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A legnagyobb horderejű esemény Ácson az elmúlt időszak-
ban a Concó-patak áradása volt, amely katasztrófahelyzetet 
teremtett a településen. 

Csöbönyei Imre: 
„Mindenkinek köszönetet mondok”

Tartottak az utómunkálatok, mérték fel a károkat, amikor Csöbö-
nyei Imrével beszéltem – ebben az esetben mint a katasztrófavé-
delmi bizottság elnöke –, és az árvízzel kapcsolatban összefoglal-
ta mindazt, ami azokban a kritikus napokban történt. – A rendkívül 
csapadékos májusi időjárás nyomán a talajvíz szintje megemelke-
dett, és ebből adódóan a Concó- és a Székes-patakon is árvíz je-
lentkezett. A két patak teljes vízgyűjtő területén a csapadék meny-
nyisége meghaladta a 100 mm-t, így május 15-én árhullám vonult 
le, amely 17-18-án tetőzött. A víz kilépett a patak medréből, és a 
Komáromi útnál lévő két közúti híd közti területet veszélyeztette, 
valamint a Malom-tó partján lévő házakat. A vízszint elérte a Zúgó 
utcát is, és az utat is elöntötte. Május 17-én – valószínűleg  az ácsi 
halastó gátszakadása miatt – hirtelen megnőtt a patak szintje, és 
elöntötte a két híd közötti területet. 

Sürgős védekezésre volt szükség az éjszaka folyamán. A tűz-
oltóság, a polgárőrség és az ott lakók helytállása igyekezett a 
helyzeten javítani – mondta Csöbönyei Imre, majd külön kiemelte, 
hogy a víz szintje olyan gyorsan emelkedett, hogy a házak kertjeit, 
sőt a pincéket is elöntötte a víz. A Komáromi utcában lakó Markó 
Lénárdékhoz betört a víz, és ők a rokonoknál találtak menedéket. 

A védekezés 18-án egész nap folyt, és mintegy 16 ezer homok-
zsák került kiszállításra, amelyből a felmérések alapján mintegy 
12-13 ezer felhasználásra is került. Szerencsére a homokot az ön-
kormányzat udvarában felhalmozott anyagból sikerült biztosítani. 
– Nagy erőkkel védekeztek az emberek, önként jöttek védekezni 
és felajánlották eszközeiket: rakodógépet, traktort stb. A cégek 
is önzetlenül segítettek: a Hartmann Hungary Kft., a Forduló Kft., 
az Agrórum Kft., a Büki Kft., kérés nélkül igyekeztek elhárítani a 
veszélyt. Mindenkinek köszönetet mondok, akik részt vettek a 
védekezésben. Külön köszönet jár Csányi Józsefné alpolgármes-
ternek, aki az első perctől kezdve higgadtan és jó szervezőkész-
séggel nagy segítséget nyújtott, illetve Kosztolányi István tűzol-
tóparancsnoknak és hét fős csapatának, a polgárőröknek Szűcs 
Attila vezetésével, a kisebbségi önkormányzatnak, a mezőőrök-

nek, a Magyar Gárdának, de önzetlenül segített a Bálint cukrász-
da és étterem, Papp Antal, a Németh cukrászda, a Vida pékség 
és a Napsugár pizzéria. Összegzésként azt lehet elmondani, hogy 
veszély esetén a lakosság és az itt működő gazdasági egységek 
kérés nélkül összefognak és végzik munkájukat. 

Arra a kérdésre, hogy milyen segítséget kapnak a károsultak, 
a katasztrófavédelmi bizottság vezetője a következő tájékozta-
tást adta: – A katasztrófahelyzetet jelentettük az illetékeseknek. 
10 millió forint kárigényt jelentettünk be a védekezés megkez-
désétől számított öt napon belül az Önkormányzati Miniszté-
riumhoz, és a megadott formanyomtatványon bejelentettük vis 
 maior-igényünket. Emellett az önkormányzat is mindent megtett 
a károk enyhítésére, és a lehetőségekhez mérten segélyt és se-
gítséget nyújt pénzben, illetve tisztító- és fertőtlenítőszerekben 
is. Az árvíz mellett a csapadékos időjárás miatt két családi ház 
is összedőlt, amelyek lakóit az önkormányzat szükség lakhe-
lyeken helyezte el, és a későbbiek folyamán keresik a végleges 
megoldást. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Amikor a víz az Úr!...
Katasztrófahelyzetet teremtett az áradás a városban

Köszönetnyilvánítás az önfeláldozó segítségért
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a segítőkész embereknek 

az árvízi megelőzésnél végzett önfeláldozó segítségért. Az ön-
kormányzat vezetőségének, jegyzőjének és dolgozóinak, a vál-
lalkozóknak, akik szendvicsekkel, teával, kávéval, pogácsával, 
ásványvízzel és mindennel, ami a módjukban állt, segítettek. 

Külön köszönet a Hartmann Hungary Kft. vezetőségének és 
dolgozóinak, a tűzoltóság minden dolgozójának, a polgárőrség 
tagjainak, Papp Antalnak a segítségért. A vállalkozóknak, akik 
a gépeket szolgáltatták a homokszállításhoz, és mindent meg-
tettek a gyors segítség érdekében. Minden ácsi embernek, aki 
együttérzett a károsultakkal.

A Komáromi utca két hídközének minden lakója nevében:  
Mészáros Jánosné

Fotók: Nyéki János
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Ács Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a soron következő ülését 2010. 
május 27-én tartotta, ahol az alábbiakról 
tárgyalt:

Az ivóvízellátási, szennyvíz-elvezetési és 
szippantott szennyvíz-elhelyezési szolgálta-
tás díjainak megállapításáról szóló 34/2002. 
XII. 12. sz. kt. rendelet módosítása

Ács város képviselő-testülete a Vizák Kft. 
taggyűlése által javasolt, Ács város közigaz-
gatási területén fizetendő vízterhelési díj 
mértékének 2010. 07. 01-től 23 Ft/m3-ről 13 
Ft/ m3-re való csökkentéséről döntött.

A református templom támfalának 
statikai problémája

A több hónapig tartó műszeres vizsgálat 
során megállapítást nyert, hogy a reformá-
tus templom melletti, Árpád utcánál lévő 
támfal mozog és a templomdomb állapotát 
veszélyezteti. A helyzet súlyosságára való 
tekintettel a képviselő-testület az Archidee 
Tervezőiroda Kft.-vel a templomdomb ál-
lapotára vonatkozó statikai beavatkozási 
terv megrendelését bruttó 450.000 Ft ér-
tékben elfogadta.

A rendkívüli események okozta károk 
enyhítésére szolgáló támogatásról szó-
ló helyi rendelet megalkotása

A képviselő-testület Vis Maior Alapot 
hoz létre 1.000 E Ft összeggel, az előre 

nem látható természeti vagy más károkból 
adódó esetek többletkiadásainak részbe-
ni támogatására. A kárt szenvedett, Ács 
város közigazgatási területén lakással és 
lakóhellyel rendelkezőkre terjed ki, ameny-
nyiben az általuk lakott lakásban vis maior 
(tűz, vihar, jégeső, gázszivárgás, árvíz stb.) 
miatt anyagi kár keletkezett. A támogatási 
kérelmet a polgármesteri hivatal igazgatási 
osztályán lehet benyújtani a kár keletkezé-
sét követő 15 munkanapon belül.

Az Ács és Környéke Horgászegyesü-
let támogatási kérelme

A képviselő-testület az Ács és Környéke 
Horgászegyesület támogatási kérelmét el-
fogadta, az árvíz miatt megsérült gátsza-
kaszok és a vízpótláshoz szükséges sur-
ranógát javításához, illetve újraépítéséhez 
szükséges 300.000,- Ft összeggel támo-
gatta.

A tűzoltósági épület beázásának meg-
szüntetése

A tűzoltóság beszámolója kapcsán felme-
rültek az épület állapotára vonatkozó gondok, 
elsősorban a beázási problémák. A legutóbbi 
esőzések még tovább rontották a már eddig 
is igen rossz állapotban lévő tető és födém 
szerkezetét. A képviselő-testület támogatja 
a Tető-Fok Kft.-vel az adott ajánlat szerint, 
bruttó 981.313,- Ft értékben a tetőszigetelési 

munkára vonatkozó szerződés megkötését, 
valamint bruttó 300.000,- Ft keretösszegig a 
tűzoltósági épület beázási károk kőműves ja-
vítási munkáinak elvégzését a lehető legked-
vezőbb árajánlat figyelembevételével. 

Ács város I. sz. fogorvosi körzetében 
2010. június 1. napjától dr. Bella Péter látja 
el a helyettesítéssel történő fogorvosi fel-
adatokat.

A képviselő-testület zárt ülésen pedagó-
giai díj adományozásáról és megüresedett 
önkormányzati bérlakásokra bérlő kijelölé-
sekről döntött.

Dr. Malomsoki István jegyző

ÖNKORMÁNYZATI  HÍRADÓ

A 2009. évi költségvetés összeállításá-
nál döntő szempont volt, hogy megfelelő 
szinten kell működtetni intézményeinket, 
emellett a szükséges karbantartási, beru-
házási munkálatokra is pénzeszközöket 
kell juttatni, hisz az időközben felmerülő ja-
vítási munkálatokat az állagromlás miatt el 
kell végezni. Ugyanakkor figyelembe kellett 
venni a gazdasági válság hatását, amely a 
településünkön működő cégek tevékeny-
ségét is érinteni fogja.

A fentiek figyelembevételével a költségve-
tésünkben 873 M Ft bevétellel számoltunk, 
és ehhez kellett igazítani a kiadásokat is. Az 
eredeti költségvetésünkben még működési 
hitel felvétele is szerepelt, de már ekkor is 
bizakodtunk, hogy a hitel felvételére várha-
tóan nem lesz szükségünk. Tehát takarékos 
gazdálkodásra és ésszerű pénzfelhaszná-
lásra volt szükség az egész év folyamán.

Természetesen mindent meg kellett ten-
ni – és ezt a költségvetési rendeletben is 
rögzítettük – a pénzforrások növelésére, 
a tevékenységek kiszélesítésére és nem 
utolsósorban a pályázati lehetőségek ma-
ximális kihasználására. 

A közös munkák eredményeként már 
láthatóvá vált év közben is, hogy a tele-
pülésünkön működő gazdálkodó egysé-
gek eredményei kedvezőek, a világválság 
hatása csak kis mértékben gyűrűzik be, 
s nagy vállalataink még a teljesítményü-
ket fokozni is tudták. Ezt jelzi, hogy az év 
végén, a záráskor jelentős túlteljesítést 
lehetett elérni a tervezett bevételeknél, 

de sajnos a bevételekkel arányosan a ki-
adások is növekedtek, amelyek jórészt az 
évközi áremelkedésekből – főleg energia 
– adódtak. 

Bevételeink a következőképpen alakultak:
Működési célú bevételek: 1.194.417 E Ft
Felhalmozási célú bevételek: 60.231 E Ft
Függő átfutó bevételek:            -      2.076 E Ft
Mindösszesen:  1.252.572 E Ft

A bevételeink közül kiemelkedik az ipar-
űzési adóbevétel, amely az előző évi 224 M 
Ft-ról 445 M Ft-ra növekedett. Ezen kedvező 
eredményt a városunkban működő gazdál-
kodási egységek működése tette lehetővé, 
amelyre év elején még nem számítottunk. 
Úgy jellemezhetnénk, hogy 2009-ben már a 
cukorgyár megszűnésének kedvezőtlen ha-
tása nem érződött, sőt, a meglévő cégek túl-
teljesítették a korábbi bevételeket. Tehát jó 
irányban fejlődött településünk gazdasága, 
az önkormányzat gazdaságélénkítő tevé-
kenységét jelzi az is, hogy ez évben elnyer-
tük a „Befektetőbarát Önkormányzat” címet, 
amelyet az ITD Hungary Kft. adományozott. 
Így a jövőben viselhetjük a címet és a kft. lo-
góját. Reméljük, hogy e cím is befektetőket 
fog vonzani településünkre.

A Hartmann Hungary Kft. az elmúlt 
időszakban végzett beruházásai, fej-
lesztései nyomán kiérdemelte a Komá-
rom-Esztergom megye által alapított „Év 
beruházója” címet. Az elmúlt években 
ugyanis több mint 6 milliárd forint érté-

kű beruházást, fejlesztést hajtott végre a 
cégcsoport.

Mint már említettük, a bevételek mellett 
a kiadásaink 1.173 M Ft-ot tettek ki, amely 
szintén jóval meghaladta a tervezettet. A 
kiadások növekedését és annak szüksé-
gességét annak ellenére meg kell vizsgálni, 
hogy végül is az önkormányzat jó ered-
ményt ért el, mert a működésre kiadott ki-
adások a település fejlesztésétől vonják el 
a lehetőséget.

A pénzmaradványunk 216,9 M Ft lett, 
ami szintén kiemelkedő teljesítmény, így a 
2010. év működése kedvezőleg hat, elsőd-
legesen a beruházások vonatkozásában. 

A kötelezettségeinket folyamatosan tel-
jesítettük, így a korábban felvett hitelek is 
határidőre visszafizetésre kerültek. Ezek 
összege: 
Hosszúlejáratú hiteltörlesztés 41,7 M Ft
Hosszúlejáratú hitel kamata: 20,7 M Ft
Összesen: 62,4 M Ft

Felújításra 46,9 M Ft-ot, beruházásra 
pedig 9,5 M Ft-ot fordítottunk. Ezek mel-
lett elkészült az óvoda bővítése (52 M Ft), 
amelynek nagy része pályázati pénzből va-
lósult meg, ennek pénzügyi elszámolása 
2010-ben történik meg. 

A szennyvíztisztító telepünkön is kapaci-
tásbővítésre került sor, ugyanis a Zöldtech-
nológiák Mérnöki Kft. (9444 Fertőszentmik-
lós, Lukinich Mihály u. 7.) ajánlata alapján 
750 m3-es kapacitásról 1.000 m3/nap kapa-
citásra bővítették 15 M Ft összköltségből. 

(Folytatás a 5. oldalon)

Tájékoztató Ács város 2009. évi működéséről

Meghívó
Ács Város Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete soron következő ülése június 
24-én 15 órakor lesz a városháza nagy-
termében.

Az ülés napirendi pontjai: 1. Jelentés a 
két ülés közötti időszakban történt fonto-
sabb eseményekről, intézkedésekről, vala-
mint a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról. 2. Beszámoló az önkormányzati 
oktatási-nevelési intézmények 2009/2010. 
tanévi működéséről. 3. A Komárom–Bá-
bolna Többcélú Kistérségi Társulás 2010. 
I. félévi beszámolója. 4. Egyebek.

Csöbönyei Imre polgármester 
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(Folytatás az 1. oldalról)
Ács város tűzoltóparancsnoka, Kosztolá-

nyi István sem sokat aludt a kritikus napok-
ban. Pár nappal később, amikor beszélget-
tünk, még akkor is intézkedett, szervezett. 
Éppen egy helyi lakos kérte a tűzoltóság 
segítségét, mert egy hatalmas fenyőfa rá-
dőlt náluk a villanyvezetékre és az azonnali 
orvoslást kívánt. Mint mondta a tűzoltópa-
rancsnok: még messze nem értek véget az 
utómunkálatok és bizonyára lesznek olyan 
feladatok, amelyek szakszerű ellátást igé-
nyelnek a következő napokban, hetekben. 

Amikor visszaidézi azt az időpontot, ami-
kor már biztossá vált, hogy a baj nagyobb, 
mint azt gondolták, nem tudott meghatott-
ság nélkül beszélni róla és többször könnybe 
lábadt a szeme, elérzékenyült. Elsősorban 
amikor az összefogásról, a megfeszített 
munkáról, az áldozatkészségről beszélt. 
– Csányi Józsefné alpolgármester hívott 
fel bennünket, hogy nagy a baj. Mi akkor 
Banán dolgoztunk, ott szivattyúztuk a vizet, 
amikor Csányiné Éva riasztott bennünket a 
Komáromi úthoz. Itt szeretném elmondani, 
hogy az alpolgármester asszonynak min-
den elismerés. Egész nap, egész éjjel dol-
gozott, intézkedett, szervezte a munkát, ez 
nagyon sok segítséget jelentett. 

Ott kezdte meg Kosztolányi István csa-
patával a mentést, a szakmai irányítást. Itt 
mondta el, hogy bizony jónéhány állatot 
már nem tudtak megmenteni, odavesztek 

a hullámsírba. Homokzsákokat kellett sür-
gősen szerezni és sorban elmesélte, mi-
lyen intézkedésekre volt szükség, milyen 
megfeszített munkával kellett menteni a 
menthetőt. Vele együtt nyolc tűzoltó dol-
gozott éjjel, nappal és amikor arra kérte 
a kollégáit, hogy menjenek haza egy ki-
csit pihenni, senki nem hagyta el a helyét. 
– Jó csapatmunka volt, büszke vagyok a 
kollégáimra és jó érzés, hogy összefogott 
a város. Megható, jó érzés volt azt meg-
tapasztalni, hogy bajban ismeri meg az 
ember a másikat. Mindenkinek köszönettel 
tartozom, akik készségesen, önszántukból 
jöttek, felajánlották segítségüket. Hosszú 
lenne mindenkit felsorolni, de kiemelném 
a cégek, a vállalkozók hozzáállását, a civil 
lakosságét, az önkormányzati képviselők 
komoly segítségét. Dr. Malomsoki István, a 
város jegyzője is maximálisan kivette részét 
a munkából, fiatalemberhez méltó ener-
giával töltötte és rakta a homokzsákokat. 
Az utómunkálatoknál, ami a fertőtlenítést, 
takarítást jelentette a vízáztatta lakások-
nál, ott is segítő kezet kaptam. Felhívtam 
a Pénzásási Nyugdíjas Klub vezetőjét, Im-
hofné Zsuzsát, aki a nyugdíjasklub több 
tagjával meg is jelent Markó Lénárdéknál, 
és tették a dolgukat nagy lelkesedéssel. 

Kosztolányi István tűzoltóparancsnok 
arra kéri azokat a lakókat, akik gumicsiz-
mát kaptak, szíveskedjenek azokat a tűzol-
tóságra visszavinni. 

– Köszönetemet tolmácsolom mindenki-
nek, hiszen példaértékű erkölcsi és morális 
összefogás volt a sajnálatos árvízsújtotta 
helyeken, ami negyven-ötven házat érin-
tett. Jöttek kéretlenül is a segítők. Ki  kell 
emelnem Csányi Józsefné Évát, aki első-
ként riasztotta a tűzoltókat, értesített min-
denkit, akiknek feladatuk egy ilyen helyzet 
kezelése, irányítása, és sokat segített a baj-

ba jutottakon. Igazán megható volt, hogy 
mindenki segített, amivel tudott. A cégek, 
vállalkozók a munkagépeikkel, embereik-
kel érkeztek, de nem hiányozhatott a me-
leg tea, az étel, a pogácsa. Mióta a város 
jegyzője vagyok, az árvízvédekezés kap-
csán  tapasztaltam meg igazán, és győzött 
meg: van készség, van szándék a lakosság 
részéről, és ez nagyon jó érzéssel tölt el. 

Kosztolányi István: 
„Jó érzés, hogy összefogott a város”

Dr. Malomsoki István: 
„Példaértékű erkölcsi 
és morális összefogás”

Összetartás. Ha egyetlen szóval kellene 
jellemezni az elmúlt hetekben tapasztal-
takat, szerintem ez lenne a megfelelő szó. 
Nemtől, kortól, hovatartozástól, politikai be-
állítottságtól függetlenül mindenki segíteni 
akart az árvíz miatt veszélybe került házak 
megvédésében, mely gesztus régen látott 
vendég volt már Ácson. Az árvízi védeke-
zésben felsorolatlanul sok cég, civil szerve-
zet, egyesület és magánszemély vett részt.

Megkértem Szűcs Attilát, a polgárőrség 
vezetőjét, mondjon néhány gondolatot az 
Ácson zajlott árvízi védekezésről. 

– Ilyen esetben a polgárőrök feladata 
szinte ugyanaz, mint minden állampolgár-
nak: segíteni, ahol tud. Május 17-én kap-
tunk értesítést, hogy veszélyhelyzet van, a 
tűzoltóság kérte a segítségünket, 10 fővel 
kivonultunk negyedórán belül. Elkezdtünk 
homokzsákot rakni, lapátolni, mint min-
denki más, amit a hét további részében 
is folytattunk. A védekezéshez kb. 12000 
homokzsákot használtunk fel összesen, 
és 25 polgárőr dolgozott folyamatosan a 
helyszíneken.

(Folytatás a 4. oldalon)

Árvízhelyzet Ácson
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Amikor az árvízről beszélgettem az ácsi 
emberekkel, riportalanyaim többsége 
megemlítette azt is, milyen aktívan kap-
csolódott be a mentési munkálatokba 
az alpolgármester. Ezért úgy döntöttem, 
megkérdezem őt, Csányi Józsefné Évát is, 
hogyan élte át azokat a feszült és fárasztó 
órákat, napokat. Beszámolójának hiteles-
ségét erősíti, hogy nemcsak képviselőként, 
hanem a Komáromi utca egyik lakosaként 
mindvégig közvetlenül is érintett volt az ár-
vízzel kapcsolatos eseményekben.

Látszik rajta, hogy még napokkal később 
is nehezére esik felidézni az akkori nehéz 
helyzetet, és azon töpreng, hogyan lehetett 
volna még jobban elhárítani a veszélyt.

Hogy hogyan indult az a soha el nem 
felejthető napja az alpolgármesternek?

– Május 17-e, hétfő is a szokásos mun-
kaértekezlettel kezdődött a hivatalban, ahol 
a sok esőzésről, növekvő belvízveszély-
ről, az áradó Concó-patakról, a lehetséges 
kárelhárításról beszéltünk. Aznap délután 
értekezleten voltam Tatabányán, ahonnan 
hazatérve Ácsra, végigjártam a település né-
hány mélyebben fekvő utcáját (Patak, Zúgó, 
Hétvezér, Árpád, Székesi…), s a Komáromi 
utcából nyíló kis közön lementem Markó Lé-
nárdék patakparti házához is, ugyanis jegy-
ző úr telefonon tájékoztatott, hogy ott már 
délután is aggasztó volt a helyzet, s a kiköl-
tözést tanácsolta a fiataloknak. Mivel a Con-
có tovább áradt, mielőbb intézkedni kellett.

– Innentől felgyorsultak az esemé-
nyek. 

– Riasztottuk a tűzoltókat, akik Banán 
szivattyúzták a vizet. Mire ők hazaértek 
és hozták a zsákokat, addigra Pap Antal 
a saját markológépével és pótkocsijával a 
Komáromi út ezen szakaszára szállította 
az első nagyadag homokot, amivel óriási 
segítséget nyújtott. A megérkező tűzoltó-
csapat Kosztolányi István parancsnok és 
helyettese, Keresztes József vezetésével 
megfeszítve dolgozott, jóllehet, néhányan 
közülük már napok óta alig aludtak.

– Kik jöttek segíteni azon az éjszakán?
– Akkor éjjel sokat segített rajtunk Hor-

váth János, a Janibex Kft. vezetője, akinek 
markológépével Dunczt András dolgozott. 
Azonnal a segítségünkre sietett ifj. Mayer 
József, aki kisteherautóval folyamatosan 
szállította a homokot. A kezdetektől ott volt 
Kocsis Zoltán, Nagy Kálmán, s jöttek pol-
gárőrök, családtagok, utcabeliek, hogy se-
gítsenek. Megfeszített munkájuk ellenére 

ugyan befolyt a házba a víz, de lényegesen 
kisebb kárt okozott így. Sajnos a Concó víz-
szintje közben vészesen emelkedett, s éjfél 
után a Komáromi utca két híd közti szaka-
szán kellett a lakókat ébreszteni, hogy részt 
vegyenek a mentésben. A hajnali órákban 
hősiesen dolgoztak ezek az emberek, hogy 
értékeiket megmentsék. Kedd reggeltől egy-
re bővült a segítők köre. A Forduló Kft., a 
Hartmann Hungary Kft., az Agrórum Kft. 
munkagépekkel, emberekkel vett részt a 
mentési munkálatokban. Bartal László, 
Tóth Károly, Borsos Ferenc ugyancsak 
gépével, munkájával járult hozzá a mentés-
hez. Csapatban érkeztek megsegítésünkre 
gárdisták és Komáromból egy tűzoltókép-
zésben résztvevő csoport tagjai. Rendőrök a 
forgalomirányításhoz, katasztrófavédelmisek 
és vízügyesek. Az ácsi polgárőrök Szűcs 
Attila vezetésével nemcsak a mentésben 
vettek részt, hanem egy héten keresztül a 
forgalomelterelést is biztosították, ami rend-
kívül felelősségteljes feladat volt. Mindenkit 
felsorolni képtelenség, pedig senkit sem sze-
retnék kihagyni azok közül, akik tiszteletet és 
elismerést érdemelnek azért, hogy a vész-
helyzetben segítségünkre siettek.

Megható volt, hogy kávét, teát, szend-
vicset, pogácsát, üdítőt és forralt bort kí-
náltak a sok-sok ott dolgozónak, amiért 
ugyancsak köszönet és hála jár a Bálint 
cukrászda és étterem, a Németh cukrász-
da, a Napsugár pizzéria, az önkormányzat, 
a Vida pékség, a Büki és Társa Kft., a Szo-
ciális Szakszolgálat munkatársainak,  és 
Szűcs Józsefnek. Jöttek persze „kataszt-
rófaturisták” is, akik a nem mindennapi 
eseményt szemlélték és fotózták, de sze-
rencsére ők voltak kevesebben.

– Ugye, akkor még nem lehetett tudni, 
hogy a továbbiakban mire lehet számí-
tani, meglehet-e fogni a vizet?

– A keddi nap még óriási izgalomban és 
feszültségben telt el, hiszen nem lehetett 
tudni, milyen mértékű lesz az áradás, si-
kerül-e megfogni a vizet a Hétvezér utcai 
és Patak utcai házak kertjeinél, udvaránál, 
a Malom-tó partján, a Zúgó utcán és Ács 
mélyebben fekvő részein.

A kora esti órákban tetőzött a Concó 
vize, majd sokáig stagnált, s végre éjfél 
után elkezdett apadni.

– Akkor pedig jött az újabb rossz hír: 
az M1-esen beszakadt az út. 

– Valóban a  bajt tovább tetézte az, hogy 
az autópálya egy szakasza tőlünk nem 

messze leszakadt, s a forgalmat először 
Ácson terelték át. Óriási dugók és több 
baleset után a forgalomelterelés a régi 1-es 
útra tevődött át, de még így is jelentősen 
megnövekedett a Batthyány úton átmenő 
járművek száma.

– Mikortól kezdett konszolidálódni a 
helyzet?

– 20-ától kezdett konszolidálódni a hely-
zet. A házaknál folyamatosan zajlott az 
elöntött helyekről a vízszivattyúzás, az el-
ázott, értéktelenné vált holmik konténerbe 
ürítése. A pénzásási nyugdíjasok egy része 
Imhofné Vincze Zsuzsanna vezetésével 
Markóéknál segített a romeltakarításban. 
A házakat védő homokzsákok kiürítése és 
elszállítása még napokig tart a közhasznú 
és közcélú munkások részvételével.

Feltétlenül szólni kell a polgármester úr 
és a hivatal munkatársainak, a jegyzőnek, 
az aljegyzőnek, a városgondnoknak a sze-
repéről ezekben a napokban, hisz ők nem-
csak figyelemmel kísérték az eseménye-
ket, hanem intézkedtek, hogy legyen elég 
homokzsák, mobil wc, szemétszállító kon-
téner, fertőtlenítőszer és a későbbiekben 
majd anyagi segítség is az arra rászorulók-
nak. Köszönet nekik is és azoknak a kép-
viselőtársaknak, akik ugyancsak aktívan 
részt vállaltak a felmerülő feladatokból (pl.:
a Kazinczy utcai ház falának kidőlésekor).

– Azt lehet mondani, hogy elmúlt a 
vészhelyzet?

– A vészhelyzet talán elmúlt, de nem dől-
hetünk hátra nyugodtan, mert ez az árvíz 
sok problémát felszínre hozott: minél előbb 
el kell végezni a Concó mederkotrását, 
ugyanis nagyon eliszaposodott. A „túlsó 
ér” megszüntetett hídjánál lévő csőáteresz 
szűk keresztmetszete miatt visszaduzzasz-
totta a vizet, ezzel növelve az áradást. Mi-
vel a Concó vízgyűjtő területe nagy, ezért 
szakszerű mederkezeléssel, helyenként 
gátépítéssel, vagy egyes partszakaszok 
megerősítésével kell a vizet a mederben 
tartani. Vízügyi szakemberek közreműkö-
désével meg kell oldani egy esetleges ára-
dás időbeni előrejelzését a hatékonyabb 
árvízvédelmi készültség érdekében.

Végezetül szeretném elmondani, hogy a 
2010-es árvíz egyetlen „hozadéka”, hogy 
olyan nagyfokú segítőkészséget és össze-
fogást tapasztaltunk meg az ácsi lakosok 
részéről, amely még a veszteségeink elvise-
lését is megkönnyíti. Nagyon köszönjük min-
denkinek. Lejegyezte: N. Lakics Zsuzsa

Csányi Józsefné: ...Nem dőlhetünk hátra nyugodtan

(Folytatás a 3. oldalról)
Részt vettünk a zsákolásban, lapátolás-

ban, zsákhordásban és a forgalomirányí-
tásban. Az útlezárás állagmegóvás miatt 
vált szükségessé. Meg kell említenem, 
hogy rajtunk kívül ott voltak az ácsi, a ko-
máromi tűzoltók, itt voltak a Magyar Gárda 
tagjai, de nagyon sok önkéntes is jelentke-
zett. A homokhordásban a helyi gazdák na-
gyon sokat segítettek, ingyen és bérment-
ve hordták folyamatosan a több köbméter 
homokot, a Hartmann kb. 11000 zsákot 

vásárolt, lapátokat és embereket biztosí-
tott a védekezés idejére. 

Összesen kb. 400-500 ember vett részt 
a védekezésben, akik egytől-egyig becsü-
letesen helytálltak. Mindenki segíteni akart, 
olyan összefogás tükröződött, ami régen 
nem volt Ácson, az együttműködésből 
adódóan rugalmasan lehetett átcsopor-
tosítani is embereket, ha éppen erre volt 
szükség. Nagyon sokat segítettek továbbá 
a helyi cégek, civil szervezetek. A Büki Kft., 
a Vida pékség, a Tóth vendéglő, a Bálint 

cukrászda és étterem, a Németh cukászda, 
a Napsugár pizzéria, a gondozási központ 
valamennyi tagja és még felsorolhatatlanul 
sok magánszemély és cég. Mindenki ho-
zott valamit, felajánlott valamit. Utólag is 
még egyszer köszönet nekik mindenért. 

Az érintett lakosoknak nagyon sokat je-
lentett a felajánlott segítség.

Az ilyen esetek rávilágítanak arra az örök 
igazságra, hogy az emberek még igenis 
képesek összefogni vész idejében.

Barsi Krisztina 

Árvízhelyzet Ácson



(Folytatás a 2. oldalról)
A költséget a Hartmann Hungary Kft. biz-

tosította, és ennek fejében újabb 50 m3/nap 
bebocsátási kapacitást kapott. A fennma-
radó szabad 200 m3-re nagy szükség volt, 
ugyanis az újabb befektetők számára lehe-
tőséget tudunk nyújtani szennyvíz-befoga-
dás tekintetében. Ennek értéke a korábbi 
hálózatfejlesztési díjakat fi gyelembe véve 
mintegy 60-80 M Ft. Tehát az önkormány-
zat a jövőben ilyen nagyságú összeghez 
juthat.

A bővítésekkel a szennyvíztisztító 
nyereségesen üzemel, amelynek kedve-
ző hatása a szennyvízdíjakban érvénye-
sül, ugyanis az elmúlt három évben nem 
kellett településünkön szennyvízdíjat 
emelni.

További bővítések is lesznek 2010. 
évben a szennyvíztisztítónál, ugyanis a 
Hartmann Hungary Kft.-nek a kibocsátott 
szennyvíz után bírságot kellene fi zetni, vi-
szont az üzemeltető Vizák Kft.-vel történt 
megegyezés alapján ezen összeget felújí-
tásra fordítják, mintegy 25 M Ft nagyság-
rendben.

A 2009. év a pályázatok szempontjából 
is sikeres év volt, hisz a korábban beadott 
pályázatainkat is 2009-ben bírálták el. Az 
elnyert pályázatokkal elsősorban az okta-
tási intézményeinknél jelentősen fejlődik 
településünk.

Támogatásban részesült pályázatok:
– KDOP-5.1.1L/2F-2f-2009-0015: 

„Komp lex közoktatás-fejlesztés Ácson”
A projekt összköltsége: 229.806.526 Ft
Az igényelt támogatás összege: 

206.825.876 Ft
Saját forrás: 22.980.650 Ft
– TIOP-1.1.1/07/1-2008-0908: „Intelligens 

iskola megalapozása Ácson”
A projekt összköltsége: 27.292.767 Ft
Az igényelt támogatás összege: 

27.292.767 Ft
– TÁMOP-3.1.4-08/2: „Kompetencia ala-

pú oktatás megteremtése Ácson”
A projekt összköltsége: 44.358.427 Ft
Az igényelt támogatás összege: 

44.358.427 Ft
– KDOP-5.2.2/B-2f-2009-0010: „Integrált 

óvoda-bölcsőde bölcsődei intézményegy-
ségének létrehozása Ácson”

A projekt összköltsége: 24.835.680 Ft
Az igényelt támogatás összege: 

22.352.112 Ft
Saját forrás: 2.483.568 Ft
– Európai Mezőgazdasági Vidékfejleszté-

si Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre 
igénybe vehető támogatás „Bagolyvár épüle-
tének külső felújítása, múzeummá alakítása”

A projekt összköltsége: 27.046.735 Ft
Az igényelt támogatás összege: 

21.637.388 Ft
Saját forrás: 5.409.347 Ft
– TEÚT = Települési Önkormányzatok Bel-

területi Közutak Felújítása. E pályázat ke-
retében a Nyárfa utca megújítására került 
sor, amely első félévben lett kivitelezve. A 
pályázaton nyert 6,2 millió forint 8 millió forint 
saját erővel került kiegészítésre. 

A pályázatok megvalósítása jelentős fel-
adatot ró ez évben az önkormányzatra, a 
képviselő-testületre és minden érintettre, 
hisz több mint 300 millió forintos beruhá-
zást kell egy év alatt megvalósítani. Ennek 
pénzügyi lebonyolítása és az elszámolá-
sok rendkívül sok munkát adnak és odafi -
gyelést igényelnek a polgármesteri hivatal 
dolgozóitól. 

Mindezek mellett a szeméttelep rekulti-
vációját 2010. december 31-ig el kell vé-
gezni, erre a meghosszabbított engedély 
kötelez. Szerencsére a Győri Kommunális 
Szolgáltató Kft. által létrehozott konzor-
cium EU-s pályázatot nyert, amelynek mi 
is tagjai vagyunk. A pályázat összege 5,5 
milliárd forint, amelyből településünket a 
hulladékszigetek, a hulladékudvar létesí-
tése, valamint a szeméttelep rekultiváció-
ja érinti, több mint 200 millió forint nagy-
ságban.

2009. évben beruházások is kezdőd-
tek településünkön mind a kereskedelem, 
mind az ipar vonatkozásában. 

A kereskedelem vonatkozásában a VA-
KOM Rt. bővítette élelmiszerüzleteit, és 
emellett a CBA egy új élelmiszerdiszkontot 
hozott létre a település központjában. E te-
rületen más bővítések is várhatók. Remél-
jük, hogy ezen bővítésekkel egyre nagyobb 
áruféleségeket tudnak kínálni a lakosság-
nak, így várhatóan ritkábban kell a környe-
ző nagyvárosokba elmenni az élelmiszer 
bevásárlásakor.

Az ipar vonatkozásában kedvezőnek 
mondható, hogy az Agrár-Invest Gépke-
reskedelmi Kft. Ácson építi ki telephelyét az 
autópálya mellett, mintegy 6 ha területen. 
Az alapkőletétel megtörtént, és várhatóan 
2010-ben a központ felépítése is befejező-
dik. A cég országos hálózattal rendelkezik, 
így mindenképpen előnyös, hogy a telep-
hely Ácson lesz.

Hosszú évek előkészítő munkája után 
végre megindult a szélpark építése is a 
közigazgatási területünkön. Már 2007-ben 
felépült az első szélerőmű Jeges-puszta 
mellett, amely az első volt a környékünkön. 
A földtulajdonosokkal és gazdákkal történt 
megegyezés alapján 2009-ben tovább foly-
tatódhatott a szélpark építése, így jelenleg 
22 db szélerőmű építése van folyamatban, 
amelyek még ez évben munkába állnak. A 
szélerőmű park több mint 30 milliárd forin-
tos beruházást jelent településünkön.

Egy fejlődő település számára lényeges 
a lakosság létszáma. A legutóbbi adatok 
alapján jelenleg 7353 fő él a városban, és 
örvendetes az, hogy 1 év alatt 107 fővel 
nőtt a lakosság száma. Az adatok alap-
ján a nagyvárosok mellett kedvező lete-
lepedési feltételeket tudunk biztosítani, 
és többen választják végleges lakóhelyül 
Ácsot. Ez azért is fi gyelemreméltó, hiszen 
tudjuk, országosan a lakosság száma 
csökken, nemsokára már 10 millió alatt 
lesz az ország lakossága. Az országos 
kedvezőtlen tendenciával szemben te-
lepülésünk pozitív népességmutatókkal 
rendelkezik. (Folytatás a 8.. oldalon)
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Tájékoztató Ács város
2009. évi működéséről

úJABB ÁRHuLLÁM!!!
Június első napjaiban ugyan-

olyan árhullám érte el a város 
veszélyeztett területeit, mint 
május 17-én. Ez a rossz hír a 
lapzártával egybeesett, de any-
nyit tudunk, hogy sajnos már 
van „gyakorlat” a mentésben, 
jól összehangolt munka folyt. 
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Múlt és jelen: konfirmáció
Gyülekezetünkben az elmúlt időszak a konfirmáció jegyében zajlott. Ebben az évben 

a múlt körülölelte a jelent: két jubileumi konfirmációs találkozó kísérte a fiatalok ez évi 
konfirmációját. 

Pünkösd előtt a 60 éve konfirmáltak találkoztak egymással és a gyülekezettel. Sebes-
tyén Miklós, aki jelenleg a gyülekezet főgondnoka, maga is ott állt hatvan éve a foga-
dalmat tevők között. Most ő emlékezett erre az alkalomra, és köszöntötte az ünnepi 
istentisztelet résztvevőit. 

Pünkösdvasárnap délután 13 nyolcadik osztályos fiatal tett konfirmációi fogadalmat. 
Ők megerősítették azt a fogadalmat, amit keresztelésükkor szüleik, keresztszüleik tettek 
helyettük. Az ősgyülekezet gyakorlata szerint pedig egy-egy áldó igével kértük, hogy a 
Szentlélek Isten erősítse meg őket hitükben. (Maga a konfirmáció szó is ezt jelenti: meg-
erősítés.) A fiatalok több éve, a hitoktatás keretein belül készültek erre az alkalomra. Most 
egyházunk önálló, úrvacsorázó tagjai lettek. Bízunk abban, hogy nemcsak múlt és jelen a 
számukra a konfirmáció, hanem jövendő életük is ennek fényében telik.

Pünkösd hétfőjén az 50 évvel ezelőtt konfirmáltak tartották jubileumi ünnepségüket. 
Közülük Csöbönyei Imre, városunk polgármestere emlékezett vissza az akkori időkre, 
és fejezte ki örömét, hogy most ismét együtt lehettek az esetleg régen látott barátok, 
évfolyamtársak.

A 60 és 50 éve konfirmáltakat a gyülekezet verssel, emléklappal köszöntötte, a most 
konfirmáltak pedig az emléklap mellé lelki útmutatóul Bibliát vehettek át.

Isten áldását kérjük a jubiláló és az idei konfirmandusok életére.
Gerecsei Zsolt református lelkipásztor

PÜNKÖSD 
ÜNNEPE

 
A görög „pentekosztész”, azaz „öt-

venedik” szóból ered az ünnep elne-
vezése, vagyis a Szentlélek eljövetele, 
kiáradása, a Húsvét utáni ötvenedik 
napon. Az ószövetségben az egyik 
zarándokünnepről, melyen Izrael fiai-
nak meg kellett jelenniük Jahve, az 
ő Istenük színe elött, olvashatunk a 
Kivonulás könyvében és Mózes tör-
vénykönyvében. Neve a történelem 
folyamán változott, például nevezték 
aratási ünnepnek, az első termés ün-
nepének. Az ószövetségben a pün-
kösd örömünnep volt, melyen hálát 
adtak Jahvénak a búzatermésért. Az 
aratás Palesztínában körülbelül hét 
hétig tartott, pünkösdkor az első ter-
mést, a „zsengét” mutatták be, ön-
kéntes adományokat adtak, melyeket 
a szentélyben kellett elfogyasztani, 
és meg kellett osztani a szegények-
kel és a levitákkal. Jézus korában az 
ünnep történelmi jelleget öltött, amely 
a Sínai-hegyen kapott Törvény kihir-
detésének emléknapja lesz, ami az 
Egyiptomból való kivonulás után az 
ötvenedik napon történt, és ilyenkor 
nagy sokaság zarándokolt minden-
felől Jeruzsálembe. Az ünnep tárgya 
a húsvéti misztérium beteljesedése: 
a Szentlélek eljövetele, ajándékainak 
kiáradása, az új törvény és az Egyház 
születésnapja. Itt, Ácson a katolikus 
templomunkban pünkösd vasárnapján 
reggel ünnepi szentmisével, kora este 
pedig ünnepi zsolozsmával zengtük a 
Szentlélek működésének dicséretét. 
Segítsen mindnyájunkat az Ő titokza-
tos és valóságos működése.

Varga Imre plébános
Tizenhárom nyolcadik osztályos fiatal tett konfirmációi fogadalmat

Ötven éve konfirmáltak Hatvan éve konfirmáltak

A KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBAN  egyebek mellett olvashatnak az 
újságírói konferenciáról, a Hartmann-családi napról. Újságírónk, 
Barassó Anett a Magyar és az Újbarázda utca lakóival beszélge-
tett, akik elmondták több éves problémáikat. Erről is tájékoztat-

juk olvasóinkat. Kínálunk gyógyászati tanácsokat, fontos közéleti 
hírekről számolunk be. A sportszeretők olvashatnak a megyei 
utánpótlás csapatbajnokságot megnyert asztaliteniszezőkről, 
évértékelést a kézilabdázóknál és sok más érdekességet. 
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Már egy éve, hogy elmentél, de úgy érez-
zük, még mindig köztünk vagy. Te kérted, 
ha egyszer elindulsz az utolsó utazásra, 
a fenti idézetet írják az értesítőre. Tudtad, 
hogy menni kell, de azt soha nem akartad, 
hogy a család, a barátok, vagy bárki, aki 
szeretett, tisztelt, gyászolja nemlétedet. 
Mindig azt mondtad: az soha nem hal meg, 
akit gyakran emlegetnek, aki valamilyen 
esemény, vagy történés kapcsán valakinek 
eszébe jut, és te sokaknak jutsz eszébe. 
Sokan emlegetünk, idézünk. Te nem egy 
voltál a sok közül, hanem Köves Károlyné 
Edeházi Rózsika, akinek 1992-ben kipat-
tant a fejéből egy gondolat, hogy Ács kö-
zségben alapítsunk egy nyugdíjasklubot. 
Elég sok utánajárást igényelt, de Te végig-
csináltad. A faluban is kétkedve fogadták, 
mert még nem volt ilyen, de Te nagyon bíz-
tál benne, hogy megvalósul, és igazad lett. 
1992. december negyedikén huszonketten 
jöttek el a művelődési ház könyvtártermé-
be, ahol helyet biztosítottak – a későbbiek-
ben is – az összejöveteleknek. Így alakult 
meg Ács egyik civil szervezete, a Közsé-
gi Nyugdíjas Klub. 1993 januárjában már 
negyvenöten voltunk, és ez a szám foko-
zatosan növekedett. 

Te egy szerény, nagyon intelligens, mű-
velt ember voltál. Ismerője, tudója a magyar 
irodalomnak, történelemnek, művészetek-
nek, az ország kultúrájának, hagyományai-
nak. Különösen szeretted a népi hagyomá-
nyokat. Ezért is akartad ezt a klubot, hogy 
ismereteidet megoszd azokkal, akik erre 
igényt tartanak, a valóságban is megis-
merhessék, mennyi természeti és művészi 
kincset rejt az ország, csak fel kell keresni 
azokat a helyeket, ahol ezeket őrzik. Tehát 
hívtál minden nyugdíjaskorú ácsi lakost, 
aki igényt tart a kultúrára, a hagyományok 
ismeretére, tiszteletére és a közösségre, 
ahol ez valósággá válhat. 

Engem választottál társadul a vezetés-
ben – a tagok jóváhagyásával –, 15 éven 
keresztül – minden nehézség ellenére – ki 
is tartottunk a klub és egymás mellett. Tag-
jaink többnyire egyedülálló kisnyugdíjasok 
voltak, akiknek munkás éveik alatt nem 
igen volt lehetőségük utazásra, színházlá-
togatásra. Így együtt, társasággal nagyon 

nagy örömmel jöttek. Javaslatodra bejártuk 
az ország nagy részét. Az Őrségtől Sáros-
patakig, Pécs-Siklós-Villánytól Ópuszta-
szerig, Soprontól Kecskemétig. Megnéztük 
az ország legnevesebb kastélyait. Fertő-
dön az Eszterházy-, Nagycenken a Szé- 
chenyi-, Keszthelyen a Festetich- és Gö-
döllőn a Grassalkovich-kastélyokat. Több 
oldal kéne a felsorolásra. Még kiemelném 
a gellérthegyi Sziklatemplomot, ami egye-
dülálló az országban és kedvencünket, a 
Szentendrei Skanzent, ahol hazánk népi 
hagyományait eredetiben láthatjuk. 

Sokat voltunk színházban Győrben, Bu-
dapesten és a szlovákiai Révkomáromban, 
legalább 30-35 alkalommal a tizenöt év 
alatt. Részt vettünk a falu kulturális ese-
ményein, rendezvényein. Az önkormányzat 
kezdeményezésére a Te jóváhagyásoddal 
vettük fel a kapcsolatot a Csalóközaranyo-
si Nyugdíjas Klubbal, ami a mai napig tart. 
Mi, akik még maradtunk, úgy gondoljuk, 
hogy valóra vált az álmod: a nyugdíjasok 
szabadidejének kultúrált módon való eltöl-
tése. 2004-ben a Községi Nyugdíjas Klub 
megkapta az önkormányzattól a Közös-

ségi-díjat, a nagyközség érdekében kifej-
tett kiemelkedő közművelődési tevékeny-
ségéért. 

Számodra a legnagyobb elismerés 
volt, amikor egy kirándulás alkalmával 
az egyik tagunk így szólt: – Látjátok ezt 
a sok szép csodát! Hát hogy jutottunk 
volna el ide, ha „Ezek” nem lennének, és 
ránk mutatott. Azt nem vitathatja el tőled 
senki, hogy Te, Kövesné Rózsika voltál a 
községi, ma már a Városi Nyugdíjas Klub 
megálmodója és megalapítója. Ha Neked 
nem jutna eszedbe, ki tudja, hogy létez-
ne-e? Ez csak egy kérdés, mert szeren-
csére van, és az új vezetés viszi tovább. 
Gazdagítva még a saját elképzelésükkel, 
a Te megnyugvásodra és a nyugdíjasok 
nagy örömére. Mindannyian, akik ismer-
tünk, szerettünk, és együtt töltöttük veled 
életed utolsó 17 esztendejét, szeretettel 
emlékezünk, és gondolatainkban most is 
velünk vagy: Köves Károlyné Edeházi Ro-
zália (1934-2009). 

Nyugodj békességben.
Megemlékezésül társad és jó barátod:

 Gazdigné Ilonka 

„Csak addig és ne tovább,
csak addig gyászolj, míg hallod a zord harang szavait” (Hemingway)

Emlékezzünk!

Ismerője, tudója volt a magyar történelemnek, művészeteknek Kövesné Rozika

tanÁcsoK a bEtöRés EllEni 
védElEmHEz

Az emberek szubjektív biztonságérzetét 
alapvetően befolyásolja, hogy biztonság-
ban érzik-e lakásukat, házukat, és bizton-
ságban érzik-e magukat a közterületeken. 
Nem szabad elfelejteni, hogy manapság 
fejlett elektronikai és mechanikai módsze-
rek léteznek, melyekkel megvédhetjük ér-
tékeinket. 

A kertkapunál helyezzen 
el videotelefonos 

csengőt, így látja is, 
ki csenget! A kapu, a 

bejárati ajtó, garázsajtó 
akkor is legyen zárva, ha 

otthon tartózkodik. 

Mozgásérzé-
kelő lámpával 
világítsa meg a 

bejáratokat!
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Lenyűgöző előadásáért, az emberek 
felé sugárzó különleges egyéniségéért, 
életszeretetéért  azonnal szívükbe zárják 
a hallgatók a nagykőrösi Zsiros Simon 
Máriát, a sokoldalú költőt. Ezt igazolhat-
ják azok a pénzásási nyugdíjasok, akik 
május 9-én egy klubdélután keretében 
élvezhették a kitűnő, színészeket meg-
hazudtoló előadásmódját, az örökké 
mosolygó, fantasztikus  helyzethumorral 
megáldott költőt. Nagyon sokan eljöttek 
a klubtagok közül és ott volt dr. Petra-
sovics Anna, az Ács Városért Társaság 
elnöke is. 

Immár harminc éve ír verseket és mint 
mondta: képes őt megihletni egy szellő, 
vagy akár a felhők, a felkelő nap, de az 
emberi érzelmek széles palettája is ins-
pirálja a vers megszületését. Legyen szó 

szerelemről, elmúlásról, de ugyanúgy 
megihleti a természet, egy őszi táj, a 
madarak, és akár a Dino-család, vagy 
bármilyen ismert mesefigura. Több kö-

tete jelent már meg. Nagyon sok helyre 
kap meghívást, többször járt külföldön 
is, különféle kulturális rendezvényeken, 
ahol szeretettel és elismeréssel fogadták 
műveit.  Szívesen teljesíti a felkéréseket, 
szeret az emberekkel beszélgetni és a 
versein keresztül varázslatosan tudja 
a közönséget magához láncolni. Leg-
főbb vágya, hogy ezzel megszerettesse 
a verseket az emberekkel. A pénzásási 
nyugdíjasoknak is összeállított egy cso-
korral a verseiből, és elmondta, mintegy 
összekötő szövegként, hogy éppen mi-
lyen hangulatban és miért írta meg azt 
a verset. Lebilincselő előadás részesei 
lehettünk egy különleges adottságokkal 
és empátiával rendelkező költőnek, Zsi-
ros Simon Máriának köszönhetően.

N. Lakics Zs.

A Pénzásási Nyugdíjas Klub vendége volt 
Zsiros Simon Mária költő

Zsiros Simon Mária

(Folytatás az 5. oldalról)
A közrend és a közbiztonság területén is 

jelentős előrelépés történt, hisz a polgárőr-
ség már teljes évet szolgált, az önkormány-
zat 1,5 M Ft-tal járult hozzá a fenntartás-
hoz, amelyből gépkocsit is tudtak vásárolni 
a feladat kedvezőbb ellátása érdekében. 
Többéves tárgyalás után sikerült a rendőri 
jelenlétet is biztosítani településünkön, Ács-
Bábolna Rendőrörs alakult, amely a két te-
lepülésen kívül a szomszédos községeket 
is ellátja. Mindezek mellett pályázat alapján 
2010-ben két településőr is alkalmazásra 
került. A tűzoltóság is teljesítette feladatát, 
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 
jónak értékelte tevékenységét. 

Az „Út a munkához” programhoz tele-
pülésünk is csatlakozott, és elkészítette 
a Közfoglalkoztatási Tervét. 2009. évben 
mintegy 74 fő vett részt közfoglalkoztatá-
son. A közmunkások több munkacsapatra 
elosztva a település szépítésében, a vízel-
vezető árkok tisztításában, a puszták ren-
dezettségének javításában vettek részt.

A közmunka-program állami támogatás-
sal valósult meg: a támogatott összeg 22,1 
M Ft és ehhez megközelítően 1 M Ft-tal já-
rult hozzá önkormányzatunk.

E program célja a több éve munkanélkü-
li emberek munkába való visszavezetése, 
amely a későbbiek során alkalmassá teszi 
őket a munka világába való teljes visszatérés-
re. Meg kell jegyezni, hogy a közmunkások 
foglalkoztatása nagy türelmet, kitartást és 
gondosságot igényelt a hivatal dolgozóitól.

Nagy figyelmet fordítottunk a szociálisan 
rászorult emberek támogatására. A terve-
zetthez képest jelentősen tudtuk emelni a 
kifizetések összegét, amelyre nagy szük-
ség is volt, hisz a gazdasági válság hatá-
sára munkahelyek szűntek meg, így az el-
helyezkedés egyre nehezebbé vált, még a 
munkaképes lakosság körében is.

A fenti segélykeretből 15.644 E Ft étkez-
tetési, 7.403 E Ft pedig lakhatási támogatás 

volt. A támogatások nagyságrendje felveti a 
kifizetések módjának esetleges változtatását 
az országos kezdeményezések nyomán.

A településünkön működő civil szervezetek 
is eredményes munkát végeztek, és elősegí-
tették tevékenységükkel az önkormányzat 
munkáját. A Kossuth Lajos Asztaltársaság 
az elmúlt 6 éves tevékenysége nyomán „Ko-
márom-Esztergom Megyéért” díjat kapott a 
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűléstől. 

Az elnyert közoktatási pályázatok nyo-
mán szervezeti változásokról is dönteni 
kellett a testületnek, amelynek célja az 
eredményesebb és költségtakarékosabb 
működés. Az iskolákkal kapcsolatos dön-
tések ez évben is – a korábbi évekhez ha-
sonlóan – nagy vitát váltottak ki a lakosság 
körében, hisz mindegyik településrészt ér-
zékenyen érinti az oktatás helyzete. 

Az elnyert pályázatok alapján jelentős 
fejlesztések valósulnak meg az intézmé-
nyeknél, így működésük a továbbiakban 
is biztosítható. Az önkormányzat döntései 
alapján egyetlen intézmény megszünteté-
sére sem kerül sor, a költségtakarékos mű-
ködés viszont követelmény.

Az optimális szervezések megvalósításá-
hoz szakértőt bíztunk meg dr. Bíró Árpád 
személyében, aki részletes szakvéleményt 
adott. Szakvéleményében leírta, hogy az in-
tézmények hatékony működésének vizsgá-
lata indokolt volt, „mert az utóbbi években 
nem átgondolt és nem összehangolt dön-
tések születtek. Úgy tűnik, eddig csak a la-
kosság és az intézmények dolgozói körében 
népszerű intézkedéseket hozták meg.”

A szervezeti változások-
kal szeretnénk optimális 
osztálylétszámokat kiala-
kítani a tanulók megfelelő 
területi elosztásával. Ez-
által az önkormányzatnál 
jelentkező bevételeket 
igazságosabban, a városi-
asodás figyelembevételé-

vel a közoktatási intézmények mellett a te-
lepülés fejlesztésére is fel lehet használni. 

Az önkormányzat döntései tehát nem az 
intézmény vagy intézmények megszünte-
tésére, hanem azok fejlesztésére irányul-
tak és reméljük, hogy a több száz millió 
forintos fejlesztések nyomán kedvező fel-
tételek alakultak ki az oktatás vonatkozá-
sában.

Összegzésként tehát elmondható, hogy 
a 2009. év a vártnál jobban alakult. A be-
vételeink fedezték a kiadásainkat, valamint 
úgy érezzük, az önkormányzat sikeresen 
teljesítette kötelességeit, hisz a legfonto-
sabb teendők, a hitelek visszafizetése és az 
önkormányzat és intézményeinek zavarta-
lan működése biztosított volt. A kiadásaink 
átvizsgálása, a következtetések levonása 
viszont szükséges annak érdekében, hogy 
a működési kiadásokat az optimális szintre 
tudjuk leszorítani, mert ezek növekedése 
a település fejlesztése elől viszi el a pénzt, 
holott nagy szükség van a városias kör-
nyezet további kialakítására. A hiteleink is 
kedvezően alakulnak, hisz a 2003. évi több 
mint 600 M Ft-ról 200 M Ft alá csökkentek, 
így a hitelképesség helyreállt és a település 
további fejlődésének akadályai elhárultak.

Végezetül szeretném megköszönni mind-
azok munkáját, akik tevékenységükkel hoz-
zájárultak az elmúlt év eredményeihez, így 
a képviselőknek, a polgármesteri hivatal 
dolgozóinak, a civil szervezeteknek, a gaz-
dálkodó egységeknek, valamint a lakosság 
segítő részvételét.

Csöbönyei Imre polgármester

Tájékoztató Ács város 2009. évi működéséről
Tervezett

(E Ft)
Tényleges

(E Ft)
- Rendszeres szociális ellátások 8.088 19.056
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás -  3.242
- Munkanélküli ellátások 1.400 17.693
- Eseti szociális ellátások 7.130 6.594
- Eseti gyermekvédelmi támogatás 4.551 4.002
Önkormányzat által folyósított ellátások összege 21.169 50.587



A fiatal színjátszósok után az ácsi Magtár 
Galéria Teaházban zajló események cáfol-
ják meg azt az állítást, hogy Ácson nincs 
igény a kultúrára. Igenis, hogy van. Ahogy 
tapasztaltam, most még csak egy szűk ré-
tegnek, de remélhetőleg a későbbiekben 
egyre több városlakót mozgatnak meg a 
kulturális programok. 

Az 1. Magvető Fesztivált május 21-22-én 
rendezték meg a Magtár Galéria Teaház-
ban és annak környékén. Az oda látoga-
tók olyan élménynek lehettek részesei, 
melyet a fiatalabb korosztály tagjai csak 
hallomásból ismerhettek. A fesztivál első 
programjaként a Jókai Mór Általános Iskola 

színészpalántái, a Neve(le)tlen Színgyártók 
Robert Burns Falusi randevú című darabját 
mutatták be gitárkísérettel. Őket követte a 
Főnix Citerazenekar egy tagjának a műso-
ra. Majd a komáromi Fülke Zenei Egyesület 
Zsebsün formációja lépett fel, aki gyermek-
dalokkal kápráztatta el a lurkókat és felnőt-
teket egyaránt. A bátrabbak velük színpad-
ra állhattak, és pár szám erejéig mikrofont 
ragadhattak. A nap zárásaként a szervezők 
és önkéntesek szórakoztatták a közönsé-
get gitárszóval és közös énekléssel.

A fesztivál második napjának délelőtt-
jén a helyi óvodapedagógusok tartottak 
kézműves foglalkozást, megnyitott a régi-

ségbörze, tűzzománcot készítettek, és a 
komáromi Szent Imre Katolikus Óvoda pe-
dagógusai a Hamupipőke humoros feldol-
gozását adták elő. A délután folyamán az 
Ördöngős Népzene Tanoda előadása kö-
vetkezett. Fellépett a tatai Pötörke néptánc-
együttes is, nekik élőben a Kincső zenekar 
játszott. A nap nagy fellépője a felvidéki 
Hárompatak zenekar és a velük játszó fu-
rulyaművész volt, gyimesi és moldvai dal-
lamokat játszottak, majd a délutáni tánc-
háznak ők voltak a kísérő zenekara.

A rendezvény ideje alatt a Fejér Megyei 
Népművészeti Egyesület tagjainak fazeka-

sai és csuhékészítői voltak itt. Tőlük lehe-
tett vásárolni különböző agyagedényeket, 
csuhévirágokat, babákat, kis kosárkákat. 

Akik megéheztek, megszomjaztak, azok  
langallóval (kenyérlángos) csillapíthatták 
éhségüket, szomjukat pedig a borkóstolón 
lévő borokkal. Az idelátogatók a teaház kü-
lönlegességeit is megízlelhették. A helyszí-
nen volt egy játszótér is, mely Balázs Ró-
bert keze munkáját dícséri. 

Az egyik szervezőtől, Rohonczi Fruzsi-
nától megtudtam, hogy a fesztivál ötlete 
Tóth Tamástól, a Magtár Galéria Teaház 
tulajdonosától származik. A húsvéti tánc-
háznak akkora sikere volt, hogy Tamás úgy 
gondolta, hogy kell szervezni egy nagyobb 
táncházat, több programot. A rendezők 

célja az, hogy minél több környékbelit is 
megmozgassank, mivel Ácson sajnálatos 
módon még tömegeket nem mozgatnak 
meg a kulturális rendezvények. A fesztivált 
hagyományteremtő céllal rendezték.

Tóth Tamással való beszélgetésem során 
kiderült, hogy miért Magvető Fesztivál a 
rendezvény neve, mit gondol a kultúráról, 
melyik korosztályt célozták meg mint cél-
közönséget, kik segítettek a programok 
szervezésében, lebonyolításában és miért 
volt fontos a játszótér felállítása.

A kétnapos fesztivál elnevezésének ötle-
te is a galéria tulajdonosától származik. Tu-
lajdonképpen a magvető azt jelenti, hogy 
„újra elvetjük a kultúra magját”. A kultú-
rát újra meg kell szoktatni az emberekkel. 
Akiktől a hagyományokat, régi dolgokat 
megtanulhattuk volna, ők nem tudták átad-
ni azt a tudást, ami nekik volt, nem tudták 
megtaníttatni a mai generációval a hagyo-
mányokat, szokásokat. A rendezvény célja 
az volt, hogy a körülbelül 60 éve elfelejtett 
fonalat felelevenítsék, és a későbbiekben 
majd ezt megtartsák. A környéken és az 
országban a  városunkról kialakított nega-

tív képet is szeretnék folyamatosan átfor-
málni és ha valaki azt hallja, hogy Ács, ak-
kor ne negatív élmények, érzések jussanak 
eszébe településünkről. A programoknak 
kimondott célközönsége nem volt, Tamás 
szerint az a fontos, aki a küszöbön átlép 
és jól érzi magát itt. A játszótérnek pedig 
azért volt kiemelt szerepe, hogy a gyerekek 
elfoglalják magukat és a szüleik is szóra-
kozhassanak. Ne kelljen az érkezés után fél 
óra múlva hazamenni, mert esetleg a gyer-
kőcöket nem érdeklik a programok.

A munka fizikai részét a Bakancsos Klub 
tagjai vállalták magukra. Ők állították fel a 
szabadtéri színpadot, az udvaron található 
sátrat, ők cipelték a szalmabálákat, asz-
talokat, padokat. Vezetőjük, Tóth János 
szombaton csülkös-babos káposztát ké-
szített. 

Aki belépett az udvarba, az a megszokott 
hétköznapokból egy teljesen más világba 
csöppenhetett. Az udvaron az ülőhelyek 
szalmabálák voltak, a szervezők népvise-
letbe öltöztek, a két program közötti szü-
netekben pedig népzenét hallgathattak az 
emberek. 

Az ácsi kultúra ezen  szigetén gyerek és 
felnőtt egyaránt jól érezhette magát. Igaz, 
az emberek nem taposták össze egymást, 
tömegek nem voltak, de akik ellátogattak a 
programokra, azok olyan élményekkel gaz-
dagodhattak, melyeket még sok év múlva 
is emlegetni fognak, és szívesen gondol-
nak vissza ezekre a produkciókra. Akik 
ezen a rendezvényen ott voltak, remélhe-
tőleg megérezték a kultúra ízét, és nekik 
továbbra is lesz igényük hasonló kulturális 
programokra, mint ez a fesztivál volt. 

A Magvető Fesztivál szervezői: Magtár 
Galéria Teaház, Bartók Béla Művelődési 
Ház, Bakancsos Klub, Fru.

Támogatói: Agrorum Kft., Meszlényi Kft., 
B8 Market, Rohonczi József, Hateier Imre, 
a postaközi zöldséges, a postaközi és a 
Zichy-parkban található CBA-áruházak, 
Ács Város Önkormányzata, a komáromi 
Csokonai Művelődési Központ.

Barassó Anett

Elvetették a kultúra magját Ácson
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Nyugodjanak
békében

Borza Gyuláné 
sz.: Ásó Margit (1930–2010)

Ollé Ferenc (1940_2010)
Farkas Pálné 

sz.: Csöbönyei Rozália (191�-2010)
Skuba István (1935-2010)

Ódor Pál (1939–2010)
Nagy Sándorné 

sz.: Varga Julianna (1926-2010)
Peka Imre (1922-2010)

Lakatos József (1923-2010)
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A kíváncsi ácsiak tapasztalhatták, hogy 
többéves előkészítő munka és számtalan 
egyeztetés után, a sikeres engedélyeztetési 
eljárás befejezésével az ácsi határba terve-
zett szélerőműpark nagyberuházása 2009 
év végén megkezdődhetett a beruházás 
helyének kitűzésével és a munkálatokhoz 
szükséges anyagok helyszíni letárolásával.

Mindezeket megelőzte – a széles nyil-
vánosságot kizárva – a Kulturális Örök-
ségvédelmi Szakszolgálat régészeinek a 
beruházás helyén végzett terepbejárása, 
amelyre a vonatkozó örökségvédelmi tör-
vény ad kötelezően betartandó jogi hát-
teret. A szélerőművek helyén és az üzemi 
utak nyomvonalán végzett bejárás során, 
az autópályán átvezető felüljáró után, a 
Nagyigmándra vezető közút jobb oldalán 
olyan felszíni nyomokat találtak, melyek 
alapján a szakemberek azt feltételezték, 
hogy az érintett határ római emlékeket rejt. 
A beruházás párhónapos felfüggesztésével 
megkezdődtek a leletmentő feltárások.

Mindezeket már a szakszolgálat régésze, 
Fűköh Dániel mondta el bevezetőjében a 
Magtár teázó kíváncsi, a meghívást elfoga-
dó közönségének. A lelkes fiatal szakem-
bert a hely szelleme is inspirálhatta, mert a 
feltárások tényszerű ismertetését rendkívül 
élvezetesen és a laikusok számára is befo-
gadhatóan tette meg.

Előadása során kitért arra is, hogy a fel-
tárások kizárólag a beruházás által érin-
tett területre korlátozódhattak, mivel ilyen 
esetekben a már említett törvény előírásai 
szerint a kutatás költségei minden esetben 
a beruházót terhelik. A téli hónapokra eső 
leletmentési munkálatoknak a mostoha 
időjárás sem kedvezett, még egy nagy ren-
dezvénysátor felállítására is szükség volt. 
A zord, fagyos időjárás miatt a sátor terét 
fűteni is kellett.

A megjelentek itt, a teázóban értesül-
hettek arról, hogy a nehéz körülmények 
közt végzett feltárási munkák szenzációs 
eredményeket hoztak. Kiderült, hogy Ács 
határában a föld késő római települést és 
hozzá tartozó temetőt rejt. A szakemberek 

behatárolták a település határát és arra a 
megállapításra jutottak, hogy az ősi falu 
mintegy háromszáz lelket számlálhatott. 
Az előadó beszélt a Dunántúlon létrehozott 
római Pannónia provincia mintegy ötszáz-
éves történetéről, a településünk határá-
ban húzódó limes (ripa) katonai szerepéről 
és a korabeli római életről. 

Az általános ismertető visszakanyarodott 
a most részlegesen feltárt településhez. Az 
ókori telep két lankás domb közti vízjár-
ta, termékeny területen, egy mára már 
kiszáradt patak mellett létesült. A patakon 
átvezető pallóhíd nyoma felfedezhető volt. A 
régészek számos félig földbevájt, lakóépü-
letet és gazdasági épületet határolhattak 
be. Mindezeket és az állatok szálláshelyéül 
szolgáló karámokat vízelvezető árkok szö-
vevényes rendszere védte a felszíni vízfo-
lyásoktól, illetve a nedvesedéstől. Számos 
„egyszerhasználatos”, zárt terménytároló 
vermet is megtaláltak a kutató kezek. A 
szakszerűen kialakított, fedhető vermeket 
agyagtapasztással és kiégetéssel tették 
szilárddá és vízhatlanná, alkalmassá téve a 
megtermelt szemes termények megbontás 
nélküli, huzamosabb tárolására. A szakmai 
körökben ritkaságszámba megy az épü-
letek közt, beomlott boltozattal megtalált 
nagyméretű kemence kibontása.

A feltárások során az is nyilvánvalóvá vált, 
hogy a falu lakói az általuk megművelt terü-
leten saját igényeiken túl jelentős élelmiszer-
felesleget is megtermeltek. Mindezt tovább 
gondolva a régészek feltételezik, hogy ezen 
település e limes szakaszon állomásozta-
tott katonaság táborait, táborok körül ki-
alakult városias polgári településeket látta 
el élelmiszerrel és kézműipari termékekkel. 
A táborok katonasága és a védelmük kö-
zelségében kiépült városias települések 
polgárai többtízezres létszámának ellátása 
még további, a föld mélye által rejtett, ha-
sonló falusias település létesítését is feltéte-
lezheti közvetlen környezetünkben.

A település mellett húzódó lankás 
emelkedő adott helyet a temetőnek. A 
temető feltárásának is a beruházás adta 

szűk terület szolgáltatta a korlátokat. En-
nek ellenére számos sír feltárására került 
sor. A feltárt sírok kétféle típusú csontvá-
zakat rejtettek, egy vékonyabb csontozatú, 
kis fejméretű, úgynevezett római típusút és 
egy robosztusabb felépítésű, erős csonto-
zatú és nagy fejméretű kelta vagy germán 
típusút. A sírok IV. századra utaló mellékle-
tei azt is tisztázták, hogy az itt élők római 
szokások szerint éltek. Az „in situ” meg-
talált ékszerek, fém kiegészítők, ruhatűk (fi-
bulák), érmek és használati tárgyak érdekes 
részleteket szolgáltattak az akkori viseletre, 
divatra, illetve az akkori emberek hiedelmi 
világára. Külön figyelmet érdemel a kutyájá-
val együtt eltemetett, csontozatából ítélve 
minden bizonnyal nyomorék ember, a hű 
földi társ a túlvilágra is elkísérte gazdáját. 
Különlegességnek számít a két fiatal lány 
csontvázát rejtő ikertemetkezés azzal, 
hogy a lányok feje alá birka vagy kecske 
mellső lábat helyeztek el. Csecsemősírokat 
is feltártak, megható különlegessége ezen 
síroknak, hogy a csöppnyi testek köré dí-
szes nyakláncot tekertek.

A leletek közt számos késő római hagyma-
fejes és számszeríj formájú típus is előfordult, 
ritka lelet az egyik sírban talált, hüvelykujjra 
húzható, feliratos ezüstgyűrű is.

A fiatal régész előadó a számos diával 
illusztrált előadását azzal zárta, hogy a 
provinciát a IV. század végén, az V. szá-
zad elején feladó katonaság kivonulása 
után, a római uralom megszűnésével az 
addigi élelmezést szolgáló település nem 
szűnt meg azonnal, tovább élte szorgos és 
viszontagságos életét.

Köszönet illeti Fűköh Dániel fiatal 
előadót, kinek értékes, tartalmas előadása 
tükrözte óriási szaktudását és szak-
maszeretetét. Mindezeken túl köszönet 
Tóth Tamásnak, a teaház kultúraszerető 
vezetőjének azért, hogy a már számos 
tehetségnek bemutatkozási lehetőséget 
nyújtó galéria teret adott a színvonalas 
és izgalmas múltbéli barangolásra az ott 
megjelentek számára.

 Novák Géza

Ács múltjának egy szeletkéjét
szervírozták a teaházban

Labdarúgás

Siker a Komárom ellen 
Május másodikán soros mérkőzését ját-

szotta az Ácsi Kinizsi SC labdarúgócsapa-
ta az Oroszlány otthonában, ahol a meccs 
0-0-ás döntetlennel ért véget. Május 9-én a 
Karvaj-legénység a Komáromi VSE együt-
tesét fogadta, ahol sikerült a komáromiakat 
legyőzni 3-2-re. Május 16-án a Kecskéd 
– Ács elmaradt a pálya alkalmatlansága 
 miatt. A következő fordulóban május 23-
án a Tátot fogadták, és nyertek 7-2-re. A 
Bajót SE – Ácsi Kinizsi meccs elmaradt, 
mivel a Bajót gárdája visszalépett. 

Bronzérmes 
a kézilabdacsapat 

Utolsó bajnoki mérkőzését május  
22-én játszotta az Ácsi Kinizsi SC NB 
II-es kézilabdacsapata és hazai pályán 
a Tapolca együttesét fogadták. Nyertek 
29-28-ra egy nagyon izgalmas végjáték-
ban. 

A harmadik helyezéssel elégedett 
Bárdosi István játékos-edző, de akár az 
ezüstérem is meg lehetett volna, ha két 
nyerhető meccset nem rontanak el.  
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Az idén harmadik alkalommal kerül 
megrendezésre Ácson a „városnap”, 
ami az Ácsi Városi Vigasságok nevet 
viseli. Ennek kapcsán megkértem Né-
meth Gyulát, a művelődési ház igaz-
gatóját, mondjon néhány szót az idei 
rendezvényről. 

– Az idén februárban, amikor a képviselő-
testület döntött az idei év költségvetésé-
ről, a városnap is egy tételként szerepelt. 
Ez egy alapként szolgált, amely után a 
következő hónapok támogatók, szponzo-
rok keresésével és a programok összeál-
lításával telt. Szerencsére a támogatásban 
nagyon jó partnerek voltak a helyi cégek, 
illetve a magánszemélyek egyaránt. Meg 
kell említeni, hogy nemcsak anyagi fel-
ajánlás érkezett, hanem sokan ajánlották 
fel a munkájukat is a rendezvény sikeres 

lebonyolítása érdekében. Az idei évben 
még több programot szeretnénk a gyere-
keknek szentelni. 

– A programokról beszélnél egy kicsit 
részletesebben?

– Ebben az évben úgymond visszatér-
tünk a gyökerekhez. Újra a horgászegye-
sülettel közösen szervezzük a városnapot. 
Úgy egyeztünk meg, hogy az ő rendezvé-
nyükre nem szervezünk rá más progra-
mot. A háromnapos rendezvény (2010. 06.  
11-13.) során a magas kultúrától egészen 
a bulikig minden megtalálható lesz. Im-
már hagyományként a városi nap mindig 
egy helyi lakos kiállításával kezdődik. Idén 
Tóth Tamás „A fa, a fém, meg a kő” című 
kiállítása megnyitójával egyben megnyílik 
az idei Ácsi Városi Vigasságok is. Péntek 
este pedig egy retro diszkó lesz a sörsá-
torban.

A szombat délelőtt a horgászoké a Hor-
gász-Vadász nap alkalmából a Malom-tó-
nál. Kora délután kezdődik a motoros fel-
vonulás a Forduló Kft. szervezésében, mely 
után a – már több motoros felvonuláson is 
részt vett – Riff/Raff együttes fog fellépni 
a sörsátorban. Ezek után egy újdonság 
következik majd: amatőr szkanderverseny 
lesz – súlycsoportonként, Kelemen László 
világbajnoki ezüstérmes szkanderozó fel-
ügyeletével. Mindenkit szeretettel várunk 
erre a programra is. Szombaton a Kinizsi-
pályán is lesznek programok, utánpótlás, 
valamint női labdarúgás, ami szintén új do-
log lesz és az Ácsi Öregfiúk összecsapása 
a Komáromi Öregfiúkkal. Fél hattól aztán 
kezdődik a szokásos sörsátras program. 
Itt lesz a Crystal, a Desperado, fellép a Tor-
nádó akrobatikus rock and roll csapat, este 
pedig a helyi METAXA Rock Band együt-
tes. Végezetül a napot szintén egy retro 
party zárja majd. 

Vasárnap szintén egy újdonsággal kez-
dődik a nap. Először kerül megrende-
zésre a Kistérségi Zenei Találkozó, olyan 
fellépőkkel, mint a Garabonciás néptánc- 
együttes, a Ritmus Koncertfúvós Zenekar, 
a Magyarock Dalszínház és még sok, a 
kistérségben működő együttes lép fel. A 
kora délután ismét a gyerekeké. Lesz ját-
szóház, majd a Zsebsün együttes szóra-
koztatja a gyerekeket. Délután öttől ismét a 
felnőtteké a sörsátor. Fellépnek Éles István 
és Bach Szilvia humoristák, a Summerlove 
együttes, valamint a helyi Labyrinth. Este 
nyolckor következik L.L. Junior, melyet a 
Latin konga show követ. Utána tombola, 
az idei városi vigasságokat pedig a tűzijá-
ték fogja zárni. A III. Ácsi Városi Vigassá-
gokra mindenkit szeretettel várunk. 

Barsi Krisztina

Városi vigasságok harmadszor is

A környék településeinek 
programjai

Június 12.: 20 éves a komáromi 
gyógyfürdő. 12 óráig 1 gyerek + 1 kisé-
rő belépése ingyenes

Június 13.: Tavaszi zsongás táncgá-
la, Nagyigmánd, tel.: 30/910-4643

Június 19.: Mágnás Miska, Komáro-
mi Lovarda, tel.: 30/494-�5�0

Június 19.: XX. Hegyi Nap és Bable-
vesfesztivál, Nagyigmánd, tel.: 20/203-
1057

Június 26.: Mozdulj ránk! Koppány-
monostor, tel.: 34/526-955

Június 26.:1 9 óra:  Kárpátia-kon-
cert, Komárom, Igmándi erőd 

Június 26-27.: Nemzetközi Oldtimer 
Motorkerékpáros Körverseny, Bábol-
na, Vásártér, tel.: 20/496-9177

Július 2.: Edda-koncert, Komárom, 
WF Szabadidőpark, tel.: 30/419-4195

Július 10., 20.30: István király, ope-
ra, Monostori erőd

III. Ácsi Városi Vigasságok
és  Kistérségi Zenei Fesztivál

2010. június 11-13. Zichy park
2010. június 11.

17.30 „A fa, a fém, meg a kõ” - Tóth Tamás kiállítása- Sméja Galéria
21.00 Retro Disco DJ Kónyával- Sörsátor

2010. június 12.
6:00 órától Horgászverseny

Horgász-Vadász Nap a Malom-tónál

09:00-12:30 Utánpótlás labdarúgó torna-Kinizsi pálya
13:00-16:30 Nõi labdarúgó torna-Kinizsi pálya

13:30 Motoros felvonulás a település utcáin
15:00 Riff/Raff együttes mûsora- Sörsátor
16:00 Amatõr szkanderverseny- Sörsátor
17:00 Ácsi Öregfiúk-Komárom Öregfiúk

barátságos labdarúgó mérkõzés-Kinizsi pálya
17.30 Crystal együttes mûsora- Sörsátor

18:00 Tornádó akrobatikus rock and roll csapat- Sörsátor
19.00 Desperado együttes mûsora- Sörsátor

20:00 METAXA Rock Band együttes mûsora- Sörsátor
22:00 Retro party DJ Tom Tailorral- Sörsátor

2010. június 13.
9:00-13:00 Kistérségi Zenei Találkozó- Sörsátor

-Garabonciás néptánc együttes
-Régi zene együttes

-Fülke zenei egyesület
-Ritmus Koncertfúvós Zenekar

-Magyarock Dalszínház
-Lóli lulugyi csoport

-Összevont napközis óvoda ovisainak mûsora

13:30 Gyermek játszóház
15:00 Zsebsün együttes gyermek mûsora- Sörsátor

17:00 Éles István és Bach Szilvia humoristák mûsora- Sörsátor
18:00 Summerlove együttes mûsora- Sörsátor

19:00 Labyrinth rap mûsora- Sörsátor
20:00 L.L. Junior mûsora- Sörsátor
20:30 Latin konga show- Sörsátor

21:30 Tombola- Sörsátor
22:00 Tüzijáték

Mûsorváltozás jogát a szervezõk fenntartják!

III. Ácsi Városi Vígasságok képviselői és bizottsági tagsági támogatói
Csöbönyei Imre polgármester, Csányi Józsefné alpolgármester, Csuka László képvi-

selő, Lakatos Béla képviselő, Baracskai Lajos képviselő, Tóth Győző képviselő, Nagy 
Tamás képviselő, Petró Tibor képviselő, Nyéki Péter képviselő, Nagy Irén képviselő, Ko-
vács Károly kültag, Háromházi Györgyné kültag, Szabó Jánosné kültag, Nagy Ferencné 
kültag, Cselovszki Ildikó kültag, Hoczek József kültag, Nyéki Vincéné kültag, Kiss Sán-
dorné kültag, dr. Szakolczai Istvánné kültag, Szőnyi Lajos kültag, ifj. Pulai János kültag
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Az Ácsi Kinizsi SC sakkszakosztálya emlékversenyén részt 
vettek Czupy Imre volt tanítványai, a jelenlegi iskolás sakko-
zók oktatójukkal, Zsebők Ottó tanárral és dr. Czupy János, 
Imre bácsi fi a.

Külön köszöntötte Szőnyi Lajos szakosztályvezető Csöbönyei 
Imre polgármestert, Hájos Lászlót, a Kaposvári Cukorgyár terme-
lési igazgatóját, az ácsi sakkcsapat tagját, aki az egyik fő támo-
gató, Nagy Ferencnét, a Jókai Mór Általános Iskola igazgatóját, 
Nyéki Péter és Varga József Károly képviselőket. 

Szőnyi Lajos köszöntőjében a többi között elmondta, hogy 
Imre bácsi nagy szeretettel és türelemmel nevelte az utánpót-
lást, versenyekre vitte tanítványait. Évről évre megszervezte 
a „Süveg Cukor” elnevezésű kupaversenyt, ahol tanítványai a 
környékbeli iskolák sakkozóival mérhették össze tudásukat. 
Sok iskolás gyermek ismerkedett meg türelmes, szeretetteljes 
munkája során a sakkjáték alapjaival, szépségével, rejtelmeivel. 
A tisztelet és a hála kifejezése ez a verseny, amely a sportbarát-
ság ápolása mellett, Imre bácsi emlékének a megőrzése. 

A versenyt három kategóriában bonyolították le.
Az emlékverseny végeredménye: a volt tanítványok (8 fő): 

1. Iván Csaba, 2. Szakács László, Németh Barnabás. Jelenlegi 
általános iskola alsós tanulói (9 fő): 1. Szabó Dávid, 2. Horváth 
Norbert, Szalóki Borbála. Jelenlegi általános iskola felsős tanu-
lói (9 fő): 1. Nyéki Bence, 2. Szalai Krisztián, 3. Czupy Gábor 

Az első három helyezett mindhárom kategóriában oklevélben 
és tárgyjutalomban részesült. A verseny többi résztvevői sem 
távoztak üres kézzel: emléklapot, cukorcsomagot, tábla csokit 
és egy szelet tortát kaptak.

A díjakat Szőnyi Lajos köszöni: dr. Czupy Jánosnak, aki 
számítástechnikai eszközöket, a Best Byte számítástechnikai 

cégnek, aki ajándékcsomagokat, Hájos Lászlónak, aki minden 
résztvevőnek cukorcsomagokat, Nyéki Péter képviselőnek, aki 
a díjak megvásárlásához tiszteletdíját ajánlotta fel, Nagy Tamás 
képviselőnek, aki 20 darab tábla csokit, Zsebők Ottónak, aki 
sakk-könyvet, Szalai Bálintnak, aki 3 darab tortát, a Varga ABC-
nek és Németh Lászlóné vegyesboltjának, akik üdítőitalt aján-
lottak fel a verseny résztvevőinek. Az eredményhirdetés után 
Sipos István FIDE nemzetközi mester, a Szombathelyi Haladás 
NB I-es csapatának és az Ácsi Kinizsi SC megyei csapatának 
1. táblás játékosa szimultánt adott a versenyen résztvevőknek 
és a jelenlévőknek. 

III. Czupy Imre sakk-emlékverseny

Több korosztályban versenyeztek a kiváló sakkozók

Sertés tarja


