
2012. január 1-jén újévi 
koncertre hívta a település 
lakóit a Ritmus Koncert- 
Fúvószenekar.     

A helyi zeneiskola fenntar-
tásában működő együttes  
2007-ben  azzal a gondo-
lattal indította  útjára első új-
évi koncertjét, hogy színes és 
vidám közösségi  programot 
tudjon nyújtani az ácsiaknak, 
amelyen mindenki család-
jával, barátaival szívesen részt 
vehet, és még az újév remény- 
teljes hangulatában együtt 
ünnepelhet a település fiatal-
jaiból álló zenekarral.
A koncerten a hagyo-
mányoknak megfelelően Ács 
Város polgármestere, Lakatos 
Béla köszöntötte a sportcsar-
nokot megtöltő szép számú 
közönséget, és a helyi televí- 

zión keresztül az egész telepü-
lést. Kedves és megtisztelő  
köszöntő beszédet mondott 
Czunyiné Dr. Bertalan Judit 
Komárom – Esztergom Megye 
Kormányhivatalának vezetője.                                                     
A koncerten részt vett Popovics 
György, a Megyei Közgyűlés 
elnöke, a helyi és kistérségi 
képviselők, gazdasági tár-
saságok képviselői, vezetői.
Amikor tizenöt éve a ze-
neiskola diákjaiból meg-
alakult  a zenekar, kevesen 
gondolták volna, hogy 
a helyi gyerekekből  álló 
együttes egyszer képes 
lesz majd a világirodalom 
legismertebb és legszebb 
darabjait is előadni. Sok  
év  munkája és gyakorlása 
eredményeként ma  Ácsnak  
kiválóra minősített, orszá-
gos és nemzetközi verseny-

győztes zenekara van, ame-
lyet az idei koncerten is  
hallhattunk, láthattunk.
A résztvevők a  szünetben egy 
pohár pezsgővel köszönthet-
ték egymást, ünnepelhet-
ték az újév első napját. A 
koncert befejezéseként  fel-
hangzó Ács Város indulóját 
már a közönség énekével 
együtt  játszotta  a zenekar.                                                                                           
A  ráadásban  felcsendült  a 
Radeczky–induló, amelyet  
közönség vastapssal ün-
nepelt.
A zenekar és a zeneiskola 
köszönetét fejezi ki tá-
mogatóinak, valamint si-
keres esztendőt és további 
jó egészséget kíván minden 
ácsi lakosnak.

Bánfi Csaba
igazgató

Újévi koncert a városi sportcsarnokban
„Kezdjük az új évet vidám zenével , koccintsunk együtt“ 

Fotó: Nyéki János

Pályázat 
családoknak

A Bartók Béla Művelődési 
Ház és Könyvtár pályázatot 
hirdet Ácson élő családok 
számára a farsang jegyében. 

Pályázati kategóriák: 
A: Alkotások: Pályázni bármilyen 
alkotással lehet (rajz, festmény, 
szemüveg és maszk készítés, 
bábok készítése, kézműves 
munka), a lényeg, hogy témá-
ja a farsanghoz kapcsolódjon. 
A pályamunkák bármilyen  
anyagból és technikával 
készülhetnek. 
B: Jelmez: Saját készítésű 
jelmezekkel is lehet pá-
lyázni. Jelmezek esetében  
a beöltözött gyermeket, 
felnőttet fotózzák le, majd 
egy-két jól sikerült képet, az 
acsvaros@gmail.com e-mail 
címre küldjenek el. Aki nem 
tud e-mailt küldeni,  az a fo-
tókat személyesen a könyv-
tárban adhatja le hétköz-
naponként 10.00-18.00-ig. 

Az alkotásokat a Bartók Béla 
Művelődési Ház és Könyv-
tárban  várjuk!
Határidő: 2012. február 22.

A beküldött alkotásokból 
2012. február 25-én farsangi 
teadélutánnal egybekötött 
ünnepélyes díjkiosztót és kiállí-
tást rendezünk a kastélyban.  A 
legjobb alkotásokat a zsűri ér-
tékelése alapján díjazzuk. 

Bővebb információ: 
34/600-390

acsvaros@gmail.com



2

Önkormányzati Hírek

Köszöntöm Önöket az újra induló Ácsi 
Hírek első számában.
Nehéz és tevékeny, sok átalakítást hozó 
éven vagyunk túl. Először is jómagam 
és kollégáim nevében szeretnénk meg-
köszönni azoknak a támogatását, akik 
erőt adnak a mindennapok munkájában 
a város működésének viteléhez, a gon-
dok elhárításához és az újítások végre-
hajtásához. Tudom, vannak olyanok, akik 
nem örülnek ezeknek a változásoknak, de 
meggyőződésem, hogy elengedhetetle-
nek voltak ezek az átszervezések ahhoz, 
hogy Ácson változzon a település haté-
konysága, külső képe, az itt élők komfort-
érzete.  Tapasztalom, hogy sokan örülnek az 
új padoknak, buszmegállóknak, megújult 
Óvoda köznek és Bódis köznek, Erkel 
utcának és a Rektor telepi játszótérnek. 
Az iskola megújuló környékének, a kará-
csonyi világításnak, kitisztított árkoknak, 
és rendbetett külterületi utaknak, a ke-
lengyepénznek és az új menza építésé-
nek. Persze rögtön hallom, hogy a felső 
tagozat megszűnt a Pénzásásban, és a 
gyerekeknek sokat kell gyalogolni. Igaz, 
de ez volt az ésszerű, meg kellett szüntetni 
azt a luxust, hogy fél házzal üzemelő intéz-
ményeket tartsunk fenn, amikor több mil-
liós kifizetetlen számlái vannak az önkor-
mányzatnak, amikor nincs tartalékunk és 
2010 év végén még a fizetések kiadása 

is gondot jelentett.  Nem csak az iskola 
alakult át az idei évben. Megalakult egy 
sokkal hatékonyabban működő karbantar-
tás, intézményi üzemeltetés a városfejlesz-
tési kft keretein belül, egy sokkal hatéko- 
nyabb önkormányzati belső működés, egy 
erősebb külső érdekérvényesítés. S még 
nem is említettem azt a sok pályázatot, 
amit az idei évben adott be önkormányza-
tunk. Ezek reményt adhatnak a további fej-
lesztésekhez, településünk fejlődéséhez. 
Folytatni kell az ésszerű, koncentrált önkor-
mányzati átszervezéseket, és ezzel párhu-
zamosan a településünk fejlesztését.
2012-re vár Ácson az egészségügyi, 
művelődési szolgáltatások koncent-
ráltabb kialakításának lehetősége, az 
ellátórendszerek hatékonyságának 
növelése, a kórházi ellátás kialakítása. 
A tűzoltóság és a rendőrség elhelyezé-
sének fejlesztése, új fejlesztésekkel a 
munkahelyteremtés lehetőségének 
elindítása, Jeges- és Vaspuszta rendbe-
tételének elkezdése és az állam által ki-
alakít új önkormányzati és oktatási rend-
szer bevezetése a településen, hogy csak 
a nagyobbakat említsem.
Nem lesz könnyű feladat, de én és munka-
társaim mindent meg fogunk tenni, hogy 
eredményesen, a legkevesebb fájdalom-
mal járjon a lakosság számára.
Sajnos úgy, ahogy az országban, nálunk 

is nehezebb évek jönnek a mindennap-
jainkban, az áremelések és a közüzemi 
díjak növekedése szinte kivédhetetlen. 
Megpróbál önkormányzatunk segíteni 
minden rászorulónak, az idei évben is az 
élet jobbá tételéhez. Szociális étkezte-
téssel, a helyi támogatások növelésével, 
az idősek és fiatalok kedvezményeinek 
fenntartásával, tűzifaosztással és nem 
vezet be új adót a magánemberekre.
A fejlesztésekkel sem szeretnénk leállni, 
ahol prioritást élveznek a játszóterek, a 
kastélykert, valamint a járdaépítés és a 
Posta köz felújításának előkészítése.
Remélem, lesz erőnk 2012-ben is 
városunk működését és fejlesztését 
elősegíteni, és kérem a Jó Istent, adjon 
egészséget ehhez a mi kis közösségünk 
minden lakójának. 

Lakatos Béla
polgármester

Polgármesteri köszöntő

A város önkormányzata a 2012. 
január 13-án tartotta idei első ülé-
sét, amely egy rendkívüli ülés volt. 
A sürgősség oka a számtalan jogsza-
bály és pályázati kiírás változása volt.  
A lakosság mindennapjait érintő 
képviselő-testületi döntések  lényege 
az alábbiakban foglalható össze.

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be un. 
szociális földprogramra, amely a pénzásási 
településrész és a Hartmann Kft. által ha-
tárolt 17 hektár hasznosítását célozza meg. 
A szántó a Magyar Állam tulajdonát képezi, 
amelyre az önkormányzat öt évre szóló szo-
ciális célú hasznosítással pályázott. A pro-
jekt kedvező elbírálása esetén a megvaló-
sulásról és a benne rejlő lehetőségekről 
bővebb tájékoztatást adunk.
Az ÁFA 25 %-ról 27%-ra történő közpon-
ti emelése miatt sajnos az étkeztetési té-
rítési díjakat a változás mértékével meg 
kellett emelnünk, így némileg többet 
kell fizetni az önkormányzat által bizto-
sított étkeztetésért.
Az önkormányzat elhatározta, hogy is-

mét kiadja az Ácsi Hírek c. helyi újságot. 
A lap – a korábbiakhoz hasonlóan – 
havonta jelenik meg, de most minden 
háztartás ingyenesen kapja meg. Remél-
jük, így a lakosság még pontosabban 
tud tájékozódni a település életében 
zajló eseményekről.
A város ajánlatokat kér be útkátyúzásra, il-
letve néhány külterületi út gréderezésére és 
útpadka javítási munkálatokra. A jobb idő 
beálltával a kátyúzásokat településszerte 
megkezdjük. A külterületi fő összekötő utak 
gréderezése  kapcsán kérjük a gazdákat, 
hogy körültekintően és saját gazdaságuk-
kal egyező felelősséggel használják a 
dűlőutakat. (Pl.: ha lehet, nagy eső után 
közvetlenül nem menjen ki a földre stb.)
Az önkormányzat vásárolt egy használt, 
de jó állapotú Ford Transit kisbuszt. A 
jármű az idősek és Vas- és Jegespuszta 
lakóinak szállításában nyújt segítséget.
A képviselő-testület több pályázat be-
nyújtásáról is döntött, amelyek a város 
rövid és középtávú fejlesztését, városia-
sodását szolgálják (Pl.: belváros rekon-
strukciója). Kedvező elbírálás esetén a 
nyertes pályázatok tartalmáról részletes 
tájékoztatást nyújtunk.

Dr. Malomsoki István

Akiktől búcsúztunk
Ötvös István -1945
Ódor József -1930

Alföldi Sándor -1936
 Varga Pálné sz:

Prezmeczky Katalin-1964
Meizner János -1951

Winczheim Istvánné Dobos Mária - 1928
Horváth Lajos -1944

Kiss Ferenc -1947
Vasvári László- 1934

Kustán Elemérné sz: Kustán Irén -1926
Varga Sándorné sz: Czunyi Eszter -1931

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

Házasságot kötöttek
Alföldi Imre - Zsidi Zsuzsanna

SOK BOLDOGSÁGOT!

Anyakönyvi hírek

Polgármester fogadónapjai:
Hétfő: 13-17 Szerda: 14-16

Jegyző fogadónapja:
Szerda: 8-12 óra
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A 2012-es év első hónapjában 
a Magyar Élelmiszer Bank jóvol-
tából Ácson fél éven belül har-
madik alkalommal volt módja a 
város önkormányzatának, hogy 
a településen élő nehéz helyzet-
ben lévő embereken segítsen. 
A Magyar Élelmiszer Bank egy 
olyan non-profit szervezet, mely 
tevékenységének fő alapelve, 
hogy ingyenesen fogad el és 
ingyenesen is ad át élelmisze-
reket a pályázatot elnyerő kari-
tatív szervezeteknek és önkor-
mányzatoknak.
A hivatal igazgatási osztá-
lyának munkatársai 2012. 
január 13-án 100 család 
részére osztottak tartós 

élelmiszerekből álló csomagot 
(liszt, olaj, ecet, édesség stb.) 
Önkormányzatunk fél év alatt 
eddig összesen 320 család ház-
tartását – mintegy 700 fő - jut-
tatta élelmiszer adományhoz. 
Ismerve azonban a jelenlegi 
nehéz gazdasági helyzetet, 
Ács Város Önkormányzata 
továbbra is folytatni kívánja 
együttműködését a Magyar 
Élelmiszer Bankkal, hogy minél 
nagyobb kört felölelve tudja 
támogatni a rászorulókat. 
Önkormányzatunk ezúton 
is megköszöni az Élelmiszer 
Bank támogatását.

Lakatos Béla
polgármester

Gondolkozott már azon, hogy 
mennyi szeretet fér el egy 
cipősdobozban? A nemzetközi 
mozgalom ötlete alapján elin-
dult karácsonyi cipősdoboz 
osztás egy olyan jótékonysági 
kampány, amely Ácson is kezde-
tét vette a tavalyi esztendőben. 
A cipősdobozokba csomagolt 
ajándékok a szeretet és együtt-
érzés jelképét jelentik már szer-
te a világon.
2011 karácsonyára az ácsi lako-
sok több mint 100 cipősdobozt 
gyűjtöttek össze, melyek kiosz-
tását a helyi Szociális Alapszol-
gáltatási Központ segítségével 
sikerült megvalósítani.
A cipősdobozok egy része a 
Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat szokásos karácsonyi 
ünnepségén került kiosztásra. 

Az intézmény által összeállí-
tott csomag mellett minden 
meghívott gyermek kapott 
egy cipősdobozt is. Emel-
lett a szolgálat szállított ki 
cipősdobozokat Vaspusztára, 
illetve Jegespusztára, gon-
dolván a külterületeken élő 
gyermekek karácsonyára is.
További cipősdobozok kerül-
tek kiosztásra a közintézmé-
nyek segítségével a rászoruló 
gyerekek részére.
Ezúton is köszönjük az 
adományozóknak a sok 
csomagot, melyek boldogab-
bá varázsolták a hátrányos 
helyzetű gyermekek karácso-
nyát! Bízunk benne, hogy idén 
is minél többen készítenek 
cipősdobozokat, telis-tele  
szeretettel és ajándékokkal!

PROGRAMAJÁNLÓ
február

Február 2. - 16.00
Magyar népmesék
a könyvtárban
Bartók Béla Művelődési Ház 
és Könyvtár

•••
Február 9. - 16.00
Dokumentumfilm a könyv-
tárban
Bartók Béla Művelődési Ház 
és Könyvtár

•••
Február 10. 
Református Bál
Bálint Étterem

•••
Február 10. - 14.00-17.00
Farsangi Karnevál – alsó 
tagozat 
Gárdonyi iskola, Pénzásási 
iskola

•••
Február 12.
„Családban marad(j)!” -
családbarát közösségi prog-
ram
Református parókia

•••
Február 15. - 10.00
Óvodás farsang
Óvoda köz

•••
Február 16.  - 15.00
Óvodás farsang
Bóbita Óvoda

Február 18. - 10.00
„Miénk a könyvtár” - 
Farsangi játszóház 
Bartók Béla Művelődési Ház 
és Könyvtár

•••
Február 18. - 15.00
Találkozás Hungarikumok-
kal – kóstolással egybekötött 
vásár - őrségi olajkülönleges-
ségek és pálinkák, valamint 
házi füstölt sajtok
Bartók Béla Művelődési Ház 
és Könyvtár

•••
Február 23. - 9.00
FILHARMÓNIA IFJÚSÁGI 
BÉRLET
„Kész cirkusz” ORAVECZ 
GYÖRGY - zongora és a 
Baross Imre Artistaképző 
Szakiskola növendékei
Városi Sportcsarnok

•••
Február 24. - 15.00-19.00
Farsangi karnevál - felső 
tagozat
Gárdonyi Géza Ált. Isk. aulája

•••
Február 24. - 16.00
Családi farsangi teadélu-
tán – farsangi pályázat ered-
ményhirdetése és kiállítás
B. Béla Műv. Ház és Könyvtár

A rendezvényekkel kapcsolatban 
információ: 70/953-7745

acsvaros@gmail.com és a Fecebookon,
www.acsvaros.hu, www.bakancsosklub.hu

Segítségnyújtás Ácson
az Élelmiszer Bank támogatásával

Egy doboznyi szeretet Családsegítő Szolgálat 
szolgáltatásai:

TAJ/ Adó kártya
Özvegyi, öregségi,

rokkant nyugdíj
Családi pótlék, árvaellátás
Önkormányzati segélyek, 

támogatások
E.ON, GDF Suez védett fo-
gyasztói státusz igénylése

2941 Ács, Fő út 43.
06-34 395-096

06-20 229-4977

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00 - 17:00

Kedd: ZÁRVA
Szerda: 08:00 - 16:00

Csütörtök: 13:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 12:30

Közérdekű
Polgármesteri Hiv.: 34/385-121
Polgárőrség: 30/621-2385
Rendőrség: 107
Tűzoltóság: 105, 30/959-2551
Mentők:  104
Orvosi rendelők:
Dr. Csekő Elemér
386-102, 20/396-7084 (s.e)*
Dr. Zilahy Bertalan
385- 429, 30/811-7952 (s.e)
Dr. Gery Margit
385- 643, 70/586-9774 (s.e)
Dr. Péntek Zsuzsanna
385 – 118, 30/902-3268 (s.e)
Dr. Demissie Tewodros
30/298-4318 (s.e)
Sürgősségi esetben hétköznap délután 
16 órától reggel 8 óráig és hétvégeken, 
ünnepnapokon reggel 8 órától másnap 
reggel 8 óráig a komáromi ügyeletet 
kell hívni a 34/344-770 számon vagy 
személyesen Komárom, Széchenyi u. 
1. alatti ügyeleti rendelőben.

*(s.e): a mobil csak sürgős esetben hívható  8-16-ig

Fotó: Nyéki János
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Messzeföldre eljutott az első 
Kastélyparki Böllérparti híre, 
amelyet hagyományteremtő 
szándékkal rendeztünk de-
cemberben. 

A FIORÁCS Kft. támoga-
tásának köszönhetően két 
sertés került a böllérek 
keze alá, akik aztán a lelkes 
segítőcsapat segítségével 
fel is dolgozták íziben. Böde 
Ferenc és Róka József már ruti-
nos bölléreknek számítanak, 
így könnyűszerrel vetet-
ték magukat a munkába a 
pörzsöléstől a hurkatöltésig. 
Akik kellően korán keltek, 
azok egy röpke bemutató 
erejéig láthatták azt is, hogy 
őseink hogyan pörzsölték a 

disznót annak idején szalma 
segítségével. A böllérek keze 
alól kikerült friss húst Szalai 
Bálint irányításával sütötték-
főzték rendületlenül a Bálint 
Cukrászda és Étterem munka-
társai, és így tettek a hurkával, 
kolbásszal is a rendezvény 
látogatóinak legnagyobb örö-
mére. Jó hangulatban telt a 
délelőtt és senki nem maradt 
éhes, hiszen jelképes össze-
gért lehetett kóstolni a frissen 
készült ételekből. 
Közben a karácsonyi hangulat 
is megérkezett a délutáni ad-
venti vásárral. Már ebéd után 
gyülekeztek a portékájukat 
kínáló árusok és hamarosan a 
sült alma, sült gesztenye és a 
forralt bor illatára megjelentek 

az első vásárlók is. Nagy sikert 
aratott Ács Város karácsonyi 
bögréje is, amiből különösen 
jól esett a forralt bor vagy 
éppen a meleg tea. Külön 
öröm volt számunkra, hogy 
nem csak Ácsról, hanem a 
környékről, sőt távolabbi 
településekről is érkeztek áru-
sok, akik egyhangúan dicsér-
ték a rendezvényt. 
A gyerekeket a könyvtárban 
Meszlényi-Mali Bea könyv-
táros és segítői várták, ahol 
karácsonyi játszóházban 
ügyeskedhettek a kicsik, 
közben egy-egy szép mesét 
hallgatva, amelyet önkéntes 
segítők olvastak fel. 
A nap folyamán több százan 
fordultak meg a vásár és a 

böllérparti helyszínei között, 
és az égiek is kegyesek voltak 
hozzánk, hiszen napsütéses 
időnk volt. 
A sok jó portéka mellett pe-
dig gyűltek a cipősdobozok 
is, amelyek a településünkön 
élő rászoruló családok kará-
csonyát tették szebbé. A 
„cipősdoboz” akcióról külön 
cikkben olvashatnak.
Habár a fehér karácsony idén 
is elmaradt, reméljük sikerült 
emlékezetessé és hangula-
tosabbá tenni  az adventi 
időszakot mindenki számára, 
hiszen ne feledjük, hogy 
a karácsony elsősorban a  
szeretet ünnepe.  

Balogh A.
Fotó: Nyéki János

Kastélyparki Böllérparti és Adventi Vásár decemberben

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Engedjék meg, hogy itt köszönjük meg mindazoknak, 
akik támogatásukkal vagy munkájukkal hozzájárultak 
a decemberi rendezvények sikeréhez, illetve felajánlot-
ták adományaikat jótékony célokra: 

Ács Város Önkormányzata, Fiorács Kft., Ács és Környéke 
Horgászegyesület, Agrórum, Bálint Cukrászda és Étterem, 
Böde Ferenc, Fazekas István, Forduló Kft., Gerecsei Judit, 
Héregi Irénke, Héregi Kálmánné, Komárom-Bábolna Kistér-
ségi Társulás, Montázs Bt., Nyéki Péter, Róka József,  Pén-
zásási Nyugdíjas Klub, Szalai Bálint, Szalai Ákos, Dr. Szentir-
mai István, Természetjáró Bakancsos Klub, Vakom zRt., Varga 
Sándorné, Városi Nyugdíjas Klub, Zsapka Zsolt, továbbá 
köszönjük az önkormányzat és az Ács Városfejlesztési és 
Közszolgálattó Kft. dolgozóinak önzetlen munkáját. 

Ács város közéleti havilapja
Megjelenik 2500 példányban

Felelős kiadó: Ács Városfejlesztési és Közszolgáltató Kft., 
Szerkesztőség: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár

2941. Ács, Zichy park 1.
Szerkesztő: Balogh Attila, acsihirek@gmail.com

Nyomda: Print-Kom 2000 Kft.
A beérkezett képeket és kéziratokat szerkesztett formában közöljük!

Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!
OM 163/307/2009

Mindannyian megérezzük az évek múlását és talán ép-
pen ezért mindig külön örömteli pillanat számunkra, ha 
valakit ilyen szép korban köszönthetünk, mint Hegedűs 
Sándornét, aki kilencvenedik születésnapját ünnepelte 
nemrégiben. 
A jeles évforduló alkalmávan Lakatos Béla polgármester és Dr. 
Malomsoki István jegyző, Kustán Ferencné, anyakövvezető tár-
saságában köszöntötték fel Hegedűs Sándornét. 
További jó egészséget és még hosszú éveket kívánunk neki!

B.A.

90 éves Hegedűs Sándorné

Fotó: Nyéki János
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Szellemek a sportcsarnokban
Nagy sikert aratott a Padlás

Mikulás Bakancsos módra

Presser Gábor - Sztevanovity 
Dusán örök érvényű musi-
calje kicsiket és nagyokat 
egyaránt elvarázsol, könnyek 
szöknek a szemekbe és va-
lami különös érzés ejti rabul a 
nézőtéren helyet foglalókat. 
Ezt az érzést mindannyian 
átélhettük az ácsi sport-
csarnokban, ahol Másik Lehel 
főszereplésével láthattuk ezt 
a káprázatos előadást. 
Már a kora délutáni órákban 
érezhető volt, hogy a sport-
csarnokban nem a megszokott 
légkört tapasztaljuk. Persze 
ehhez nagyban hozzájárult a 
Délibáb Színház csapata, akik 

illatos adventi játszóházzal ör-
vendeztették meg az ácsi gye-
rekeket. Volt mézeskalács fes-
tés, üdvözlőlap készítés, illatos 
narancsdísz, méhviaszgyertya 
és főleg móka, kacagás. 
 Mindeközben javában épült 
a padlás, ahol néhány órával 
később megjelent egypár 
furcsa szellem. A sportcsarnok 
lelátója és székei pedig szépen 
lassan megteltek, hiszen 
nagyon sokan voltak kíváncsiak 
erre a magával ragadó törté-
netre. A Magyarock Dalszínház 
ismét nagy sikert aratott váro-
sunkban, reméljük, hamarosan 
viszontláthatjuk őket.             B.A

„Lehet számtalan hely, ami szebb és jobb a mi Földünknél“, 
de ég és föld között létezik egy padlás, ahol a megfáradt 

utazó szellemek végre megtalálják a révészt, aki hazavezeti 
őket. Ez a padlás most kis időre Ácson épült fel, mégpedig a 

sportcsarnokban, a Magyarock Dalszínház jóvoltából. 

140 éves (lenne) az Ácsi Cukorgyár

A hagyományokhoz híven, 
2011-ben is megünne-
peltük a „Mikulást“. 
December 3-án, szombaton 
délelőtt 10 órakor indultunk 
neki a művelődési ház elől 
szokásos túránknak az ácsi 
erdőbe. Sajnos idén sem volt 
hó, de az erdő így is csodála-
tos arcát mutatta. Víg kedélyű 
kis csapatunk viszonylag  
gyorsan teljesítette a nyolc 
kilométeres távot Cselovszki 
János vezetésével, aki meg-
mutatta az erdőnk élővilágát 
is. A visszaérkezés után a kas-
tély nagytermében amolyan 
turista étek várta a túrázókat, 
zsíros kenyér és forró tea. Az 
„ebéd“ elfogyasztása után 

jött a meglepetés, meglá-
togatott bennünket a Miku-
lás. Mindenkihez volt néhány 
kedves szava, és természete-
sen mindenkinek hozott aján-
dékot is. Az ajándékozás után 
rengeteg közös kép készült a 
télapóval, majd elköszöntünk 
tőle. Amíg tartott a kenyér és 
a tea, addig elbeszélgettünk 
a terített asztalok mellett, 
tervezgettük a 2012-es prog-
ramokat, majd mi is elbú-
csúztunk vendégeinktől, bará- 
tainktól is. Ez is egy jó kis al-
kalom volt a baráti beszélge-
tésekre, és már nagyon várjuk 
a legközelebbi viszontlátást.

Tóth János

2011 végén, december 30-
án emlékeztünk a cukorgyár 
alapítására, az alapítókra, a 
gyár dolgozóira, a szellemi-
ségre és arra is, hogy mit ka-
pott a település, a környék, 
és a mezőgazdaság a cukor-
gyártól.
 
Ez a folyamat - sajnos - 2001- 
ben megszakadt, a gyárat 
bezárták. Délután gyülekez-
tünk. Az emléktűz meggyúj-
tása után fáklyás felvonulás-
sal tisztelegtünk a cukorgyár 
emlékének. Az emlékezések 
után néma főhajtással tisz-
telegtünk és így gondoltunk 
egykori munkatársainkra. Ren-
dezvényünket megtisztelte 
részvételével alapítványunk 
két alapítója, Csöbönyei Imre 

és Hájos László is. A műszaki 
feltételekről, a lilahagymás 
zsíroskenyérről, a teáról és 
a forralt borról segítőnk, az 
ácsi Természetjáró Bakancsos 
Klub gondoskodott. Média-
támogatóink az Ácsi Tv és a 
Bakancsosok voltak. Az em-
lékezést követő beszélgetés 
maga volt a cukorgyár törté-
nete. A „salakos“ focipálya tör-
ténelmi helyszíne volt rendez-
vényünknek. Mindenkinek, aki 
segített és támogatott minket, 
az emlékezőket, köszönjük 
segítségét. A megemlékezést 
az Ácsi Cukorgyár Történeti 
Múzeuma Alapítvány Ku-
ratóriuma kezdeményezte és 
rendezte.

Kovács Károly
a kuratórium elnöke

Keretes hirdetések:
1/1 oldal belíven:  16.000 Ft
Méret: 180x260 mm
1/2 oldal:  8000 Ft
fekvő: 180x130 mm
álló: 90x180 mm
1/3 oldal:  6000 Ft
fekvő: 180x85 mm
álló: 60x260 mm

1/4 oldal:  4000 Ft
fekvő: 180x65 mm
álló: 90x130 mm
1/8 oldal:  2000 Ft
fekvő: 90x65 mm
álló: 45x130 mm
szalag: 30x180 mm

HIRDESSEN AZ ÁCSI HÍREKBEN
Tel.: 34/385-043 (10.00-18.00-ig)

Az Ácsi Hírek havonta 2500 példányban megjelenő ingyenes lap,  
amely minden ácsi háztartásba eljut.  Megjelenik: minden hónap elején.

Az árak nyomdakész, méret-azonos és megfelelő minőségű, szerkesztett hirdetésekre értendőek, 
amelyeket minimum 300 dpi képfelbontással az alábbi formátumban várunk: jpg, tiff, psd, eps

Nem kész hirdetések szerkesztéséért felárat számolunk fel, előzetes egyeztetés alapján!

APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY
Az apróhirdetés: 10 szóig 400 Ft, e fölött 40 Ft/szó

Apróhirdetés feladása, a szelvény leadása és fizetés csak személyesen hétköznaponként 
10-18 óráig a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtárban lehetséges

Hirdető adatai:
Név:  ....................................................           Lakcím:  ............................................................
Telefonszám:  .......................................
Hirdetés szövege:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Fotó: Nyéki János
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Író-olvasó találkozók 
a könyvtárban
A „Könyvtárak a XXI. 
században - képzések az 
élethosszig tartó tanulás 
érdekében” című projekt 
keretében több író-olvasó 
találkozó is megvalósult 
az októberi és novemberi 
időszakban. 

Elsőként Nemes János író, 
az Eger veszedelme és az 
Egri harangok című könyvek 
szerzője volt a vendégünk, 
aki Gárdonyi Géza regé-
nyét, az Egri csillagokat kellő 
érzékiséggel, korhű nyelvi 
fordulatokkal, történelmi té-
nyekre hivatkozva folytatta. 
Az  Egri harangokból megis-
merhetjük Bornemissza 
Gergely történetét, kapitányi 
kinevezésétől egészen a ha-
láláig. Nemes Jánosról meg-

tudtuk azt is, hogy komolyan 
kutatja a magyar történelmet, 
és megígérte, hogy szívesen 
visszalátogat még Ácsra más 
témájú előadásokkal is. 
Dr. Barsi Ernő néprajzkutatót 
nem kell bemutatni Ácson, 
hiszen többször járt már 
nálunk, ezúttal lánya, Barsi Haj-
na is elkísérte. Az Apáról fiúra 
kötet Dr. Barsi Ernő és édes-
apja írásainak, beszédeinek 
közös gyűjteménye. Ezzel a 
könyvvel a szerző szellemi 
örökséget szeretne hagyni 
családjának s minden kedves 
olvasójának, hogy minél töb-
ben részesüljenek belőle, 
ezáltal erősítve hitüket, ma-
gyarságukat, emberségüket. 
Hajnal Dóra költőt a gyerekek 
köszöntötték, aki immár nem 
csak saját gyermekei örö-

mére, hanem gyerekközön-
ség részére is előszeretettel ír 
verseket, történeteket, amiket 
aztán meg is zenésít. A rend-
hagyó, interaktív író-olvasó ta-
lálkozó nagyon jó hangulatban 
telt és a végén még saját verset 
is írhattak a gyerekek közösen.  
A Zene az életünk című könyv 
Cserteg István szerkesztésé-
ben jelent meg 2009-ben, 
amelyben több mint tíz szerző 
tollából olvashatunk inter-

júkat, cikkeket, történeteket a 
Komárom-Esztergom megyei 
könnyűzenei élet elmúlt 
évtizedeiből. A könyv nem- 
csak szórakoztató olvasmány, 
hanem komoly korrajz és 
zenetörténeti mű is. Az író-
olvasó találkozón Cserteg 
István beszélt a könyvről, az 
elmúlt évtizedekről, és a le-
hetséges jövőről is szó esett. 

B. Attila
Fotó: archív

Dr. Barsi Ernő

A Kossuth Lajos Asztaltársaság  
nyolcadik alkalommal megrendezett 
jótékonysági Mikulás est sikeréről  
szeretnék beszámolni. 
Az est célja   az   idős emberek, illetve  bete-
gek ünnepek előtti megsegítése, tüzelővel,  
gyógyszerszámlához való hozzájárulás-
sal, havi ebéd befizetésével, élelmiszer-
csomaggal. A jótékonysági esten nemcsak 
az asztaltársaság tagjai, hanem városunk 
segítő szándékú lakói is résztvehettek.

Ezúton köszönjük meg mindazoknak az 
önzetlen támogatását, akik jótékonysági 
felajánlásukat, ajándékjaikat eljuttatták 
hozzánk. A befolyt összegből - mintegy 
200.000 Ft-ból – 4 fő kapott gyógyszeréhez 
támogatást, 6 főnek fizettük be a havi 
ebédjét, 7 fő tüzelő juttattásában részesült, 
11 család kapott élelmiszercsomagot. 
Megköszönjük azoknak a fiataloknak, 
Nyéki Tibor, Major Viktória, Szücs Piroska 
hangszeres játékát, akik az est hangula-

tát megalapozták. Hálás köszönet Muth 
Jánosnak az örömzenéléséért, új színfolt 
volt Balogh Attila kellemes éneke. Külön 
köszönet a Szociális Alapszolgáltató 
Központ dolgozóinak segítségéért és az 
adományok célba juttatásáért. 
Reméljük, hogy idén is hasonló sikerrel 
és új csatlakozókkal rendezhetjük meg 
ezt a jótékonysági estet. 

Nagy Irén
elnök

2011 decembere nagyon 
mozgalmas időszak volt a 
Városi Nyugdíjas Klub tag-
jai számára. 
Több délutánon keresztül 
nagy izgalommal készítették 
színes papírokból a karácsony-
fadíszeket, amelyek végül is 
a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola aulájában felállított 
karácsonyfát tették csillogób-
bá, színesebbé. Lelkesen 
csatlakoztak  a  cipősdoboz 
akcióhoz is. Negyven dobozt 
töltöttek meg tartalmas aján-
dékokkal a különféle kor-
osztályú gyermekek számára, 
szépen becsomagolva. 
Ezen kívül még a maradék 
beadott játékot, ruhát átad-
ták a Családsegítő Szolgálat 

számára szétosztás céljából. 
Nagy várakozással készültek a 
december 11-i, immár hagyo-
mányossá vált Adventi vásár-
ra. Aki csak tudott, valami-
lyen saját maga által készített 
kézimunkával járult hozzá a 
kínálat sokszínűségéhez. A 
siker nem maradt el. A vásárt, - 
ami disznóöléssel, kóstolóval, 
a kézműves áruk bemuta-
tásával és eladásával, gyerekek  
számára mesedélutánnal 
várta a látogatókat – nagyon 
nagy érdeklődés kísérte. A 
klub tagjai közül is sokan ki-
látogattak és lehetőségükhöz 
mérten támogatták a kiállító 
szervezeteket.
Mindezek után december 16-
án tartotta meg a klubunk 

zárt körű karácsonyi ünnep-
ségét, ami az összetartás 
és szeretet jegyében telt. A 
bensőséges ünnepre nagyon 
sok klubtag jött el. 
Metkáné Katika köszöntője 
után valamennyiünk megle-
petésére Balogh Attila, a 
művelődési ház munkatársa 
nagyon megható és színvona-
las karácsonyi dalokat adott 
elő nagy örömünkre. Ezután 
következtek az unokák; az 
egészek kicsi négy évestől 
a tizenévesig. Zenével, vers-
sel, énekkel kedveskedtek, - a 
maguk kis ártatlanságával, 
bájával – a nagymamáknak 
és jelenlevőknek, az öröm és 
meghatottság könnyeit csalva 
azok szemébe. És még mindig 

fokozva az ünnepi hangula-
tot a klub idős tagjai közül is 
néhányan elmondtak egy-egy 
verset, ideillő történetet. 
Igazi karácsonyi életérzést 
varázsoltak az egybegyűltek 
számára, megalapozva a 
hangulatot a további beszél-
getéshez, ami a szépen 
megterített asztalok mellett 
késő estig zajlott tovább. 
Hálás köszönet illeti meg a 
klub vezetőjét: Metka Antal-
né Katikát és Szabó Józsefné 
Magdit, akik fáradhatatlan 
munkával teremtették meg 
ezt a bensőséges, örömteli 
együttlétet. Higgye el min-
denki – főleg az egyedül-
állóknak –, szükség van rá. 

Gazdig Jánosné

Meghitt és tartalmas decembere volt a városi nyugdíjas klub tagjainak

A Kossuth Lajos Asztaltársaság segítsége
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Ünnepi programok iskolánkban

Az Ácsi TV felhívása
Az újonnan megjelenő Ácsi Hírekben is 
szeretném tájékoztatni Önöket a helyi 
Ácsi Televízió műsorrendjéről.
Az adások az elmúlt időszakban történt 
események rövid filmösszefoglalóival 
minden nap 18 órakor kezdődnek. A 
filmösszefoglalók mellett 24 órában 
üzemelő képújságban közérdekű és  
magánhirdetéseket jelenítünk meg.

A havonkénti önkormányzati képviselő 
testület üléseit egyenes adásban köz-
vetítjük. A következő napokban pedig 
az ülésről készült felvételt ugyancsak 18 
órától vetítjük. Az adások és a képújság az 
Interneten, az acsvaros.hu címen az Ácsi 
Tv menüpont alatt is elérhető. A filmek a 
menüpont alatt megjelenő kis képekre 
kattintással indíthatók. 
A képújság a weboldal tetején lévő Ácsi Tv 
képújság szövegre kattintva letölthető.

Letöltés után lehetőség nyílik bárme-
lyik oldal azonnali megtekintésére és  a 
képújság tetszés szerinti lapozására.
Mivel sokan érdeklődtek, tájékozta-
tom  kedves nézőinket, hogy az egyes 
eseményekről készült felvételek vágott, 
szerkesztett formában kerülnek leköz-
lésre, teljes anyagok levetítésére nincs 
lehetőségünk. Megértésüket köszönjük!        

Dobsa Mihály

Az advent a várakozás, a 
készülődés ideje. Mivel 
tanulóink idejük jelentős 
részét az intézményben 
töltik, az iskola is az ünnepi 
ráhangolódás részévé vált.

A második alkalommal meg-
rendezett Adventi Projekt ren-
dezvénysorozat  keretében 
a karácsonyi ünnepkörhöz 
kapcsolódó szokásokkal, 
hagyományokkal ismerked-
hettek meg a gyerekek.
A második, harmadik és 
negyedik évfolyamos diákok 
heteken keresztül kutató 
munkát végeztek, felad-
ványokat oldottak meg, 
díszeket, üdvözlőlapokat 
készítettek. A feladatok 
között karácsonyi vers alko-
tása is szerepelt. Sok szép, az 
ünnephez kapcsolódó költe-
mény született tehetséges 
diákjaink tollaiból. 
A vetélkedőn 3. helyezést ért 
el a 4.c osztály, második he-
lyezett lett a 4.b osztály, első 
helyen a 3.b osztály tanulói 
végeztek.
Az első osztályosok kis 
műsorral egybekötött ün-
nepélyes gyertyagyújtásán 
hétről hétre megelevenedtek 
az adventi angyalkák, akik 
sorra lángra lobbantották 
a gyertyákat az adventi ko-
szorún. Versek, dalok, táncok 
tették színesebbé a pillana-
tot. Ez a kedves szokás a 2.c, 
3.c és 4.d osztály tanulóinak 
közreműködésével a pénzásá-
si telephelyen is megvalósult.
Tanulóink rajzversenyen is 
részt vehettek. A karácsony-
hoz kapcsolódó gyönyörű 
„műalkotások”  közül a szak-
mai zsűrinek nem volt könnyű 

kiválasztani a különböző kor-
csoportok díjazottait.
1. helyezettek: Nagy Mar-
tin 1.b, Péczi Virág 2.c, Takács  
Katalin 3.b, Bolla Vivien 4.c
2. helyezettek: Csölle Mag-
daléna 1.b, Bolla Hédi 2.c, Ker-
tész Viktória 3.b, Szabó Viktória 
4.a
3. helyezettek: Nagy Dorka 
1.c, Szabó Réka 2.a, Polgár 
Gréta 3.b, Baranya Katalin 4.d
Az elkészült munkákból,  
gyűjtött és kézzel készített 

képeslapokból és a rajzokból 
kiállítást rendeztünk.
A gyerekek hetente 
kézműves foglakozásokon is 
részt vehettek. Sok kis szor-
gos kéz készítette az apró 
ajándékokat, illatos díszeket. 
Filmvetítések tették változa-
tossá a programokat.
Az érdeklődő diákoknak de-
cember 15-én Gerecsei Zsolt 
református lelkész tartott 
előadást az advent jelképeiről. 
A gyerekek játékos formában 
bővíthették ismereteiket.
December 19-én Gábor Klára 
népi játék- és táncoktató is-
mertette meg tanulóinkat a 
téli ünnepkörhöz kapcsolódó 
népszokásokat.

A hagyományokhoz híven a 
harmadik osztályosok rövid 
műsorral örvendeztették meg 
a kicsiket Mikulás napján. 
A műsor szereplői lelkesen 
készültek az előadásra.
Az iskolai karácsonyi ün-
nepséget december 20-án 
rendeztük meg. A negyedik 
osztályosok és az iskolai 
énekkar tagjai idén is nagyon 
szép előadással lepték meg 
a tanulókat, tanárokat, az 
érdeklődőket. Számos vidám 

énekes- zenés produkció mel-
lett versekkel és jelenetekkel 
is kedveskedtek a Sportcsar-
nokban összegyűlt népes 
közönségnek. Meglepe-
tésként Balogh Attila fellé-
pése fokozta a hangulatot. 
Örömteli pillanatok költöztek 
mindannyiunk szívébe ez 
alatt az egy óra alatt.
A szünet előtti utolsó tanítási 
napon iskolánk tanulói egy 
felejthetetlen hárfakoncerten 
vehettek részt a református 
templomban. Bajtala Emese 
hárfaművész ismert karácso-
nyi dallamokkal varázsolt el 
bennünket. Az érdeklődő  
gyerekek közelebbről is 
megcsodálhatták a hang- 

szert, a bátrabbak meg is 
szólaltathatták.
A karácsonyi ünnepkör 
zárásaként január első he-
tében a 4.a osztályosok újévi 
köszöntővel, versekkel  kíván-
tak boldog új esztendőt min-
denkinek.
Január 20-án iskolai keret-
ben is megemlékeztünk a 
magyar kultúra napjáról. E 
jeles emléknapot 1989 óta 
ünnepeljük – egyik legszebb 
nemzeti imádságunk, a Him-
nusz tiszteletére. Kölcsey 
Ferenc 1823. január 22-én 
Szatmárcsekén írta e művet. 
Felemelő műsorral emlékez-
tek meg diákjaink a magyar-
ság múltjáról, ezeréves 
történelmünkről. A vers fel-
idézése közben nevezetes 
történelmi eseményeinkről 
szóló diaképeket nézhettünk.
Ezek a szép percek lehetőséget 
adtak arra,  hogy elmerengjünk 
történelmünkről, kultúránkról, 
hagyományainkról.

Legjobb sportolóinkkal eb-
ben a tanévben két alka-
lommal NB I-es labdarúgó 
mérkőzésen voltunk Győrben. 
Focistáink a látottakat jól 
hasznosították. Kiváló helyen 
állunka Diákolimpia körzeti 
bajnokságban. Elnyertük 
kézilabdában 8 csapat közül 
a Mikulás kupát és a Fekete 
István kupán labdarúgásban 
2. helyezést értünk el.
A Monostori játékokon 
iskolánk csapata első lett. 
Ilyen kimagasló, szép ered-
ményeket régen értünk el. 
Gratulálunk a jól szereplő 
diákjainknak és felkészítő 
tanáraiknak, edzőiknek.

Mészáros Anikó
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Labdarúgás

Első helyen áll az ácsi sakkcsapat

Teremfoci

A 2011-2012 évi megyei sakk csapatbaj-
nokság 2011. október 2-án indult, öt 
forduló lejátszása után csapatunk 32,5 
ponttal az első helyen áll. A megyei baj-
noki cím sorsa az utolsó fordulóban dől 
el, amely március 18-án lesz, az Eszter-
gom SC-t fogatjuk hazai környezetben, 
bízunk benne, hogy nyerünk, így megyei 
bajnokok lehetünk.
Az idei évben a Megye 2 osztályban is in-
dítottunk egy csapatot, ahol ifistáinknak 
adunk túlnyomórészt játéklehetőséget, 
jelenleg két forduló lejátszása után 10 
csapatból a 4. helyen állnak.
2012. január 14-én hét fővel részt 
vettünk az „Almásfüzitő bajnoka” és 
Zsebők Ottó sakk emlékversenyen, ahol 
több értékes díjat nyertünk. „Almásfüzitő 
bajnoka” verseny győztese a nagyon 
erős mezőnyben veretlenül Sipos István 
nemzetközi mester, csapatunk 1. táblás 
játékosa lett.
A Zsebők Ottó emlékkupát dr. Papp Gá-
bor nyerte, a legjobb élőpont nélküli 
amatőr Szalai Tamás, a legjobb általános 
iskolás pedig Kun Krisztián lett.

Sakk szakosztályunk kiemelten foglal-
kozik az iskolás korú diákok sakk képzé-
sével. 2011. június 4-e óta Sipos István 
nemzetközi mester foglalkozik heti egy 
alkalommal a gyerekek oktatásával (10 
fő jár rendszeresen).
A fiatalok fejlődését bizonyítja, hogy a 
megyei bajnokságban három fő ifjúsági 
játékossal játszunk (Nyéki Bence, Szalai 
Krisztián, Kun Krisztián), akik eredmé-
nyesen és ponterősen szerepelnek.
Nyéki Bence ifjúsági játékosunk, a 
győri Révai Miklós Gimnázium tanulója 
a Győr-Moson-Sopron megyei Diák- 
olimpián egyéniben és csapatban is első 
helyezést ért el, így bejutott az Országos 
Diákolimpia döntőjébe.
2012. január 28-án Bábolnán részt 
vettünk a jubileumi XX. Bábolnai Sakk- 
fesztiválon, itt az általános isko-
lástól a nyugdíjas korig 14-15 fővel 
képviseltettük magunkat. (eredmények 
a köv. számban - a szerk.) Ez a verseny jó 
felkészülési alkalmat nyújt diákjainknak 
a 2012. február 11-én Tatabányán meg-
rendezésre kerülő Komárom-Esztergom 

megyei Diákolimpiára, ahol 10 fővel 
veszünk részt, bízunk a fiatalok jó szere-
plésében.
A versenyszezon befejeztével május 
hónapban ismét megrendezzük az  
V. Czupy Imre és II. Zsebők Ottó sakk emlék-
versenyt, ahol a két kiváló sakkoktató volt 
tanítványai mérhetik össze tudásukat. 

Szőnyi Lajos szakosztályvezető

Az eddig lejátszott mérkőzések
eredményei:
Kisbér - Ászár III. – Ácsi Kinizsi SC 3 : 7
Ácsi Kinizsi SC – Környei SE 7 : 3
Naszály SE – Ácsi Kinizsi SC  51/2 : 41/2
Ácsi Kinizsi SC – Almásfüzitő SC 7 : 3
KOMSAKK – Ácsi Kinizsi SC 3 : 7
A bajnokság állása 
az 5. forduló után:
1. Ácsi Kinizsi SC 32,5 pont
2. Naszály SE 28,5 pont
3. Esztergom SC 26,5 pont + szabad
4. Környei SE 17,5 pont + szabad
5. Almásfüzitő SC 14,5 pont + szabad
6. KOMSAKK 10 pont + szabad
7. Kisbér – Ászár III. 8,5 pont + szabad

Nagypályás csapatunk január 
18-i kezdéssel elkezdte a 
felkészülést az őszi szerep-
lésnél (15.helyen állunk 12 
ponttal), egy jobb tavaszi  
szezonban  bizakodva. 
A programban szerepel 
tornatermi, futó, szabad-
téri edzések mellett  Nagyig-
mánd, Koppánymonostor, 
Ászár csapataival edzőmeccs. 
A vezetők dolgoznak az 
együttes megerősítésén a 
Csordás István,  Bukát Norbert, 
Németh László, Szalai Tamás 
érkezőkön kívül további iga-

zolások várhatóak, távozókról 
nem tudunk beszámolni. 
Befejezte Kelemen Attila, Kar-
vaj Imre.
Megnyugtató, hogy az  után-
pótlás csapatok létszámát 
sikerült stabilizálni, ami 
lehetővé teszi a folyama-
tosságot a játékosképzésben 
és a csapatok versenyezteté-
sét, illetve biztosítja  a szüksé-
ges létszámot minden tornán 
és mérkőzésen, amiből a 
jövőben a felnőtt csapat is 
építkezhet.

Szalai Tamás

Idén is megrendezésre 
került december 4-i kez-
déssel a hagyományos téli 
kispályás labdarúgó baj-
nokság, ahol a 16 nevezett 
csapat hétről-hétre össze-
méri tudását. 

A helyi társulatok mellett, 
a környező városokból, 
falvakból is képviseltetik 
magukat és örvendetes, 
hogy Szlovákiából két csa-
pat nevezett be, így a torna 
kiérdemelte a nemzetközi 
jelzőt. Lapzártáig a ki-

lencedik fordulón vagyunk 
túl, amelyeken a kiélezett 
küzdelmeket és a gólarányt 
javító mérkőzéseket egy-
aránt láthatott a közönség.  
A kettő 100%-os gárda (Bad 
Boys, Törpe SC) és a tabella 
felső részében elhelyezkedő 
együttesek pontjaiból ítél-
ve az elkövetkező fordulók 
nagy izgalmakat rejtegetnek. 
A góllövőlistát 24 találattal  
Zvér Dezső (Bad Boys) és Nagy 
Zoltán (Örökifjak) vezeti.  

Szalai T.

Tabella 9. forduló után
1. BAD BOYS      9  9 0 0       62-7     27p
2. TÖRPE SC      9 9 0 0       56-12     27p
3. ÖRÖKIFJAK     9 7 1 1       76-24     22p
4. ÜVEGES CSIRKESZEMEK     9 6 1 2       50-22     19p
5. RETRO SC      9 6 1 2       33-28     19p
6. TRICON-JÓBARÁTOK     8 6 0 2       32-16     18p
7. B&O      8 5 0 3       38-24     15p
8. RÓZSASZÍN LÓDOBOGÁS   9 5 0 4       25-22     15p
9. FLAMENCÓ     9 4 0 5       38-38     12p
10. INSANITY     9 3 1 5       19-27     10p
11. KASSÁK KSE     9 3 0 6       22-32     9p
12. FANTASY      9 2 1 6       31-45     7p
13. FÉK NÉLKÜL     8 1 1 6       13-66     4p
14. KN LIONS     9 1 0 8       14-47     3p
15. VAKEGEREK     9 0 0 9       16-53     0p
16. PERBETE      8 0 0 8       12-74     0p

Kérjük Önöket, hogy adójuk 
1% -ának felajánlásával segítsék munkánkat!

Köszönjük!
Természetjáró Bakancsos Klub

18609288-1-11

Keresd a művelődési 
ház és a könyvtár 

programjait 
a Facebookon!


