
Ács Város Önkormányzata 
a húsvéti ünnepek előtti 
héten tavaszi nagytakarí-
tásra hívta a város lakóit, 
hogy együttes munkával 
„segíthessenek  a  ter-
mészetnek tisztán ébre-
dezni”. 

Három napon keresztül folyt a 
szemétszedés, mely akcióban 
a város polgármesteri hivata-
lának munkatársai, az Ács 
Városfejlesztési és Közszolgál-
tatási Kft., a város diákjai és 
pedagógusai teljes létszám-
ban, valamint a Concó Menti 
Vadásztársaság tagjai ragad-
tak kesztyűt és zsákot.

A program keretein belül a 
város teljes belterülete és 
külterületének körülbelül 18 
kilométer hosszú fő útja és 
dűlő útjai mentén sikerült 
összesen 340 darab szemetes 
zsákot és két traktor pótko- 
csit színültig megtölteni, 
azaz körülbelül 42 köbméter 
„eltévesztett helyre” dobott 
szemetet összeszedni. 
Pontosan egy évvel ezelőtt 
82 tonna szemét elszállítására 
nyert pályázatot az önkor-
mányzat. A mostani évben 
az önkéntesek munkájának 
gyümölcsét a GyőrSzol Zrt. 
szállította el. 
Sikernek könyvelhető el, hogy 

a tavalyi évhez képest ke- 
vesebb szeméttel találkozhat-
tak önkénteseink, sajnálattal 
tapasztaltuk azonban, hogy 
még budapesti levelet is 
„idáig fúj el a szél”! 
Reményeink szerint az 
elkövetkezendő évek 
folyamán egyre több ember 
rak rendet a fejében és tart 
rendet maga körül, és így 
tavasszal Ács Város Önkor-
mányzata egy kellemes túrára 
hívhatja majd meg a Duna- 
partra a város apraját-nagyját 
szemeteszsákok nélkül. 
    

Rohonczi 
Fruzsina

Tavaszi nagytakarítás Ácson

FELHÍVÁS!

Tisztelt ácsi lakosok!

Májusban Ács váro-
sa egy franciaországi 
településről érkező 
delegációt fogad. A cso-
port május 17-én érkezik 
és 20-án utaznak vissza 
Franciaországba. 

Az itt tartózkodásuk ideje 
alatt városunk önkor-
mányzata a művelődési 
házzal és a helyi civil  
szervezetekkel karöltve 
programokat szervez a 
delegáció tagjainak, illetve 
megismerhetik városunk 
és a környékbeli települé-
sek látnivalóit. 
A  delegáció tag-
jai  senior  korosztályú 
asztaliteniszezők, illetve 
kísérőik. Az itt tartóz-
kodásuk ideje alatt nem-
zetközi ping-pong  ver-
senyt is szervezünk. Ahhoz, 
hogy a programokat 
zökkenőmentesen tudjuk 
lebonyolítani, szeretnénk, 
ha Ácson szállásolhatnánk 
el a francia csoport tagjait, 
ezért olyan partnereket, 
családokat keresünk, akik 
vállalnák egy-egy spor-
toló elszállásolását erre 
a néhány napra. Főként 
azok jelentkezését várjuk, 
akiknél legalább egy fő 
beszél vagy tanul franciául.  
Kiváló lehetőség a gyakor-
lásra, tanulásra. 

Információ, érdeklődés: 
20/255-8010
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Önkormányzati hírek
A város önkormányzata a 
2012. március 28-án tartot-
ta munkaterv szerinti ülé-
sét, amelyen több, mint 30 
napirendi pontot tárgyalt.   
A lakosság mindennapjait 
érintő képviselő-testületi 
döntések  lényege az aláb-
biakban foglalható össze

A Komáromi Városi 
Rendőrkapitányság vezetője 
beszámolt a rendőrség 2011. 
évi tevékenységéről. A beszá-
moló részletesen a városi TV 
képviselő-testületi ülésről 
tudósító műsorában látható 
és hallható.

•••
Örvendetes hír, hogy Dr. Fe-
rencz Gábor Katalin doktornő 
mellett ismét sikerül 
betöltenünk a másik fogásza-
ti körzet álláshelyét heti 20 
órában. Dr. Kovács Violetta 
személyével erősödik a lakos-
ság fogászati ellátása.

•••
Pályázatot hirdetünk a Gár-
donyi Géza Általános Iskola, 
Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde 
elnevezésű közös igazgatású 
közoktatási intézmény igaz-
gatói álláshelyére. Az ajánla-
tok benyújtására a pályázat 
www.nki.gov.hu honlapon  
történő megjelenést követő 
30 napig van lehetőség.

•••
Ács Város Önkormányzata 
ebrendészeti feladatainak 
elvégzése érdekében, il-
letve a veszettség elleni oltás 
járványvédelmi vonatkozá-
saira tekintettel az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. tv. 42/B.§-a 
alapján EBÖSSZEÍRÁST végez. 
Ennek érdekében kollégáim 
minden kutyatulajdonost felk-
eresnek. Kérem a Tisztelt Lako-
sságot, hogy adatszolgáltatás-
sal segítse a munkánkat.

•••

Önkormányzatunk döntött 
járdafelújításokról és játszó-
tér építésről.  A járda főként 
a Petőfi S. utca nyomvonalát 
követve kerül felújításra, míg 
az újabb játszótér a Zichy 
parkban kerül megépítésre 
tavasszal.

•••
Fontos hír, hogy városunk pá-
lyázatot nyújt be egy műfüves 
labdarúgó pálya építésére. 
Amennyiben sikerrel pályá-
zunk, úgy városunknak – sok 
más települést megelőzve – 
lesz olyan labdarúgó pályája, 
amelyen egész évben lehet 
mérkőzéseket  és edzéseket 
tartani. A beruházás 
várhatóan a 2013. évben 
valósul meg.

•••
Sikeres közbeszerzési eljárást 
folytattunk le a település 
villamosenergia ellátása 
tekintetében. A tender ered-
ményeként az elkövetkező 

két évben 1,2 millió Ft-tal 
kevesebbet fizet a város az 
intézményi és a közvilágítás 
tekintetében.

•••
A képviselő-testület döntött 
arról, hogy Vaspuszta telepü-
lésrész jelző táblákat helyez ki 
a jobb tájékozódás érdekében.

•••
A fentieken túl a képviselő-
testület határozott föld-
használatról és bérletről, a 
munkabérhitel-szerződés 
megkötéséről, költségve-
tési rendeletmódosításról, 
a művelődési ház beszá-
molójáról, új beszerzési 
szabályzat elfogadásáról, 
közbeszerzési tervről, stb., 
amelyről részletesebben a 
városi TV műsorából, vala-
mint a település honlapjáról 
tájékozódhatnak.

Dr. Malomsoki I.
jegyző

FELHÍVÁS
 Ács Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak 
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás 
járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel az állatok 

védelméről és kíméletéről szóló  
1998. évi XXVIII. tv. 42/B.§-a alapján  

EBÖSSZEÍRÁST végez.

 Kérem az ebtartókat,
hogy Ács Város Polgármesteri Hivatalába 

személyesen ügyfélfogadási időben 
(hétfő: 13.00-17.00 óra, szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.00 óra, 

valamint péntek: 08.00-12.00)
(ügyintéző: Rohonczi Fruzsina igazgatási ügyintéző 

tel.: 34/595-155)
 vagy az önkormányzat honlapján 

(www.acsvaros.hu) 
közzétett nyomtatvány visszajuttatásával 

 2012. április 30-ig 
 

a nyomtatványon szereplő adatokat
szíveskedjen bejelenteni. 

Az adatszolgáltatás kötelező érvényű 
minden ebtartó számára!

A nyomtatvány kitöltéséhez az ebek kisállat egészségügyi könyve és az abban 
szereplő adatok szükségesek.  Minden ebet külön nyomtatványon jelentsen be!

 
Továbbá kérem, hogy amennyiben a nyomtatványon 

bekért adatokban változás történik, úgy azt szíveskedjen
a későbbiekben jelezni. 

Segítségüket előre is köszönjük!
Lakatos Béla 

polgármester

Akiktől búcsúztunk

Orsos Mária -1954.
Kajtár Gyuláné 

sz: Taubitz Éva -1940.
Ravasz Jenőné 

sz: Baranyai Éva -1956.
Tóth Miklós -1930.

Baranyai Nándor -1957.
Szalóki László- 1943.

Horváth Ferencné 
sz: Kántor Etelka -1945

Szalai Józsefné 
sz: Kecskés Mária -1918.

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

Házasságot kötöttek
Pauliscsák Béla Dávid

és Bognár Júlia
•••

Papp Zoltán 
és Akács Melinda Katalin

SOK BOLDOGSÁGOT!

Anyakönyvi hírek
Születtek

Laki László János 
és Bakó Mária gyermeke: 

Mária Boglárka
JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

MEGHÍVÓ

„Úgy veszem az emlékeket, 
ahogy vannak, elfogadom 

őket, és amikor csak tehetem,
 hagyom, hadd vezessenek. 

Ez gyakrabban adódik, sem-
mint ahogy azt elárulom.”

•••

Ács Város 
Önkormányzata 

tisztelettel meghívja 
Önt és Családját

a 2012. április 16-án 
17 órakor 

a Holokauszt 
áldozatainak 

tiszteletére rendezett 
megemlékezésre.

Helyszín: 
az ácsi vasútállomás 

mellett felállított 
holokauszt emlékmű

•••
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Új könyvek a könyvtárban
A Márai-program keretében 
680 magyarországi és ha-
táron túli magyar könyvtár 
gyarapíthatta állományát 
magyar nyelvű könyvekkel.

A Márai-program pályázataira 
2011-ben a kiadók nyilvános 
könyvesbolti forgalomban 
lévő magyar nyelvű kötetekkel 
pályázhattak, melyekre továb-
bi kedvezményeket is adtak, il-
letve a könyvtárakba is térítés-
mentesen történt a könyvek 
kiszállítása. 
2011. májusában elindult a 
Márai-program első fordulója, 
amelynek elsődleges célja, 
hogy a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával a magyar könyv-
piacon megjelenő értékes 
művek eljussanak a könyvtára-
kon keresztül az olvasókhoz.
A pályázat keretében könyv-
tárunk 550 ezer Ft értékben 
válogathatott könyveket a 
program szépirodalmi, illetve  
tényirodalmi listájáról. Pon-

tosan 199 darab könyvvel 
és 8 darab hangoskönyvvel 
gyarapodtunk.  A gyerektől a 
tudományos irodalomig szá-
mos érdeklődési területen talál-
hatnak új csemegét az olvasók. 
A könyvek szeptember végén 
megérkeztek, október második 
hetétől kölcsönözni lehet őket. 

Ízelítő a könyvekből:
Gyerekenek: Berg Judit: Cipelő 
cicák a városban, Zalán Ti-
bor: A rettentő görög vitéz, 
Závada Pál: Harminchárom 
szlovák népmese
Felnőtteknek: Szilágyi István: 
Hollóidő, Faludy György: 
Pokolbéli napjaim után, F. 
Scott Fitzgerald: Szépek és 
átkozottak
Ismeretterjesztő- és szak-
irodalom: Tardy János: Ma-
gyarországi vadvizek világa, 
E. Kovács Péter: Hétköznapi 
élet Mátyás király korában

MMB

2012. március 12 -én az 
ácsi zeneiskolában hang-
szeren tanuló növen-
dékek hangversenyére 
került sor  az általános 
iskola nagytermében. 

A rendezvényen a kezdők  
és a hangszerén már évek 
óta tanuló diákok  ad-
ták elő zongorával kísért 
szép produkcióikat, szá-
mot adva hangszeres  
felkészültségükből, zenei 
elképzeléseikről. A közön-
séget  többnyire a gyerekek 
hozzátartozói adták, akik 
tapssal buzdították  és lelke-
sítették a fellépő fiatalokat.
A koncerten kezdők fu-
rulya előadásai mellett 
az idősebbek  klarinét, 
trombitajátékát,  fuvolát 
megszólaltató tanítványok 
sokoldalú előadását hall-

hattuk, összefoglalva 
mindazt,  amiért zenélni 
érdemes.
2012 áprilisában a Ritmus 
Koncert Fúvószenekar  
Franciaországban és Bel-
giumban vendégszere-
pel. A zeneiskola zenekara 
április 5-10 ig   három  fellé-
pésre kapott meghívást 
a francia szervezőktől, 
amelyből  kettő fellépés  
Franciaországban, egy Bel-
giumban lesz.
A zeneiskola következő 
hangszerbemutatóval egy-
bekötött koncertje 2012.
március 29–én 15 órakor 
kezdődik az  általános isko-
la alsó tagozatosai számára 
az iskolában,  amelyre  
szeretettel várunk minden 
kisiskolást. 

Bánfi Csaba
igazgató

Koncert a zeneiskolában, utazás
Franciaországba
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Ács város közéleti havilapja

Megjelenik 2800 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

S míg egymást martuk szennyes 
koncokért, 
Mint a szeméten a silány ebek, 
Azt vettük észre csak, hogy ezalatt 
Az oroszlánok itt termettenek; 
Jött a tatár, jött a török reánk. 
Isten csodája, hogy még áll hazánk.

Petőfi Sándor: 
Isten csodája /részlet/

Március tizenötödike egyik 
legszentebb, legigazabb és 
legőszintébb ünnepünk. 
Miért? Mert ez az ünnep 
tükrözi legjobban magyarsá-
gunk lényegét, a szabadság- 
szeretetet. Hogy mennyire igaz, 
gondoljuk csak végig! Nem 
kerülhetett volna sor a hon-
foglalásra több mint ezer éve, 
nem születhetett volna meg 
és nem állhatott volna fenn 
annyi évszázadon át Európa 
egyik legrégibb állama, nem 
tudtuk volna állni a sarat annyi 
ellenséggel szemben. Nem lett 
volna Rákóczi-szabadságharc, 
1848, 1956-os forradalom, ha 
nem éltetett volna bennünket 
a szabadságszeretet.
Ács híres települése volt az 
1848/49-es forradalom és 
szabadságharc történetének. 
Véres csaták dúltak itt a ta-

vaszi hadjárat idején és az ese-
mények lezárásának fontos 
helyszíne, hiszen Haynau itt 
Ácson írja alá az aradi 13 tábor-
nok kivégzési okmányait.
Ács városa a hagyományok-
hoz méltón tisztelegett a 
nagy elődök előtt, és hely-
ezett el koszorúkat az em-
lékhelyeknél. Az 1-es út 
melletti hősi emlékműnél, a 
szabadságharc idején elesett 
Koroknay Dániel kisdobos 
nyughelyénél és a 100. év-
fordulóra emelt kőoszlopnál. 
A város önkormányzata mel-
lett koszorút helyeztek el a 
civil szervezetek, egyházak, 

cégek és pártok képviselői.
Az ünnepi műsorra a 2009-
ben állított Kossuth szobornál 
került sor, ahol Lakatos Béla 
polgármester mondott ünnepi 
beszédet és helyezett el ko-
szorút Popovics György úrral a 
Komárom-Esztergom megyei 
Közgyűlés elnökével közösen.
Az ünnepi műsort a Gár-
donyi Géza Általános Iskola 
és Szakiskola diákjai adták, a 
műsorban fellépett Balogh At-
tila, a Bartók Béla Művelődési 
Ház és Könyvtár munkatársa, 
illetve az újjáalakult Szivárvány 
Vegyeskórus is.    
                  Németh Gy.

A Kossuth Lajos 
Asztaltársaság 

 megemlékezése
Hagyomány a Kossuth 
Lajos Asztaltársaság 
életében, hogy minden 
esztendőben megem-
lékeznek Kossuth Lajos 
halálának évfordulójáról. 

Ezúttal sem történt másként, 
március 21-én a Kossuth 
szobornál gyülekeztek a 
megemlékezők, hogy fe-
jet hajtsanak az egyik leg-
nagyobb magyar előtt és 
megemlékezzenek róla ha-
lálának 118. évfordulóján. 

Az emlékezőket Balogh 
Attila köszöntötte, majd  
Dr. Pelyach István történész, 
egyetemi tanár mondott 
ünnepi beszédet, amiben 
kiemelte Kossuth személyé-
nek jelentőségét a magyar 
nép szemében. 
A méltatás után a megem-
lékezés koszorúját helyezte 
el az asztaltársaság nevében 
Nagy Irén elnök és Németh 
Gyula, a művelődési ház 
igazgatója. Ezt követően 
a Bartók Béla Művelődési 
Ház dísztermében foly-
tatódott a rendezvény  
Dr. Pelyach István  előadásá-
val, ami egy korábban meg-
kezdett előadássorozat 
folytatásaként állított mél-
tó emléket a jeles törté-
nelmi személyiségnek. A 
feledhetetlen előadás után 
kötetlen beszélgetéssel zár-
ták le a napot az asztaltár-
saság tagjai.                        ÁH

FELHÍVÁS!

Lányok, Asszonyok 
és akár Urak! 

Szeretettel várunk min-
denkit, aki érdeklődik a 

hímzési technikák, tájegy-
ségek motívumai, öltési 
formák iránt és szívesen 
elsajátítaná ezeket, egy-
egy délutáni klubfoglal-

kozás alkalmával. Ha csak 
fel akarja dobni a ruha-

tárát és szívesen hímezne 
kabátjára, ingjére, akkor 
jöjjön el és tanulja meg. 

Első alkalom: 
a Bartók Béla Művelődési 
Házban, 2012. április 20-án 
18.00 órától lesz, minden-

kit szeretettel várunk! 

Érdeklődni: Szabó Szilvia
 20/493-7984

Méltón emlékeztünk a ‘48-as hősökre

Fotó: Nyéki J.
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ÉRTESÍTÉS
Beíratkozás

 
Első osztályosok beíratása 
2012. április 18-19-20-án 
7:30-16:30-ig a Gárdonyi 
iskola titkárságán lesz.

A beíratkozáshoz szüksé-
ges dokumentumok:
- a gyermek születési anya-
könyvi kivonata
- Taj száma
- a szülő személyi iga-
zolványa és lakcímkártyája
- óvodai szakvélemény
- 550 Ft diákigazolványra

A beíratkozáskor van 
lehetőség a gyermek 
részére biztosítást kötni a 
2012/2013-as tanévre.
 
Óvodai beíratkozás 2012. 
április 23-24-25-én 8:00-
16:00 az Óvoda közi és a 
Kinizsi Pál úti óvodában 
történik.
Bölcsődei beíratkozás az 
Óvoda közi óvodában 
2012. április 23-24-25-én 
8:00-16:00 lesz.

A beíratkozáshoz szüksé-
ges dokumentumok:
- a gyermek születési anya-
könyvi kivonata
- a szülő személyi iga-
zolványa és lakcímkártyája

A tehetséges, szorgalmas, 
tanulni vágyó gyerekek 
tantárgyi felkészítését és 
versenyeztetését iskolánk 
pedagógusai mindig szí-
vesen tették és ma is öröm-
mel vállalják. 

Munkánk eredményességé-
nek tényleges mutatói néha 
csak évtizedek elteltével 
jelennek meg tanítványaink 
jövőjének sikerességében. 
Talán ezért is jelentenek a 
versenyek és az azokon elért 
szép eredmények a tanulók 
és felkészítő tanáraik számára 
egyaránt fontos jelzést közös 
munkájuk eredményessé-
gét illetően. A 2011-12-es 
tanév néhány megmérette-
tésén túljutva a következő 
eredményekről számolha-
tunk be.  

 A Hevesy György országos 
felmenő rendszerű kémia-
verseny megyei döntőjében 
azok vehettek részt, akik a 
háziversenyen kiválóan telje-
sítettek. A megyei döntőn 
a bejutó ötven tanuló közül 
Pábli Bianka 7.b osztályos 
tanulónk a 7. helyezést, Szlu-
kovényi Anna 7.a osztályos ta-
nulónk a 11.helyezést érte el.
 A mi iskolánk Gárdonyi 
matematika versenyéhez ha-
sonlóan a mocsai Arany János 
iskola minden évben megren-
dezi a környék iskoláinak a 
területi természettudományi 
versenyét. Ezen a versenyen 
I. korcsoportban Barna Kin-
ga 6.b, Csordás Bence 6.a és 
Kelemen Krisztina 6.c osztá-
lyos tanulókból álló csapat a 
III. helyezést érte el. A II. kor-
csoportosaink Vörös Katalin 

8.a, Szabó Barbara 8.a és Pábli 
Bianka 7.b osztályos tanulók-
ból álló csapata a II. helyen 
végzett.
 A Zrinyi Ilona országos 
felmenő rendszerű matema-
tikaversenyre iskolánkból 27 
tanuló nevezett. Közülük a 
verseny megyei döntőjén a 
legeredményesebben a 6.  
évfolyamosok szerepeltek. 
Egyéniben Kovács Balázs 6.a 
osztályos tanuló 7. helyezést 
ért el.  Morvai Achillesz 6.b 
osztályos tanuló a 23. és Csor-
dás Bence 6.a osztályos tanu-
lónk a 25. helyen végzett az 
induló 210 hatodikos tanuló 
közül. Az egyéni helyezések 
összesítéséből adódóan a 
6. évfolyamos csapatunk a 
megyei 5. helyet szerezte 
meg a versenyzőket indító 29 
iskola közül.          Rohonczi J.

Programok, információk: facebook.com/acsmuvhaz

Ön is szeretné, hogy gyer-
meke is vidám, egészséges, 
boldog gyermek legyen? 

Egészségügyi állapotfel-
mérést tartunk az ácsi isko-
lában

•••
A szolgáltatás tartalma: 
- táplálkozási tanácsadás
- napi vitamin, ásványi anyag 
bevitel meghatározása
- napi vízfogyasztás megha-
tározása

- erek állapotának felmérése
- testsúly, testzsír, testvíz 
mérése, testtömeg index 
meghatározása

•••

Vizelet mintából: 
- Ph érték
- cukor ingadozás
- C-vitamin bevitel
- vese, máj, epe eltérései
- gyulladások jelenléte
- anyagcsere működés
- vér jelenléte a vizeletben

A szolgáltatás értéke 2000 Ft, 
amelynek 30%-át a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola intéz-
ményének támogatására 
fordítjuk.

A szűrés helye és időpontja: 
Gárdonyi Géza Általános 
Iskola, 2012. április 23-24. 
12.00 - 16.00
Szervező: Életstílus Kft. 
30/709-2562

Dr. Kiss Katalin 
gyermekorvos ajánlásával

Iskolai versenyek, tehetségek

Egészségügyi szűrés az iskolában
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Ültessen Ön is
smaragdfát!

2012. április 12-én 
17.00 - órakor 

előadást tartok a
Polgármesteri Hivatal 

nagytermében  
a Smaragdfa  

tulajdonságairól
és a fa telepítésével 

kapcsolatban, 
melyre mindenkit 
szeretettel várok !

 
                                            

                           Imhof János

Köztudott, hogy energia-
válságos időben élünk. Ezt 
tetézi még az egyre erősödő 
üvegházhatás, mely nagy-
mértékben felelőse a már 
erősen érezhető klímavál-
tozásnak. 

Felmerül a kérdés, hogyan 
tovább? Van-e kiút? Mind-
ezért ki  a felelős? Az ipar és 
a technika fejlődése a 19. 
századtól óriási lendüle-
tet vett. A motorizáció, az 
elektromos áram életünk 
minden területén jelentős 
szerepet játszik. Kilátásaink 
a jövőt tekintve nagyon 
kedvezőtlenek. A Föld fosszilis 
energiakészlete kimerülőben 
(szén, kőolaj, földgáz). Ameny- 
nyiben ezen készletek kiter-
melése megtörténik (kb. 50 
év), mi lesz a sok-sok  beren-
dezéssel? Ezek üzemanyag 
nélkül feleslegessé válnak? 
Mi fogja ezeket helyettesíte-
ni? Miből nyerhetünk hozzá 
üzemanyagot? Ez már gyer-
mekeink, unokáink életében 
bekövetkezhet. Gondolunk 

most erre? Ha nem, akkor itt 
az ideje, hogy cselekedjünk 
és keressük a lehetőségeket, 
mert mindezekért mi embe-
rek vagyunk a felelősek.
Mit tehetünk? Fontos lenne 
csökkenteni a fosszilis ener-
giák kitermelését, felhaszná-
lását. Csökkenteni a CO2 ki-
bocsátását a levegőbe. Ezzel 
elkerülhetnénk az oly gyako-
rivá vált szmog hatást. Milyen 
energiaforrások állnak majd 
rendelkezésünkre? Régóta is-
mert a víz, a szél és a Nap ener-
giája. Ezek kihasználása már 
kezd lassan fellendülni, de 
előállításuk még sokba kerül. 
Az atomenergia bár olcsó, de 
veszélyeket rejt magában. 
Ami elérhető és kedvező az a 
bioenergia, vagy zöld energia. 
Ezt kínálja a “Zöld forradalom” 
jelszava alatt meghirdetett  
nagyon sokrétű haszonfa, a 
smaragdfa. Gyors növekedé-
sével, magas fűtőértékével 
a legigénytelenebb tala-
jokon is termeszthető. Fája 
épületfának, bútorfának is 
felhasználható. Könnyű e 

mellett szilárd, víztaszító, 
csomómentes. Harmadik év-
ben már virágzik, virágai nek-
tártartalma magas. Levelei 
takarmányozásra, komposz-
tálásra kiválóan alkalmasak. 
Nem utolsó sorban a kert 
díszfájaként is ültethető. Ez a 
fa a természet csodája. CO2 
megkötése és oxigén kibocsá-
tása sokkal magasabb a hazai 
fafajtáinknál. Visszatérve arra 
a kérdésre, hogy miből nyer-
hetjük a jövő üzemanyagát, itt 
a válasz a smaragdfa, mely al-
kalmas bioetanol előállítására 
is. Ezzel megmenthetünk 
rengeteg napraforgót, ku-
koricát, olajos növényt attól, 
hogy üzemanyag készüljön 
belőle. Így emberi fogyasz-
tásra vagy haszonállatok ete-
tésére használhatjuk fel.
Mindezeken nekünk kell 
elgondolkodni, mert 
nagyon rövid az idő a  
visszafordíthatatlan globális 
időváltozás bekövetkeztéig.

Imhof
János

Smaragdfa, a jövő energiafája

Liliputi

Show
Miss Marlis

A világ legkisebb hölgye
ÁCSON

2012. április 13., 
péntek

18.00 óra
•••

Bartók Béla 
Művelődési Ház 

és Könyvtár

PIPI BOHÓC
mindenki kedvence,

humora és tréfái
Elbűvöljük 60 percben 
egy élményekben teli 

előadáson! 
Belépő: 

Gyerek: 500 Ft, felnőtt: 800 Ft

Előző számunkból kimaradt

Kulturházak éjjel-nappal Ácson is

Intézményünk idén is  
csatlakozott az országos 
közművelődési rendezvény-
hez, a Kultúrházak éjjel – nap-
pal programsorozathoz. En-
nek keretében tartottuk meg 
a farsangi játszóházat, illetve 
családi pályázatot hirdettünk, 
amire a 7. osztályos növen-
dékek lelkesen pályáztak. A 

pályamunkákból kiállítást 
rendeztünk. Eredményesen 
szerepelt két egyéni induló, 
Földes Cintia és Szlukovényi 
Anna 7.a oszályos tanuló, va-
lamint a 7.b osztályosok cso-
portja. Gratulálunk nekik, és 
várjuk lelkes részvételüket a 
jövőben is.

Meszlényi-Mali Bea

Fotó: Nyéki J.
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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.: 20/255-8010 (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

Az árak nettó árak, az Áfát nem tartalmazzák!

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:

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

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

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

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

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

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

Köszönjük!
Természetjáró Bakancsos Klub

18609288-1-11

Tisztelt ácsi lakosok! 
Megköszönve eddigi anyagi hozzájárulásukat kérem, hogy adójuk 1 %-ával 

ebben az évben is támogassák az Ács Fejlődéséért Alapítványt. 
Felajánlásukkal egy újabb játszótér építését, a városfejlesztést, kulturális  

és szabadidős programok anyagi támogatását segítik elő. 

Adószámunk: 19149385-1-11
TÁMOGATÁSUKAT KÖSZÖNJÜK!

Csányi Józsefné
kuratóriumi elnök

Keresd a művelődési 
ház és a könyvtár 

programjait 
a Facebookon!

APRÓHIRDETÉS

Ácson a Fáy utcában 3225 
négyzetméter építési telek 
eladó. Érd.: 34/385-800

Ácson megjelenő újságban 
hirdetési felületek kiadók.
Érd.: 20/255-8010

INGATLAN

VEGYES

Ácsi programokról in-
formációt kaphatnak a  
www.bakancsosklub.hu és 
a facebook.com/acsmuvhaz 
honlapokon.

Rendezvényekre, bemu-
tatókra, vásárokra termek 
bérelhetők az  ácsi művelődési 
házban. Érd.: 34/385-043

Iratkozzon fel a művelődési 
ház hírlevelére. Érdeklődni: 
acsvaros@gmail.com 

2012. március 11-én 
elkezdődtek a Megyei 
I. osztályú bajnokság 
mérkőzései.

Eredmények:
03.11. Ács-Tát 

Ifi: 1-1 
Gól: Baumgartner Márió
Edző: Kelemen Attila

Felnőtt:  2-1
Gól: Szalai T. 2
Jók: Vörös, Ódor, Szalai
Edző: Karvaj Imre: Akadozó 
játék, kimaradt helyzetek 
jellemezték a tavaszi nyitó-
mérkőzést

03.18. Ete-Ács 
Ifi: 0-9

Gól: Kovarek T. 3, Baumgart-
ner M. 2, Horváth J. 1, Szabó 
T. 1, Kovács B. 1, Nánai 1.
Edző: Kelemen A.

Felnőtt: 2-1
Gól: Lakatos L.
Jók: Földes, Vörös
Karvaj Imre: Hatalmas szél-
ben, borzalmas minőségi pá-
lyán, igazságtalan verséget 
szenvedtünk.

03.25. Ács-Bana 
Ifi: 4-0

Gól: Baumgartner M. 2, 
Kovács M. 2
Kelemen Attila: Nagyon jól 
kezdtük a szezont, bízunk egy 
hasonló jó folytatásban

Felnőtt: 3-1
Gól: Szalai T. 2, Lakatos L. 1
Jó: Rusznyák, Lakatos, Szalai
Karvaj Imre: Szomszédvári 
mérkőzések mindig izgalma-
sak. Az első félidő kiegyen-
lített  játékot hozott, a 
másodikban a jobban játszó 
Kinizsi megérdemelten nyert.

Labdarúgás
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2012. március 18-án játszot-
tuk utolsó mérkőzésünket a 
megyei sakk csapatbajnok-
ságban az Esztergomi SC 
csapata ellen. 
Csapatunk derekasan helyt-
állt, és óriási küzdelemben 
5,5 : 4,5 arányban legyőztük 
a megyei bajnokságot  
nyert csapatot. A megyei sakk 
csapatbajnokságot 13 fővel 
játszottuk végig és ezüstér-
met szereztünk, ezért dicsé-
ret illeti a csapattagokat 
kiváló játékukért.
Az idei évben a Megye 2 osztá-
lyban is indítottunk egy csapa-
tot, ahol ifistáinknak adunk túl-
nyomó részt játéklehetőséget, 
jelenleg öt forduló lejátszása 
után 10 csapatból a 3. helyen 
állnak. A felnőtt mezőnyben 
ez is szép eredmény fiatalja-
inktól, reméljük ezt a helye-
zést a bajnokság végéig meg 
is tudják tartani.
2012. január 28-án 20 
fővel részt vettünk a ju-

bileumi XX. Bábolnai Sakk-
fesztiválon, itt az általános 
iskolástól a nyugdíjas korig 
képviseltettük magunkat. 
A felnőtt mezőnyben Nyéki 
Bence első helyezést, Iván 
Csaba második helyezést, 
Szakács László harmadik 
helyezést és Szalai Krisztián 
hatodik helyezést ért el. A 
nyugdíjas kategóriában Lájer 
László második helyen vég-
zett. Az alsós kategóriában 
Kun Krisztián ötödik helyezést 
ért el. A többi résztvevőnk a 
középmezőnyben végzett. Az 
indulók száma 117 fő volt.
2012. február 11-én 10 
fővel indultunk Tatabányán 
a Komárom-Esztergom 
megyei Diákolimpián. Az 
alsós kategóriát Kun Krisz-
tián veretlenül nyerte és 
így bejutott az országos 
döntőbe, amely Budapesten 
lesz április 13-14-én. Sza-
lai Krisztián a középiskolás  
kategóriában második he-

lyezést ért el, Szabó Dávid a 
felsős kategóriában hatodik 
lett, a többi résztvevőnk a 
középmezőnyben végzett.
A fiatalok fejlődését bizonyít-
ja, hogy két versenyzőnk, 
Nyéki Bence és Kun Krisztián 
is bejutott az országos Diák-
olimpia döntőjébe, ahol sakk-
tudásuk alapján mindkét 
fiataltól szép eredményeket 
várunk.
Sipos István nemzetközi 
mester közel egy éve foglal-
kozik a fiatalok oktatásával, 
munkája ezekben az eredmé-
nyekben is megmutatkozik, 
amelyet a sakkszakosztály 
nevében köszönünk.
2012. március 2-4. között 
három fővel részt vettünk a 
Győrújfalu Kupán, amely FIDE 
élő pontszerző verseny volt. 
A 33 fő résztvevő közül Nyéki 
Bence harmadik, Szalai Krisz-
tián hatodik és Kun Krisztián 
huszadik helyezést ért el.
2012. március 17-én Sipos 
István nemzetközi mester a 
Győr Plázában villámverse-
nyen vett részt, ahol második 

helyezést ért el, 53 fő volt az 
indulók száma.
A bajnokság zárásaként 
május hónapban ismét meg-
rendezzük az V. Czupy Imre 
és II. Zsebők Ottó sakk em-
lékversenyt, ahol a két kiváló 
sakkoktató volt tanítványai 
mérhetik össze tudásukat. Ide 
várjuk a tanítványok jelent-
kezését.
Terveinkben szerepel még 
5-5 fővel részt venni a Győr 
Open és a Kisbér Open sakk-
versenyen, amely FIDE élő 
pontszerző verseny.
Végezetül szeretném meg-
köszönni a támogatóinknak 
az anyagi és egyéb módon 
nyújtott segítségét, amellyel 
elősegítették a sakkcsapat jó 
szereplését.
Támogatóink: Ács Város 
Önkormányzata, Kinizsi 
SC Elnöksége, Bartók Béla 
Művelődési Ház, Hájos László 
sakktársunk, Szalai Bálint 
vállalkozó, Dr. Czupy János 
vállalkozó, Nyéki Péter vállal-
kozó és a Varga ABC.

Szőnyi Lajos

Ácsi Kinizsi SC - Bp Honvéd  
32-27 (17-13)
Ács, sportcsarnok, 100 néző

A tavaszi szezon rendkívül 
balszerencsésen indult férfi 
kézilabdázóinknak. Az első 
három mérkőzésen esélyes-
ként léphettünk pályára, ám 
különböző okok és külső 
körülmények miatt „csak” 
három döntetlen kerekedett 
ki a találkozókon.
Ezek után a listavezető rend-
kívül erős és egykor szebb na-
pokat is megélt fővárosi csapa-
tot látta vendégül a Kinizsi. Volt 
miért törleszteni, hiszen az őszi 
mérkőzésen szoros csatában, 
játékvezetői támogatással di-
adalmaskodott a Honvéd.
Ezen a napon csapatunk 
nagyon fegyelmezetten és 
lelkesen játszotta végig a 
mérkőzést, nem következett 
be az eddigi 10-12 perces 
hullámvölgy a játékban. Ka-
pusaink jól álltak a helyükön 
és minden csapatrészben 
felülmúltuk ellenfelünket. 
Most sajnálhattuk az eddig 
elvesztett pontokat, hiszen 
csapatunk megmutatta erejét 
és azt, hogy helye van az NB II 
dobogós csapatai között.

Ácsi Kinizsi: Bedi Z.,-Papp 
P.7, Bárdosi I.11, Németh A.2, 
Németh Zs.2, Horváth J.2, 
Kiss S.2, ( Horváth G., Hérics 
P., Szakács P.5, Lencz A., Bálint 
A.1, Takács B., Wilhelm B.)

Az ifjúsági (junior) csapatunk 
az őszi jó teljesítmény után 
érthetetlen módon negyedik 
vereségét szenvedte el a sze-
zonban. Sajnos sérülések is 
hátráltatták a csapat munkáját 
( Sántik Z. bokaszalag sérülés, 
Csuka B. orrcsonttörés) van 
amikor munkahelyi elfogla-
ltság miatt Janes A. sem tud 
rendelkezésre állni. A szűk 
keret sajnos egyetlen megha-
tározó ember hiányát sem 
bírja el, bízunk abban, hogy 
Szakács Péter tanár úr jelen-
léte és munkája megmutat-
kozik a kézilabda utánpótlás 
területén segítve a létszám 
feltöltését is.
A jobb folytatáshoz a sérültek 
felépülése mellett ( pl. az em-
lítetteken kívül Csuka Ádám 
9 hónap után már végig 
játszott egy mérkőzést két 
sérülés után) formajavulásra 
és lelkesebb hozzáállásra is 
szüksége lesz a fiúknak.

T.

SAKK EREDMÉNYEK
A 2011 – 2012. évi sakk csapatbajnokság végeredménye:

1.   Esztergomi SC 40,5 pont
2.   Ácsi Kinizsi SC                  38,0 pont
3.   Naszály SE                  35,0 pont
4.   Almásfüzitő SC 24,5 pont
5.   Környei SE                  21,5 pont
6.   SE. Kisbér – Ászár III. 20,0 pont
7.   KOMSAKK                  13,5 pont

A csapat legjobb pontszerzői:
Szakács László       6 mérkőzésből 5,5 pont
Iván Csaba       6 mérkőzésből 4,5 pont
Kun Krisztián (ifi)       5 mérkőzésből 4,0 pont
Szalai Krisztián (ifi)    6 mérkőzésből 4,0 pont
Sipos István       4 mérkőzésből 3,5 pont
Nyéki Bence (ifi)       5 mérkőzésből 3,0 pont
Dr. Papp Gábor       3 mérkőzésből 2,0 pont

Ezüstérmes lett a sakkcsapat

Kézilabda hírek


