
Harmadik alkalommal került megrende-
zésre az Ácsi Városi Vigasságok és Kistérsé-
gi Zenei Fesztivál elnevezésű, háromnapos 
kulturális, szórakoztató eseménysorozat, 
amely több helyszínen zajlott.

Egy példaértékű, közös összefogásnak  
is köszönhető a városi vigasságok sike-
re – fogalmazott Németh Gyula, a Bartók 
Béla Művelődési Ház igazgatója, az egy-
kori falunap megálmodója és elindítója, 
szervezője. 1999 óta ugyan sok idő eltelt, 
változtattak a műsor struktúráján, évről 
évre figyelembe véve a lakossági igénye-
ket, így mára egy minden igényt kielégítő, 
háromnapos rendezvényt sikerült össze-
hozni – emelte ki a művelődési ház veze-
tője.

A siker annak is köszönhető, hogy a tá-
mogatók, szponzorok mellett, akik anyagi 
hozzájárulással segítették a különböző ren-
dezvényeket, nagyon sokan voltak azok, 
akik felajánlották segítségüket. Így például 

Benke József a fuvarozásnál, Varga Nor-
bert és csapata a pakolásnál, szállításnál, 
Rohonczi Fruzsina a programoknál és a 
tombolánál, Tóth János és a Bakancsos 
Klub a gyermekprogramoknál, Palakovics 
Tibor a villanyszerelésnél, Szűcs Attila és a 
polgárőrök az őrzésnél, és természetesen 
a művelődési ház dolgozói a rendezvény 
lebonyolításánál.

A városi vigasságok valóban sikeres volt, 
bizonyítja ezt az is, hogy nagy érdeklődés 
kísérte a különböző programokat. Ez pedig 
elsősorban a  sokszínűségnek volt köszön-
hető. A jó érzékkel összeállított műsorok 
között minden korosztály megtalálhatta a 
számára legérdekesebb és szórakoztató 
előadást, programot. 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Színes, sokrétű szórakoztatás
a városi vigasságokon
Bemutatkoztak a kistérségben működő együttesek is

Sok lóerő, gyönyörű gépcsodák a város utcáin

A Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Szakiskola végzőseinek ballagása 
június 4-én délután a sportcsarnokban 
zajlott. Az ünnepségen megjelentek a 
város vezetői, a képviselők.  A sport-
csarnok zsúfolásig megtelt szülőkkel, 
nagyszülőkkel, rokonokkal, barátokkal, 
ismerősökkel és a búcsúzó diáktársak-
kal.
A Jókai Mór Általános Iskolában június 
5-én rendezték meg az évzárót és a 
ballagási ünnepséget. 
A rendezvényen megjelent a város 
vezetősége, a képviselők, a katolikus 
plébános is. A tornacsarnok megtelt 
szülőkkel, rokonokkal, barátokkal és az 
érdeklődőkkel.
A két iskola igazgatójának köszöntését, 
a ballagók és az elismerésben részesült 
diákok névsorát az 5. oldalon olvashat-
ják.

Elbúcsúztak a végzősök 
a Gárdonyi- és a Jókai-iskolából

A hetedikesek az iskolazászlóval Egy jókais nyolcadikos ballagó
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Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a soron követ-
kező ülését 2010. június 24-én tartotta, ahol az alábbiakról tárgyalt:

A Concó-patak ismételt áradása

Június első hetében a Concó-patak ismételt áradása miatt június 
2-án szükség volt a védekezés megszervezésére, mert az áradás 
mellett a halastó gátja ismételten átszakadt (Dudás féle halastó). 
A védekezéshez mozgósított polgári védelem szervezetétől és a 
helyi vállalkozóktól rövid idő alatt kapott segítséggel hatékony vé-
dekezést lehetett lebonyolítani. Az ismételt áradásnál gondot je-
lentett a Székes-patak visszaduzzadása, így a völgyi részen, az 
Árpád út és a Székes utca kereszteződésénél is védekezni kellett. 
A település több területén a belvizek okoznak gondot, amelyek 
ellen nehéz a védekezés. A Polgármester Úr köszönetet mondott 
a védekezésben résztvevőknek.

Szúnyoggyérítés 

A Duna menti települések a korábbi évekhez hasonlóan pályázatot 
nyertek a szúnyoggyérítéshez. Az első védekezésre június 18-án ke-
rült sor. Az időjárás a szúnyogok szaporodása szempontjából rend-
kívül kedvező, így azt várhatóan többször meg kell ismételni. 

Önkormányzati oktatás-nevelési intézmények 
2009/2010. tanévi működése

A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola igazgatója, a 
Jókai Mór Általános Iskola igazgatója, az Összevont Napköziott-
honos Óvoda vezetője, továbbá a Ritmus Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény igazgatója beszámolt a 2009/2010. tanévi műkö-
déséről, melyeket a képviselő-testület elfogadott.

A 2010. évi fontosabb beruházások állása, 
a településen található rossz műszaki állapotú épületek 
elbontásának lehetősége

A képviselő-testület a 2010. évi beruházások állásáról szóló be-
számolót elfogadta, valamint a Bagolyvár épületének belső átala-
kítására, a múzeum kialakítására vonatkozó tervezési szerződés 
megkötését a Bricoll Kft.-vel bruttó 238.500 Ft értékben támogat-
ta.

Támogatás megelőlegező hitel

Ács Város Önkormányzata részére a Bagolyvár felújítása céljára 
21.637.336,- Ft megítélt pályázati támogatási összeg még nem 
érkezett meg, így a képviselő-testület döntött a Bagolyvár felújítási 
munkák céljára éven belüli lejáratú, támogatás megelőlegező hitel 
felvételéről. A hitel összege a támogatási összeggel megegyezik, 
lejárata 2011. július 15. A támogatás megelőlegező hitel előnye, 
hogy a támogatás megérkezésekor kell visszafizetni.

A Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és Szakiskola létszámcsökkentése

A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola igazgatójának 
javaslatára az oktatási intézmények átszervezése kapcsán a tech-
nikai személyzet állományában 2 fő (1 fő iskolatitkár, 1 fő hiva-
talsegéd) álláshelyének végleges megszüntetését hagyta jóvá a 
képviselő-testület. 

Az önkormányzati ingatlanokban keletkezett árvíz-belvíz
okozta vis maior károkra vonatkozóan

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határo-
zott, hogy vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az 
Önkormányzati Minisztériumhoz. A pályázati önrész biztosításá-
hoz általános tartalék módosítására volt szükség.

Európai Mobilitási Hét – 2010. szeptember 20-22.

A képviselő-testület vállalta az Európai Karta aláírását és az ab-
ban foglaltak vállalásával csatlakozott az Európai Mobilitási Hét 
kezdeményezéshez, vállalva az Autómentes Nap szeptember  
22-ei megrendezését és olyan állandó intézkedések megtételét, 
amelyek a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fel-
tételeinek javítását szolgálják.

Települési vízrendezés fejlesztése

A képviselő-testület megkezdte a Közép-dunántúli Operatív 
Program Települési vízrendezés fejlesztése c. pályázat előkészí-
tését. A konstrukció keretében kizárólag a belvíz- és/vagy csa-
padékvíz-elöntéssel sújtott települések belterületet védő bel- és 
külterületi csapadékvíz- és/vagy belvíz-elvezetési fejlesztései tá-
mogathatók. A támogatás összege min.: 10 millió Ft, max.: 100 
millió Ft. Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költ-
ség maximum 90%-a. Anyagi fedezet rendelkezésre állása esetén 
a pályázat szeptemberben benyújtásra kerül.

A képviselő-testület zárt ülésen személyi ügyeket tárgyalt.
Dr. Malomsoki István jegyző

ÖNKORMÁNYZATI  HÍRADÓ

„ÁCS FEJLŐDÉSÉÉRT” ALAPÍTVÁNY
2941 Ács, Gyár u. 23. – Adószám: 19149385-1-11

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.
Tartalmi beszámoló:
A közhasznú tevékenységben közreműködők tevékenységüket tár-

sadalmi munkában végezték, ezért sem pénzben, sem természetbeni 
ellenszolgáltatásban nem részesültek. Közhasznú tevékenysége során  
0 E Ft vállalkozási bevétel, 0 E Ft vállalkozási kiadás, 908 E Ft közhasznú 
bevétel, 1.728 E Ft közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből faka-
dóan -820 E Ft vagyonváltozás történt.

A szervezet a mérleg-fordulónapon 2.477 E Ft eszközzel rendelkezett, 
melyből 1.404 E Ft pénzeszköz volt. A szervezet a mérleg-fordulónapon 
200  E Ft kötelezettséget tartott nyilván.

A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az elő-
ző évhez hasonlóan törekedtek a takarékosságra és a költségek mini-
malizálására.

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően 
történt és eredményesnek értékelhető.

Támogatások részletezése forrásonként:
Megnevezés E Ft
Helyi önkormányzat és szervei 30
Magánszemélyektől 370
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 956
APEH 1% SZJA 593

Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése:
Megnevezés  E Ft
APEH 1% SZJA – 
Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása  100
Kulturális tevékenység  480
Egészségügyi szolgáltatás igénybevételének támogatása  574
Közbiztonság védelme  100
Önkéntes Tűzoltóság támogatása  300
Útbaigazító közérdekű turisztikai információs táblák  993
Pályázati hitelesítési költség     10
Bankköltség     16
Összesen: 2.573

A támogatásokat ezúton köszönjük abban a reményben, hogy a Tisz-
telt Lakosság és lakóhelyünk cégei, vállalkozásai további felajánlások-
kal segítik az alapítványt kitűzött céljai megvalósításában: Ács szebbé 
tételében, fejlődésének meggyorsításában.

Csányi Józsefné kuratóriumi elnök
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(Folytatás az 1. oldalról)
A hagyományos Horgász-Vadásznappal 

indult az eseménysorozat a Malom-tónál 
június 12-én. A sport is fontos része volt a 
rendezvénynek és kellő hangsúlyt kapott. A 
Kinizsi-pályán az első nap reggelén útjára 
indult a labda, az utánpótlás labdarúgótor-
nával. Majd a női csapatok léptek pályára, 
és igazán jó színvonalú játékot láthattak az 
érdeklődők a gyengébb nem képviselőitől. 
Majd délután került sor az Ácsi Öregfiúk 
– Komárom Öregfiúk labdarúgó-mérkő-

zésre. A két csapat játékosai jól ismerik 
 egymást, és a két szomszédvár találkozó-
ján a jó hangulatú mérkőzés mellett egy kis 
nosztalgiázásra is volt idő az egykori aktív 
labdarúgók között. 

A motoros felvonulásnak, ahogy eddig 
is minden évben, igen nagy sikere volt. 
Ezt Csuka László önkormányzati képvise-
lő szervezte, az ő ötlete volt néhány évvel 
ezelőtt, ezzel is színesítve a háromnapos 
városi vigasságot. Végigdübörögtek a két-
kerekűek – köztük több gépcsoda – a tele-
pülés utcáin, ami a helyi lakosság körében 
nagy sikert aratott. 

A Zichy-parkban délután négy órától 
megindult az élet, először Kelemen László 
szkander világbajnoki ezüstérmes vezé-
nyelt le egy szkanderversenyt, majd a Crys-
tal együttes következett. Őket váltotta a 
színpadon a Tornádó akrobatikus rock and 
roll, tehetséges táncosok közreműködésé-

vel. Este hét órakor lépett fel a Despera-
do együttes, majd a METAXA Rock Banda 
szórakoztatta a nagyérdeműt. Fantasztiku-
san jó hangulatban zárta DJ Tom Tailor ret-
ro partyja a szombati sörsátori bulit.

Vasárnap délelőtt a sörsátor adott he-
lyet a Kistérségi Zenei Találkozónak, ahol 
lehetőséget kaptak a környező települések 
és a helyi zenei együttesek is a bemutat-
kozásra. Fellépett a Garabonciás Néptánc-

együttes, a Régi Zene Együttes, a Fülke 
Zenei Egyesület, a Ritmus Koncertfúvós 
Zenekar, Lakatos Dezső és a Magyarock 
Dalszínház. E műfaj kedvelőinek igazi cse-
megék voltak, és nagyszerű szórakozást 
nyújtottak a színvonalas előadások. A mű-
sorok összeállításánál nagyon odafigyeltek 
a szervezők, hogy minden korosztálynak  
igazi kikapcsolódás és élmény legyen a 
városi vigasságok. A legkisebbeket várta a 
gyermek játszóház, majd a Zsebsün együt-
tes szórakoztatta a kicsiket. Igazi fesztivál-
hangulat volt a sörsátorban, illetve a Zichy-
park udvarán is. Délután öt órakor lépett 
fel két kiváló humorista: Éles István és 
Bach Szilvia, akik puffogtatták a poénokat, 
ahogy tőlük megszoktuk, „megmozgatva” 

a közönség rekeszizmait. A Summerlove 
együttes váltotta a két népszerű humoris-
tát, majd a Labyrinth rapműsora követke-
zett, és mire L.L Junior színpadra lépett, 
már egy tűt nem lehetett leejteni a sörsá-
torban. Fantasztikus előadását a tomboló 

közönség hosszan tartó vastapssal jutal-
mazta. Az este hátralévő részében még fel-
lépett Horváth Attila latin kongashowjával, 
ezután került sor a tombolasorsolásra, és 
végül tűzijáték zárta a III. Ácsi Városi Vigas-
ságok és Kistérségi Zenei Fesztivált.   

A rendezvény után Németh Gyula, a 
művelődési ház igazgatója még elmond-
ta: „Köszönöm Mindazoknak, akik a ren-
dezvényünket méltónak találták a támo-
gatásra, hiszen ebben a nehéz gazdasági 

helyzetben szinte még nagyobb áldozat 
volt, mint az eddigi támogatások.” Lapunk 
azon kérdésére, hogy mennyire elégedett 
az intézményvezető a programok, műso-
rok látogatottságával, a részvétellel, a kö-
vetkezőképpen nyilatkozott: „Egy szervező 
a rendezvény látogatottságával soha nem 
lehet elégedett. Mindig törekedni kell arra, 
hogy egyre nagyobb számban vegyenek 
részt a helyi lakosok és vidéki vendégeink 
a rendezvényünkön. Ezúton is köszönöm 
Mindazoknak, akik megtisztelték jelen-
létükkel a programjainkat. Bízom abban, 
hogy élményekkel gazdagabban tértek 
haza.” 

A Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár 
és Városi Sportcsarnok a III. Ácsi Városi 
Vigasságok programsorozata alatt tombo
lajátékot hirdetett meg, melynek bevételét 
az árvízkárosultak megsegítésére, a men
tési és a helyreállítási költségekhez való 
hozzájárulásra ajánlotta fel. A tombola 
bevételét, 63.900, forintot a szervezők az 
Ács Fejlődéséért Alapítványon keresztül 
fizetik ki. Az anyagi támogatást ezúton is 
köszönjük!

Színes, sokrétű szórakoztatás
a városi vigasságokon
Bemutatkoztak a kistérségben működő együttesek is

A rendezvény támogatói: Ács Város 
Önkormányzata, Oktatási és Kulturális 
Minisztérium,  Hartmann Hungary Kft., 
Csöbönyei Imre polgármester, Csányi 
Józsefné alpolgármester, Csuka Lász-
ló, Lakatos Béla, Baracskai Lajos, Nagy 
Tamás, Nyéki Péter, Tóth Győző, Petró 
Tibor, Nagy Irén képviselők. Kültagok: 
Kovács Károly, Háromházi Györgyné, 
Szabó Jánosné,  Nagy Ferencné, Cse-
lovszki Ildikó, Hoczek József, Nyéki Vin-
céné, Kiss Sándorné, dr. Szakolczai Ist-
vánné, Szőnyi Lajos, ifj. Pulai János 

Tombolaajándékot felajánlók: FRUKI-
DA Önszerveződő Kör, Tóth Tamás – Magtár Ga-
léria Teaház, Viola Gyógyszertár, Papírbolt – Varga 
Béláné, Szolárium – Tóth Miklós, REÁL élelmiszer-
bolt – Valiczkó János, POÉN Divatáru – Komárom, 
HERZ Műszaki BT., K&H Bank, CBA Szupermar-
ket – Kocsis Tamás, Németh Cukrászda, Termé-
szetjáró Bakancsos Klub, Állateledel bolt – Dávid 
Erika, Napsugár Étterem, AVON, Hajmeresztő 
Fodrászszalon, VAKOM ZRT./ 104. ABC, VAKOM 
ZRT./ 119. Ajándékbolt, ZEPTER Kft., B8 Market 
– Bányóczki László, Kopócs Ilona kozmetikus, 
Németh Sport – Komárom, Landesz Istvánné vi-
rágkereskedő, Maya pedikűr, EV-KA 100 FT-os 
bolt, Keszi Attila villamossági szaküzlet, Tósaki 
Tünde kozmetikus, Horváth Kft. – Horváth Viktó-
ria, „Nagy fogás” Horgászüzlet – Nemes Nikolett, 
TEMPÓ Autóalkatrész  üzlet, Ruhásbolt – Szegedi 
Józsefné, Anita fodrászat – Fikner Anita
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Az Ács határában egyre növekvő szám-
ban magasodó szélerőmű tornyok gazdá-
ja a spanyol anyavállalat magyarországi 
leányvállalata, az Iberdrola Renovables 
Magyarország Kft. a nemzetközi szélnap 
keretében Ácsi Szélnapot rendezett június 
12-én, és a „Szél-Szombat” elnevezésű 
szakmai programokra hívta a kíváncsi ácsi 
érdeklődőket.

A program szombaton fél 10-kor a kisig-
mándi fogadónál kiépített bázison kez-
dődött, itt Brand Éva és Emer László, a 
magyarországi cég képviselői fogadták a 
szakmai érdeklődőket, köztük települé-
sünk polgármesterét, Csöbönyei Imrét, 
alpolgármester asszonyunkat, Csányi Jó-

zsefnét, Varga József Károly, Rohonczi 
József, Lakatos Béla és Tóth Károly kép-
viselő urakat. A megjelenteket Brand Éva 
megbízott képviselő köszöntötte. Élveze-
tes előadása során bemutatta a szélerő-
mű parkok telepítésében világelső spanyol 
energetikai anyavállalatot.

A tornyok telepítésével kapcsolatban a 
fiatal, rendkívül energikus vezető hölgy el-
mondta, hogy a kisigmándi alállomásra dol-
gozó szélerőmű tornyok száma az ácsi 22 
db felállításával 62 db-ra nő, ezzel hazánk 
legnagyobb szélerőmű parkjává növi ki ma-
gát, és az összes torony beüzemelése után 
��0 megawatt összteljesítményűvé válik. 
A tornyok felállítását több éves előkészítő 
munka előzte meg, és csak a szigorú enge-
délyeztetési eljárás sikeres lezárása után, 
a jogerős tervek birtokában kezdődhettek 
meg a kivitelezési munkák. Az előkészítési 
munkálatokban és az engedélyezési eljá-
rásban három cég, a Kaptár Kft., a Vento 
Kft. és a Mistrál Kft. tevékenykedett. A ki-
vitelezési munkálatok során több kilométer 
szilárd  üzemeltetői út épült már meg, a le-
fektetett földkábelek hossza is meghaladja 
a többtíz kilométert, és nem utolsó sorban 
egyre több toronyóriás magasodik már Ács 
határában. Minden torony felállítását tesz-
telés és próbaüzem követ. Az üzemeltetés 
során az érvényes törvények és  jogszabá-
lyok az üzemeltetőt számos adminisztratív 
feladatra kötelezik.

Az egyenként 2 megawattos, névleges 

teljesítményű tornyok közel száz méter 
magasak, a szél 45 méteres, különleges 
profilozású lapátokat forgat, a torony csú-
csán lévő gondola mindig a széliránynak 
megfelelően a legkedvezőbb állást veszi fel 
automatikusan. A tornyok csak bizonyos 
szélsebesség-tartományban üzemelnek, 
alacsony szélsebességnél a lapátok állnak, 
kritikusan magas, a torony állékonyságát 
veszélyeztető szélsebességnél az automa-
tika a lapátok forgását fékezéssel leállítja.

A torony 690 voltos áramot termel, me-
lyet a torony aljában 
elhelyezett transzfor-
mátor 20 kilovoltosra 
alakít át, ez a megter-

melt 20 kilovoltos áram jut el földkábelen a 
kisigmándi bázis fogadójába.

A bázis munkáját az érdeklődőknek Ka-
tona Péter mutatta be. A teljesen automa-
tikus üzemű szélerőmű parkot három fő 
felügyeli. A tornyokat műholdas rendszer 
kapcsolja össze, a számítógépek minden 
torony aktuális állapotát mutatják nem csak 
a bázison, de az anyavállalatnál is ellenőriz-
hető a szélerőmű park összes paramétere.

A torony belsejének megtekintését már 
az autópálya ácsi kihajtójától kissé északra 
– az ott lévő halastó közelében – magaso-
dó toronynál tehettük meg. A torony szárá-
ba való belépéskor mindenkit lenyűgözött 
az építmény gigantikus mérete. A csúcson 
lévő gondolába való feljutás sokak vágya-
ként fogalmazódott meg, de erre a bizton-
sági előírások nem adhattak lehetőséget.

A torony tövében felállított rendezvény-
sátor árnya, a szíves vendéglátás kellemes 
helyet adott egy kis pihenésre, kötetlen 
beszélgetésre, olyannyira, hogy a rendkí-
vül nehéz tesztlap kitöltése  sem szegte 
kedvét azoknak, kik e tanulságos agytor-
nára vállalkoztak. A megjelent családok, a 
szebbnél szebb rajzokat készítő gyerekek 
élményekkel és kisebb ajándéktárgyakkal 
gazdagodva távozhattak.

Köszönet az Iberdrola Magyaror-
szág Kft. itteni szakembereinek e jó 
hangulatú, nyílt „Szélnap” megszer-
vezéséért!

Novák Géza

Szélerőművek Don Quijote földjéről! Felhívás
Ács Város Önkormányzata a közel-

múlt időjárása miatt tapasztalt csatorna-
rendszer nem megfelelő vízelvezetése 
kapcsán szakértők véleményét kérte ki, 
melyek szerint nagymértékben felelősek 
voltak a kialakult helyzetért a rosszul kar-
bantartott, elgazosodott, elszemetesedett 
és így eldugult csatornák. Az önkormány-
zat rövid távú terveiben szerepel a Helyi 
Építési Szabályzat módosítása, annak 
megvalósulásáig kérünk minden tisztes 
ácsi lakost, hogy az ingatlana előtti árkot 
rendben tartani szíveskedjék, valamint 
a betemetett árkok helyére ültetett nö-
vényeket ültessék át, hogy az a későbbi 
árokkialakítást már ne akadályozza.

A városvezetőket, képviselőket és más érdeklődőket Brand Éva köszöntötte

Európai Mobilitási Hét 
– Versenyfelhívás
kicsiknek és nagyoknak

Ács Város Önkormányzata legutóbbi 
ülésén döntött arról, hogy csatlakozni 
kíván az európai országokban már 1998 
óta évente megrendezett kezdeménye-
zéshez, mely a társadalom környezet-
tudatosságát, az alternatív közlekedési 
módok alkalmazását kívánja népszerű-
síteni. 

Szeptember 20. és 22. között több 
programmal szeretnénk buzdítani vá-
rosunk minden lakóját, hogy bővítse 
ismereteit és váltson közlekedési szo-
kásain. 

A 2010-es év jelmondata: „Közlekedj 
okosabban, élj egészségesebben!”

Ennek szellemében tanulmányi, va-
lamint művészeti versenyt kívánunk 
rendezni, melyről részletes információt, 
felkészítő anyagokat és egyéb ötleteket 
városunk honlapján, hivatalának hirdető-
tábláján találhatnak, vagy az 595-155-ös 
telefonszámon érdeklődhetnek legké-
sőbb augusztus elejétől.   

Zöld Kréta Rajz, fotó és kisfilm pályá-
zat (kategóriák: általános és középisko-
lások, felnőtt és családok)

Szokásod változzon, ne az éghaj-
lat!  Közlekedési, környezetvédelmi 
és helyismereti verseny (kategóriák: 
általános iskolás osztályok évfolyam 
szinten).
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„Ilyenek voltunk…”
A Gárdonyi-iskola végzős diákjai az utolsó csengőszó  után 

énekszóval vonultak be és sorakoztak fel az ünneplők elé. A 7. 
osztályosok álltak nekik sorfalat. A ceremóniát Héreginé Nagy 
Márta tanárnő vezényelte. Elsőként a Himnuszt énekelték, majd 

Reményik Sándor Mi mindig búcsúzunk című versét szavalta egy  
végzős diák. Őt követte az iskola igazgatójának, Lakatos Bélának 
beszéde. A ballagó diákok utoljára, együtt énekelték a 20 év múl-
va, Múlnak a gyermekévek és az Ilyenek voltunk című dalokat, 
majd elhangzott a nyolcadikasokés a szakmunkás tanulók búcsú-
beszéde is. Az iskola zászlajára a búcsúzó osztályok képviselői 
emlékszalagot kötöttek, majd a szakmunkás tanulók átvehették 
bizonyítványukat az igazgatótól. Ezután a szülők, rokonok átad-
hatták a szebbnél szebb csokrokat a ballagóiknak, majd az ün-
nepséget a Szózat zárta. 

 Lakatos Béla, az iskola igazgatója köszöntőjében a többi között 
elmondta: 

– Ugyanúgy, mint minden évben, sok értékes embertől válik meg 
iskolánk, de ezt örömmel tesszük, mert tudjuk, Én is és kollégáim 
is, hogy a jövőbe vetett munkánk majd gyümölcsöt hoz, kinek ki-
sebbet, kinek nagyobbat és mi csak azt kívánjuk, hogy mindenki-
nek édes legyen ez a gyümölcs, ha beleharap.

Általában éveken keresztül várjátok, hogy mikor lesz vége az is-
kolának, mikor kezdődik a nyári szünet. Most is elérkeztünk egy 
ilyen pillanathoz, de ez mégis más, mint a többi nyári szünet előtti 
várakozás. Vár Mindenkit egy új feladat, kiket egy új iskola, taná-
rok, társak, kiket az a Nagybetűs Élet, a munka, de mindenkinek 
valami új kezdődik az életében. S véget ér valami, amiért szomo-
rúak vagyunk, a búcsúzás mindig szomorúság, mert búcsúzni 
azoktól szoktunk, akiket szeretünk. Igaz, most elengedjük a keze-
teket mi, tanárok, a régi iskola. Közöttetek is vannak olyanok, akik 
kevesebbet tettek és olyanok is, akik többet az iskolai munka so-
rán. Kötelességem megemlíteni azokat, akik valamiben kiemelke-
dően teljesítettek az elmúlt években. Ők a következők: Zsidi Fru-
zsina, Varga Máté, Kovács Gréta, Ásó Adrienn, Horváth Alexandra, 
Simon Csilla, Nagy Sándor, Péntek Krisztina, Nyári Kitti, Szőnyi 
Károly. A szakmunkástanulóink közül pedig kiemelném Ulrich Gá-
bort, aki kitűnő eredménnyel végzett és szakvizsgázott, valamint 
kiváló asztaliteniszező. Barassó Anett

„Mama, indulnom kell…”
A Jókai-iskolában elsőként az ünneplő közönség elénekelte 

a Himnuszt, majd Nagy Ferencné tanévzáró beszéde követke-
zett. Tőle megtudtuk, hogy az iskolában tanító pedagógusok 
létszáma nem változott az előző évhez képest, 13 állandó és 
2 óraadó tanár dolgozik, a diákok létszáma 157 fő volt ebben 
az évben. Kiderült az is, hogy nagy kihívásokkal teli, de progra-
mokban bővelkedő tanévet tudhatnak maguk mögött. A tanév 
során nagyon sok programot szerveztek a diákoknak. Többek 
között megrendezték az „Iskola a természetben” hagyományos 
programsorozatot. Bálokat, tanulmányi és jutalomkiránduláso-
kat, Mikulás-délutánt, társasjáték-partit, súri szánkózást szer-
veztek. A diákoknak volt bérlete színházba, hangversenyre. Az 
érdeklődök járhattak német szakköre, néptánc szakköre, aero-
bic órákra. Megemlékeztek Benedek Elekről, a Magyar Kultúra 
Napjáról, a Költészet napjáról, az Anyák napjáról,  október 6-áról 
és október 23-áról is.  Az alsó és felső tagozatos tanulók is részt 
vettek levelező versenyeken, szavaló- és mesemondó versenye-
ken, rajzversenyeken, ahol sikeresen szerepeltek. A tanárok és a 
szülők is büszkék lehetnek azokra a gyerekekre, akiknek kitűnő 

vagy jeles bizonyítványt sikerült hazavinniük.  Az 1. osztályos ta-
nulók közül dicséretet érdemel Szabó Eliza és Baranya Attila, a 
2. osztályból Németh Réka, Horváth Zsuzsanna, Tóth Alexandra 
kitűnő, Nagy Roland, Szűcs Máté, Szűcs Marcell és Varga Fru-
zsina  jeles, a 3. osztályból Farkas Attila, Lukács Petra, Péntek 
Viktória kitűnő, Szücs Nikolett, Szalóki Borbála és Szabó Dávid 
jeles a 4. osztályból, Kelemen Krisztina, Horváth Gréta és Varga 
Zsanett kitűnő, Köteles István, Horváth Fanni, Mészáros Kata 
és Tirner Daniella jeles, az 5. osztályból Bolla Bella, Kutak Léna, 
Skuba Kinga és Sza-
lóki Emília csupa 
5-öst visz haza, di-
cséret illeti Dákai Vi-
vient, Péter Dalmát, 
Sás Csillát és Rigó 
Klaudiát, a 6. osz-
tályból Kálazi Bence 
lett kitűnő, Mohácsi 
Viktória, Tirner Dori-
na, Hercegh Viktória és Végh Ramóna jeles, a 7. osztályosok 
közül dicséretet érdemel Balogh Zsófia, Bozó Bence, Horváth 
Renáta és Kiss Klaudia.

Az ünnepség második felében a végzős diákoké volt a főszerep. 
Majd következett az igazgatónő ballagási búcsúbeszéde, mely-
ben a szülőktől, szülőfelelősöktől és nem utolsó sorban a tanítvá-
nyaitól búcsúzott. Ezután a végzősök szalagot kötöttek az iskola 
zászlajára, és átadták azt az itt maradó társaiknak, kérve őket, 
hogy becsülettel őrizzék és öregbítsék a Jókai hírnevét.  Majd a 
ballagó diákok közül könyvjutalmat kaptak azok, akik a nyolc év 
alatt szorgalmasan tanultak, jó magaviseletük volt és sokat segí-
tettek a munkában. Ők a következők voltak: Aranyosi Kitti Hédi, 
Demissie Johannes, Tóth Martin, Szücs Zsolt, Péter Szonja, Végh 
Andrea. A szülői munkaközösség pénzjutalmát pedig Péter Szonja 
és Tóth Balázs kapta. A ballagók párperces, színvonalas műsorral 
kedveskedtek az ünneplő közönségnek.

Barassó Anett



A Bartók Béla Művelődési Házban június 
11-én fontos eseményre került sor. Tóth 
Tamás „A fém, a fa és a kő” nevet viselő 
kiállításával nyílt meg az ácsi városi vigas-
ságok háromnapos rendezvénysorozat. 
Mióta Ács város, azóta a falunapot váro-
si vigasságokra keresztelték, és immár 
3. alkalommal rendezték meg a nyáreleji 
eseményt. A Sméja Galériában a kultúrát 
szerető és pártoló Tóth Tamás kiállítása  
összeségében az 53., az idei évben pedig 
a 4. kiállítás volt. 

Elsőként Németh Gyula köszöntötte a 
művészt, az érdeklődőket. Elmondta, hogy 
minden évben egy helyi művész kiállításá-
val kezdődik a városnap. Majd megkérte 
Rohonczi Fruzsinát, hogy mutassa be Ta-
mást és az ő munkáit. Az ő szavait szeret-
ném idézni, mert úgy gondolom, hogy amit 
ő a kiállításon elmondott, az tükrözi a kiál-
lítás hangulatát, kicsit megismerteti velünk 
Tamást és az ő munkásságát. 

„Tamás személyisége, lendülete raga-
dós, húzza magával a másikat. Nehéz őt 
néha követni, ezerfelé jár testben és lélek-
ben egyaránt, és mégis van energiája, kivé-
ve, ha töltőre teszi magát, de az agya még 
akkor is alkot.

Jó sokára jöttem rá, hogy a városunkban 
és környékünkön páratlan Magtár Galéria 
Teaház és az ott található állandó dekorá-
ciók az ő kezének szüleményei, a címben 
szereplő fa, fém meg kő alkotja magát az 
épületet kívül-belül, és ennek köszönheti 
sajátos miliőjét.  

Úgy gondolom azonban, hogy laikus-
ként és emberként egy alkotást nem az 
agyunkkal, a szívünkkel kell látni, nem 
érteni kell, hanem érezni, ami abból árad 
felénk, és fülelni a bennünk felcsendülő 
visszhangra. 

E három természetes anyag: a fa, a fém 
meg a kő együttese számomra meghök-
kentő és lenyűgöző, a kő és a fém rideg-
sége helyett melegség fog el, hogy ez a 
nem szokványos kombináció, ami nekem 

eszembe se jutna, az ha itt magam előtt lá-
tom, természetes és megnyugtató. 

Mindig csodáltam, ahogy egy alkotó 
agya jár, valahogy úgy, ahogy Michelange-
lo mondja: „Megláttam az angyalt a már-
ványtömbben, és addig véstem, míg ki 
nem szabadítottam.” 

S ha valóban így érezhet egy művész 
és te is valóban így érzel alkotás közben, 
akkor borzasztóan irigykedem az alkotás 
szabadságáért. S hogy te ennek csupán 
nemrég, 2006-tól mertél igazán élni, pél-
dát jelent mindünknek. Jó példát, hisz úgy 
gondolom, energiád, lendületed ebből a 
szabadságból táplálkozik, hogy mersz 
annak élni, amit tehetség mellett igazán 
akarsz. 

Tamás művei érzésem szerint nem hatal-
mas múzeumi csarnokokba valók, hanem 
a mindennapi életbe, közénk, hogy a futó-
szalagon legyártott helyett az egyéniséget 

és kreativitást tükröző tárgyként jelenjen 
meg: egy cégérként a Magtár oldalán, kép-
ként egy kandalló fölött, vagy medálként 
egy bőrszíjon.  

Az alkotó munkásságának rövid történe-
te: 1982-ben, 11 évesen egy nemzetközi 
rajzpályázaton 2. helyezést ért el. Magáról 
a következőt mondja: „Grafikus szerettem 
volna lenni, de állat-egészségügyi lett a 
vége. Autodidakta módon kezdtem a lak-
berendezésbe.” 2006-ban nagy kavargá-
sok után, feleségének hála lakberendezői 
képesítést szerzett és dolgozni kezdett. 
Munkáiban alkalmazza az egyediséget és 
képzőművészetet. 2008-ban jelentkezett a 
3 évente meghirdetett Amátor Arcium kép-
zőművészeti pályázatra. A fém, a fa és a kő 
variációjával egészen az országos döntőig 
jutott. Bálványos Huba grafikusművész 
inspirálja a folytatást.”

Barassó Anett

A fém, a fa és a kő – Tóth Tamás kiállítása

Az alkotó szívesen válaszolt minden kérdésre

Immár hagyománnyá vált, hogy a Magtár 
Galéria Teaház az itt élő művészek alkotá-
sainak teret ad, és ezzel patronálja az ifjú 
tehetségeket. Így történt ez április végén.

Bemutatkozott az Ácson nevelkedett 
Kajtár Szilvia festő szakos hallgató.

Röviden életének fontosabb állomásai:
Komáromban született, Ácson nevelke-

dett, az általános iskolát is itt végezte el. 
Majd a győri Kazinczy F. Gimnázium után 
Eger következett, ahol festő szakon tanult. 
2004-ben iratkozott be a Szegedi Tudo-
mányegyetem Juhász Gy. Pedagóguskép-
ző Kar rajz-művelődésszervező szakára.
Tanszéken Marosi Kata irányítása mellett 
sajátította el a perspektíva és az anatómia 
alapjait. Nála kezdte festészeti tanulmá-

nyait. Emellett kipróbálta magát kisplaszti-
kában, fotóművészetben, kerámia mester-
ségben. 2008-ban sikeres államvizsgát tett. 
Jelenleg Valkó László tanítványa a Pécsi 
Tudományegyetem Művészeti Kar Vizuális 
Művészeti Intézetének festő szakán.

Művei már több kiállításon is szerepeltek, 
Ácson egyedül csak most valósult meg az 
álma.

A galéria zsúfolásig megtelt rokonokkal, 
barátokkal, ismerősökkel. Meleg szeretet-
tel ölelték magukhoz a Jókai-iskola tanárai 
volt tanítványukat.

A kiállítást Lakatos Bence, a Szegedi Tu-
dományegyetem történész hallgatója nyi-
totta meg.

Mint jó barát rámutatott, hogy nem ön-

célú festészet Kajtár Szilviáé. Ő az életből 
meríti témáit. Foglalkoztatják a világ dolgai, 
a különböző festészeti technikák. Gondo-
latai a vászonról köszönnek vissza. Művei 
absztrakt ábrázolás, megnyugtató pasztel-
színekkel. Viszonylatok című sorozata olaj-
technikával készült. 

Szilvia ígéretes tehetség. A maga szerény-
ségével, a művészet iránti alázattal beszélt 
további terveiről. Szeretne olyan ígéretes 
fiatalokat tanítani és tudását átadni, akik a 
festészetben találják meg örömüket.

Szemet és lelket melegítő műveit nagy 
érdeklődés fogadta. A kiállítás még egy 
hónapig tart nyitva a nagyközönség szá-
mára.

Varga Sándorné

Kajtár Szilvia festő szakos hallgató kiállítása
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Ács Város Önkormányzata június első 
vasárnapján a Bálint étterem és cukrászdá-
ban tartotta pedagógusnapi ünnepségét.

Bevezetőül az oktatási bizottság elnöke, 
Moncz Imre köszöntötte a megjelent taní-
tókat, tanárokat, óvónőket és az oktatási-
nevelési intézmények valamennyi munka-
társát az ünnep alkalmából.

Beszélt a pedagógusi pálya szépségéről 
és nehézségéről. Mint mondta: „nincs még 
egy munka, ahol ilyen hatása lehet egy-egy 
jó vagy jókor kimondott szónak, esetleg 
egy-egy rosszul vagy rosszkor kimondott 
szónak. Nincs munka, amely ennyi azonnali 
sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka 
sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, 
esetleg évtizedek múlva láthatjuk.” A peda-
gógusok tevékenységét a csendes esőhöz 
hasonlította, „amely jó sokáig tart, áztatja a 
földben bújó magokat. Azok magukba szív-
ják a nedvességet, és később, szárazság 
idején is képesek termőre fordulni.”

Ezután Csöbönyei Imre polgármester 
ünnepi köszöntőjében méltatta a peda-
gógusok munkáját. Beszélt arról, hogy az 
elmúlt évtizedekben sokat változott ennek 
a hivatásnak az elismertsége, miközben 
egyre nőttek a pedagógusokkal szembeni 
elvárások. Az oktatásban véghezvitt refor-
mok, a korszerűbb ismeretek átadása új-
fajta pedagógiai módszerek alkalmazását 
teszi szükségessé. Az önkormányzat anya-
gilag nagyon sokat áldoz azért, hogy a jó 
minőségű oktatás feltételeit megteremtse. 
Ezt a célt szolgálja a pályázatokon elnyert 
támogatás 100 millió Ft-tal való kiegészí-
tése is. Polgármester úr megköszönte az 
oktatási intézmények minden dolgozó-
jának az eredményes munkáját és azt az 
együttműködést, amellyel lehetővé tették, 
hogy az építkezések, a felújítások minde-
nütt időben megkezdődhessenek.

Ezt követően kitüntetések átadására ke-
rült sor. 

Ács Város Önkormányzatának Pedagó-
giai Díját – a képviselő-testület döntése 
alapján – Rohoncziné Tábor Gabriella, a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakis-
kola tanára, valamint Vargáné Vasvári Klá-
ra, az Összevont Napköziotthonos Óvoda 
intézményvezetője kapta.

Simon Miklósné nyugdíjas óvónő aranydip-
lomát kapott abból az alkalomból, hogy 50 
évvel ezelőtt óvónői képzettséget szerzett.

Az elismerések és szép virágcsokrok át-
adása után minden résztvevő egész tanévi 
munkáját egy-egy szál virággal köszönték 
meg a jelenlévő képviselők. Ezt egészítette 
ki a Magyarock Dalszínház tehetséges fia-
taljainak ismert musicalekből és népszerű 
dalokból összeállított válogatása.

 
Pedagógiai díj Rohoncziné Tábor Gab-

riellának

A Gárdonyi Géza Általános Iskolában 
nyolcadikos osztályfőnökként kezdett el 
tanítani matematikát, fizikát és éneket.

A nem szakos 
é n e k t a n í t á s á t 
nyolcéves zeneis-
kolai tanulmánya 
és hangszerisme-
rete tette lehe-
tővé. Szaktanári 
munkáját mindig 
az alaposság, a 
felkészültség és a 
szaktárgyai iránti 
szeretet jellemez-
te. Szakmai hite-

lességének legnagyobb bizonyítéka, hogy 
helyesen értékelte és készítette fel tanu-
lóinkat a tanulmányok folytatására, mert 
megállták helyüket, megőrizték eredmé-
nyeiket a középiskolában.

Tantárgyai oktatásának sikeressége ér-
dekében háziversenyeket, szakköröket, 
verseny-előkészítőket, felvételi előkészí-
tőket szervezett és vezetett. A 90-es évek 
második felétől vezeti iskolánkban a mate-
matika, majd a reáltárgyakat tanítók mun-
kaközösségét. Munkaközösség vezetőként 
szervezi és lebonyolítja a Gárdonyi Géza 
Matematika Versenyt, amelyen a kistérség 
iskolái is nagy lelkesedéssel vesznek részt 
1994 óta.

Szakmai vitalitása növelésére különböző 
matematikai és fizikai, tanítás módszertani 
továbbképzések, fizikatanári ankétok rend-
szeres résztvevője volt.

Az informatika adta lehetőségek szak-
tárgyi felhasználhatósága érdekében fel-
sőfokú oktatásinformatikus szakképesítést 
szerzett – négy féléves képzési rendszer-
ben – 2000-ben.

Munkaközösség vezetői feladatainak 
ellátásában, tantárgyainak oktatásában, 
tanóráinak színesítésében rendszeresen 
felhasználja informatikai ismereteit. Diplo-
mamunkája anyagainak felhasználásával 
segítette elkészíteni iskolánk honlapját.

Az elmúlt évek során több tanítványa ért 
el szép eredményt szaktárgyai felmenő-
rendszerű versenyeiben.

Az oktatásban eltöltött 35 éve alatt szin-
te mindig osztályfőnök volt. Szeretettel és 
törődéssel egyengette, segítette a rábízott 
tanulók fejlődését.

Pedagógiai díj Vargáné Vasvári Klárá-
nak

Az Összevont 
Napköziotthonos 
Óvoda nevelőtes-
tülete egyhangúlag 
Vargáné Vasvári 
Klára óvodaveze-
tőt javasolja a pe-
dagógus díjra. 

Munkájának el-
ismeréseként a 

kollektíva három alkalommal szavazott bi-
zalmat neki. Munkáját a hivatás iránti elkö-
telezettség, a magas szakmai felkészültség, 

az igényesség jellemzi. Szakmai tudását 
fejleszti, bővíti. Továbbképzésekre szívesen 
jár, az ott szerzett tapasztalatokról beszá-
mol, és azokat mindennapi munkájában 
hasznosítja. A szakirodalmat rendszeresen 
figyelemmel kíséri. A kollégák mindig szí-
vesen fordulnak hozzá tanácsért, szakmai 
segítségért. Az elmúlt évek alatt az óvoda 
többször átépült, megújult. Ez nem csak 
az óvoda környezetére, hanem a szakmai 
munkára is igaz. Ezeket a helyzeteket ru-
galmasan és pozitív hozzáállással kezelte.

Rátermettségét az is bizonyítja, hogy a 
tagóvodával való együttműködés zökke-
nőmentes. Az óvoda vezetése mellett szé-
leskörű társadalmi tevékenységet folytat. A 
település intézményeivel és az önkormány-
zattal jó kapcsolatot alakított ki. A szülők-
kel való kapcsolata jó, amelyet többéves 
óvónői munkával alapozott meg.

Aranydiploma Simon Miklósnénak

Simon Miklósné 
(sz.: Brunner Mária) 
nyugdíjas óvoda-
pedagógus 1959. 
n o v e m b e r é b e n 
szerezte meg a 
soproni főiskolán 
az óvónői diplo-
máját. 38 éven át 

az óvodai életnek szentelte pályafutását. 
1983-tól 14 éven át vezetőhelyettesi felada-
tot is ellátott. Munkáját a hivatás iránti elkö-
telezettség, a magas szakmai felkészültség, 
az igényesség jellemezte. Szakmai tudását 
fejlesztette, bővítette, továbbképzésekre 
mindig szívesen járt, az itt szerzett tapasz-
talatokról beszámolt, és azokat mindennapi 
munkájában hasznosította. A szakirodalmat 
rendszeresen figyelemmel kísérte.

A kollégák mindig szívesen fordultak hoz-
zá tanácsért, szakmai segítségért. Ő kész-
ségesen segített. A pályakezdő kollégákat 
felkarolta. Emberi méltóságát emelte, hogy 
a fiatalabb kollégák szakmai véleményére 
épített, az ötleteket, szakmai ismereteket 
átvette tőlük is.

A gyermekeket szeretettel vette körül, volt 
óvodásai még sokáig visszajártak hozzá.

A szülők tisztelték, véleményét, tanácsait 
mindig elfogadták.

De nemcsak a szülőktől, hanem az egész 
nevelőtestülettől elismerést kapott. Tőle 
pályafutása alatt csak tanulni lehetett, hogy 
mit, felsorolni is nehéz lenne, de néhányat 
említek: a hivatástudatot, szeretetet, fe-
gyelmet, kitartást, őszinteséget, törődést. 
Nem utolsó sorban a gyermek személyisé-
gének tiszteletét és azt, hogy minden gyer-
mek fejleszthető, csak mindegyikhez meg 
kell találni az odavezető utat.

Munkája elismeréséül az akkori közsé-
gi tanács többször részesítette jutalom-
ban, kitüntetésben, 1986-ban miniszteri 
kitüntetésre is javasolták, melyet meg is 
kapott.

Elismerések a pedagógusnapon
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A Magyar Újságírók Közössége országos elnöksége a Komá-
rom-Esztergom Megyei MÚK-tagozat közreműködésével május 
28-án Ácson tartotta a „Helyi Lapos Újságírók” országos konfe-
renciáját. 

A megjelenteket elsőként Szűcs Béla Albert, a Komárom-Esz-
tergom Megyei MÚK-tagozat vezetője köszöntötte, majd Csö-
bönyei Imre, Ács város polgármestere adott rövid tájékoztatást 
a település történetéről, várossá fejlődésének fontosságáról. Őt 
követte dr. Petrasovics Anna, az Ács Városért Társaság elnöke, 
aki a helyi lapoknak a települések életében betöltött szerepéről 
beszélt. A konferenciát köszöntötte és beszédet mondott Kósa 

Csaba, a Magyar Újságírók Közössége elnöke is. Ebéd után 
Széphegyi Anita Wass Albert életéről, irodalmi munkásságáról tar-
tott filmvetítéssel egybekötött beszámolót. Az Erdélyből származó 
magyar író, költő követe volt eltiport népének.

Élete nyitott könyv volt az olvasók számára. Műveiben a kisebb-
ségi sorsokról írt, az ő elszántságukról, összetartozásukról.

Az érdekfeszítő előadás után az ország több tájáról érkezett fő-
szerkesztők, újságírók mondták el gondolatukat, véleményüket 
ezen a konferencián. Az alapos szervezést igazán oldott, baráti 
hangulatban eltöltött, egész napos, tartalmas megbeszélések, hoz-
zászólások követték. Sándor József, a Nyírségi Gondolat Függet-
len Magazin munkatársa mutatta be havonta megjelenő lapukat, 
melyben többek között környezetvédelem, irodalom és a hitélet is 
szerepel. Távlati terveik: a tanyavilág embereit is megszólaltatni és 
képzőművészeti alkotásokat is bemutatni. Dr. Lovas Dániel a XXI. 
sz. Globális, lokális médiáról, a helyi média fontosságáról és a 
sajtótörvény megváltoztatásáról beszélt. Kozma Gábor a szak-
mai konferenciák szükségességéről, sajtókamara megalkotásáról, 
az internet mint új lehetőség az újságírásban témákról beszélt.

Az itt megjelentek jó kívánságukat, üdvözletüket küldték az ácsi 
lapok olvasóinak.

Szűcs Béla Albert, a konferencia szervezője és lebonyolítója há-
lásan köszönte az őszinte szavakat és azt, hogy ilyen messziről is 
eljöttek az újságírók, és beszámoltak az ottani munkájukról.

Kósa Csaba, a MÚK országos elnöke zárszavában kiemelte: 
van értelme ezeknek a szakmai megbeszéléseknek. Nemzeti fele-
lőssége van az újságíróknak, hogy megírják az igazat, az életből 
merített eseményeket. Köszönetét fejezte ki Szűcs Béla Albert-
nek, aki jó házigazdája volt ennek az országos konferenciának.

Varga Sándorné

Országos konferencia a helyi lapok újságíróinak

Szűcs Béla Albert, Csöbönyei Imre, Kósa Csaba, dr. Petraso-
vics Anna

Bors Judit tárgyalkotó tábor
Augusztus 9–13. között rendezik meg a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtárban a hagyományos Kuckó-tábort. Ettől az évtől 

kezdve az elhunyt Bors Judit emlékére és tiszteletből adták ennek a tábornak a szervezők a címben szereplő nevet. Bors Judit tanár-
nő volt a lelke és a motorja mindig is a tábornak. Tudjuk és érezzük, hogy nehéz teherrel kell megbirkóznia Bazsóné Nagy Mariann 
tanárnőnek, aki vezetni fogja a tábort. Bízunk benne, hasonlóan jól fogják magukat érezni a diákok ezen a nyáron is, mint az eddigi 
táborainkon. Várjuk a gyerekek jelentkezését. Németh Gyula igazgató

Június 13-án az Ács Városért Társaság 
mártírnapi megemlékezésre hívta a város 
lakóit.

A tisztelgés a zsidó temetőnél kezdődött, 
ahol nemcsak Ács város lakói, hanem az 
ország más tájairól és külföldről is szép 
számmal gyülekeztek az emlékezni kívá-
nók. Régi ismerősként üdvözölhettük a he-
lyi volt körzeti orvost, dr. Ferenczy Miklóst, 
a neves Lilla-kutatót. 

Winkler Miksa megnyitója után Radnóty 
rabbi mondta el ünnepi beszédét. Többek 
között erről szólt: Az emlékezők kertjé-
ben nem szabad elfogultan emlékeznünk. 
Legyünk büszkék az együttélésre. Ne fe-
ledjük el a múltat, tanuljunk a hibáiból. 
Beszéljünk, írjunk, gondolkodjunk a holo-
kausztról, hogy soha meg ne ismétlődjön. 
Figyelemmel és szolidáris szeretettel kell 
élnünk. Megköszönte a városnak, a polgár-
mesternek, hogy gondozzák a temetőt.

Schwezoff Dávid kántor héber nyelven 
énekelt. Halotti imájában a meghurcoltak-
ról, a bántalmazottakról szólt.

Majd útunk a vasútállomásnál elhelyezett 
Holokauszt Emlékműhöz vezetett. Itt szintén 

Radnóty rabbi mondott példabe-
szédet. Két szimbólumot emelt ki: 
az egyik a kő, melyből az emlékmű 
is készült, a másik a fa. Legyünk mi 
is ilyen szilárdak, mint a kő, és gyö-
kereink mélyen szétterüljenek, mint 
a fáé. 

Dr. Petrasovics Anna, az Ácsvár-
tár elnöke és a Pénzásási Nyugdíjas 
Klub fát ültetett az emlékmű mellé. 
Itt kérték a civil szervezeteket, hogy 
nemes fát ültessenek, hadd széle-
sedjék ez az út. Majd a megjelentek 
az emlékezés köveit helyezték el. 

Szalai Bálint éttermében folytatódott a 
múlt felidézése. Dr. Petrasovics Anna, aki 
megszervezte ezt a tartalmas, egész dél-
utánt betöltő holokauszt ünnepséget, kö-
szöntötte a megjelenteket. Beszélt trianon 
és a holokauszt kapcsolatáról.

„Magyar az, akinek a holokauszt fáj.” 
A magyar zsidóság történetét filmvetítés-

sel elevenítették fel.
Csöbönyei Imre polgármester köszön-

tötte a vendégeket. Beszélt a városunkban 
élt 200-300 zsidó életéről, akik jelentősen 

részt vettek az itteni munkában. „Fejet haj-
tunk a hősöknek” – mondta. Soha ne for-
duljon ilyen szörnyűség elő.

Radnóty rabbi a Zsidó Hitközség nevé-
ben köszönetet mondott minden együttér-
ző és segítőkész embernek.

Majd levéltári kutatásokból diafilm és be-
számoló volt Hódosi Anikó tolmácsolásá-
ban.

Jövőre új táblát avatnak – mondta dr. 
Petrasovics Anna, mert már egy betelt. 
Nem hagyják abba a kutatást, hiszen a 
jövő nemzedéknek is emlékezni kell a már-
tírokra. Varga Sándorné

„Éden kertjében legyen nyugalmuk!”

Ünnepi pillanatok a megemlékezésen
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A Pénzásási Nyugdíjas Klub június 8. 
és 18. között gyűjtést szervezett klubhe-
lyiségében az árvízkárosultak számára. A 
gyűjtést meghirdették a helyi televízióban  
és a helyi üzletekben is, de sajnos ennek 
ellenére sem sikerül adományozásra bírni 
a városi lakók legtöbbjét.  

Imhof  Jánossal való beszélgetésem során 
megtudtam, hogy összesen 36 zsák ruhát, 
több karton ásványvizet és 10 kartondoboz 
élelmiszert, tisztítószert, fertőtlenítőszert és 
tisztálkodószert sikerült gyűjteniük, amely 
az adományozók számához képest szép 
eredmény. A nyugdíjasklub tagjai a gyűjtés 
ideje alatt is és az adományok szétváloga-
tásának idejére beosztották maguk között, 
hogy ki mikor fog dolgozni. A nyugdíjasok 
az összegyűjtött adományokat gondosan 

szétválogatták, külön zsákba rakták a férfi, 
női és gyermekruhákat, lábbeliket. Karton-
dobozokba pedig az élelmiszereket és a 
tisztítószereket. Az eredeti gondolatuk az 
volt, hogy az adományokat Felsőzsolcára 
juttatják el, de a televízióban látottak alapján 
ezt a döntést megváltoztatták, és a komá-
romi Vöröskeresztet keresték fel, bízva ab-
ban, hogy adományaik célt érnek, és több 
emberen segíteni tudnak. Az adományaikat 
Komáromból a tatabányai vöröskeresztes 
kamion fogja tovább szállítani az árvízkáro-
sultak számára.

Köszönet illeti a Pénzásási Nyugdíjas 
Klub vezetőit és tagjait is a gondos munká-
ért, és az Ács Városért Társaság vezetőit a 
klubhelyiség biztosításáért.

Barassó Anett

Adományokat gyűjtöttek
a pénzásási nyugdíjasok

A fotót készítette: Imhof János

Rohanó világunkban, ahol a pénz és az 
értékek halmozása folyik, álljunk meg egy 
pillanatra, és tanuljunk ebből az esetből. 
Egyik vasárnap délelőtt Molnár Istvánné  
a bőnyi templomba igyekezett autójával. 
Az ácsi Bartók Béla úton más hívőket is 
felvett, hogy elvigye őket istentiszteletre, 
hiszen néhai férjének volt az évfordulója. 
Itt az autó tetejére tette a táskáját min-
den iratával, pénzével, mobiltelefonjával. 
Mikor az asszonyok beültek, nem vette 
le a retikült a kocsi tetejéről, csak elhaj-
tott. A templom előtt vette észre, hogy 
nincs meg a táskája. Aki még nem élte 
át, az nem is tudja, mi játszódott le Jutka 
fejében. Mást nem tudott csinálni, két-

ségbeesésében hívogatta a saját mobil-
telefonját. Az istentisztelet után egyszer 
csak visszahívták. Egy fiatalember szólt, 
megtalálta a táskát, délután viszi Molnár 
Istvánné lakására. Álljon itt a talpig be-
csületes megtaláló neve: SZŐNYI ZSIG-
MOND, aki ácsi születésű szőnyi lakos. 
Ez a fiatalember semmiféle jutalmat nem 
fogadott el. Úgy mondta: átérezte ezt a 
nehéz helyzetet és örült, hogy segíthe-
tett. Ezúton is köszöni Molnár Istvánné 
a becsületes megtalálónak, és a nevét 
soha nem fogja elfelejteni.

Igen, vannak még jóravaló emberek, hinni 
kell, hogy egyre többen követik példáját.

Lejegyezte: Varga Sándorné

Becsület mindenek felett

Gyereknap
a Gárdonyiban

Ismét nagy sikere volt a május 28-án 
megrendezett gyereknapnak. 

A megnyitóra felsorakoztunk az udvaron, 
kezünkben a SIÓ-Eckes Kft. által ajándé-
kozott SIÓ rostos ivólevekkel és gyümölcs-
pürékkel. Ezt a kb. 150 000 Ft értékű tá-
mogatást a Sió Iskolatáska Programban 
résztvevő gyerekek nyerték iskolánknak. 

Sok érdekes program színesítette a na-
pot. A sportcsarnokban aerobic edzésen 
vehettek részt a lelkes érdeklődők. Ezt kö-
vetően focimeccseket játszhattak az osz-
tályok csapatai. Szabadtéren lehetőség 
volt kipróbálni a trambulint, mászófalat 
és a légvárat is, melyeket a Természetjáró 
Bakancsos Klub tagjai hoztak el nekünk. 
Nagy sikert arattak a fából készült logikai 
játékaik is. Közben 3 üstben rotyogott a 
paprikás krumpli, melyet délben jóízűen el-
fogyasztottunk. A tornacsarnok mögött fel-
állított légvárnál is mindig sokan álltak sor-
ba. Akik már elfáradtak a sok mozgásban, 
kézműves foglalkozáson és hennafestésen 
vehettek részt, mások a rendőrbemutatót 

nézték, hallgatták meg. Mindenki olyan jól 
érezte magát, hogy már késő délután volt, 
mire támogatóink nekiállhattak szétszerel-
ni a különböző játékokat. Minden támoga-
tónknak, segítőnknek köszönjük ezt a cso-
dás napot!

Nyéki Bence �. a osztályos tanuló

KÖSzÖNET Az ÖNzETLEN 
SEGÍTSÉGÉRT!

Kedves Polgártársaim!
A Concó-patak kiáradása az én kis haj-

lékomat is igen nagymértékben veszélyez-
tette, amitől szinte sokkot kaptam. A nagy 
kétségbeesésemben az Önök ügyes és 
gyors segítsége megnyugtatott. Marad-
janak meg továbbra is ilyen példamutató 
emberségben! Életüket kísérje szerencse 
és egészség. Önzetlen munkájukért fogad-
ják hálás köszönetemet. Külön köszönet 
azoknak a vállalkozóknak, egyesületeknek 
és magánszemélyeknek, akik meleg teát, 
ételt és üdítőt kínáltak a segítők részére.

Tisztelettel: Péntek Krisztina
Ács, Komáromi út ��.

Amiről a többi között  olvashatnak a következő számunkban: könyvtárfejlesztési 
konzorcium programról, a Gárdonyi-iskola büszkeségeiről, nyári vagyonvédelmi 
tanácsokról, a gólyagyűrűzésről, táborozásokról, aktuális napi eseményekről, a 
városi beruházásokról, kivitelezésekről és a Semmelweis-napról. 



Nyugodjanak békében
KARSAI Jánosné 

sz.: Stremler Anna (1955-2010)
SzANyI István (19�2-2010)

LAKATOS József (192�-2010)
DÁVID Gyula (195�-2010)

KALKÓCzKA Tamás (1962-2010)
NyÁRI Gyuláné 

sz.: Farkas Ilona (19�6-2010)
JAKUS Mihályné 

sz.: Tánczos Ilona (1926-2010)
zSOLDOS Sándor (192�-2010)
SORBÁN József (19��-2010)

SOMOGyI Elemérné 
sz.: Bódis Terézia (1950-2010)
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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

Köszönet 
a túravezetésért…

A májusi számunkban megjelent Túra-
bakancsban Ács múltjának titokzatos ös-
vényein című cikk nagy sikert aratott a vá-
rosba látogató csoport tagjai körében. Ezt 
a túravezetést lebonyolító Novák Gézának, 
aki a szerzője is volt az írásnak, köszönték 
meg. Lapunknak fontosak ezek a vissza-
jelzések, melyeknek továbbra is szívesen 
helyt adunk.

Novák Géza a várost mutatja be a ven-
dégeknek

Az Ácsi Kinizsi SC asztalitenisz szak-
osztályának két kiváló sportolójával volt 
szerencsém interjút készíteni. A két 
fiatal, Ulrich Gábor és Barassó Máté, a 
2009/2010-es év csapatbajnokságának 
első helyezettjei az eddigi asztaliteni-
szes pályafutásukról és a csapatbaj-
nokságról meséltek.

– Mióta játszotok az Ácsi Kinizsi SC 
asztelitenisz szakosztályában?

Ulrich Gábor: – Én 6 éve kezdtem el asz-
taliteniszezni.

Barassó Máté: – Én 3 éve járok rendsze-
resen asztaliteniszezni.

– Melyik csapatban játszotok?
U. G.: – Én az Ácsi Kinizsi SC 1-es számú 

csapatában játszom.
B. M.: – Eddig a Kinizsi SC 2-es számú 

csapatában játszottam, remélem, jövőre 
már én is a Kinizsi SC 1-es számú csapatát 
erősíthetem.

– Hogy zajlik egy csapatbajnokság?
– Egy adott csapatbajnokságon belül 

megvannak a csapatok és az időpontok, 
majd kisorsolják, melyik fordulóban me-
lyik csapat ellen kell játszani. Ősszel is és 
tavasszal is két helyszínen zajlanak a mér-
kőzések, a mérkőzések száma a csapatok 
számától függ.

– Mennyi ideje játszotok párban?

– Egy éve játszunk párban.
– Mi a titkotok? Minek köszönhető az, 

hogy veretlenek voltatok az idei csapat-
bajnokságban?

U. G.: – Megpróbálunk mindig egy csa-
patként működni és addig küzdünk, haj-
tunk, amíg nincs vége a meccseknek.

B. M.: – A sok munkánknak köszönhe-
tően tudtuk nyerni.

– Nyáron is rendszeresen jártok edzé-
sekre?

U. G.: – Nyáron nem járok rendszeresen 
edzésekre.

B. M.: – Igen, én minden edzésen ott va-
gyok.

– Hol lesz a következő verseny, amin 
részt vesztek?

– A legközelebbi a felnőtt csapatbajnoki 
mérkőzés lesz.

– Szerintetek több sikeretek lenne, ha 
képzett edzőkkel, játékosokkal edzené-
tek?

– Szeretnénk, ha képzett játékosokkal 
játszhatnánk minden edzésen és akkor 
még ennél is jobb eredményekre lennénk 
képesek együtt is és külön-külön is. Úgy 
gondoljuk, hogy a csapat többi tagja is jobb 
eredményeket érhetne el. Sajnáljuk, hogy 
Ácson nincs képzett edző és úgy gondol-
juk, hogy a csapatunknak szüksége lenne 
egy ilyen emberre is. Barassó Anett

A jövő nagy pingpongozói…

Az Ácsi Kinizsi SC nyolc jelenlegi és volt 
labdarúgója akasztotta szögre a futballcipőt 
június 25-én, pénteken. Név szerint: Kele-
men Attila, Karvaj Imre, Kiss Attila,  Németh 
Barnabás, Józsa Sándor, Rusznyák János, 
Palakovics Sándor, Márkus Béla.

A játékosok volt csapattársaik és játé-
kostársaik társaságában búcsúztak az ak-
tív labdarúgástól. A volt játékostársakkal 
vívott gólzáporos mérkőzésen a Szabó, 
Böde, Janovics játékvezetői hármas bírás-
kodott. Az eseményen szép számmal je-
lentek meg vendégek, akik szívesen idéz-
ték fel a múlt emlékeit.

Az eseményen tiszteletét tette a város 
vezetése, a Kinizsi SC vezetősége is, jelen-

legi és volt sportvezetők, akik köszöntötték 
a labdarúgó pályafutásukat lezáró játéko-
sokat. A visszavonuló játékosok vendégei: 
Hörömpöli József, Csáki Csaba, Suhajda 
László, Gulyás Tamás, Somogyi Gergely, 
Machata János, Dián Róbert, Bognár Imre, 
Búza Zoltán, Mórocz Róbert, Józsa Mihály, 
Mészáros István, Metka Antal, Márkus 
Béla, Marosi László, Bogár Imre, Kelemen 
András, Tornyos Ferenc, Sári Lajos.

A rendezvény létrejöttét lehetővé tette:
Ács Város Önkormányzata, Ácsi Kinizsi 
SC, Kovács János szállítási vállalkozó, Va-
liczkó János kereskedő, Bálint étterem és 
cukrászda, Abai Zoltán vendéglátós, Föl-
des József és Földes Csaba vállalkozók.

Egy generáció visszavonult

Az „elköszönők” Metka Antallal és Hoczek Józseffel
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A Hartmann Hungary Kft. megkereste 
intézményünket, hogy a vállalati rendez-
vényükön marhapörköltfőző-versenyt ren-
deznek. Az így elkészült ételből 120 adagot 
felajánlottak a hétvégén a szociális étke-
zésben részesülőknek. Nagy meglepetésre 
14 db éthordót és 80 kg kenyeret is kaptak 
az idősek. A kenyér még aznap a pörkölt-
tel együtt kiosztásra került, az éthordókat 
pedig a napokban a rászorulókhoz juttat-
juk el. Az intézményünk az idősek nevében 
szeretné megköszönni a felajánlást, amit 
ez a váratlan, rendkívül finom meglepetés 

okozott. A felajánlásban részesülők közül 
sokan hosszú évek óta nem ettek már mar-
hapörköltet, hiszen ez a fenséges menü 
nem szerepel a közétkeztetés étlapján. A 
gasztronómiai élvezetet tovább fokozta a 
meghatódottság érzése is, amit ez a ked-
ves felajánlás váltott ki az idősekben.

Az intézményünk és az idősek nevében 
kívánunk a Hartmann Hungary Kft. minden 
dolgozójának további jó munkát, és mun-
kájukhoz erőt és egészséget.   

Szociális Alapszolgáltatási Központ 
dolgozói

Köszönet a Hartmann-nak

Ismerkedjen meg 
a Ceragemmel!

Sok szeretettel várnak minden kedves 
érdeklődőt Komáromban az Igmándi út 
12-be (Millennium Üzletház), amennyiben 
szeretnének megismerkedni a Ceragem 
termo-akupresszúrás gyógyeszköz kínálta 
lehetőségekkel. 

Szolgáltatásaink folyamatosan mindenki 
számára térítésmentesen vehetők igény-
be.

Információ: 06-30/345-4769.

Az előkelő harmadik  helyen végeztek az 
ácsi kézilabdázók, akik túlszárnyalták az 
elvárást – fogalmazott Tóth Győző, az Ácsi 
Kinizsi SC kézilabdacsapatának szakosz-
tályvezetője az évzárón.

A csapatbajnoki évértékelőn részt vett a 
rendező Veszprém Megyei Kézilabda Szö-
vetség képviselője, Csöbönyei Imre polgár-
mester, Kovács János, az Ácsi Kinizsi SC 
elnöke, dr. Szakolczai Istvánné, a felügyelő 
bizottság elnöke, a női és férfi csapat és 
azok edzői.

Az elnökség elégedett az NB II.-ben sze-
replő együttes eredményével, akik nagyon 
sikeres évet tudhatnak maguk mögött. Az 
is örömteli, hogy a Kinizsi játékosa, Papp 
Péter lett az NB II. Nyugati-csoportjának 
gólkirálya. A szakvezetés köszönetet mon-
dott Bárdosi István játékos-edzőnek. Az 
ifjúsági csapat a felnőtt gárdával párhuza-
mosan szerepel az NB II.-ben, és ebben 
a bajnokságban a negyedik helyen végez-
tek. A fiatalok lelkesen, kitartóan játszot-
ták a mérkőzéseiket, sokszor szoros küz-

delemben sikerült csak nyerni. A tizenöt 
játékosból öt fő már a felnőtt csapatban is 
lehetőséget kapott. Az ifiknél Józsa Olivér 
szintén a bajnokság gólkirálya lett. 

A  női alakulat a megyei bajnokságban 
szerepelt, és az ötödik helyen végeztek. 
A 2009/2010-es bajnoki évet Pék Balázs 
edző irányításával kezdték meg. Az ősz 
folyamán jól összeszokott a csapat, így a 
tavasz folyamán már a vesztes mérkőzé-
seken is minimális gólkülönbséggel veszí-
tettek mérkőzéseket. Pék Balázs, Bárdosi 
István és Hajdú János edzők mindenre 
kiterjedő alapossággal értékelték a saját 
csapatuk munkáját. 

Tóth Győző szakosztályvezető megkö-
szönte az önkormányzatnak, a Hartmann 
Hungary Kft.-nek, a Trélgo Bt.-nek, vállala-
toknak, vállalkozóknak és nem utolsó sor-
ban azoknak a magánszemélyeknek, akik  
anyagiakkal, munkájukkal hozzájárultak, 
hogy a cél megvalósulhasson. Természe-
tesen a szülőknek a segítséget, a lelkes 
szurkolóknak az egész évi biztatást. 

Kézilabda

Évzáró a kézilabdásoknál
Labdarúgás
Kilencedik a focicsapat

A kilencedik helyen végzett a megye első 
osztályában szereplő férfi labdarúgócsa-
pat. Az utolsó három mérkőzésük rövid 
összefoglalója.

Környe – Ács 1-6 (0-2)
Török nagy napja volt ez a mérkőzés, 

aki ötször talált az ellenfél hálójába. A 2. 
percben Vörös pontos beadását Török pör-
gette a kapuba, 0-1. A 26. percben Török 
egy csel után a hosszú sarokba lőtt, 0-2. 
A térfélcsere után az ácsi védők asszisz-
tálásával szépített a Környe, 1-2. A 62. 
percben Kóródi–Tóth–Török volt a labda 
útja, és a gólérzékeny Török megszerezte 
harmadik gólját, 1-3. A 65. percben Török 
a hosszú sarokba lőtt, 1-4. A 74. percben 
Tóth tovább növelte a vendégek előnyét,  
1-5. A 81. percben Törököt a 16-oson belül 
felvágták, a megítélt büntetőt a sértett biz-
tosan értékesítette, 1-6. 

Karvaj Imre: – A győzelmet a csapat So
mogyi Gergely játékosnak ajánlja a 29. szü
letésnapján. 

Ács – Naszály �-2 
A 10. percben ritkán látható nagy góllal 

szerzett vezetést a Kinizsinek Ódor Sza-
bolcs, 1-0. A 33. percben egyenlített a Na-
szály, 1-1. A 37. percben Törököt kiállítot-
ták, aki szándékosan rúgta meg az ellenfél 
játékosát. A 42. percben, szögletrúgást kö-
vetően a naszályi csatár a hálóba juttatta 
a  labdát, 1-2. A 76. percben Tóth tisztára 
játszotta magát, és 2-2-re alakította az ál-
lást. A 89. percben Vörös góljával a Kinizsi 
3-2-re állította be a végeredményt. 

Karvaj Imre: – 2010. tavaszán idehaza ve
retlenek maradtunk. 

Kecskéd – Ács 2-1 (0-1)
A 29. percben Tóth–Vörös volt a lab-

da útja, majd Vörös egy csel után kilőtte 
a hosszú sarkot, 0-1. Az 50. percben az 
 ácsiak eladták a labdát, és a hazai gárda 
ezt kihasználta, 1-1. A 63. percben Kovarek 
a 16-oson belül felvágta az ellenfél csatá-
rát. A megítélt 11-est biztosan értékesítette 
a Kecskéd, 2-1. 

Karvaj Imre: – Gratulálok a csapatnak a 
tavaszi szép szerepléshez. 

Hoczek József

A környék településeinek 
programjai

Július 16–1�., 20.�0: Trója – a Ma-
gyar Lovas Színház előadása, Komá-
rom, www.atroja.hu

Július 1�.: Családi nap, Almásfüzitő, 
tel.: �0/29�-�0�0
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6 db vásárlása esetén

59Ft
/db

1 db vásárlásaesetén

69Ft
/db

24 db vásárlása esetén

99 Ft
/db

1 db vásárlásaesetén

109Ft
/db

12 db vásárlása esetén

119Ft
/db

1 db vásárlásaesetén

129Ft
/db

Csízió toast Csízió toast Csízió toast Csízió toast Csízió toast 
sajtkészítménysajtkészítménysajtkészítmény
1 kg

1 kg1 kg1 kg

Alföldi HAlföldi Harmat armat armat 
családi italcsaládi italc
UHT, 1,5%-os
1 l

LindenhofLindenhofLindenhof sör sör sörLindenhof sörLindenhof
dobozos
0,5 l
198 Ft/l
218 Ft/l

NapraforgóNapraforgó
étolajétolaj
Napraforgó
étolaj
NapraforgóNapraforgó
étolaj
Napraforgó

1 l1 l

Forest KamForest KamForest KamForest KamForest KamForest Kamilla illa illa PlusPlusPlus
toalettpapírtoalettpapírtoalettpapírtoalettpapírtoalettpapírtoalettpapírtoalettpapír
illatos
32 tekercses32 tekercses32 tekercses
37,47 Ft/tektektek37,47 Ft/tek37,47 Ft/

Pecsenye CsirkecombPecsenye CsirkecombPecsenye Csirkecomb
farrésszelfarrésszelfarrésszelfarrésszelfarrésszel
Pecsenye Csirkecomb
farrésszel
Pecsenye CsirkecombPecsenye Csirkecomb
farrésszel
Pecsenye CsirkecombPecsenye Csirkecomb
farrésszel
Pecsenye CsirkecombPecsenye Csirkecomb
farrésszel
Pecsenye Csirkecomb

1 kg1 kg1 kg1 kg

Balfi ásványvízBalfi ásványvízBalfi ásványvízBalfi ásványvízBalfi ásványvízBalfi ásványvíz
1,5 l
Balfi ásványvíz
1,5 l
Balfi ásványvíz
39,33 Ft/l
46 Ft/l

Marha lábszárMarha lábszár
1 kgPecsenyePecsenye kacsaPecsenye kacsaPecsenyePecsenye kacsaPecsenye máj

fagyasztott
Pecsenye
fagyasztott
Pecsenye
1 kg

Rizon rizsRizon rizs
1 kg

Globus sGlobus sertésmájkrémertésmájkrém
tpz.
65 g
846,15 Ft/kg Ft/kg Ft/kg

799,-kg

699,-kg 399,-kg 1190,-kg

189,- 269,-

939,-kg

1199,-

55,-db

Sertés Sertés Sertés Sertés combcomb
1 kg1 kg1 kgMarha lábszárMarha lábszárMarha lábszárPecsenye kacsa kacsaPecsenye kacsaPecsenyePecsenye kacsaPecsenye máj
Sertés Sertés combcomb

2010. július 15-25-ig!
AKCió

úú ii 1111155555 222255555 iiiii !!!

az ÁCSi DeliKÁT CSemege
üZleTBeN!
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Bajnoki döntőt játszott a Komáromi VSE 
csapatával a Kinizsi SC fi atal gárdája, akik  
2-0 arányban alulmaradtak.

Délután  a női focié volt a főszerep, 13 
órakor a komáromi Fortuna SE és a Tatabá-
nyai  Amazonok mérték össze tudásukak.

A nagy meleg ellenére színvonalas mér-
kőzést játszottak a hölgyek, ahol a Fortuna 
SE csapata 5:3 arányban bizonyult jobb-
nak. 

Este a Komáromi Öregfi úkat látta vendé-
gül az Ácsi Kinizsi Öregfi úk csapata.

A hazaiak  fölényes győzelmet arattak a 
városnap keretén belül megrendezett, nagy 
érdeklődésre számot tartó Ács – Komárom 
öregfi úk találkozón.

A komáromi csapat erősen tartalékos fel-
állásban játszott, és a kevés cserével a nagy 
meleg ellen is nehezen vették fel a versenyt. 
A vendéglátók viszont nagyon jó napot fog-
tak ki, a nézők szebbnél szebb gólokat és 
parádés kapusteljesítményt láthattak. 

Az úgynevezett harmadik félidőben már 
egyenrangú fél volt mindkét együttes, hi-
szen akkor már csak a barátságról, a szó-
rakozásról szólt minden. A közösen elfo-
gyasztott fantasztikus marhapörkölt még 
tovább erősítette a focibarátságot – mond-
ták el véleményüket az öregfi úk. Köszönet 
a város önkormányzatának, a Borostyán 
Betérőnek, Dobos Jánosnak és a szerve-
zőknek. 

Városnapi  labdarúgó események Kinizsi Focitábor 2010
A Kinizsi SC utánpótlás játékosai számá-

ra focitábort szervezett, ahol U7-tól U11-ig 
vettek részt labdarúgók. A tábor 06. 21-től  
06. 25-ig tartott. A tábor helyi vállalatok, az 
önkormányzat, labdarúgást és sportot sze-
rető vállalkozók és magánemberek hatha-
tós segítségével jött létre. Az ő segítségük 
tette lehetővé a tábor önköltségének ala-
csony szinten tartását. A tábor programja 
tartalmazta az ETO-stadion látogatását, 
ahol a gyerekek a felnőttcsapat öltözőjét is 
megnézhették. Sok gyerek először, a tábor 
ideje alatt végzett ilyen jellegű edzésmun-
kát, ami néha egy kicsit csökkentette a lel-
kesedést, de összességében (reményeink 
szerint) maradandó élményekkel gazdagí-
totta a résztvevőket. A táborban 21 gye-
rek vett részt. Az edzéseket vezették és a 
felügyeletet biztosították: Rabi Eleonóra, 
Kustán Ferenc, Józsa Sándor.

A gyerekek az ETO-stadionban

Az ácsi és a komáromi öregfi úk


