
2012. május 25-én a 
városközpontban lévő Zichy 
parkban Lakatos Béla pol-
gármester adta át a szép 
számban összegyűlt gyere-
keknek a település újabb, 
immár harmadik játszóterét. 

Az ünnepséget az óvodások 
és kisiskolások hangulatos 
műsora nyitotta meg. Az  
eseményen nemcsak a gyere-
kekkel érkezett szülők, peda-
gógusok és a városvezetés 
tagjai vettek részt, hanem 
megjelent Czunyiné dr. Ber-
talan Judit kormánymegbí-
zott, országgyűlési képviselő, 
valamint Simon Géza, a 
Komárom-Esztergom Megyei 
Közgyűlés alelnöke is.

Az uniós szabályoknak 
megfelelő játszótér kialakí-
tását az „Ács Fejlődésért 
Alapítvány” másfél millió, 
az Önkormányzat pedig 
közel négy millió forint-
tal támogatta. Az alapít-
vány a játszóvár, a csúsz-
da, a különböző hinták, 
rugós játék és lengőrúd 
megvásárlását finanszíroz-
ta, az önkormányzat pedig 
gondoskodott a játszótéri 
eszközök szakszerű és biz-
tonságos betelepítéséről, az 
igényes tereprendezésről, 
padok vásárlásáról, ivókút 
felszereléséről.
Az új játszótér elhelyezke-
dése a Zichy kastély körüli 
pihenőpark részeként ideális, 

és további fejlesztésekre ad 
lehetőséget. Ennek érdeké-
ben az önkormányzat Leader  
pályázat keretében igényelt 
és nyert támogatást egy 
olyan közösségi tér kialakí-
tására, amely a művelődési 
ház mellett színvonalas 
helyszíne lehet a szabadtéri 
kulturális és szabadidős ren-
dezvényeknek.
Reményeink szerint a kas-
télyparkban rövid időn 
belül egy olyan családbarát 
közösségi tér alakul ki, ahol a  
gyerekek és a felnőttek szín-
vonalas, szép környezetben, 
tartalmasan tölthetik el a 
szabadidejüket.

Csányi Józsefné
Fotó: Nyéki János

Játszótéravató Ácson FELHÍVÁS!
Tisztelt Ácsiak!

Ács Város Önkor-
mányzata pályázaton 
elnyerte és megvaló-
sította a Bagolyvár fel-
újítását.  A következő 
lépcső, hogy a pá-
lyázatban foglaltak-
nak megfelelően egy 
helytörténeti kiállítást 
hozzon létre.
Kérjük Önöket, hogy 
aki valamilyen helytör-
téneti anyaggal (régi 
d o k u m e n t u m m a l , 
fotóval, képeslappal, 
használati eszközzel) 
rendelkezik, és azt szí-
vesen felajánlaná en-
nek a gyűjteménynek 
az anyagába, vegye fel 
velünk  a kapcsolatot a 
Bartók Béla Művelődési 
Ház és Könyvtárban 
(10-18 óráig) szemé-
lyesen vagy az alábbi 
telefonszámokon.

385-043 
20/329-6993
20/255-8010

Segítségüket  
előre is köszönjük!

Programok, információk: facebook.com/acsmuvhaz
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Akiktől búcsúztunk

Péntek Sándor  - 1950

Kalányos Imréné 
sz: Rostás Lídia - 1948

Bédi Jánosné 
sz: Iván Margit  - 1931

Jarecsni Lajos jános  - 1946

Grúber Kálmánné 
sz: Kókai Erzsébet - 1925

Vörös Rudolf Sándor - 1957

NYUGODJANAK 
BÉKÉBEN!

Anyakönyvi hírek

Önkormányzati hírek
A város önkormányzata a 
2012. május 30-án tartotta 
munkaterv szerinti ülését.   
A lakosság mindennapjait 
érintő főbb képviselő-testületi 
döntések  lényege az alábbi-
akban foglalható össze.

Önkormányzatunk el-
fogadta a 2012. I. negyed-
évi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót. A gazdálkodást 
illetően összességében megál-
lapítható, hogy a negyed-
éves zárás az időarányosnak 
megfelelő. Az intézményen-
kénti elosztás a könyvelés-
nél nagyon nehéz, mivel a 
megfelelő törvények betar-
tása mellett kell eldönteni az 
egyes bevételi, illetve kiadási 
tételről, hogy az melyik intéz-

ményhez tartozik. A következő 
negyedévben jelentősebb 
bevételek nem várhatóak az 
adó befizetéseiből. Fő bevé-
telként csak az állami normatív 
bevételek várhatóak, ami azt 
jelenti, hogy likviditási gondok 
ismét jelentkezni fognak. Ah-
hoz, hogy az önkormányzat 
fizetőképességét megőrizzük 
a továbbiakban is a kiadások 
megszorítására és a bevételek 
minél nagyobb hatásfokú 
beszedésére lesz szükség.

•••
A képviselő-testület tájékoz-
tatást kapott a 2012/13-as 
tanévben várható gyermek 
létszámokról, amelyek sze-
rint a következő nevelési-, 
ill. tanévben 23 gyermek jár 
bölcsődébe, 66 óvódás jár 

a Kinizsi P. utcai oviba, 176 
óvódás az Óvoda közi oviba, 
míg az általános iskolába 
69 elsőst várnak. Az iskolai 
első osztályok közül az 1/a 
és 1/b osztályok a Fő u. 88. 
szám alatt iskolaotthonos 
rend szerint, az 1/c osztály 
az Ifjúság utcai iskolában 
napközi otthonos szolgál-
tatással indulnak. A Ritmus 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 200 főt vár zene, 
képzőművészet, színjátszás 
és társastánc tagozataira.

•••
A város döntéshozói elfogad-
ták az Ács Városfejlesztési 
és Közszolgáltatási Kft. éves 
beszámolóját, valamint üzle-
ti tervének módosítását, a 
hulladékszállításért felelős 
Győrszol Zrt. beszámolóját, 
valamint a Szociális Alapszol-

gáltatási Központ tájékoz-
tatóját éves működéséről. Az 
anyagok a város honlapján 
teljes egészében olvashatók.

•••
Az önkormányzat kezde-
ményezte és elindította a 
település rendezési tervének 
módosítását a külterületi 
részre  vonatkozóan. A módo-
sítások kifejezett beruházói 
igények alapján készülnek.

•••
Ingatlan adásvételek kapcsán 
a képviselő-testület határozott 
az ácsi 131. hrsz. megvásár-
lásának kezdeményezéséről 
1,5 M Ft értékben, valamint az 
ácsi 1620. hrsz. értékesítéséről 
1,7 M Ft áron.
Az ülésen tárgyalt további na-
pirendek a város honlapján 
részletesen olvashatók.

Dr. Malomsoki I.

Narancssárga és zöld színű 
székek, sárga és fehér falak, 
ízléses, modern berendezés 
és az ételekben is egészsé-
ges, igényes választék jel-
lemzi az EUREST Kft. által 
működtetett új étkezdét, 
amit közösen avatott a város 
vezetése és a közétkeztetés-
sel foglalkozó társaság. 

A régebben orvosi 
rendelőnek használt rossz ál-
lapotú épületből kialakított 
hetven férőhelyes étterem 
az önkormányzat tulajdona. 
A felújítás tavaly november-
ben kezdődött, és  az elmúlt 
hetekben fejeződött be. Az 
építési munkálatokat és az 
étkezde fiatalos berendezé-
sét már a működtetést vállaló 
EUREST végezte saját stílusa 
szerint. Korábban a város ál-
talános iskolásai az oktatási 

intézménnyel szemben ta-
lálható református templom 
egy közösségi épületében 
kapták az ebédet, az új étkez-
dével azonban már az úton 
sem kell átmenniük, hiszen 
a biztonságra törekedve az 
új épületet és az iskolát an-
nak udvarán keresztül egy 
járdával kötötték össze. 
A mintegy negyvennyolc 
millió forintból készült, a 
legkorszerűbb eszközökkel 
felszerelt új menzaépületben 
biztosítják majd a közétkezte-
tést mintegy 700 adaggal. Az 
átadó ünnepségen Lakatos 
Béla polgármester és Nyer- 
ges  János   ügyvezető  öröm-
mel vágták át a jelképes szala- 
got, hiszen  ez a beruházás 
nagyban hozzájárul a fiatal 
város fejlődéséhez. 

Hajnal D.
Forrás: 24 óra

Átadták az új étkezőt

F E L H Í V Á S!
Ács Város Önkormányzata Oktatási-, Ifjúsági-, Kulturális és 

Sportbizottsága az Élettér Egyesülettel közösen 
2012. július 12-14. között 

ifjúsági helyzetelemzéshez felmérést végez 
az 1983. január 1.- 2002. december 31. között 

született ácsi fiatalok körében.

A felmérésben mindenki önkéntesen vehet részt.
A kérdezők egy 80-90 fős gyereklétszámot (mintát) fognak 

felkeresni, melyeket találomra fognak kiválasztani. 

Kérjük a szülőket, segítsék a kérdezők munkáját!

Július 14-én (szombaton) pedig várunk mindenkit (ebből a korosztályból) 
a művelődési házba, akik részt kívánnak venni egy interaktív beszélgetésben, 

hogy közösen dolgozzuk ki az elkövetkező évek ifjúsági programját! 

Várunk mindenkit szeretettel!
Németh Gyula

a bizottság elnöke

Fotó: Nyéki J.
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Az Ácsi Református Egy-
házközség tájékoztatja 
városunk lakosságát, hogy 
a református temetőben 
megkezdődtek az új ra-
vatalozó építésének 
munkálatai. 
Az építkezést az tette szük-
ségessé, hogy a korábbi 
ravatalozó életveszélyes ál-
lapotba került: alapja és falai 
megrepedtek, elmozdultak. 
A sérült épület teljes elbon-
tásával egészen új, a mai kor 
igényeinek megfelelő ravata-
lozó épül.  A ravatalozóban kü-
lön kerül elhelyezésre a hűtő, 
külön kamra és vizesblokk 
kerül kialakításra. Az épület 
előtt nagy alapterületű fedett 
előteret alakítanak ki, amely 
lehetővé teszi esős idő esetén 
a szertartás méltó elvégzését. 
Az építkezés előkészítése 
során gyülekezetünk kereste 
a pályázati lehetőségeket, ám 

sajnos erre nem volt mód. 
Az építkezést szinte teljesen 
önerőből kell elvégeznünk.  
Ezért arra kérjük  gyüle-
kezetünk tagjait, a város lakóit, 
azokat, akiknek hozzátartozói 
temetőnkben nyugszanak, 
vagy ide kívánnak temetkezni, 
hogy lehetőségeikhez képest 
támogassák munkánkat.  
Adományaikat  a gyülekezet-
hez  közvetlenül is eljuttathat-
ják, vagy az OTP-nél vezetett 
számlánkra „ravatalozó” 
megjelöléssel is befizethetik. 
Az építkezés munkálatai alatti 
kellemetlenségekért (zaj, for-
galomkorlátozás stb.) megér-
tésüket kérjük. A temetések 
rendjéről szükség esetén a 
lelkészi hivatalban adunk fel-
világosítást. 

dr. Szentirmai István
főgondnok

Gerecsei Zsolt 
lelkipásztor

Tájékoztatás 
a református temetőben folyó építkezésről

Május közepén különle-
ges felkérésnek tett eleget 
Ács városa, hiszen a fran-
ciaországi Bois-Bernard 
településről érkezett csopor-
tot fogadtuk. 

A delegáció a sport és a 
barátság jegyében érkezett  
Ácsra. A senior 
asztaliteniszezőket elkísérte 
Bois-Bernard polgármestere, 

Toutain Christine is. A fran-
ciák négy napot töltöttek 
nálunk, ezidő alatt rengeteg 
programon vehettek részt. A 
repülőtéren Rohonczi József al-
polgármester fogadta a vendé-
geket, majd a budapesti város-
nézést követően a Zichy kastély 
dísztermében köszöntötte 
egymást hivatalosan is a két fél. 
Mind az ácsi alpolgármester, 
mind pedig a francia pol-

gármester asszony kiemelte, 
hogy bíznak a hosszútávú 
együttműködésben. 
Az első délelőttön - az iskolás 
gyerekek gyűrűjében - közö-
sen ültettünk el egy smaragd-
fát, amit Imhof Jánosnak 
köszönhetően kapott a város. 
Bár sűrű volt a program, de mé-

gis a négy nap alatt a legfon-
tosabb és leginkább várt ese-
mény az asztalitenisz verseny 
volt, amit az ácsi asztalitenisz 
szakosztály szervezett a pénz-
ásási iskola tornatermében. 
A szoros egyéni és páros 
meccsek után végül párosban 
a franciák, míg egyéniben az 
ácsiak diadalmaskodtak.
A mérkőzések fáradalmait 
a szombati kastélykerti bú-

csúesten pihenhették ki a 
vendégek, ahol a Bakancsos 
Klub magyaros ételei mellett 
a Pénzásási Nyugdíjas Klub 
által sütött házirétes pótolta 
az elvesztett energiákat. A 
búcsúesten Lakatos Béla pol-
gármester köszönte meg a 
szervezők munkáját, valamint 
reményét fejezte ki a nem-
zetközi kapcsolat hosszútávú 
fennmaradásában. 

Végül köszönetünket sze-
retnénk kifejezni minden 
segítőnek és szervezőnek, 
valamint a vendéglátó csalá-
doknak, illetve külön köszön-
jük Szombathy Teodórának 
és családjának a rengeteg 
segítséget, tolmácsolást és 
koordinálást.            Balogh A.

Amennyiben módjuk van rá és lehetőségeiknez képest támogatni 
tudják a ravatalozó építését, adományaikat a gyülekezethez 

közvetlenül is eljuttathatják, vagy az OTP-nél vezetett számlánkra 
„ravatalozó” megjelöléssel is befizethetik. KÖSZÖNJÜK!

11740078-20000909

Francia delegációt fogadtunk

Fotó: Nyéki J.

PROGRAMVÁLTOZÁS!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot 

és az érdeklődőket, hogy a 2012. június 22-23-ra 
tervezett, V. Ácsi Városi Vigasságok rendezvény 
technikai okok miatt,  2012. szeptember 14-15-én 

kerül megrendezésre.

Megértésüket köszönjük! 

Fotó: Nyéki J.

Toutain Christine, Rohonczi József és Imhof János faültetés közben
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2012. június 1-jén került 
megrendezésre a gyerek-
nap.  Sajnos a tervezett 
nagyszabású programjaink 
megrendezését az időjárás 
megakadályozta, de en-
nek ellenére sikerült egy 
színvonalas programot 
összeállítanunk tanulóink 
számára.

Reggel szomorúan vettük 
tudomásul, hogy zuhog az 
eső, így az épület falain belül 
kell maradnunk. A gyerekek 
nagy szomorúságára ez egy-
ben azt is jelentette, hogy a 
közkedvelt kerékpárverseny 
elmarad.
Kilenc órakor kezdődött az 
önfeledt szórakozás. Az alsós 
évfolyamok számára a Kinizsi 
Sportklub tagjai izgalmas 
sorversenyt állítottak össze. A 
három csapatot osztályok sze-
rint alakították ki, ahol min-
den évfolyam képviseltette 
magát. A viadalt végül a B 
osztályosok csapata nyerte 
meg. Ezek után mindenki  
visszavonult a tantermébe és 
Mázló Alexa tanárnő játékos 
feladatait kellett megoldani. 

Ezen kívül volt még mese-
vetítés, kézműveskedés.
A felsős osztályokat kisebb 
csoportokra osztottuk és 
számukra külön – külön 
versenyeket szerveztünk. 
Az első versenyszám volt a 
mocsárjárás, amit activityvel 
színesítettünk. Ezt követte 
az ételszobrászat, ahol 
szebbnél szebb szobrokkal 
kápráztattak el bennünket 
a diákok. Ezzel egy időben 
zajlott a meseíró verseny, 
ahol a gyerekek modern és 
hagyományos meséket is 
írtak. Azok, akik kedvelik az 
olvasást és a könyvekben 
való kutatást, szintén örültek 
a „Könyvmoly” vetélkedőnek, 
ahol egy érdekes feladatlap 
és totó kérdéseinek válaszát 
kellett a könyvtár könyveiben 
fellelni.
A nagyok megismerkedhet- 
tek a puzzle történelmév-
el a hasonló elnevezésű 
vetélkedőn, ahol az elmé-
leti feladat mellett egy kép 
kirakása is nehezítette a dol-
gukat. 
A délelőtt második felében 
a felsősök is kipróbálhatták 

ügyességüket a sorverse-
nyekben. Ezeket a feladatokat 
is a Kinizsi Sportklub tagjai 
állították össze. A viadalt vé-
gül a C osztályosok csapata 
nyerte, de mindenki dereka-
san küzdött. Ezt bizonyítja a 
szoros végeredmény is. Dél-
után szabadon választhat-
tak a meseterem, kézműves 
foglalkozás, teremfoci és ka-
raoke programokból.
A délelőtt folyamán a nyugdí-
jas klub tagjai zsíros kenyérrel 
várták a versenyzésben me-
géhezetteket, sőt Imhof János 
jóvoltából egy smaragdfát 
is elültettünk a gyerekekkel.  
Délben minden   tanulót  

szeretettel láttak vendégül a 
Szülői Munkaközösség tagjai 
és Karvaj János, akik finom 
paprikás krumplival igyekez-
tek a gyerekeknek örömet 
szerezni. 
Reméljük, mindenki jól érezte 
magát és az időjárás miatt el-
maradt programokat pedig 
majd pótoljuk.
Ezúton szeretnénk minden 
kedves támogatónknak és 
segítőnknek köszönetet 
mondani, valamint meg-
köszönni a művelődési ház, a 
vadásztársaság, az Eurest Kft., 
a Kinizsi SC segítségét is.

Fülöp Mónika
Dök

Városi sport- és gyereknap

A Szociális Alapszolgáltatá-
si Központ Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata  
az idei évben első alkalom-
mal rendezte meg gyermek-
napi rendezvényét, ahová 
a város egész területéről 
várta az érdeklődőket. 

A rendezvény ünnepélyes 
megnyitásakor Gerencsérné 
Járóka Erzsébet szakmai 
egységvezető köszöntötte a 
gyermekeket, családjukat és 
a megívott vendégeket. 
A gyereknap Tornádó Akro-
batikus Rock and Roll csapat 
ácsi lányai előadásával vette 
kezdetét.  A gyönyörű napsü-
téses napon a gyermekeknek 
a szervezők és segítők által 
nyújtott kézműves és  ügyes-
ségi játékok mellett egész nap 
lehetőségük volt arcfestésre, 
és kiprróbálhatták a Bakan-
csos Klub által üzemeltetett 
ugrálóvárat, és Varga Zoltán 
és Tribolt Péter által biztosított 
póni fogatot is. 
A színpadon is folyamatos 
volt a látnivaló. Skipping Girls 

lányai látványos előadást tar-
tottak ugrálókötelezésből, 
majd őket követetté Morovics 
Rita és Kovács László, akik a 
gyermekeket bevonva adott 
elő zenés gyermekműsort. 
A  délelőtti műsorok zárá-
saként a Szociális Alap-
szolgáltatási Központ a 
jelenlévőknek paprikás  
krumplival kedveskedett. 
Az ebéd utáni sziesztára 
egy kedves kis színdarabbal 
köszönték meg a jelenlévő 
részvételét. A Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársai és a  helyi iskola 
tanulói, közös felkészülés-
sel egy vicces darabot adtak 
elő Hófehérke és a hét törpe 
meséből. A szolgálat saját 
színjátszócsoportja a csa-
ládgondozók által betanított 
színdarabot adta elő. 
A Központ dolgozói bíznak 
abban, hogy a 2012. évi gye-
reknap hagyomány teremtő 
lesz. Remélik, a támogatók-
nak köszönhetően lesz rá 
módjuk jövőre is, hogy egy 
napra mosolyt csalhassanak a 
gyermekek arcára.                  T.

Mesés gyereknap a Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezésében

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.
Hirdetésfelvétel: 20/255-8010

A beérkezett képeket és kéziratokat 
szerkesztett formában közöljük!

Kéziratot nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza!   

OM 163/307/2009
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Május végén a gyereknapra 
„Falusi Óvoda Gyerme-
keiért” Alapítvány által 
kerti padokat és asztalokat 
készítettünk az Óvoda közi 
óvodának. 
Az előző padok elhasználód-
tak, tönkrementek, vagyis 
„megette az idő”. Mivel sok 
időt töltünk az udvaron, már 
nagyon hiányoztak ezek a 
kerti bútorok.
A felállításában több szülő 
is segítségünkre volt, ön-
zetlenül jöttek, és a munka 
is gyorsan ment. Másnap a  
gyerekek örömmel vették bir-
tokukba, és büszkén   újságol-
ták  egymásnak, hogy az ő 
apukájuk ásta le a pad lábát.

Köszönjük a segítséget: Rácz 
Zsolt, Rácz Péter, Varga László, 
Rohonczi Tamás, Tóth Zoltán, 
Bartal Richárd, Péri Ferenc és 
Morvai Barnabás szülőknek.
A gyermeknapot műsorral is 
színesítettük. Alapítványunk 
pénzéből hívtunk egy 
előadót, aki színvonalas ze-
nés műsorával szórakoztatta 
az óvodásokat.
Délutáni program az udvaron 
folytatódott, csillogó sze-
mekkel vették birtokukban 
az új homokozójátékokat, 
melynek a fedezetét szintén 
alapítványunk biztosította.
A labdákat Gerencsér Istvánné 
ajándékozta óvodánknak, 
melyet nagyon köszönünk. 

Az elmúlt év során az alapít-
ványunk segített abban is, hogy 
lecserélhettük az egyik csoport 
bútorzatát, ivókutat vásároltunk 
és szereltettünk fel. Az év során 
beszerzett játékoknak is ez volt 
a forrása, sőt a bölcsődéseknek 
is jutott a karácsonyi és gyer-
meknapi játékokból.
Köszönjük mindazoknak, akik 
az adójuk 1%-ával támogat-
ták intézményünket, s kérem 
Önöket, hogy a jövőben se 
feledkezzenek meg az óvodás 
és bölcsődés gyerekeinkről. 
Hálásak vagyunk minden 
egyes forintért, mert ez a pénz 
elengedhetetlen az intézmény 
működéséhez.

az óvoda vezetősége

Az elmúlt 7 évben több 
mint 700 találkozót tartott 
Nógrádi Gábor és fia, Nógrá-
di Gergely, akiknek több 
nagysikerű gyermek és if-
júsági regénye jelent meg. 

Nógrádi Gábor filmfor-
gatókönyveit is biztosan 
sokan ismerik, hiszen ő írta 
az Egy szoknya, egy nadrág, 
a Meseautó, a Hippolyt és 
a Sose halunk meg for-
gatókönyvét. Fia, az ifjúsági 
regényei mellett Vujity Tvrtko 
könyveinek társszerzőjeként 
vált elismertté.
2012. május 31-ére hívtuk meg 
a Gárdonyi Géza Általános Isko-

lába gyereknapi ajándékként 
az írópárost.  A kistornatermet 
megtöltötték a 3-4. osztályos 
olvasni szerető kisdiákok és 
az érdeklődő pedagógusok. A 
rendezvény az iskola és a városi 
könyvtár közös szervezésében 
valósult meg. 
Nógrádi Gábor a tőle meg-
szokott humoros stílusban el-
beszélte élete történetét, ho-
gyan lett belőle író. Felhívta 
a gyermekek figyelmét arra, 
hogy milyen fontos a tehet-
ség és annak a pallérozása. 
Mert, ahogy ő fogalmazott, a 
tehetség mindenki számára 
adott, ám azt megtartani, 
megőrizni a legnehezebb, 

nagy erő és elkötelezettség 
kell hozzá.
Több könyvet is bemutattak 
a gyermekek számára, me-
lyeknek a humor a játékos 
nyelvezet fontos eleme. 
Mindezt az írók tudatosan 
teszik, egyfajta tanítói szán-
dékkal, így szeretik, kedvelik, 
újra elolvassák a gyerekek 
műveiket.
Személyükön kívüli a leg-
nagyobb ajándékot a városi 
könyvtár kapta: a szerzők, tisz-
teletdíjuknak értékében, vado-
natúj könyveket ajándékoztak 
a könyvtár számára, melyeket 
már kölcsönözni lehet.

Meszlényi-Mali B.

F E L H Í V Á S!

BORS JUDIT  
TÁRGYALKOTÓ TÁBOR 2012

Bartók Béla Művelődési Ház, Ács

2012. július 23-27.

Részvételi díj: 1200.- Ft/nap
(ebéd nélkül: 800 Ft)

A részvételi díj tartalmazza az esz-
közök költségét és az ebéd árát. 
A csütörtöki kirándulás ára: 2000.- Ft/ 
fő (nem tartalmazza a strandbelépő 
és az ebéd árát!)

A tábor vezetője:
Bazsóné Nagy Mariann tanárnő

KEDVES GYEREKEK!
Szeretettel várunk Benneteket!

Gyermeknap az óvodában

Nógrádi Gábor és Gergely az iskolában

Programok, információk: facebook.com/acsmuvhaz

RÖVIDHÍREK
A Bartók Béla Művelődési Ház 

és Könyvtár hírei

ÚJRA ZUMBA a művelődési 
házban. A téli szünetet 
követően ismét vis-
szaköltözött a Bartók 
Béla Művelődési Házba 
a Zumba-őrület. Minden 
hétfőn délután hat órától 
várja Bajos Zsuzsanna 
zumbaoktató a mozogni 
vágyókat. 

•••
INFORMÁCIÓK KÖZVETLENÜL 
mindenki számára. A 
művelődési ház Facebook 
oldala mostantól köz-
vetlenül is elérhető a fa-
cebook.com/acsmuvhaz  
oldalon. Minden ese-
ményről friss információt 
találhatnak itt. 

•••
NÉPSZERŰEK A MESÉK, hiszen 
továbbra is sikeresek a 
művelődési ház mesevetí-
tései. Legutóbb a gyerek-
napon élvezhették kicsik és 
nagyok egyaránt a magyar 
népmeséket. Folytatása 
következik.

•••
IDÉN IS LESZ MÁRAI PROGRAM. 
Városunk könyvtára  ismét 
sikeresen pályázott a Márai 
programra, így ebben az 
évben is sok új, és hasznos 
könyvvel gazdagodhat a 
meglévő állomány.

•••
HÍMZŐ ÉS VARRÓ SZAKKÖR in-
dult a művelődési házban,  
amelyre továbbra is várjuk a 
jelentkezőket. A foglalkozá-
sok alkalmával nemcsak 
a különböző öltési tech-
nikákat lehet elsajátítani, 
hanem az is megtanulható, 
miként dobhatjuk fel saját, 
megunt ruhadarabjainkat, 
egy-egy ötlettel. 



6

Némethné Márkus Móni 
két éve határozta el, hogy 
változtat életmódján. Az 
egykor 130 kg-os testsúlya 
mára a múlté. Hihetetlen 
kitartó és eredményes fo-
gyókúra után ma már jól érzi 
magát a bőrében és tovább-
ra is egészségesen él. 

Az egész úgy kezdődött, 
hogy meghívták a családot 
egy lagziba és meglehetősen 
nehéz volt magamra ruhát 
találni, ráadásul egyébként 
sem éreztem jól magam a 
bőrömben, így elhatároz-
tam, hogy kemény fo-
gyókúrába kezdek   - kezdte 
a beszélgetést Móni, majd 
folytatta. Először elkezdtem 
evezőpadon evezni, miköz-
ben bújtam az internetet és a 
cikkeket, életmódtanácsokat, 

végül az „update életmód” 
mellett döntöttem. Ezzel 
4 kilót sikerült leadnom az 
első hónapban, de valahogy 
100 kilónál megtorpant ez a 
lendület, így éreztem, hogy 
többre van szükség. 
- Hogyan léptél tovább?
- Elkezdtem futni, kondite-
rembe járni, és heti egy al-
kalommal 20-30 kilométert 
bicikliztem. A futás pedig 
ahogy egyre jobban ment, 
mindig egy utcával többet 
tettem hozzá a távhoz.
- Ehhez azért rengeteg 
akaraterő kell!  Vagy nem?
- De, kitartásra és akaraterőre 
van leginkább szükség és erős 
elhatározásra, hogy végig-
csinálod. Ez azért is nehéz volt, 
mert közben a családra ugyan-
úgy sütöttem-főztem, miköz-
ben nekem diétáznom kellett. 

- Honnan tudtad, hogy a 
mozgás mellé mi a megfelelő 
táplálkozási forma? 
- Rengeteget olvastam eb-
ben a témában, majd a Norbi 
Update termékeit kezdtem el 
fogyasztani, és megtanultam, 
hogy milyen alapanyagok-
ból, hogyan kell elkészíteni az 
egészséges ételeket. Ma már 
szinte rutin, fel sem tűnik... 
- Mennyit sikerült végül 
leadni? 
- A nyáron lesz két éve, hogy 
elhatároztam magam, azóta 
50 kilót sikerült leadnom és  
borzasztóan büszke vagyok 
magamra.
- Mi a cél, hogyan tovább? 
- Szeretnék még leadni 15-
20 kilót és a továbbiakban is 
sokat mozogni. Eddig is mun-
ka mellett sportoltam, így a 
mozgás az életem részévé 

vált, most jön a jó idő, így a 
futást néha felváltja majd a 
görkorcsolya, de egyik nap 
sem maradhat el a mozgás, 
ha esik, ha fúj, ha fagy. 

Balogh Attila

Kis városunkban a hónap elején, nagy 
sportesemény történt. A helyi labda-
rugó pályán a Győri ETO öregfiúk csa-
pata szerepelt vendégségben.

A ETO-t meghívó Ácsi öregfiúk a  
szervezést már tavalyi évben elkezd-
ték és kisebb-nagyobb problémáktól 
eltekintve sikerült egy jó együttest 
vendégül látniuk Ácson. Szép időben, 
gyönyörű pályán (az Eto menedzser vé-
leménye alapján) tökéletes, mindenre 
gondoló szervezés mellett, nagyon 
jó kis mérkőzést láthattak a sportpá-
lyára kilátogatók. A mérkőzés szurkolói  
visszhangja nagyon pozitív volt, rég 
láttak ilyen szórakoztató meccset.  Az 
összecsapás kezdőrúgását Juhász János 
végezte el, aki egy focilabdát is felaján-
lott. A mérkőző feleket az ácsi utánpót-

lás csapatok játokosai, Józsa Sándor ve-
zényletével kísérték fel a kezdőrúgáshoz. 
A találkozón olyan volt válogatott já-
tékosok sorát láthatta a közönség, mint 
Presszeller T., Bordás Cs., Herceg M., 
Hajszán Gy. stb., valamint kíváló volt 
ETO játékosokat: Nicsenko, Mörtel, Jakl, 
Szijjártó stb., és Persze Verebes Józsefet 
a “Mágust”. A történethez hozzátartozik, 
hogy vendégként még megjelent Mile 
Sándor, aki Szijjártóval levezetéskép-
pen játszottak Ácsi Kinizsi színekben, va-
lamint Mörtel, aki mint edző tevékeny- 
kedett Ácson. A harmadik félidő a csa-
pat törzshelyén, a Borostyán betérőben 
ért véget, ahol az ETO ledendák ötletes 
ajándékokal, finom birkapörkölttel és a 
legendás Ácsi vendégszeretettel lettek 
gazdagabbak.

Kollár Károly

A Győri ETO öregfiúk csapatát fogadták az ácsi öregfiúk
Ácsi öregfiúk - Győri ETO öregfiúk

2 - 7
Győri ETO: Kovács T. - Székely (Szilvágyi), 
Szíjártó, Jäkl, Bordás - Tamás, Ördög, Preszeller - 
Herczeg, Nicsenko (Mörtel), Hajszán. Edző: Vere-
bes József.
Ácsi öregfiúk: Kreznár, Máthé, Mészáros, 
Németh T., Kiss, Kovács I., Rusznyák, Héregi, Suhaj-
da, Kovács L., Keresztes, Németh Gy., Metka, Lakatos, 
Zsidi, Kelemen, Császár, Takács, Abai, Kovács J., Gu-
lyás, Kovács T., Kollár K.
Gólszerzők: Ördög, Tamás (2-2), Nicsenko, 
Mörtel, Szilvágyi, ill. Kollár, Rusznyák

Köszönetnyilvánítás: Szeretnénk megköszönni 
támogatóinknak és segítőinknek: Ács Város Önkor-
mányzata, Bartók Béla Művelődési Ház munkatár-
sai, Kovács Tibor, Csuka László, Péczi Sándor, Kohár 
Mihályné, Kollár Károly. A szervezők köszönetüket 
fejezik ki minden sportbarátnak, aki kilátogatott a 
mérkőzésre és adományával hozzájárult az utánpót-
lás csapat további fejlődéséhez. 

Kitartásra és akareterőre van leginkább szükség
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APRÓHIRDETÉS

Homok, kavics, vágottkő, hu-
musz házhozszállítást, épület-
bontást, tereprendezést válla-
lok! Létai Péter, 20/923-1342

SZOLGÁLTATÁS

Felújítási, javítási munkákat, 
térburkolat készítését, házak 
külső szigetelését, hidegburko-
lást vállalunk! 20/481-1886

FELHÍVÁS! 
Tisztelt Ácsi Lakosok! 

Ács Város Önkor-
mányzata július 14-én 
h a g y o m á n y t e r e m t ő 
szándékkal megtartja az  
I. Ácsi Kirakodóvásárt és 
Használtcikkek piacát, 
amelyre minden ácsi la-
kost hívunk és várunk. A 
rendezvény célja, hogy 
lehetőséget biztosítson 
mindenki számára az  
otthon megunt, eset-
leg feleslegessé vált 
használt tárgyainak, 
műszaki cikkeinek, esz-
közeinek eladására. 
A rendezvény helyszíne 
a Fekete bárány mögötti 
Búcsútér. Várjuk magán-
személyek, használtcikk 
kereskedők, kézművesek 
jelentkezését. A kipar-
cellázott helyeket már a 
kora reggeli órákban el 
lehet foglalni, amelyért 
kedvezményes, 250 Ft/
négyzetméter árat kell 
fizetni. A helyfoglalás 
érkezési sorrendben tör-
ténik. A vásártér nyitása 
reggel 5.00 órakor lesz.

Bővebb információ  
és érdeklődés: 

20/468-6646

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

AKCIÓ! Olajcsere Agip és 
Castrol olajjal. A munkadíjat 
elengedem! Runyai László: 
20/368-7535, 34/385-242 

Tájékoztatjuk 
Kedves Olvasóinkat,
hogy az Ácsi Hírek 
következő száma 
szeptember 15-én 

jelenik meg!

Iskolában
A tanár felelteti az egyik 
gyereket történelemből. Az 
első kérdése:
- Hol írták alá a független-
ségi nyilatkozatot?
A válasz a következő:
- Hát szerintem biztos a lap 
alján.

HUMORZSÁK
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Ácsi Kinizsi - Dorogi ESE
33-20 (17-10)

Ács, Városi Sportcsarnok, 100 néző

Az utolsó fordulóhoz érkezve 
a felnőtt csapatunk a 3. helyen 
állt, a solymáriakkal folytatott 
versenyfutásban éppen a hul-
lámvasút alján álltunk. Csa-
patunknak papírforma győzel-
met ígért a forduló, míg az 
ellenlábas Solymár a jó erőkből 
álló Pilisvörösvárral játszott.
A Dorog elleni mérkőzés a 
megszokott döcögős játék-
kal indult, nehezen lendül-
tek bele a fiúk, aztán amikor 
egy kicsit felpörögtek, az el-
lenfél lassította, tördelte a 
meccs ritmusát. Elmondható 
az egész mérkőzésről, hogy 
csupán a gólkülönbség volt 
kérdés, hiszen nem volt a két 
csapat egy súlycsoportban az 
első félidő közepétől.
A lefújás pillanatában még 
nem lehetett tudni, hogy ez 
a győzelem elég-e az ezüs-
téremhez, ám azóta kide- 
rült, a Solymár vereséget 
szenvedett. Így a tavalyelőtti 
szép bronzérmet felülmúlva 
az idei bajnokságban má-

sodik helyen végzett az Ácsi 
Kinizsi férfi felnőtt kézilabda 
csapata. Gratulálunk a csa-
patnak és a vezetőségnek, 
bízunk abban, hogy a folyta-
tás zökkenőmentes és hason-
lóan sikeres lesz. Egy valami 
biztos: VAN CSAPATUNK!!! 
Becsüljük meg és értékeljük 
teljesítményüket!
Ácsi Kinizsi SC : Bedi Zoltán-Papp 
Péter 7, Takács Balázs 1, Németh András 5, 
Pék Balázs 2, Németh Zsolt 6, Bálint András  
( Horváth Gergely, Hérics Péter, Kiss Sándor 
4, Horváth János 6, Józsa Olivér 2) 
Játékos-edző: Bárdosi István 
Ezen a mérkőzésen nem sze-
repelt: Bárdosi István, Szakács Péter, 
Janes Attila, Lencz András, Wilhelm 
Bálint és Csuka Benjámin
Az ifjúsági csapat a bajnokság 
végére jelentősen feljavult és 
szép játékkal rukkoltak ki a fiúk, 
az utolsó előtti fordulóban a  

biztos dobogós Ercsi csa-
patához látogattunk. Ezen a 
meccsen a szezon legjobb 
játékával győzelmet aratott a 
Kinizsi fiatal csapata, ezzel el-
döntve, hogy az Ercsi nem tud-
ja a 2. helyet megszerezni. Az 
utolsó fordulóban a „mumus” 
Dorog következett (tele tarjáni 
játékossal) a meccs elején ki-
csit bizonytalankodtak a fiúk, 
ám fokozatosan felőrölve az 
ellenfelet jelentős gólarányú 
győzelmet arattak. A  teljesít-
ményük a hatodik hely meg-
szerzéséhez volt elég.
Csapatunk legtöbbször a 
következő felállásban kez-
dett: Márkus Péter kapus, Veller Gábor 
jobbszélső, Csuka Benjámin jobbátlövő, 
Sántik Zoltán beállós, Józsa Olivér 
irányító, Galgóczi Bence balátlövő, Janes 
Attila balszélső.
A csapat tagjai még (akik szin-

tén sokat tettek a sikerekért): 
Horváth Norbert,  Józsa Gábriel, Csuka 
Ádám, Nagy Martin, Varga Máté,  
Magyar Balázs, Varga Tibor, Róth László
A csapat edzője: Hajdú János
Az  ifjúsági csapat  edzője, 
Hajdú János ezzel a 
mérkőzéssel elköszönt a csa-
pattól és az egyesülettől, és 
egyenlőre eltávolodik a kézi-
labdától is. Persze, ismerve 
Jana hozzáállását ez nem 
lesz végleges és bízunk ab-
ban, hogy még fog a Kinizsi 
sikereiért dolgozni. Ezúton 
is megköszönjük a nyolc 
éves kitartó és következetes 
munkáját. Szép időszak volt 
ez az ifjúsági csapat törté-
netében, hiszen mindig az 
élmezőnyben szerepeltek és 
bárkit képesek voltak  legyőzni 
az ellenfeleik közül.  Mint után-
pótlással foglalkozó szakem-
ber, olyan korú fiúk játszottak 
a csapatában, akikből ebben 
az időben vált kézilabdás 
és ami fontos, kisgyerekből 
céltudatos felnőtt emberek 
lettek. A csapat sikerei mellett 
azt is köszönjük Hajdú Jani-
nak, hogy ebben is jelentős 
szerepet töltött be. Sok sikert 
a magánéletben és boldog-
ságot a közeljövőben kötendő 
házasságában!                          T.

Az Ácsi Kinizsi Sakk Sza-
kosztálya 2012. május 19-
én rendezte meg a Bartók 
Béla Művelődési Házban az 
V. Czupy Imre és II. Zsebők 
Ottó Sakk Emlékversenyt. 

Szőnyi Lajos a sakk szak-
osztály vezetője szeretettel 
köszöntötte Czupy Imre bácsi 
és Zsebők Ottó tanítványait, 
és a megjelent vendégeket. 
Imre bácsi és Ottó nagy  
szeretettel nevelték az után-
pótlást, versenyekre vitték 
tanítványaikat. 
Tiszteletünk és hálánk kife-

jezése ez a rendezvény, 
amellyel alkalmat szeretnénk 
nyújtani a versenyszerű ta-
lálkozásra, a sportbarátság 
ápolására és erősítésére, Imre 
bácsi és Ottó emlékének 
megőrzésére.
A versenyt két kategóriában 
bonyolítottuk le, hét fordulós 
svájci rendszerben 2x10 
perc játékidővel. A verseny 
játékvezetője Csólig Róbert, a 
Tatai Géniusz OBII-es bajnok-
ságot nyert sakk csapatának 
kiváló játékosa volt. A tech-
nikai lebonyolításban segítette 
Sipos István és Nyéki Péter.

A kategóriák I-III. helyezettjei 
oklevél és értékes tárgyjuta-
lomban részesültek. Mindkét 
kategória első helyezettje egy 
emlékserleget kapott, ame-
lyet a versenykiírás szerint 
háromszor kell elnyerni, hogy 
övé legyen végleg. Díjaztuk 
még a legjobb amatőr nem 
igazolt versenyzőt, mindkét 
kategória női versenyzőjét, és 
a legfiatalabb résztvevőt.
Ezenkívül mindenki kapott 
egy emléklapot, egy sakk-
újságot, egy cukorcsomagot 
és egy szelet tortát.
Az eredményhirdetés után 

az emlékverseny zárásaként 
Sipos István nemzetközi 
mester, csapatunk első táb-
lás játékosa 20 táblán szi-
multánt adott a versenyen 
résztvevőknek, amelyen min-
denki ellen nyert.
Végezetül a díjakat és a támoga-
tásokat szeretném megköszönni a 
felajánlóknak: dr. Czupy Jánosnak, 
Bartók B. Műv. Háznak, a Gárdonyi 
iskola alapítványának, Hájos Lászlónak, 
Nyéki Péternek, Szalai Bálintnak, Sipos 
István és Bodor Tamásnak, Szűcs István-
nak, Varga ABC-nek és Németh Lászlóné 
vegyesboltjának, Simon Ibolyának,  
Cselovszki Jánosnak                                     

Szőnyi L.

V. Czupy Imre és II. Zsebők Ottó Sakk Emlékverseny

Az emlékverseny 
végeredménye

Czupy Imre tanítványai
1. Iván Csaba         7 pont
2. Nyéki Bence      5,5 pont
3. dr. Papp Gábor         5 pont
4. Czupy Gábor         4 pont
    Németh Barnabás   4 pont
    Szalai Krisztián         4 pont
A versenyen részt vett még: 
Horváthné Kiss Veronika, 
Lukács Sándor, Jakatics Fe-

renc, Kiss Sándor, Kovács 
Tibor, Nagy Tamás, Molnár 
József, Császár Ernő. 
Egyenlő pontszám esetén 
a Bucholc pontszámítás 
döntött a helyezésekről. 
Az 1-3 helyezett emlékser-
leg, oklevél és tárgyjuta-
lomban részesült. Díjat 
kapott még a legjobb he-
lyezést elért amatőr nem 
igazolt versenyző, aki ez év-
ben Czupy Gábor lett. Női 

versenyző Horváthné Kiss 
Veronika. 

Zsebők Ottó tanítványai
1. Kun Krisztián       7 pont
2. Köteles István    5,5 pont
3. Szabó Dávid       5 pont
4. Szűcs Ákos       4 pont
    Bozó Bence       4 pont
    Lukács Ádám       4 pont
    Horváth Norbert   4 pont
A versenyen részt vett még:   
Szabó Adrienn, Lukács Dáni-

el, Szabó Bence, Ásó Kon-
rád,  Barassó Máté, Braitigam  
Alexander, Gőgh Krisztián, 
Horváth Péter, Sweiger Ádám
Egyenlő pontszám esetén 
a Bucholc pontszámítás 
döntött a helyezésekről.
Az 1-3 helyezett emlékserleg, 
oklevél és tárgyjutalomban 
részesült. Díjat kapott még 
a legfiatalabb versenyző 
Lukács Ádám. Női versenyző 
Szabó Adrienn.

Kézilabda

Második lett a férfi felnőtt csapatunk


