolában 
továbbléphetnek a felújításokkal az új épületrészben – mondta 
Csuka László. Ott szintén a fűtési rendszer teljes korszerűsítésére 
kerül sor. Az aulában található nagyméretű üvegportált kicserél-
jük, és a mai kor követelményeinek megfelelő, modern, alumínium 
függönyfalat építünk be, ami hőszigetelt műanyag ablakokkal lesz 
ellátva. Teljes körű elektromos rekonstrukcióra is sor kerül, amely 
magába foglalja a komplett tűzjelző rendszer kiépítését is. A XXI. 
században ma már nem hiányozhat egy korszerű intézménynél 
az akadálymentesítés sem, a Forduló Kft. ezt is a legkorszerűbb 
megoldással fogja megteremteni. Majd folytatódik a Gárdonyi-is-
kola belső átalakítása, amely tantermeket és egyéb helyiségeket 
is érint. A helyiségek funkciói lényegesen megváltoznak néhány 
helyen, és kiemelt fontosságot kap a mozgáskorlátozottak mobi-
litásának lehetősége – emelte ki a műszaki vezető. 

A Jókai-iskola bővül két tanteremmel

A Jókai Mór Általános Iskolában is csak részben tudta átvenni az 
építő cég a munkaterületet. Az építészeti átalakítások az akadály-
mentesítéssel megkezdődtek, és az új bővítményben két tanterem 
építésének is nekiláttak. A konyhai szárnyban és két tanteremben 
szintén folynak már az átépítések építészeti, gépészeti és elektro-
mos területen is. Az épület többi részében júniustól folytatják majd 
a munkát, amikor megkezdődik az iskola tanulóinak a nyári szü-
net. Akkor megkezdik ott is a vizesblokkok átépítését és a komp-
lett fűtési és elektromos hálózat korszerűsítését a tűzjelző rend-
szer kiépítésével együtt. Az összes belső nyílászárót kicserélik, és 
hőszigetelt külső nyílászárókat építenek be, kivétel három darab 
műanyag bejárati ajtó, amelyet az iskola korábban már kicserélt. 
Elvégezik majd az utólagos homlokzati hőszigetelést, az akadály-
mentesítést, valamint az összes tanterem és a folyosó linóleum-
padló-burkolatot kap. Ebben az  iskolában is a Forduló Kft. tizenöt 
embere dolgozik, egy fő építésvezető irányítása mellett, illetve a 
DELTA-MAX Kft. és a Liszkai Bt. munkatársai mint alvállalkozók. 
Ahogy a kivitelezés halad előre, úgy kapcsolódnak be újabb részt-
vevők az építési folyamatokba. 

Mindkét iskola vezetésétől és a tanulóktól megértést és együtt-
működést kérnek az építők az esetleges kellemetlenségekért. A 
néha felmerülő kényelmetlenségekért cserébe ősszel már egy 
megújult iskolába térhetnek vissza. Azt ígérik, hogy igyekeznek a 
legkevesebb zavart okozni a felújítási munkálatok során – tette 
hozzá Locsmándi Imre, a fővállalkozó ügyvezető igazgatója. 

Bagolyvárból múzeum

A LEADER - településképjavító pályázaton nyert pénzből sikerül 
a Bagolyvárat is átalakítani. Az önkormányzat, illetve a képviselő-
testület döntése alapján egy múzeumot szeretnének ott kialakíta-
ni, amely több funkciót is képes lesz ellátni, és ehhez már most 
kiváló ötleteket tudnak felsorakoztatni, amely vonzó lehet majd a 
városba látogatóknak. 

Ezt a beruházást is a Forduló Kft. végzi, sikeres közbeszer-
zést követően, párhuzamosan a két oktatási intézménnyel. Meg 
is kezdték már a külső homlokzat felújítását. Jelenleg a régi va-

kolat eltávolítása zajlik, majd következik a tetőszerkezet javítása, 
és új cserépfedés kerül a tetőre, emellett készül az utólagos ta-
lajnedvesség elleni szigetelés magas nyomású injektálással. Ha 
kiszáradnak a falak, akkor kap nemesvakolatot. Kicserélik a kor-
szerűtlen ablakokat, és fából egyedi gyártású nyílászárók kerülnek 
a helyükre. Az épület köré pedig térburkolatot tesznek, ahonnan 
virágok és padok sem fognak hiányozni. Csuka László, a kivitelező 
cég műszaki vezetője a teljes beruházást a három munkaterületen 
körülbelül július harmincadikára ígéri. – Mondom ezt annak elle-
nére, hogy már eddig is számos, előre nem látható és a kiviteli 
terveken sem szereplő feladatot kellett megoldanunk és bizonyára 
ezután is lesznek még ilyenek. Szeretnénk az iskolákat még olyan 
időpontban „visszaadni” a nevelőknek és a tanulóknak, hogy 
szeptember elsejére minden tekintetben használható és teljesen 
komfortos legyen.  N. Lakics Zsuzsa

Gőzerővel folynak a felújítási munkálatok az iskolákban

A Bagolyvárnál az állványzat felállítása zajlik a régi vakolat 
eltávolításához

(Folytatás az 1. oldalról)
Két klubtagunk: Juliska és Jucika tolmácsolásában is elhang-

zott egy-egy kedves anyák napi vers. Az ünnepeltek a szépen 
megterített asztalok mellett meghatódva, könnyeiket törölgetve 
hallgatták a színvonalas műsort. Utána elfogyasztották a finom 
sütiket, teát és egy kis pezsgőt is. Beszélgettek, közösen énekel-
tek, táncoltak. Végül köszönetet mondtak a közreműködőknek, 
a központ vezetőjének és munkatársainak ezért a felejthetetlen 
szép délutánért.

Gazdig Jánosné

Köszöntse valamennyi édesanyát így utólag is ez a kis vers:

Bekker Zita: Anyák napján
Május első vasárnapján korán reggel felkelek
Kint a kertben két csokorral harmatos gyöngyvirágot szedek
Egyik csokor anyáé lesz, ki ha baj van, ölébe vesz
Ölébe vesz, becéz, ringat, vígasztal, dúdolgat
                                                   és azt suttogja, nincsen baj
Az a másik csokor a mamáé!
Mondd el neki gyöngyvirág
Köszönöm, hogy felnevelte nekem a legdrágább anyát.

Anyák napja a Gondozási Központban



A Bartók Béla Művelődési Házban ren-
dezték meg április 8-án a Gombás István 
vers- és prózamondó verseny megyei dön-
tőjét. A díszterem zsúfolásig megtelt, a leve-
gőt betöltötte az izgalom, és érezni lehetett, 
hogy minden kis versenyző a legjobb akar 
lenni.

Németh Gyula, a művelődési ház igaz-
gatója köszöntötte a szavalókat, felkészítő 
tanáraikat, a zsűrit, az érdeklődőket. A helyi 
általános iskolások mellett érkeztek szava-
lók Szákszendről, Komáromból, Bokodról 
és Kecskédről is. A verseny egyik szerve-
zője Moncz Imre, az ácsi oktatási bizottság 
elnöke volt. Ezen a jeles eseményen meg-
jelent Simon Géza, a megyei közgyűlés al-
elnöke is, aki kedves szavakkal üdvözölte 
a közönséget. 

Elsőként a 3-4. osztályosokat hallhattuk 
szabadon választott meséikkel. Őket a 
zsűri elnöke, Tóth Bertalanné az értékelés-
kor dícsérő szavakkal illette. Annak ellené-
re, hogy ilyen fiatalok és hosszú műveket 
választottak nekik, mégis biztos szövegtu-
dással álltak a zsűri és a közönség elé. Őket 
követték az 5-6., majd a 7-8. osztályosok a 
kötelező, majd a szabadon választott mű-
veikkel. Az 5-6. osztályosok kötelező verse 
Petőfi Sándor: Jó költőnek tartanak, a 7-8. 
osztályosoknak Petőfi Sándor: Rongyos vi-
tézek című alkotásával kellett elkápráztat-
niuk a zsűri tagjait. A felső tagozatosoktól 
hallhattuk többek között Lackfi János Lá-
nyos és Fiús dalát, Petőfi Sándor Aposto-
lából egy részletet, Arany János Fülemülé-
jét és Szabó Lőrinc Nyitnikékjét.

Miután mind a 21 versenyző szavalata el-

hangzott, a zsűri visszavonult, és hosszas 
várakozás után sikerült döntést hozniuk. A 
díjakat Szákszend polgármestere, László 
Kálmán és Deákné dr. Schiffner Márta, a 
község jegyzője adták át. Minden szavaló 
kapott egy emléklapot és jutalomkönyvet, 
majd eredményt hirdettek. A színvonalas 
délután zárásaként Moncz Imre képvise-
lő, az oktatási bizottság elnöke  egy-egy 
virágcsokorral köszönte meg a zsűritagok 
munkáját.

A helyezettek: 3-4. osztály: 1. Ráduly 
Xénia, 2. Győrfi Anna, 3. Kalla Sándor. 5-6. 
osztály: 1. Szabó Réka, 2. Simon Zoltán, 3. 

Szalóki Emília. 7-8. osztály: 1. Valkó Petra, 
2. Müller Fanni, 3. Ásó Anita

Barassó Anett
Gombás Istvánról lehet, hogy kevesen 

tudják, hogy 19�7-ben helyezték Ácsra, 
a református iskolába. Lámpás volt Ő, ki 
környezetében lobogva világított, bölcsen 
utat mutatott és simogató melegséget 
árasztott – mondta a szavalóverseny meg-
nyitóján Németh Gyula, a művelődési ház 
igazgatója. Ácsra kerülésekor azonnal a 
helyi sport szervezésének az élére állt, a 
70 éves az Ácsi Kinizsi SC Gombás Pista 
bácsi odaadásának sokat köszönhet. 

„Lámpás volt ő…”

A legjobb előadóknak László Kálmán adta át a díjakat

A „Kilencek” Komplex Kistérségi Na-
pok keretében került megrendezésre 
a költészet napja az ácsi Bartók Béla 
Művelődési Ház és Könyvtárban. A 

Sméja Galériában Dallos István fotó-
művész tárlatát P. Tóth Enikő, a Tata-
bányai Múzeum művészettörténésze 
nyitotta meg.

Elmondta, hogy a művész a ’90-es évektől 
kezdve foglalkozik a fotogram alkotással. Az 
itt kiállított művek a Játék a végtelennel so-
rozat részei. Játékos gondolatok képi meg-
jelenítése, nonfiguratív, fotografikus festé-
szet jellemzi e műveket. Jelenleg tíz képet 
mutatott be a fotóművész az ácsi galériában, 
de tervezi, hogy kibővíti ezt a sorozatot. Or-
szágosan elismert művész Dallos István. Tíz 
magyar alkotót hívtak meg Japánba, köztük 
őt is (sajnos nem tudott elmenni), de az itt 
kiállított Imádat és Ima című, grafikus jellegű 
művei nagy sikert arattak a távoli országban. 
Ezt a bemutatót az ácsiak láthatták először.

A művelődési ház dísztermében a felvi-
déki Szevasz Színház: Tóth Rita színmű-
vész, Rábavölgyi Tamás, Bödők Zsigmond, 
Márai és más költők verseiből adott ízelítőt 
a Költészet Napja alkalmából. Az előadók 
bemutatták a magyar nyelv gazdagságát, 
sokszínűségét, játékosságát a költők mű-
vei alapján. A magas szintű előadás lenyű-
gözte a hallgatóságot.

Majd Gágyor Péter: Koptok című köny-
vének bemutatója következett.

Varga Sándorné

A költészet napja Ácson

Gágyor Péter és a Szevasz Színház tagjai
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Cikkünk megjelenésekor már javában 
üzemel a Postaközi Coop ABC-ben a nagy 
múltra visszatekintő húsüzem mintaboltja. A 
bolt tulajdonosát és üzemeltetőjét, a VAKOM 
Zrt.-t dicséri, hogy sikerült elhozni Ácsra a 
Pápai Hús 1913 Kft.-t és ezáltal termékeit. 
Nekünk, vásárlóknak ez elegendő garancia 
kell, hogy legyen a megbízhatóságra, minő-
ségre és nem kell attól tartanunk, hogy tisz-
tázatlan eredetű húsok – mint ahogy erről 
sajnos többször hallunk a hírekben – kerül-
nek kosarainkba. A kft. marketingvezetője 
röviden így mutatta be cégét:

A Pápai Hús 1913 Kft. hazánk egyik jelentős húsipari vállalata, mely több mint 90 éves szak-
mai múltra tekint vissza. Termékeink értékesítése a kereskedelem teljes vertikumát átöleli, és 
az egész ország területét lefedi. Jelen vagyunk a nagy áruházláncokban, nagykereskedelmi és 
kiskereskedelmi egységekben, jelentős a közétkeztetés és a gasztronómiai szerepvállalásunk 
is. Termékeinkben jelen van az évszázados tapasztalat, a régi ízek harmóniája és a korsze-
rű gyártási technológia minőségi garanciája. Vállalatunk nagy hangsúlyt fektet a folyamatos 
termékfejlesztésre, előtérbe helyezve a korszerű táp-
lálkozástudomány szempontjait. A nyers termékeink 
minőségét nagy részben a saját, magyar sertéste-
lepekről származó alapanyagok adják. Az előállítás 
minden folyamatát szigorú minőségbiztosítási fegye-
lem mellett végezzük, hogy ellenőrzött, kiváló minő-
ségű terméket tudjunk a márkaboltjaink kínálatában 
biztosítani. Bízunk abban, hogy az általunk előké-
szített és szállított friss tőkehús és természetesen a 
kész termékeink is elnyerik a Kedves Vásárlók bizal-
mát, az új franchise partnerünk, a Vakom Zrt. Posta-
közi ABC üzletében.

A tradíció kötelez….

Versenyfelhívás
A Városszépítő Bizottság  2010. 

évben is meghirdeti:
–  A legrendezettebb, legparko-

sítottabb, legvirágosítottabb 
utca,

–  A legrendezettebb, legparko-
sítottabb, legvirágosítottabb 
intézmény,

–  A legrendezettebb, legparko-
sítottabb, legvirágosítottabb 
üzem.

Kérjük az üzemek, intézmények 
vezetőit és a Tisztelt Lakosokat, 
hogy a település rendezésével, par-
kosításával járuljon hozzá a telepü-
lés rendezettségéhez.

Értékelés 2010. június második 
felében.

Környezetvédelmi,
Településfejlesztési és 
Városszépítő Bizottság

Arról, hogy a város önkormányzata ho-
gyan gazdálkodott, Csöbönyei Imre pol-
gármestert kérdeztük, miután túlvannak a 
2009. évi zászámadáson.

– Az elmúlt év a tervezettnél jobban si-
került. Nagyobbak lettek a bevételeink és 
ez elsősorban az itt működő cégek, gazda-
sági társaságok kedvező tevékenységéből 
adódik. Valószínűleg még nem érződött a 
városunkban lévő cégeknél a gazdasági 
válság hatása, hiszen lényegesen tudták 
növelni tevékenységüket. 

– Ez markánsan meg is jelent az ipar-
űzési adóban?

– Az iparűzési adóbevételünk lényegesen 
magasabb lett a tervezettnél, 154 millió fo-
rintnál. 2009-ben 445 millió forint iparűzési 
adó jött be a város kasszájába. Ez óriási 
növekedés, erre mi sem számítottunk és 

reméljük, hogy ez a következő években is 
így lesz. Az eredeti költségvetésünkben 872 
millió forint bevétellel számoltunk, és ez az 
öszeg 1 milliárd 252 millió forintra nőtt. Erre 
szükségünk is volt, hiszen a bevételek mel-
lett a kiadásaink is növekedtek. 

– Ez miből tevődött össze?
– A kiadások egy része a költségnöveke-

désből, főleg az energiaárak – gáz, villany 
– áremelkedéseiből tevődött össze, de az élet 
más területén is növekedéssel kellett számol-
nunk. A kiadásoknál a hosszú lejáratú hitelek 
törlesztése és kamata 62 millió forint volt. A 
tervezett kiadásokat is jelentősen túlléptük, 
de a bevételeink tudták fedezni a kiadásokat, 
sőt, tartalékolni is tudtunk. Az összes kiadá-
sunk 1 milliárd 94 millió forintot tett ki, az ere-
deti 814 millió forinthoz képest. Szükséges 
tehát a kiadásokat alaposan átnéznünk, meg-

vizsgálni, hogy miért nőtt meg a tervezettnél 
nagyobbra a kiadási összegünk. Amennyi-
ben indokolatlan kiadást tapasztalunk az in-
tézményeknél, ki kell vizsgálni és a megfelelő 
eljárást végre kell hajtani, ha ezt nem tesszük 
meg, a későbbiekben gazdaságilag problé-
mák merülhetnek fel az önkormányzatunk 
pénzügyi helyzetét illetően.

– Sikerül a 2010-es évre pénzmarad-
ványt áthozni?

– A pénzmaradvány 216.877 e Ft. Ez a 
pénz fogja fedezni az idei évre tervezett 
beruházásokat, illetve a nyert pályázatok 
önrészét. Ebben az évben így 300 millió 
forint beruházás valósulhat meg városunk-
ban. N. L. Zs.

 Az önkormányzat 2009. évi eredmé nyei-
ről a következő számban fogunk beszá-
molni.

Zárszámadás - Hogyan gazdálkodott az önkormányzat
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Földünk védelmének érdekében egy 
amerikai egyetemista mozgalmat indított 
1970. április 22-én, és azóta is ez a nap 
a Föld napja. Mára a mozgalom szinte az 
egész világra kiterjedt, Magyarországon 
1990 óta rendezik meg. Célja, hogy külön-
féle akciókkal hívják fel a figyelmet a kör-
nyezetvédelem fontosságára. 

Idén 7. alkalommal rendezte meg az ácsi 
Természetjáró Bakancsos Klub a Föld-
napi túrát és családi napot. A túra április 
17-én az Erdő Csárdától indult délelőtt 10 
órától. Innen több mint 300, sétálni vágyó 
indult útnak a Duna-partra. A helyi részt-
vevők mellett érkeztek Nagyigmándról, 
Bábolnáról, Naszályról, Almásfüzitőről, 
Tatabányáról, Mosonmagyaróvárról és 
még a határon túlról, Szlovákiából is. A 
túra során szemetet gyűjtöttek, majd több 
állomáson szavakat rejtettek el, melyek-
ből a végén a gyerekeknek egy értelmes 
mondatot kellett összerakniuk. A célba 
érkezők közül, akik megéheztek, zsíros 
kenyeret ehettek hagymával. A jó illatok-
ról és ízekről a Pénzásási Nyugdíjas Klub 
18 tagja gondoskodott. Ebédre csülkös-
babos káposztát készítettek, mangalica-
csülökből.

Az érdeklődőket jobbnál jobb programok 
várták. A bátrabbak falat mászhattak és 
pónilovon lovagolhattak. Az ügyeskezűek 
a kézműves sátorban foglalhatták el magu-
kat. Színeztek, labirintust kerestek, gyöngy-
fát készítettek, vágtak, majd papírvirágot 
ragasztottak. Kis csapatokkal sorversenye-
ket rendeztek, itt időre kellett futni, labdát 
vezetni, zsákban ugrálni. Az izgő-mozgók 
trambulinon és ugrálóvárban vezethették 
le energiájukat. A tanulni vágyók bűnmeg-
előzési társasjátékkal játszhattak. A hely-
színen jelen volt egy tűzoltóautó, amelyet 

kívülről és belülről is megcsodálhattak a 
gyerkőcök. A túráért és a programokon 
való részvételért a lurkók tallérokat kap-
tak, melyeket a boltban válthattak be. Itt 
bizony pénzért senki nem kapott semmit, 
viszont alkudni lehetett. A nap folyamán a  
vendéglátásról a Magtár Galéria és Teaház 
gondoskodott.

Szerencsére az időjárás is kedvezett, 
így a rendezőknek a túrázókon kívül még 
körülbelül 100-150 embert sikerült kimoz-
dítaniuk otthonról. A babakocsis piciktől a 
nagyszülőkig szinte minden korosztállyal 
találkozhattunk. 

A rendezvény célja, hogy megpróbálják 
az emberek tudatába vésni a Föld napját, 
és egyben a figyelmet felhívni az évnek erre 

a napjára. Fontosnak tartják, hogy a csa-
ládokat kimozdítsák a megszokott szür-
ke hétköznapokból, és együtt legyenek, 
amelyre a mai világban már sajnos nem 
sok idő jut. Próbálnak környezettudatos 
életmódot mutatni és erre ösztönözni az 
idelátogatókat, tudtuk meg mindezt Tóth 
Jánostól, a Természetjáró Bakancsos Klub 
vezetőjétől.

A program szervezői voltak még: a Gár-
donyi Géza Általános és Szakiskola, a Jó-
kai Mór Általános Iskola, a Bartók Béla Mű-
velődési Ház, a Pénzásási Nyugdíjas Klub, 
az ÁFISZ és a FruKIDA Önszerveződő Kör.

A rendezvényt támogatta az ácsi és a ko-
máromi önkormányzat.

Barassó Anett

Föld-napi túra a bakancsosokkal

Ha jobban oda akarunk figyelni környe-
zetünkre és fontos számunkra városunk, 
otthonunk rendezettsége, tisztasága, ak-
kor valóban előrelépés a szelektív hulla-
dékgyűjtés bevezetése. Az emberi civilizá-
ció rohamos fejlődésének az eredménye a 
drasztikus hulladéktermelés. 

De eredménye az emberek különféle be-
tegsége, allergia, mozgásszervi betegsé-
gek, amelyek főleg idős korban már eléggé 
gátjává válnak bizonyos tevékenységek-
nek. Igaz, hogy két kukát is kaptunk, de ha 
szigorúan figyelembe vesszük az előírást, 
alig marad szemét, amit jó szívvel beledob-
hatunk. Vigyük a szelektív hulladékgyűjtők-
be, ami városunk területi méreteit figyelem-
be véve elég nagy távolságra helyezkedik 
el egymástól. Például az Etelka-telep utol-

só utcájától a Bartók Béla útig elég nagy a 
távolság egy nehezen mozgó ember szá-
mára, még csomag nélkül sétálva is. (Nem 
jobb a helyzet a város többi részén sem).

Gondoljunk bele: hulladékkal megpakol-
va, egyik kézben a műanyag flakon, a má-
sikban a sok reklámújság, konzervdoboz, 
üveg. Kevés az idős, aki arra vállalkozni tud, 
akár hetente-kéthetente, hogy ezt a gyűjtő-
be vigye, amikor már a mozgás is nehéz. 
Nagyon sok az idős ember, akinek családja 
– ha van – távol van, még ha akarna sincs 
lehetősége a segítésre. A szomszéd sem 
segít, mert ő is idős, ha pedig netán fiata-
labb, munkahelye van és nem ér rá. 

Egyre több településen a helyi szemét-
szállításért felelős cég ingyen biztosít gyűj-
tőzsákot a szemét szétválogatására és 

háztól szállítja el. Nálunk ezt nem lehetne 
megoldani? A szemétszállítás díja nem ke-
vés és akkor ezt miért is fizetjük? Ha ma-
gunk visszük – ha tudjuk – a szemetet a 
szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy vitetjük 
külön fizetségért a hulladékudvarba, ne-
tán még az ott tárolásért is fizetünk? Ha 
kimossuk az üveget, dobozt, nagy flakont, 
felmerül a vízdíj. A piszkos vizet a lefolyóba 
öntjük, vagy az udvarra? Valamelyiket itt is 
szennyezzük, amit ugye nem kéne. Akkor 
ki is járt jól? A környezet?, a lakosság?, ne-
tán a szemétszállító cég?

Bocsánat! Csak próbáltam összefoglalni 
a városunkban élő polgárok gondolatait, 
mert hogy gondolkodni is lehet szelektí-
ven.

Gazdig Jánosné 

Szelektív szemetünk, szelektív gondolataink?  
– Válogassunk!

A kicsiket és nagyokat izgalmas programokkal szórakoztatták



„Ácson nincs igény a kultúrára”, „Itt csak 
a foci érdekli az embereket, a művészet 
nem”, „a fiatalok inkább moziba járnak, 
ugyan kinek kell a színház!” – ilyen és ha-
sonló véleményeket hallunk időnként, ha 
az ácsi kulturális élet szóba kerül. A Ritmus 
Művészetoktatási Intézmény ácsi tagoza-
tának megléte ezen kijelentések „élő” cá-
folata. Hiszen csak a drámatagozatos fia-
talok negyvenheten vannak – tudtuk meg 
Szalókiné Polónyi Judittól, a rendezőtől.

Egész éves munkájuk gyümölcsét láthat-
tuk április 17-én a Bartók Béla Művelődési 
Házban. Örömmel láttam, hogy több fiatal 
is ült a sorokban, és ennyi embert is meg 
tud még mozgatni a kultúra.

Az „Ácsi Kicsiripacsok” Pergault Gomb-
háború című regényéből készített színda-
rabjukat mutatták be. A rendezőtől meg-
tudtuk, hogy azért ezt a művet választották 
elsősorban, mert a kicsik 25-en vannak és 
szerették volna, ha mindenkinek jut szerep. 
Másrészt azért, mert a története hasonló a 
Pál utcai fiúkéhoz. Számomra meglepő volt 
az a látvány, hogy a szereplők kezdőkként 
mennyire magabiztosan és határozottan 
álltak ki a színpadra. Ha lámpalázasak is 
voltak, azt a közönség soraiban ülők nem 
vehették észre.

A darabban két fiúbanda háborúzik egy-
mással és láthatjuk, hogy hogyan bontako-
zik ki a két falut is megmozgató perpatvar. A 
Kicsiripacsok nem csak az ácsi színpadon 
alakítottak nagyot. Produkciójukkal eljutot-
tak a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó 
Találkozó megyei fordulójára is, ahol ezüst 
minősítést értek el. A tavalyi bronz minősí-
tés után tehát ismét előbbre léptek, akik a 
zsűri szerint nem is voltak ripacsok, hanem 
igazán szépen alakították a szerepüket.

A Kicsiripacsok tagjai: Major Árpád, 
Horváth Tamás, Dákai Vivien, Kutak Léna, 
Bolla Bella, Herceg Viktória, Szalóki Emília, 
Sás Csilla, Rigó Klaudia, Mohácsi Viktória, 
Nyéki Bence, Végh Ramóna, Tirner Dani-
ella, Kálazi Bence, Somogyi Barbara, Tir-
ner Dorina, Kondor Petra, Köteles István, 
Németh Flóra, Hanó Kitti, Takács Dávid, 
Horváth Norbert, Kozma Martin, Farkas 
Krisztián, Nagy Bernadett.

A Nagyok, a „Neve(le)tlen Színgyártók” 
egy klasszikust, Shakespeare Szentivánéji 
álom című művét elevenítették meg a szín-
padon kis átdolgozással.

„Igyekeztünk a saját arcunkra formálni a 
művet, ezért játszotta például nálunk Puk-
kot (akit általában férfiszínész játszik) két 
kislány. Igyekeztünk kihasználni a hason-
lóságukban rejlő humor lehetőségeit, és 
építettünk a személyiségükben rejlő ked-
ves kópéságra is. Ezzel úgy érezzük, sike-
rült új színt vinni a darabba. A tragikumot 
a reménytelenül szerető vagy csalódott 
szerelmesek képviselik, a bájt a tündérek, 
a vaskos népi humort pedig egy színdara-
bot próbáló mesteremberek. De van benne 
civakodó házaspár is, példázva, hogy a há-
zasság a tündérvilágban sem különbözik a 
maitól, és erőszakkal szerzett asszony is. 
Mégis a legnagyobb közönségsikert egy 
„vendégjátékos”, a 6 éves Rácz Dórika 
aratta, az „ellopott gyermek szerepében” 
– nyilatkozta mindezt a rendező.

Ők már egy összeszokott, rutinosnak 
mondható csapat, így nálunk szemmel lát-
ható, nem volt probléma a magabiztosság-
gal és ha úgy alakult, akkor az improvizá-
lással sem.

A nagyok darabjukkal eljutottak az Or-
szágos Diákszínjátszó Találkozó regionális 
döntőjére is, ahol a neves szakemberekből 
álló zsűri bronz minősítéssel díjazta. Érté-
kelésében pedig kiemelte: azt hitték, hogy 

Shakespeare nyelve nem való a fiatalok-
nak, de az előadás bebizonyította, hogy 
dehogynem.

A Neve(le)tlenek csoportjának tagjai: 
Borostyán Bertalan, Markotics Éva, Kála-
zi Gergő, Bogár Katalin, Tóth Péter, Péter 
Flóra, Tóth Gábor, Kálazi Katalin, Szabó 
Péter, Vajda Fatime, Németh Tamás, Péter 
Szonja, Markotics István, Balogh Zsófia, 
Rózsahegyi Gábor, Benkó Csenge, Bruzsa 
Dávid, Végh Andrea, Kiss Klaudia, Rigó 
Andrea.

Színházlátogató lévén elmondhatom azt 
is, hogy láttam már olyan darabokat, me-
lyeket ez a két előadás messzemenően 
felülmúlt. Ezek után joggal állíthatom azt, 
hogy városunkban büszkék lehetünk a te-
hetséges fiatalokra, a lelkes rendezőre és 
segítőire! Gondolok itt a rendező jobb és 
bal kezére, a hangosítóra, a díszletteterve-
zőkre, a kamerásokra, a támogatókra és 
nem utolsó sorban a diákokra! Köszönet 
a próbák helyszínéül szolgáló Jókai-isko-
lának is. 

Csak így tovább, színészpalánták!
Bízom benne, hogy egy év múlva is ta-

lálkozunk, és ilyen nagyszerű darabokat 
láthatunk majd!

Barassó Anett

Az ácsi színjátszósok országos találkozókon

A város büszke lehet a sok tehetséges, fiatal előadójára

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

Tisztelt Ácsi Lakosok!
Az „Ács Fejlődéséért” Alapítvány Kuratóriuma nevében köszönöm, hogy támogatá-

sukkal az előző években jelentősen hozzájárultak céljaink megvalósításához. Városunk 
fejlődését segíti, ha Ön a személyi jövedelemadójának 1%-át alapítványunk javára ajánlja 
fel. Ez évi támogatások felhasználásának terve: 70%-a közterületfejlesztésre, információs 
táblákra, 15%-a kulturális, sport és szabadidős tevékenységre, 15%-a hátrányos helyze-
tű diákok támogatására. Felajánlásukat a következő címre és adószámra kérjük átutalni: 
„Ács Fejlődéséért” Alapítvány: 19149385-1-11. Támogatásukat ezúton is köszönjük.

Csányi Józsefné kuratóriumi elnök

Fesztivál, vigasságok: az I. Magvető-fesztivál lesz a Magtár Galéria és Teaházban, 
május 21-22-én 9 órától. Június 11-13.: Ács Városi Vigasságok, Zichy-park.
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Nagy szomorúsággal tölt el az a lát-
vány, amely időről időre a szemem elé 
tárul városunkban. Bejárós diákként nap 
mint nap kénytelen vagyok az aluljárón 
végigsétálni. Télen, esténként azzal kel-
lett szembesülnöm, hogy a 6 darab lám-
pából csak egy világít, vagy egy sem, és 
így a sötétben botorkálva kell eljutnom a 
lépcsőig. 

Aztán egy tavaszi napon örömmel lát-
tam, hogy végre van világítás mindenhol, 
és a fényt bocsátó neonok még burát is 
kaptak. Na igen, de meddig? Hát, sajnos 
nem sokáig. Az egyik lámpa buráját össze-
törték, és szilánkok hevertek szanaszét a 
földön. Majd kis idő múltán már a neonok 
is eltűntek. Nem tudom, hogy kit, vagy ki-

ket zavarhatott az, hogy látunk valamit a 
sötétben. 

A másik eset, amely döbbenetes volt 
számomra, hogy egy idős hölgy kertjé-
ben landolt a fémből készült utcai sze-
metes. Gondolom, az elkövető nem fé-
nyes nappal hajította a kukát a kertbe, 
mert világosban nem érzi magát annyire 
kemény legénynek, mint amikor vaksötét 
van. Örülnék, ha szemtől szemben állnék 
vele, és akkor is ennyire belevaló srác 
lenne.

Van egy harmadik eset is, amely véle-
ményem szerint felháborodásra ad okot. A 
Jókai Mór Általános Iskola környékén elhe-
lyezett (2 darab) „Vigyázz, gyerekek!” fel-
iratú táblák is eltűntek. Majd ismét vissza-

kerültek, de a jelenlegi állás szerint megint 
csak egy van a helyén.

Nem tudom, hogy kik és miért csinálják 
ezt? Talán az unatkozó tizenévesek, vagy 
esetleg idősebbek, akiknek az vicces, 
hogy tönkreteszik más munkáját? Jobban 
tennék ezek az emberek, ha nem az utcán 
vezetnék le a felesleges energiáikat, hanem 
találnának magunknak más, értelmesebb, 
hasznos elfoglaltságot.

Azt pedig tudom, hogy hiába koptatom a 
sorokat, mivel akik ezeket tették, úgysem 
olvassák el ezt a cikket, vagy ha igen, ak-
kor az már nem jut el a tudatukig, hogy ne-
kik szól ez a pár sor, és fejezzék be végre a 
vandálkodást fiatal városunkban!

Barassó Anett

Unatkozó tizenévesek?

Amikor rajzpályázat kapcsán találko-
zott Vincze Attila, a Hartmann Hungary 
Kft. ügyvezető igazgatója az óvoda ve-
zetőjével, Vargáné Vasvári Klára óvoda-
vezetővel, szóba került, hogy az óvoda 
belül megszépült, az új szárny elkészült, 
de az udvaron még nagyon sok munka 
van. Akkor a Hartmann cég vezetője ígé-
retet tett, hogy eljönnek, ha megérkezik 
a jó idő, és rendbe teszik. Az ígéretét be 
is váltotta, és április 10-én megjelentek 
a „hartmanosok”. A cég dolgozói, élü-
kön Vincze Attilával és Tóth Árpád be-
ruházásvezetővel, de ott voltak a szülők 
is, sőt, a képviselő-testület egyik tagja, 
Rohonczi József is kivette részét a mun-
kából egész nap, április 10-én. Hozták a 
munkagépeket és a friss földet, amely-
nek szállításához hozzájárult Héregi Mik-
lós is.  Elkezdték tehát az udvar nagy-
szabású „felújítását”. 

Egész nap dolgoztak, majd április 27-
én is folytatódott a munka. Elültettek 140 
facsemetét, füvesítettek, elkészült a két 
homokozó, letettek nyolcvan négyzet-
méter gumitéglát. A kerítésen a rossz 
elemeket kicserélték, felújították, lefes-
tették. A Hartmann Hungary Kft. még a 
vendéglátásról is gondoskodott. Pogá-
csát, üdítőt hoztak, illetve a pogácsasü-
tésből kivette a részét a Süllős konyha 
is. Vargáné Vasvári Klára példaértékűnek 
nevezte ezt a segítségnyújtást. A mai 
nehéz gazdasági helyzetben úgy látszik, 
mégis vannak olyan cégek, amelyek időt, 
fáradtságot és a pénzt sem sajnálva se-
gítenek, ahol tudnak. Ebben a Hartmann 
Hungary Kft. példamutatóan elöljár, élen 
a vezetőjükkel, Vincze Attilával. Ebből is 
kitűnik, hogy felelősséget éreznek a vá-
rosért, hiszen a társaságuknál nagyon 
sok ácsi családapa, családanya és fiatal 
dolgozik. 

N. Lakics Zs. 

– Az idén tavasszal felajánlottuk, hogy 
mi, a Hartmann dolgozói társadalmi mun-
kában segítünk a földmunkákban, kerí-
tésfestésben, játékok áthelyezésében, 
biztonságosabbá tételében. 

Április 10-ére, egy szombati napra hir-
dettük meg a dolgozóink körében a tár-
sadalmi munkát. Több mint 50-en jöttek 
reggel 8 órára családtagjaikkal együtt, 
hogy földet hordjanak, lapátoljanak, virá-
gokat, tujákat ültessenek. 

A hölgyek zömmel a kerítést festették, 
az urak pedig talicskáztak, a gyermekek-
kel pedig az óvónők játszottak. 

Nem csak fizikai munkával, de a szüksé-
ges anyagok beszerzésével is támogatta a 
Hartmann az óvodát. 

Gumilapokat vásároltunk, melyeket az 
európai uniós előírásoknak megfelelően a 
mászókák, hinták alá kell helyezni ütés-
csillapításra, sok festéket vettünk a ke-
rítés állagának megóvására is, valamint 
bokrokat, cserjéket, fűmagot a parkosí-
táshoz. 

Nagyon sok munka volt, még úgy is, 
hogy az óvodások szülei, nagyszülei, va-
lamint az óvodai alkalmazottak is eljöttek 
segíteni. 

Sokan késő délután tudtak csak hazain-
dulni. Az akció azonban sikeres volt, egy 
biztonságosabb, szebb udvart mondhat 
magáénak a központi óvoda – mondták el 
a munkában részt vevő Hartman cég mun-
katársai.

Segítésnyújtásból jelesre vizsgázott 
a Hartmann Hungary Kft. 

Kerítést festettek, fákat ültettek, homokozót készítettek
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A Vasas SC természetbarát szakosztály 
tagjaiként kedves nyugdíjas hölgyek láto-
gattak Ácsra, azzal a határozott céllal, hogy 
egy mozgalmas túra keretében településünk 
múltjával ismerkedjenek, miközben az Ácsi 
erdő híres, szerénységében is kedves tavasz-
hírnökével, a sárga virágú téltemetővel is ran-
devúzzanak. Előzetes egyeztetések alapján 
Gerecsei Zsolt lelkész és szerény személyem 
vállalkoztunk e történelmi túra rögös útjának 
„elegyengetésére”. 

Délelőtt a vasútállomáson fogadtam a lelkes 
hölgykoszorút, köztük dr. Fabók Julianna tú-
ravezetőt. Utunk a Zichy-kastélyba vezetett, 
annak megújuló parkjában hamar feltűnt ven-
dégeinknek az „ácsi Napóleon futása kő”. 
Ennek kapcsán máris az 1809-es napóleoni 
háború helyi eseményei elevenedtek meg. A 
szerencsétlen kimenetelű győri csata után az 
osztrák–magyar csapatok Komárom megerő-
sített várába vonultak vissza. Az őket üldöző 
„európaverő” francia csapatok főhadiszál-
lásukat Ácson rendezték be. Június 16-án a 
portyázó-felderítő Batthyány Fülöp vezette 
vasi nemesi felkelők több oldalról, váratlanul 
betörtek az ellenség által megszállt települé-
sünkre. A kezdeti csetepatékból heves utcai 
harcok kerekedtek, a franciák meghátráltak, 
és csak a település határában rendezvén so-
raikat tértek vissza a faluba. A vasi nemesi 
felkelők által vívott győztes ütközetnek állít 
emléket a kastély falán 2009-ben elhelyezett 
emléktábla. E csata nemesi hőseiről Jókai 
Mór a Névtelen vár című regényében ad 
részletes, romantikát sem nélkülöző leírást.

A kastély múltjával kapcsolatban elhang-
zott, hogy a kastélyt Eszterházy Károly egri 
püspök a XVII. század végén kezdte építe-
ni és a későbbiekben került a Zichy-család 
tulajdonába. A természetbarát kis csapat 
megcsodálta a park másik nevezetességét, 
a több száz éves mocsári tölgyet. E ma-
tuzsálem „látványfa” méltósággal küzd az 
évszázadok viharaival, izgalommal várjuk 
későtavaszi ébredését.

A kastélyban berendezett Cukorgyári Mú-
zeum nagy érdeklődést váltott ki. A Patzen-
hofer Konrád által alapított cukorgyár 1�71 
óta állít elő cukorrépából cukrot, a 2002-ig 
működő gyár nagy szerepet játszott a tele-
pülés újkori történetében.

Utunk a szépfekvésű református temp-
lomba vezetett, ahol Gerecsei Zsolt lelkész 
fogadta a kérdéseikből kifogyhatatlan csa-
patot. A templomban rövid, de rendkívül tar-
talmas és érdekes részletekkel megtűzdelt 
ismertetőben volt részünk a templom múltjá-
ról, annak az 19�1-es feltárásokkal tisztázott 
árpádkori előzményéről. A lelkész előadása 
során kitért Komáromi Sülye István refor-
mátor tragikus életútjára. Az 1�25-ben szü-
letett, 1�5�–1�71 közt Győrben lelkészként 
tevékenykedőt Széchenyi György katoli-
kus püspök elűzte hivatalából, rövid mező-
őrsi bujkálás után lett lelkész Ácson. Közel 
két év után, 1�74-ben több lelkésztársával 
egyetemben megidézték a pozsonyi tör-
vényszékre, rendkívül megalázó és ember-
telen börtönt szenvedett Lipótvárban, majd 

innen került rendkívül viszontagságos úton 
– eladván őt gályarabnak – Nápolyba. Az 
Erdélyi Fejedelemség hathatós fellépésére 
megmozdultak Európa református orszá-
gai. Ennek hatására szabadult, a holland de 
Ruyter admirális hajóágyúi hozták meg szá-
mára a szabadulást. Közel két évet Zürich-
ben töltött, majd hazatérve újra lelkész lett 
Ácson, majd Neszmélyen is. Az ácsi gyü-
lekezet 197�-ban emlékharang öntetésével 
emlékezett meg hős lelkészéről. A szabadító 
admirális leszármazottja által – a gályarabsá-
got szenvedettek által szolgált gyülekezetek-
nek – a szabadulás 325. évfordulójára adott 
emléklap az ácsi gyülekezet féltett kincse.

Sétánk következő állomása Koroknoki 
Dániel sírja volt. A szabadságharc kisdo-
bosa ifjú életét áldozta hazájának. Az ifjú a 
távoli Zemplén megyei Mádon született, az 
Ács környéki csaták során súlyosan megbe-
tegedőt az őt ápoló ácsi gondos kezek sem 
tudták kiragadni a halál torkából, meghalt 15 
évesen 1849 májusában.

Történelmi sétánk a település központjá-
ban, a Kegyeleti Emlékparkban a Kossuth 
szoborhoz ért. A szobor felállításának kez-
deményezője a megyei díjazott Kossuth La-
jos Asztaltársaság volt, ötéves erőfeszítés 
eredményeként, támogatásokból és közada-
kozásból állhat Nagy Benedek móri szob-
rász alkotása településünk központi terén.

A nagy múlttal rendelkező, több évtizedes 
hallgatásra kényszerült, 5 éve újra megalapí-
tott civil szervezet életének fontos mérföld-
köve volt e szobor felavatása. Kossuth La-
jos már 1892 óta településünk díszpolgára. 
A legendás kalapját lendületesen megemelő 
szobor mellett kapott helyet a Batthyány 
Lajos és az ARADI 13-AK emlékköve, amely 
2009. október 6-a óta e tér kegyeletteljes 
dísze. A kő felállításának apropóját az adta, 
hogy a komáromi vár átadásának tárgyalása-
iba bekapcsolódó Haynau, az osztrák–orosz 
hadak főparancsnoka itt, Ácson írta alá a már 
lemondott magyar miniszter és a dicsőséges 
tábornokok kivégzési dokumentumait 1�49. 
október �-án.

Az időutazás a nemrégiben rendbetett zsi-
dótemetőben folytatódott. Az „élők házába” 
szép szelídgesztenye fasoron keresztül jutot-
tunk be. Az ácsi zsidóság története a XVIII. 
századra vezethető vissza, a XVIII. század 
végére Ácsot a zsidóság „egyik fő fészké-
nek” nevezik. Az ide települő zsidók német 
területről, Lengyelországból, de főleg Morva-
országból érkeztek. A főleg kereskedelemből 
élő izraeliták e kedvező helyen – a Bécset és 
Budát összekötő út mentén – a településről 
a virágzó Győrt és Komáromot könnyűszerrel 
elérhették. E két helyen a zsidóság letelepe-
dése nem volt minden időben engedélyezett. 
Hitközségük a XIX. század elején alakult 
meg, 1�2�-ban az itt élő 213 főnek már volt 
zsinagógája, a község jelentős épületeként 
számon tartott épület leégett, de 1�50-ben új 
épült helyette. Felekezeti iskolájuk 1921-ben 
megszűnt, és a húszas évek végén Ács önál-
ló anyahitközséggé alakult, hozzá tartozva a 
megyéből Nagyigmánd, Kisigmánd, Tárkány, 

Csép és Bana zsidó közösségei is. A temető 
egyidős az ácsi zsidóság történetével, iga-
zolásként még ma is áll 17�9-ből való, egy 
tömbből kifaragott, térdmagasságú sírkő. A 
Concó és Székes patakok találkozásánál lévő 
réten fekvő, többholdas temető méretéből 
levezethető, hogy a terület megvásárlásakor 
több száz éves letelepedésben gondolkod-
tak. A sírok két nagy csoportra oszlanak, az 
ősi rész 77, míg az új, nyugati rész 2� sírból 
áll. Az új részen találtuk meg Lengyel Vilmos 
sírját, aki a huszadik század elején Ács állo-
másfőnöke volt. A második világégés végén a 
fazsindelyes ravatalozó megsérült, 19�0-ban 
véglegesen lebontották. Az utolsó temetkezés 
1971-ben volt. Kis csapatunk meggyőződhe-
tett a sírkövek igényes munkáiról. Az ősi sír-
kövek héber feliratúak, később jelentek meg 
a magyar nyelvű feliratok és a tradicionális jel-
képek. Megható magyar nyelvű sírverseket is 
találtunk. Az ácsi zsidóság sem kerülte el a II. 
világháborúban felerősödő zsidóüldözéseket, 
a település határában húzódott az úgyneve-
zett „halálút”, mely a magyarországi zsidók 
ezreit vezette a halálba, a haláltáborok gáz-
kamráiba. Az embertelen menetet nem bírók 
közül sokan kerültek az ácsi zsidó temetőbe, 
végső nyughelyük jelöletlen tömegsír. A de-
portálásokra emlékeztet bennünket a vasútál-
lomás területén elhelyezett emlékkő is.

Továbbhaladva, a Hétvezér út elején az 
1�9�-os millenniumi ünnepségek során te-
lepített tölgyfacsoport adott alkalmat egy 
rövid pihenőre. A hét vezért jelképező fák 
közül mára már csak négy famatuzsálem áll, 
remélhetőleg mód és szándék is lesz a hi-
ányzók pótlására.

A síneken átkelve magunk mögött hagy-
tuk a település házait, pár kilométer megté-
telével, a csárdát elhagyva, közvetlen az út 
mentén magasodó fák közt megtaláltuk a 
téltemető sárgálló foltjait. E szerény sárga 
virág harca a tél ellen sokszor tűnt remény-
telennek, de minden évben, így tavasz táján 
a kis virágok megfutamítják a telet, átadva a 
terepet a természetet megújító tavasznak.

Az 1�49. április 2�-ai, a július 2-ai és 11-ei 
és az augusztus 2-ai dicsőséges harcainak 
emlékét őrzi az ácsi erdőben álló emlékosz-
lop, jelezvén, hogy e területen vívta szabad-
ságharcunk legvéresebb és egyben legdi-
csőségesebb csatáit a Komárom várát védő 
magyar honvédsereg az osztrák és orosz 
seregek ellen. Eredetileg ezen oszlop a hő-
sök nyughelyéül szolgáló honvéd tömegsírok 
felett volt a vasút túloldalán, csak a közleke-
dési út nyomvonalának megváltoztatása után 
került jelenlegi helyére, az erre átutazóknak 
hirdetve az itt, hazájukért életüket feláldozó, 
közel négyezer névtelen hős dicsőségét.

A több mint tíz kilométeresre sikeredett 
túra után jólesett megpihenni és élvezni az 
Erdő csárda nyújtotta szíves vendéglátást. 

A túrázó nyugdíjasokban példamutatóan 
fegyelmezett, lelkes, minden után érdeklődő 
és mélységes honszerető embereket ismer-
tem meg, bennük Ács mozgalmas múltját 
tisztelő barátokra leltem.

Novák Géza 

Túrabakancsban Ács múltjának titokzatos ösvényein
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Ácsi Kinizsi SC – Lábatlan �-� (1-1)

A 20. percben a Lábatlan csapata sza-
badrúgást követően vezetéshez jutott, 0-1. 
A 43. percben az ellenfél kapuja előtt pat-
togott a labda, és a jókor érkező Kóródi a 
hálóba gurított, 1-1. A második félidő 47. 
percében ügyes támadást vezetett a Ki-
nizsi, amelynek végén Kóródi pontos lab-
dáját Mészáros a kapuba helyezte, 2-1. 
A 69. percben sorozatos hazai támadást 
követően az ellenfél váratlanul kiegyenlí-
tett, 2-2.  Két perc múlva ismét megszere-
zete a vezetést a Kinizsi, a második gólját 
lövő Mészáros révén, �-2. A 79. percben 
váratlanul egyenlített a Lábatlan, a kapus 
bizonytalanságát kihasználva, �-�. A 85. 
percben kakaskodásért Kisst kiállította a 
játékvezető, a lábatlani játékost csak sárga 
lappal büntette.

Karvaj Imre: – Sajnos a három lőtt gól is 
kevés volt a győzelemhez. Jók: Mészáros, 
Bakura. Ifi: Ács – Lábatlan 4-0. Gól: Kele-
men 2, Lakatos 2

Banai KSK – Ácsi Kinizsi SC 2-� (1-1)

A sáros, mélytalajú pályán küzdelmes 
játék folyt. A 22. percben Mészáros ritkán 
látható nagy gólt szerzett, 0-1. Növelhette 
volna előnyét a Kinizsi, ehelyett a banaiak 
egy szerencsés góllal egyenlítettek, 1-1. A 
második félidő is csak sárdagasztást ho-
zott. A banaiak a 60. percben hárommé-
teres lesgólt szereztek, 2-1. A 70. percben 

Bakura egyenlített, 2-2. Egyre több helyze-
tet dolgozott ki a Kinizsi, és a 80. percben 
Kóródi átadását Török biztosan értékesítet-
te, 2-�. 

Karvaj Imre: – Gratulálok a fiúknak, ezen 
a sáros talajon, küzdelmes mérkőzésen úgy 
érzem, megérdemelten nyertünk. Jók: az 
egész csapat. Ifi: Bana – Ács 0-16. Gól: 
Kelemen 5, Lakatos 4, Domján 2, Brúzsa 2, 
Kovarek, Szabó, Ódor

Ácsi Kinizsi SC – Tokod SE �-� (2-1)

A mérkőzés 10. és 13. percében a kapufa 
mentette meg a Kinizsit a góltól. A 22. perc-
ben az ellenfél kapusa lábbal tisztázott, a 
kirúgott labdát Török Bakurához játszot-
ta, aki a hosszú sarokba juttatta a labdát,  
1-0. Három percig örülhettek a vezetésnek, 
amikor az ellenfél – kihasználva a védők 
hibáját – kiegyenlített, 1-1. A 40. percben 
Lami ismét vezetéshez juttatta a hazai gár-
dát, 2-1. Az 51. percben némi játékvezetői 
segédlettel egyenlített a Tokod, 2-2. A 60. 
percben Lami második sárga lapja után a 
kiállítás sorsára jutott. A 65. percben ismét 
vezetést szerzett Ács, Török ügyes meg-
mozdulásával, �-2. A 70. percben Török 
megkapta a második sárga lapját, ezért a 
kiállítás sorsára jutott, így kettős ember-
hátrányba került a Kinizsi. A 94. percben 
az ácsi védők a beadásnál lemaradtak, az 
ellenfél ezt kihasználva �-�-ra egyenlített. 

Karvaj Imre: – Hatalmas küzdelmet és jó 
játékot nyújtottak a fiúk, győzelmet érde-

meltünk volna. Jók: az egész csapat, ill. 
Bakura, a mezőny legjobbja. Ifi: Ács – To-
kod 7-0. Gól: Papp 3, Lakatos 3, Kelemen

Tardos FC – Ácsi Kinizsi SC �-2 (1-0)

Kölcsönös erőfelmérést követően a 13. 
percben vitatható 11-eshez jutott a Tar-
dos, amelyet sikerült gólra váltani, 1-0. A 
hazai csapat a félidő nagy részében enyhe 
mezőnyfölényben játszott. A második fél-
idő 48. percében újabb gólt kapott a ven-
dégcsapat. A védőiket átjátszva kilőtték a 
hosszú alsó sarkot, 2-0. Az 53. percben 
lehetőség adódott az ácsi csapat előtt 
is, de Kóródi lövés helyett lepasszolta a 
labdát. Az 58. percben a 16-oson belül a 
játékvezető szabálytalannak minősítette 
a vendégek szerelését. A megítélt 11-est 
biztosan értékesítette a hazai csapat, �-0. 
A 67. percben a csereként beállt Németh 
nagyszerű labdát adott Mészárosnak, aki 
védhetetlenül kilőtte a hosszú bal felső 
sarkot, 1-�. A 73. percben újabb gólt ért 
el a Kinizsi, amikor Mészáros a kaputól 
kissé távoli lövésre szánta el magát, és a 
jól eltalált lövés a hosszú felső sarokban 
kötött ki, 2-�. 

Karvaj Imre: – A bajnokesélyesnek mél-
tó ellenfelei voltunk. Kár, hogy két 11-est 
ítéltek ellenünk. Gratulálok a fiúknak a küz-
déshez. Jók: Kovarek, Rusznyák, Mészá-
ros. Ifi: Tardos – Ács 2-5, Gól: Lakatos 4, 
Kelemen 1.

Hoczek József 

Labdarúgás

Egy győzelem, két döntetlen, egy vereség

Az NB II-es férfi kézilabdacsapatunk leg-
utóbb Veszprémben játszott április 25-én. 
A mérkőzést 7-12-es félidő után 21-20-ra 
nyerte a hazai csapat. Az utolsó másod-
percben szerzett góllal nyert a Veszprémi 
Egyetem. Mindkét csapat teljes erőbedo-
bással készült, hiszen a tabella 2., illetve 
3. helyén álló csapatokról van szó, tehát 
a bajnokság végső sorrendjét befolyásolja 
az eredmény.

Jelenleg a 19. forduló után a tabella első 
három helyén álló csapatok:

Komáromi AC  28 pont, Ácsi Kinizsi SC 
21 pont, Veszprémi Egyetem 21 pont.

A veszprémiek 1 mérkőzéssel keveseb-

bet játszottak. Az Ácsi Kinizsinek még 2 
mérkőzése van, május 14-én (pénteken) 18 
óra 30 perckor Komárom csapatával ját-
szanak az ácsiak. A bajnokság utolsó mér-
kőzése május 22-én 18 órakor Ácsi Kinizsi 
SC – Tapolca VSE.

Bízunk benne, hogy dobogósok lehetünk 
ismét.

Férfi ifjúsági csapatunk az őszi jó sze-
replés után visszaesett. Az ősszel nyert a 
csapat a SZESE, a Pápa, a Nagykanizsa 
ellen, tavasszal viszont mindhárom mér-
kőzés vereséggel végződött az ácsiak 
számára. Legutóbbi mérkőzésük: Veszp-
rémi Egyetem – Ácsi Kinizsi SC 10-10-es 

félidő után 23-20-ra végződött. Jelenleg 
a tabella 4. helyén állnak 19 ponttal. Az 
ificsapatnak is két mérkőzése van hátra. 
Komárom – Ácsi Kinizsi május 15., szom-
bat 14 óra, illetve Ácsi Kinizsi – Tapolca 
május 22. 16 óra.

Női csapatunk április 30-án játszotta a 
bajnokság alapszakaszának utolsó mérkő-
zését Lábatlanon. Az eddig játszott 12 mér-
kőzésből 4 alkalommal nyertek a lányok, 
jelenleg az 5. helyen állnak 8 ponttal.

A megyei bajnokság május 15-én folyta-
tódik. Négy alkalommal lesz rájátszás, az 
első hazai: május 22.

Tóth Győzőné

Kézilabda

Még két forduló a bajnokság végéig

Megyei siker a Gárdonyiban
A tatabányai Váci Mihály Általános Iskola áprilisban megyei helyesírási versenyt ren-

dezett 3-4. osztályos tanulók részére. A versenyen 25 általános iskola 80 diákja mérte 
össze tudását. Megyei első helyezést ért el Kovács Balázs (4. a), az ácsi Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és Szakiskola diákja. Osztálytársa, Péntek József a rangos mezőny 5. 
helyezettje lett. Nehéz, a biztos tudásra épülő, kreatív feladatok voltak. A tanulók ezzel a 
szép eredménnyel öregbítették iskolánk hírnevét. Szívből gratulálunk nekik és a felkészítő 
nevelőnek, Horváthné Borvendég Teréznek. Nem kis feladat az iskolai munka mellett még 
versenyekre is felkészíteni a gyerekeket. Varga Sándorné
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2008-ban alakult az ácsi Kinizsi SC 
Motor Racing Team, amely összefogta e 
sportágat szerető fiatalokat. Már ebben az 
évben rajthoz állt Horváth Gergő, a moto-
cross szerelmese, aki a középmezőnyben 
végzett Suzuki RM-Z250 cm3 motorjával.

A nagy sikert a 2009-es év hozta meg 
számára. Elnyerte az országos bajnoki 
címet E1 kategóriában, a harmadosztály-
ban. Az ünnepélyes díjkiosztás az idén 
januárban történt Budapesten, ahol a Ma-
gyar Motorsport enduro szakágvezető-
je adta át a kupát. A 2010-es évben már 
több felnőtt versenyen is részt vett, pedig 
még csak 18 éves a sportoló. Az idei leg-
jobb eredménye másodosztályban 5. hely, 
amit Sóskúton ért el KTM SXF 300 cm3-es 
gépével. XC Cross Country 5 órás páros 
versenyen édesapjával, Horváth Jánossal, 
aki a szakosztály vezetője, országos 3. he-
lyen végeztek. Gergő kitűzte a célt maga 
elé, két év múlva a profik között szeretne 
lenni. Bátorsága, ügyessége, akaratereje 
meg is van hozzá. Szülei mindenben – fél-
tőn – támogatják. Legközelebbi megmé-
rettetése április 17-én lesz az Északi-kö-
zéphegységben lévő Béren, ahol Európa 
Kupa Versenyt rendeznek. Sportszerű, 
eredményes versenyt kívánunk az ígére-
tes fiatalnak!

Eredmények: Endurocross: Sóskút, 
március 14.: III. oszt. E1 kategória: 3. 
Somhegyi Antal, 5. Paksi Ádám, 12. Akács 
Norbert, 22. Gasztonyi Martin, 29. Galba 
Roland. III. osztály E2 kategória: 2. Paksi 
Egon. IFI kategória: 1. Galba Roland, 9. 
Galba Gergő. II. osztály E2 kategória: 5. 
Horváth Gergő. Old Boy: 5. Horváth Já-
nos.

Tokod, március 27.: III. osztály E1 kate-
gória: 4. Paksi Ádám, 10. Somhegyi Antal, 
16. Akács Norbert, 22. Galba Roland, 23. 
Gasztonyi Martin. IFI kategória: 1 Galba 
Roland, 2. Galba Gergő. E2 kategória: 2. 
Paksi Egon. II. osztály E2 kategória: 5. 
Horváth Gergő. Old boy: 4. Horváth Já-
nos. Tokod XC 5 órás páros futam márci-
us 28.: Tömegsport: 1. Paksi Ádám-Paksi 
Egon, 2. Galba Roland-Gasztonyi Martin. 

Bér, Endurocross április 17.: III. osztály 
E1 kategória: 6. Paksi Ádám, 12. Galba 
Roland, 13. Somhegyi Antal, 14. Akács 
Norbert, 15. Gasztonyi Martin. III. osztály 
E2 kategória: 4. Paksi Egon. IFI futam: 1. 
Galba Roland, 10. Galba Gergő. Old Boy: 
2. Horváth János. Horváth Gergő technikai 
hiba miatt feladni kényszerült a versenyt.

Bér, XC 5 órás páros verseny: Tömeg-
sport: 2. Galba Roland-Gasztonyi Martin, 
3. Paksi Ádám-Varga Csanád. II. osztály: 3. 
Horváth János-Horváth Gergő

Motocross 1. futam Kőszárhegy: MX2 II. 
osztály: 1. Henzer Péter.

Varga Sándorné

Az ácsi motocross ígéretes tehetsége

Felvételünk a tavalyi ácsi versenyen készült

A sportlövők diákolimpiájának történetében első alkalommal ren-
dezték vidéken ezt a rangos eseményt. Ács adott otthont ugyanis 

ennek a lövészversenynek, ahol a rendezők a legeredményesebb 
hazai utánpótlásnevelő egyesület, a Komáromi VSE lövészszak-
osztályának tagjai voltak, köztük ácsi fiatalok is. 

A versenyszervező Kisvárdai István jó partnert talált  Lakatos Béla, 
a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatójának személyében, aki 
minden segítséget megadott, hogy Ács városa jó házigazdája le-
gyen a színvonalas, országos rendezvénynek. A sportcsarnokban 
felállított mobil légfegyveres lőtéren a közel ötven lőállásban több 
mint kétszáz ifjú tehetség hajtotta végre lőgyakorlatát nyílt irány-
zékú légpuskával, légpisztollyal. Az ország minden tájáról érkeztek 
általános és középiskolás fiú és lány versenyzők. Az egyéni indulók 
közül megyénket képviselő ácsi Nagy Sándor bajnoki címet szer-
zett, aki tehetségét már korábban is megcsillogtatta. A nyílt irány-
zékú légpuskával húsz lövésből az ifjú bajnok 182 köregységet ért 
el, öt körrel megelőzve ezzel a második helyezettet. 

A hazai sikereken túl a színvonalas rendezvénynek, a nagyszerű 
körülményeknek köszönhetően elviszik az országba Ács jó hírét. 
Az ünnepélyes eredményhirdetésen az érmeket, kupákat a Ko-
máromi Városi Sport Egyesület elnöke, Beigelbeck Attila adta át, 
amely egyesület sportlövő szakosztálya az ország legeredménye-
sebbje.  H. P. 

Asztalitenisz
Ácsi siker született 
az utánpótlás 
csapatbajnokságon

Befejeződött a négyfordulós utánpót-
lás-bajnokság, amelyet április végén Ta-
tabányán rendeztek. 

A tizenkét csapat nagyon izgalmas 
meccseket játszott, és többen is azonos 
számú győzelmet arattak. Közöttük az 
egymás elleni eredmény döntött. 

A bajnoki címért nagyon nagy csata 
folyt az Ács I. és a Tatabányai ASE I. 
csapata között. Végül idegfeszítő, nagy 
csatában az ácsiak nyertek. A végső 
csapatgyőzelmet Ulrich Gábor–Barassó 
Máté érték el. A Barassó–Ulrich kettős 
végig kiválóan pinpongozott, veretlenül 
nyerték a bajnokságot. 

A megyei utánpótlás csapatbajnokság 
végeredménye: 1. Ács I. (Ulrich Gábor, 
Barassó Máté, 22 győzelem, 0 vereség), 
2. Tatabányai ASE I. (Nagy Dániel, Sa-
láta Viktor, 20 győzelem, 2 vereség), 3. 
Tatabányai ASE  II. (Dankó Bálint, Heizer 
Dániel, 18 győzelem, 4 vereség).

Lövészet

Ács adott otthont az országos versenynek
Nagy Sándor diákolimpiai bajnok 

Nagy Sándor diákolimpiai bajnok. A díjazottak mellett Beigel-
beck Attila, a KVSE elnöke

III. Czupy Imre 
sakkemlékverseny

Ácson, a Bartók Béla Művelődési 
Ház és Könyvtárban rendezi meg a 
Kinizsi sakk szakosztály a III. Czu-
py Imre sakk emlékversenyt május 
22-én. 
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12 db vásárlása esetén

124 Ft
/db

1 db vásárlásaesetén

129Ft
/db

LecsóLecsóLecsókolbászkolbászkolbászkolbászkolbász
1 kg császárszalonnacsászárszalonnacsászárszalonna

darabolt, vcs.darabolt, vcs.
1 kg
darabolt, vcs.
1 kg
darabolt, vcs.

UHT tejUHT tejUHT tejUHT tej
Mlék
UHT tej
Mlék
UHT tej

o, M
UHT tej

o, M
UHT tej
Mléko, MMlék
UHT tej
Mlék
UHT tej

o, M
UHT tej
Mlék
UHT tej

ad
UHT tej

ad
UHT tej

eta
UHT tej

eta
UHT tej

1 l

YplonYplonYplon
hypokloritos 
Yplon
hypokloritos 
Yplon
tisztítószer
hypokloritos 
tisztítószer
hypokloritos 

citrom, óceán, 
1 l

Szendvics Szendvics Szendvics 
sonkasonkasonka
1 kg1 kg

32 tekercses Kamilla plus32 tekercses Kamilla plus32 tekercses Kamilla plus32 tekercses Kamilla plus32 tekercses Kamilla plus32 tekercses Kamilla plus32 tekercses Kamilla plus
toalettpapírtoalettpapírtoalettpapír
222

Setés combSetés comb
1 kg

egalizáltegalizáltegalizált
4400 g
3247,50 Ft/kg3247,50 Ft/kg3247,50 Ft/kg3247,50 Ft/kg

ricotta túrótúró
1 kg

Csirkecomb farrésszelCsirkecomb farrésszelCsirkecomb farrésszel
1 kg1 kgSetés Setés Setés karajkarajkaraj

csontos
1 kg

Mosoni ParasztkMosoni ParasztkMosoni ParasztkenyérMosoni ParasztkenyérMosoni Parasztk
1 kg

899,-kg

399,- 279,-

199,- 399,-kg

999,-kg 449,-kg

899,-kg 1499,-kg

1099,-cs

1299,-db

Setés comb
KKométa téliszalámiométa téliszalámiométa téliszalámiKométa téliszalámiK
egalizáltegalizáltegalizáltegalizáltCsirkecomb farrésszelCsirkecomb farrésszelCsirkecomb farrésszelCsirkecomb farrésszelCsirkecomb farrésszel KKométa téliszalámiométa téliszalámiométa téliszalámiKométa téliszalámiK
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az ÁCSi DeliKÁT CSemege
üZleTBeN!

Sertés comb

....egy kis visszaemlékezés azokra a szép 
időkre, amikor az Ácsi Kinizsi SC labdarú-
gócsapata – megnyerve a 2003/2004-es 
megyei bajnokságot – felkerült az NB III-ba, 
egy igen jó képességű játékosállománnyal, 
ahol aztán két évet játszott. Hannich Pé-
ter edzővel szép sikereket értek el, és ezt 
nagyon jó feleleveníteni. Immár harmadik 
alkalommal jött össze az egykori siker-
csapat egy része a Napsugár Pizzériába. 
Első alkalommal éppen imádott edzőjük, 
Hannich kérésére jöttek újra össze, és ak-
kor meg igér ték egymásnak, hogy minden 
évben egyszer találkoznak, és felelevenítik 
fénykoruk fontosabb pillanatait. Most áp-
rilisban ismét találkoztak és még most is 
sajnálattal gondolnak arra, hogy nem sike-
rült pénzhiány miatt az NB III-ban marad-
ni, hiába végeztek akkor a hatodik helyen 
– három ponttal lemaradva – a harmadik 
helytől. A jó sztorizásból azonban így sem 
volt hiány. Egy kicsit nosztalgiáztak és ter-
mészetesen mára csak a szépre emlékez-
nek a találkozón, hiszen az idő mindent 
megszépít. Hannich Péter sajnos nem tu-
dott eljönni, mivel éppen ebben az időben 
a Duna-Takarék ETO csapatával footsal-
magyar kupadöntőn vett részt.  N. L. Zs. 

Labdarúgás

Újra összejött a nagy csapat

A képen a jelenlévők: Álló sor: Musitz Balázs, Németh Gyula utánpótlás szakág-
vezető, Csuka László szakosztályvezető, Füzi Géza edző, Horváth Dénes edző, 
Kozenkow Tamás, Kovács Károly, ifj. Ifcsics László, ifj. Hannich Péter, Vörös 
Róbert, Csere Rudolf technikai vezető, Palakovics Sándor. Ülő sor: Szabó Sándor 
pályagondnok, Tőcsér Gyula, Margl Attila, Purgel Zoltán, Csáki Csaba  
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