
Közös búzából sült az ünnepi kenyér

Augusztus 20. az egyik 
legősibb magyar ünnep, 
Szent István király ünne-
pének napja. A keresztény 
magyar államalapítás, 
a magyar állam fennál-
lásának emléknapja.

A magyarság és a keresztény 
hit világának találkozását és 
összefonódását a magyar 
nép egyetlen uralkodó sze-
mélyéhez köti; az első ma- 
gyar királyhoz, az államalapító 
Szent Istvánhoz. 
Csodálatosan szép, szikrázó 
napsütésre ébredtünk augusz-
tus 20-án. Városi ünnepségünk 
helyszíne a Zichy park is készült, 
hogy méltóképpen fogadja az 
ünnepre kilátogatókat.
Fél kilenckor megkondultak a 
harangok, és a katolikus temp-

lomban kezdetét vette az ün-
nepi szentmise.
Közben Szent István szobránál 
Paczánt Ákos pékmester az 
ünnepi asztalra szánt ke-
nyeret sütötte a Bakancsos 
Klub kemencéjében, amit 
Rácz Péter fűtött fel megfelelő 
hőfokra. Idén az új kenyér 
a két testvértelepülés, Ács 
és Csallóközaranyos közös 
búzájából készült. Nagy öröm-
mel fogadtuk, hogy megem-
lékezésünkre nemcsak eljött 
Varjú Éva polgármester  
asszony, hanem segített az új 
kenyeret megszegni és tisz-
telete jeléül koszorút is elhe-
lyezett Szent István szobránál.
Lakatos Béla polgármester 
ünnepi beszédében ki-
emelte: A mai napon, az ál-
lamalapítás ünnepén a Szent 

István-i eszmét, a keresztény  
értékrendben összekovácsoló-
dott sokszínű, de egységes ma-
gyarságot ünnepeljük.
- Most sajnos a minden-
napok túlélése a cél, de nem 
szabad összekeverni a vege-
tálást a tevékeny túlélés-
sel… Ilyen helyzetben még 
inkább felértékelődnek a 
közösségi, baráti kapcsola-
tok… Védenünk kell megte- 
remtett értékeinket, tisztel-
nünk kell elődeink munkáját és 
megőrizni emléküket.
A történelmi egyházak 
képviselői, Gerecsei Zsolt 
nagytiszteletű és Varga Imre 
plébános megáldotta és 
megszentelte az új kenyeret.
Szót ejtettek a mindennapok 
nehézségeiről, arról, hogy 
manapság már nem minden-

kinek jut kenyér az asztalára. 
A két polgármester ezután 
közösen szegte meg az új 
kenyeret, melyet a jelenlévők 
nagy áhítattal fogyasztottak.
Az ünnepi programban fellé-
pett, Szent Istvánról és az új 
kenyérről énekelt három dalt 
a Szivárvány Vegyeskórus 
Morovits Rita vezetésével.
Végül Ács Város Önkor-
mányzata és intézményei 
koszorúját Lakatos Béla pol-
gármester és Tóth Győző 
önkormányzati képviselő, 
Csallóközaranyos koszorúját 
Varjú Éva polgármester  
asszony, míg a Római Katoli-
kus Egyház koszorúját Varga 
Imre plébános, Bolla Károly 
és Nagy Tamás helyezték el 
Szent István szobránál.

Németh  Gyula

Varjú Éva és Lakatos Béla megszegik a közös lisztből sült ünnepi kenyeret

MEGHÍVÓ
Ács Város  

Önkormányzata
szeretettel meghívja 

Önt és kedves  
családját az

 

V. Ácsi Városi  
Vigasságok  
programjaira.

A részteles programot az 
újságban, valamint 

a www.acsvaros.hu és  
a www.acskonyvtar.hu in-
ternetes oldalakon érhetik 

el, illetve a Facebookon! 
Fotó: Nyéki J.
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Közösségi térré alakul a kastélykert

K Ö Z L E M É N Y
Segítség bajba jutott hiteleseknek és

eladósodott családoknak
Ha belekerült az adósságcsapdába,  

ha nem tudja fizetni hiteleit,  
ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási 

eljárás indult Ön ellen,
ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent, 
ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval, 

ha jogi képviseletre van szüksége:

Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat
az új kormányzati intézkedésekről,  

az eszközkezelőről és  
az adósság mérséklési lehetőségekről.

Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése
Pertársaság  „a tiszta lappal történő kezdés”  

érdekében

Banki és Végrehajtási Károsultak 
Fogyasztóvédelmi Egyesület 
Információk +36 70 253 2910

valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu        

Tisztelt Lakosság 
és Földtulajdonsok!

Tájékoztatom Önöket, hogy 
2012. augusztus 30-i tes-
tületi ülés után a település 
belterületén, azok ellen a la-
kosok ellen, akik háza, telke 
előtt gazos és rendezetlen 
árkokat, területeket talál, az 
önkormányzat eljárást kez-
deményez és a tulajdonos 
büntetésre számíthat. 
Felhívom figyelmüket, hogy 
a sarok és kert végi utca-
frontokon is a lakos feladata  
a gazmentesítés, ároktisztítás.
Azokat a külterüle-
ti földtulajdonosokat,  

zártkert és kiskert tu-
lajdonosakat, akiknek  
területén parlagfüvet ta-
lál önkormányzatunk,  
ugyanezen időpontig, 
bejelenti az illetékes  
földhivatalnak, ahol bünte-
tést rónak ki rá.
Kérek minden-
kit az előttük lévő, 
vagy tulajdonukban lévő 
területeket tegyék rendbe, 
ellenkező esetben sajnos 
elengedhetetlenül bünte-
tést fogunk kiszabni.

2012. augusztus 22.
 

Lakatos Béla,
polgármester

Helyi fiatalok kezdemé-
nyezésére és szervezésében 
valósult meg a “Meden-
ceparty“, ami nem csak egy 
egyszerű buli volt, hanem 
jelképes búcsú egy korszak-
tól.  A buliról és a hangulatról 
a következő lapszámunk-
ban számolunk be, azonban 
szóljunk néhány szót a kas-
télykerti munkálatokról és a 
medence sorsáról.

Ki ne emlékezne a régi időkre, 
amikor a nyári napok izzasztó 
hőségét, a napi munka fáradal-
mait az ácsi strand medencéjé-
ben pihenhették ki. A gyere-
kek önfeledt örömére, a vízbe 
ugráló fiatalokra vagy éppen 
a mészmarta sebek okozta 
fájdalmakra - ezek mind-mind 
kellemes emlékek. Jópár ma-
gyarországi településen voltak 
és vannak is hasonló meden-

cék, a régi időkben nem kellett 
utazni, ha az ember strando-
lásra vágyott. Aztán jöttek az 
egyre szigorúbb szabályozá-
sok, a kötelező elvárások, amik 
következménye végül a helyi 
strandok bezárása lett. Mára a 
legtöbb településen parlagon 
hevernek az ácsihoz hasonló 
medencék, és többnyire tönk-
re is mennek az idő múlásával, 

nem foglalkoznak velük. Sze-
rencsére itt Ácson van elkép-
zelés a hasznosításról. 
A fejlesztés során a parkban ta-
lálható régi, korszerűtlen me-
dence hosszanti oldalfalait el-
bontjuk, majd a medence alja 
földdel feltöltésre kerül. A me-
dence körül 70 és 40 cm ma-
gas, íves elrendezésű támfalat 
építünk fel. A korábbi medence 

középpontját a későbbiek 
során beépítésre kerülő dísz-
kút (szökőkút), illetve zöld 
növényzet adja meg. 
A projektet az MVH jóváhagyta 
és 10.000.000 összegű pályáza-
ti támogatás megítéléséről ho-
zott határozatot, amelyet az 
önkormányzat további jelentős 
összegű önrésszel egészít ki. 
Terveink szerint a teret a 
közműellátás megoldása után, 
látványos térelemekkel, utcai 
bútorzattal színesítjük. Ennek 
eredményeként több ütem-
ben kerül kialakításra a mai  
igényeket kielégítő, színvona-
las, városi közösségi tér.

Az eredeti látványtervet 
színesben, jelmagyarázat-

tal megtekinthetik  
a város honlapján: 

www.acsvaros.hu
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Felpörgetik a fiatalságot RÖVIDHÍREK
A Bartók Béla Művelődési Ház 

és Könyvtár hírei

VÁRJUK A MOTOROSOKAT az V. 
Városi Vigasságok kereté-
ben megrendezésre kerülő 
motoros felvonulásra, ha 
bármilyen típusú, korú, 
benzinmotorral hajtott két-, 
három-, illetve négykerekű 
járművel  rendelkezik. Gyüle- 
kezés 13.30-kor a kastélynál. 
A felvonulást motormustra 
kíséri, így a legszebb mo-
tor díjazásban részesül. A 
programot három zenekar 
koncertjével zárjuk a kas-
télyparkban.

•••
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. 

•••
MEGÚJULT A HONLAP A Bar-
tók Béla Művelődési Ház, 
Könyvtár és Városi Sport-
csarnok honlapja új köntös-
ben várja a látogatókat. Az 
oldal folyamatos fejlesztés 
alatt áll, néhány funkció 
még nem elérhető, de fon-
tosnak tartjuk a tájékozta-
tást, így a rendezvényekről, 
programokról közvet-
lenül is értesülhetnek, 
akik ellátogatnak a  
www.acskonyvtar.hu címre.  

•••
RÉGI NYITVA TARTÁSSAL  kezdte 
a szeptemberi hónapot a 
könyvtár. Csathó Éva Zsu-
zsanna könyvtáros vár 
mindenkit. Az “új” nyitva 
tartást a  4. oldalon, a lap 
alján találják.

Németh Gyulának, az  okta-
tási, kulturális-, ifjúsági- és 
sportbizottság elnökének 
javaslatára a város most 
készíti  elő ifjúsági koncep-
cióját. Céljuk sokrétű, de 
elsősorban a helyi fiatalok 
ötleteire és a komáromi 
Élettér Egyesület szakmai 
jártasságára támaszkodva 
igyekeznek ifjúságbarát 
környezetet varázsolni Ács 
városában. Az elképzelést 
az ácsi fiatalok is komolyan 
veszik, kezükbe vették a 
jövőt.

A nyár derekán ahelyett, hogy 
a strandokon lazítanának, 
több fiatal inkább azon fára-
dozik, hogy miképp lehet 
Ácsot a korosztályuk számára 
is élhetőbbé, elfogadottabbá 
tenni jelentős anyagi ráfordí-
tások nélkül, de annál lele-
ményesebb ötletekkel. Ennél 
is figyelemre méltóbb, hogy 
az elképzelések megvalósí-
tásához szabadidejüket is ál-
doznák. Szerda délután már 
nem először toborozták be a 
Bartók Béla Művelődési Ház 
nagytermébe a tenni vágyó 
ifjoncokat. A kezdeményezők 
meglepetésére akadtak 
bőven fogadói a felhívásnak. 
Iskoláskorúakat és húszas 
évei végén járó, családos 
embereket is megnyertek az  
ügynek. Egy asztalhoz ül-
tetve a különböző, ámbár 
mégiscsak egy kalap alá 
vehető korosztályokat arról 

faggatták, hogyan tehető 
saját lakókörnyezetük érde-
kesebbé, megtartóbbá a 
fiatalok számára. Ahogy a 
lehetőségek tára, úgy a kri-
tikák is napvilágot láttak. A 
koppánymonostori Élettér 
Egyesület szakmai mód-
szertanára és a Kerecsen If-
júsági Egyesület  önkéntes 
fiatal segítőire támaszkodva 
több mint száz interjút ér-
tékelhettek ki a városképről 
kialakult véleményekből, 
valamint a javító szándékú 
ötletekből. A mindösszesen 

négy kérdést tartalmazó 
kérdőív amolyan helyzetfel-
táró térképnek szolgált, az 
ezt követő nyilvános ötlet-
börzék mutaják meg majd 
az igazi irányt. Németh Gyula 
bizottsági elnöktől megtud-
tuk, Ácsnak több nyertes 
pályázata is akad a városkép 
fejlesztésére. Lakatos Béla 
polgármester is egyetértett 
azzal, hogy a tervek megvaló-

sításában a fiatalok is hal-
lassák szavukat, így talán ele-
jét vehetik a rongálásoknak 
és az elvándorlásnak. 
Német Gyula szerint az if-
júsági koncepcióból végül 
stratégia is válhat, mely akár 
az elkövetkezendő tíz évre 
irányt mutathat a városveze-
tésnek az ifjúsági kérdésekben 
és a város pályázataiban. A 
cél érdekében minden követ 
megmozgatnak. Ősszel az 
iskolák bevonásával egy ötven 
kérdéses teszttel keresik fel az 
érintett, a város lakos-ságának 

mintegy kétezer fős ifjúsági – 
a tizenegytől a huszonkilenc 
évesekig - rétegét, hogy kezde-
ményezésük ne rekedjen meg 
csupán a szándék szintjén. 
Úgy remélik, a tesztben adott 
válaszok és vélemények, és 
persze a városvezetés támoga-
tása ifjúságbarát városképet  
teremthetnek.

Hajnal D.
Forrás: 24 óra

Volt sütnivalónk
A Zichy kastély udvarába hívtunk minden-
kit egy kis szalonnasütéssel egybekötött 
beszélgetős batyus bulira. 

A Bakancsos Klub közreműködésével már 
délután hat órakor pattogott a tábortűz, ami 
később kellő mennyiségű parazsat biztosított 
a sütögetés számára.
Sütnivaló bedig bőven akadt, s nyársak 
nem maradtak üresen. Körülbelül félszázan 
gyűltünk össze az este folyamán, hogy a 
kastélyparki tábortűz parazsán készítsük el 
a vacsoránkat, és evés után amíg a kisebbek 
játszottak, a nagyobbak jókat beszélgettek. 
Persze javában zajlott az olimpia, így sokan 

csak a férfi kézilabdásaink mérkőzése után 
jöttek ki a kastélykertbe, de nem bánták meg. 
Az este nagyon jó hangulatban telt, min-
denki jóllakott és talán sikerült szellemileg is 
kikapcsolódni. Köszönjük a segítőknek és tá-
mogatóinknak, hogy hozzájárultak a rendez-
vény sikerességéhez.                           Balogh A.

Tájékoztatjuk tisztelt 
olvasóinkat, hogy a 

nyáron történt további 
eseményekről a következő 

lapszámunkban 
olvashatnak.
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Négy évtizedes hagyományt ápol a Dr. Pap András Baráti Kör 

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

Tisztelt 
Könyvtárlátogatók!

2012. szeptember 3-tól 
újra a régi nyitva tar-
tással várjuk Önöket
régi-új könyvtárossal 

Csathó Éva 
Zsuzsannával. 

NYITVA TARTÁS

Hétfő           szünnap
Kedd           12.00-20.00
Szerda        12.00-20.00
Csütörtök  12.00-20.00
Péntek        12.00-19.00
Szombat    9.00-12.00
Vasárnap   szünnap

Az idei évben már 40. alkalommal 
gyűltek össze a Dr. Pap András Ba-
ráti Kör tagjai, hogy egy jó hangu-
latú beszélgetés során tájékozód-
janak a település  életéről és 
halljanak egymás sorsáról. 

Az elmúlt évben jelentős változá-
sok voltak a társaság vezetésében, 
hiszen lemondott tisztségéről Tur-
csán Sándor elnök, Bagócsi Lajos 
elnökhelyettes és Csuka József tit-
kár. Nekik tisztelettel megköszönjük 
az évtizedes munkát és azt, hogy a 
hagyományokat ápolva tovább vit-
ték az alapítók által megfogalmazott 
gondolatokat. Azt kívánjuk mindan-
nyiuknak, hogy jó egészségben még 
nagyon sokszor vegyenek részt a ta-
lálkozóinkon.    
2012.08.11-én az iskolai menza épü-
letében került megrendezésre az 
összejövetel, ahol az Eurest Kft. által 
készített ebédet fogyaszthatták el 
a tagok. Részt vett a rendezvényen 
Lakatos Béla polgármester úr, aki 
tájékoztatást adott Ács városának 
eltelt egy évéről a nehézségeket 
sem titkolva, ám az eredményeket  
kiemelve. Elfogadta a meghívást 
Gerecsei  Zsolt tiszteletes úr, Varga 

Imre plébános úr, Márkus Béla és 
Németh Gyula képviselő urak. 
Szili Béla, a Baráti Kör titkára megem-
lékezésében méltatta azokat a 
tagokat, akik sajnos az elmúlt évben 
távoztak közülünk, rájuk tisztelettel 
emlékeztünk: Pável István, Vasvári 
László, Tóth Miklós és Grecsó Imre. 
Emléküket megőrizzük.
Ezek után az elnök, Csuka László 
beszámolt a jelen levőknek arról, hogy 
a társaság igyekszik a jövőben még 
aktívabban működni és részt venni a 
város életében. Ennek megnyilvánulá-
saként nemzeti ünnepeinken, a városi 
megemlékezéseken a társaság részt 
vesz a koszorúzásokon. A beszámoló 
további részében az alapító, névadó 
Dr. Pap András életrajzát ismertette 
a hallgatókkal, hiszen Őt a jelenlevők 
közül csupán néhányan ismerhették 
személyesen.
1906-ban született Ácson, és bár 
szülei szegény emberek voltak,  Pap 
András 1933-ban már kér egyetemi 
diplomával rendelkezett és vágott 
neki az életnek. Dolgozott középisko-
lai, majd egyetemi tanárként és 
volt az Oktatásügyi Minisztérium 
szakfelügyelője. Mindeközben nem 
felejtette el szülőfaluját, és 1942-ben 

nekilátott Ács község történetének 
megírásához, de ennek kinyomta-
tását a háborús események meg-
akadályozták. Ez az anyag ma is meg-
van és biztosan jó hasznát vesszük 
településünk múltjának kutatása és 
dokumentálása során.
1973-ban az Ő ötlete alapján hozták 
létre az Ácsi Baráti Kört, amit később 
- 1980-ban bekövetkezett - halála 
után Köves Bálint javaslatára róla 
neveztek el a tagok. 
A négy évtizede működő hagyományt 
a maiaknak kötelessége fenntartani, 
így adózva az alapítóknak az Ő álta-
luk elképzelt célt követve, miszerint 
bárhová is kerül az ember élete során, 
ne felejtse el, hogy honnan jött és hol 
látta meg a napvilágot.
Az idei évben új tagok is kerültek 
a társaságba, Őket köszöntjük és 
hosszú időt kívánunk nekik a bará-
tok között: Lakatos Sándor, Hegedűs 
Károly, Bábik Mihály.
A találkozó, mint mindig, most is 
jókedvű beszélgetéssel és vidám 
nótázással zárult, amit Szauer Ottó, 
Hegedűs Károly, Szakál Kálmán ás 
Bábik Mihály hangszeres kísérete 
színesített.

CsL

Programok,  
információk: 

facebook.com/acsmuvhaz
www.acskonyvtar.hu
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Nagy hangsúlyt fektetünk 
arra, hogy jó kapcsola-
tot alakítsunk ki a helyi 
közösséggel, ahol aktívan 
működünk. Célunk, hogy 
a Hartmannt a helyi közös-
ség szerves részeként 
tekintsék, hiszen itt közöt-
tük élünk és működünk im-
máron 20 éve. 

Társadalmi  felelősségválla-
lásunkban olyan irányvona-
lakat jelöltünk ki, amelyek a 
közösségeink érdekeit szol-
gálják. Ennek megfelelően 
olyan helyi és környékbeli kez-
deményezések mellé állunk, 
melyek célja a rászorulók meg-
segítése, az egészséges élet-
mód népszerűsítése, valamint 
helyi közösségi és szabadidős 
programok, mint például a 
Városi Vigasságok támogatása. 
Kiemelten támogatjuk a Ki-
nizsi sportegyesület szakosztá-

lyait és tehetséges sportolóit.
Valljuk, hogy egy csapat ak-
kor lehet sikeres, ha nemcsak 
a munkakapcsolatok tartják 
össze, hanem a közös élmé-
nyek, a közösséghez tartozás 
érzése is. Ezt támogatják 
belső közösségi program-
jaink, amelyek lehetőséget 
adnak arra, hogy munkatár-
saink az aktuális teendőkön 
kívül másról is tudjanak 
beszélgetni, együtt kikapcso-
lódjanak és szórakozzanak.
Vannak azonban olyan prog-
ramok is, amelyek dolgozói 
kezdeményezésre valósulnak 
meg, egy-egy lelkes kolléga 
irányításával. Ilyen volt pél-
dául a „Hartmann Kupa” 
horgászverseny, Húsvéti fesz-
tivál, Mikulás ünnepségek, 
Adventi adománygyűjtő 
akció és nem utolsósorban 
az évente megrendezett 
Hartmann családi nap, ami 

minden évben a vállalat leg-
nagyobb rendezvénye. 
Szintén saját kezdemé-
nyezésre indítottunk el egy 
oktatási programot, amely-
re kifejlesztettek egy, a 
környezettudatosságra fó-
kuszáló oktatási koncepciót 
általános iskolás gyerekek 
számára. Ennek keretében 
interaktív módon adjuk át 
azon ismereteket, amelyek 
alapján a gyerekek felismerik 
a szemét és a hulladék közötti 
különbséget, megismerik a 
papírtermékek életciklusát, 
a papírhulladék útját az újra-
hasznosítástól az új termék 
előállításáig. A programnak 
köszönhetően idén több mint 
500 kisdiák vehet részt ilyen 
rendhagyó környezetórán a 
régióban. 
A nagyvállalat egész évben 
fogadja a kisdiákokat, akik a 
gyáregységekben szakmai 

vezetéssel tekinthetik meg 
az iskolagyűjtésből származó 
papír újrahasznosítását, majd 
végigkövethetik az egész 
gyártási folyamatot. A Hart-
mann bízik abban, hogy ez 
a program hozzájárul ahhoz, 
hogy a gyermekek megértsék 
a környezetüket, és szerepet 
vállaljanak a környezetvé-
delemi tevékenységekben.
Vállalati kultúránk része a 
társadalmi felelősségvállalás 
szűkebb és tágabb kör-
nyezetünk számára egyaránt. 
Ez minden döntésünk-
ben, napi működésünkben 
jelen van. A továbbiakban 
is elkötelezettek vagyunk 
amellett, hogy megszerzett 
tudásunkat megosszuk a 
közösségeinkkel és a jövő 
generációival, és ez által aktív 
szereplője legyünk a telepü-
lés életének.

Hartmann Hungary Kft.

Aktív részesei vagyunk a helyi közösség életének



6

Második Hagya-ték-a Napok a református templomdombon
Állami ünnepünkhöz kap-
csolódóan idén két napon 
vártuk az érdeklődőket 
programjainkkal. 

Augusztus 19-én az esti is-
tentisztelet idején Gerecsei 
Judit lelkipásztor megnyitó-
ja, valamint Nyéki Ágnes és 
Nyéki Tibor muzsikája után 
megtekinthettük Tóth Lajos-
né Narancsik Zsuzsanna rész-
ben préselt, részben eredeti 
alakjukat tartó, képkeretbe 
foglalt virágokból alkotott 
képeit, „virágszobrait”. Isten 
csodálatosan szép, díszes, 
virágdíszes környezetet ter-
emtett számunkra. A kiállítás 
készítője ezt hangsúlyozta 
számunkra. Vigyázzunk rá! 
Becsüljük meg!
Augusztus 20-án a délelőtti 
városi ünnepség után má-
sodik alkalommal vár-
tuk a város lakosságát a 
hagyományőrző napra.  A nap 
címe „Bölcsőtől a koporsóig” 
volt. Mint a cím is sugallja, a 

születéstől a halálig az em-
beri élethez tartozó dolgok 
tartoztak a témába. Látható 
volt régi konyhabútor, kony-
hai felszerelés, csikótűzhely; 
és a hozzá tatozó tevékeny-
ségi formák közül vakarcs 
és kenyérsütés az előkészítő 
munkával - dagasztás - 
együtt. Készült erdélyi re-
cept szerint csorbaleves, 
nagyanyáink lekváros buk-
tája. Mintegy 10 kg lisztből 
sütöttek asszonytestvéreink 
lángost kívánság szerint 
fokhagymás, tejfölös, sajtos 
ízesítéssel. Ismerkedhettünk 
gyógynövényekkel, ször-
pökkel, lekvárokkal, mézzel, 
túróból készült falatkákkal. 
Láthattuk Papp László kádárt 
hordókészítés közben az 
eredeti régi kézi szerszámok 
használatával. Láthattunk 
kézi készítésű gyöngy éksz-
ereket a készítés folyama-
tában is, teljes pompájukban 
is. A résztvevők felmehettek 
a toronyba a harangokhoz, 

bemehettek a templom pad-
lására megnézni Mohácsi 
László rektor feljegyzését az 
egyik gerendán a háborús 
pusztításról. Gyülekezeti ter-
münkben régi tárgyak, írásos 
emlékek, menyasszonyi fá-
tyol, fényképek , halotti lepel, 
korábbi templomi bútorok és 
még sok fel nem sorolt emlék 
volt látható. Egyik gyülekeze-
ti tagunk rábaközi népviselet-
ben sétált közöttünk. Este pe-
dig népviseletbe öltözött pár, 
Héregi Ágnes és Mikle György 
mutatott be néptáncokat, 
majd a vállalkozó kedvűeket 
is magukkal ragadták.
Itt is megköszönjük mindazt 
a segítséget, amit e rendez-
vényhez kaptunk minden 
segítő és emlékeket felajánló 
testvérünktől. Különösen 
köszönjük Nagy Zsigmondné, 
lányai és unokái segítségét, 
akik családi értékeikből sok 
mindent rendelkezésünkre 
bocsátottak.

Héregi Kálmán

Vastag Tamás 
a városnapon

Az X-Faktorban tűnt fel a vesz-
prémi fiatalember, akinek a 
hangja sok hölgyet elvarázsolt. 
Tehetségét mi sem bizonyítja 
jobban, minthogy műsorról-
műsorra vándorolt és jutott 
egyre közelebb a fináléhoz, 
mígnem aztán a saját testvé-
rével szemben maradt alul. Az 
érzelmektől sem mentes test-
vér-párbajt akkor egy ország 
könnyezte meg, de ma már ez 
csak emlékként él a srácokban. 
Tomi most az Ácsra látogat és 
szeptember 15-én, szombaton 
este 10 órakot lép színpadra.
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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

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 

október 15-én 
jelenik meg!

Főnök
- Ha a főnök vissza nem 
vonja, amit ma délelőtt 
mondott, én elmegyek a 
vállalattól!
- Miért, mit mondott?
- Azt, hogy menjek el a vál-
lalattól...

HUMORZSÁK

PROGRAMAJÁNLÓ

Szeptember 22. 
Európai 

autómentes nap
Postaköz

•••
Szeptember 29.
Szüreti felvonulás

Település utcái
•••

Szeptember 30.
Magyar mese napja

Bartók Béla 
Művelődési Ház 

és Könyvtár
•••

Október 6.
Megemlékezés

Emlékpark

ÉRTESÍTÉS
A Mozgáskorlátozottak 
Komáromi Klubja értesíti 
az ácsi sorstársakat, hogy 
2012.09.15-én 10 órá-
tól tartjuk hagyományos 
nyárbúcsúztató batyus 
piknikünket a szőnyi WF 
Szabadidőparkban. Min-
den sorstársunkat szeretet-
tel várunk.

Klubvezetés
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Florida - Ászok 10-10 
Egy mérkőzés, ahol az eredmény másodlagos, ám igazságos volt

Florida - Ászok
10-10 (8-2)

 
15-20 évvel ezelőtt is tör-
ténhetett volna ez az 
összecsapás egy kispályás 
bajnoki döntőben, egy terem-
labdarúgó bajnokság vagy 
a Karácsonyi Kupa során is. 
Mint ahogy meg is történt 
jó pár alkalommal, hiszen ez 
a két csapat az ácsi amatőr 
kispályás labdarúgás akkori 
történetének meghatározó 
résztvevője volt. Mindkét  

gárda a ‘90-es évek elején 
alakult. Soraikban olyan já-
tékosok szerepeltek, akik nem 
voltak ismeretlenek a focira-
jongók körében, sőt a Kinizsi 
korosztályos vagy tartalék 
- a legendás Kinizsi kettő -  
csapatában játszottak. 
A 2012. augusztus 25-i meccs 
Kollár Károly és Takács János 
ötlete   volt és ők szervezték a 
találkozót a Kinizsi új műfüves 
pályáján. Sajnos mindenki 
nem tudott eljönni, de aki ott 
volt annak élmény volt a régi 

játszótársakkal és a régi ne-
mes ellenféllel találkozni. 
Köszönjük a szervezést és a 
harmadik félidő nagyszerű 
hangulatát, melyet Kovács Ti-
bor rendezett a csapatoknak, 
továbbá köszönet a Kini-
zsinek azért, hogy a műfüves 
pályát a rendelkezésünkre 
bocsátották.

A csapatokban pályára lé-
pett: id. Juhász János, Kovács 
István, Kollár Károly, Ódor At-
tila, Kelemen Attila, Buzás Ist-

ván, Borvendég Szilárd, Kovács 
Tibor, Rácz Bergó, Hörömpöli 
József, Bíró Zoltán, Gunázer 
Sándor, Takács János, Juhász 
Gábor, Csuka László, Rusznyák 
János, a harmadik félidőre 
érkezett még Szalai Károly, 
Szűcs Dezső, Vincheim István.

A mérkőző felek a vissza-
vágó megrendezése mellett 
döntöttek, így lesz folytatása 
a kezdeményezésnek.

T.

A Bartók Béla Művelődési 
Ház és a Kinizsi SC közös 
rendezése alatt június 25-i 
kezdettel műfüves baj-
nokságot hirdettünk meg, 
amire nyolc helyi csapat 
adta le nevezését. 

A hét forduló alatt a játéko-
sok egymással, az időjárással 
egyaránt megküzdöttek, és 
kipróbálhatták az új pályát. 
A kilátogató nézők heti két 
alkalommal szurkolhattak 
csapatukért az izgalmak-
ban gazdag mérkőzéseken. 
A bajnoki kupáért folytatott 
harcban három kiemelkedő 
csapat: Rózsaszín Lódobogás, 
Törpe SC /2.hely/, B&O 
/3.hely/ szállt versenybe 

egymással, ami a Lódobogás 
sikerével zárult.
Győztes csapat:  Kubola Jó-
zsef, Zsidi Róbert, Zsidi Zoltán, 
Józsa Sándor, Balázs Attila, 
Lami Attila, Ódor Szabolcs, 
Skuba István, Mórocz Dominik, 

Gucsi Tamás, Pintér András, 
Hódosi András, Görözdi László, 
Tornyos Róbert, Katasek Antal
Díjazottak: Lami Attila 
(gólkirály, Rózsaszín Ló-
dobogás), Boráros Róbert 
(legjobb kapus, B&O) Simi 

Presszó  (legsportszerűbb 
csapat)
A bajnokság sikerén fel-
buzdulva augusztus 11-én 
egynapos Nyárzáró Kupát 
szerveztünk, amin öt csapat 
vett részt, és a B&O csapata 
győzött. Díjazottak: Császár 
Ernő (gólkirály, Törpe SC),  
Horváth Krisztián (legjobb ka-
pus, Törpe SC)
A téli terembajnokság kez-
dete előtt reméljük, lesz még 
lehetőség hasonló tornák  
szervezésére.

Szalai T.

Nyári focitornák a műfüvesen

A műfüves pálya bérelhető 

Érd.: 20/477-4402 

A Rózsaszín Lódobogás csapata


