
Városunk 5. születésnapját ünnepeltük
Fotó: B. Evelin

Öt évvel ezelőtt kapta meg 
Ács a városi rangot, így az 
V. Városi Vigasságok nem 
csak egy átlagos városnapi 
rendezvény volt, hanem 
egy különleges születés-
nap is, amellyel várossá vá-
lásunkat ünnepeltük. 

A programok már pénteken 
elkezdődtek a Ritmus Koncert 
Fúvószenekar vonulásával, 
akik a település utcáin fúj-
ták a ráhangoló muzsikákat, 
majd a kastély előtti park-
ban zárták a műsorukat. Ezt 
követően ünnepi testületi  
ülésre került sor a kastély dísz-
termében, ahol Lakatos Béla 
polgármester városunk test-
vértelepülési kapcsolatairól 
és azok jövőbeni fejlődési 
lehetőségeiről beszélt. A 
testületi ülésen jelen volt  
Kustyán Rudolf is, aki a fran-
cia Bois Bernard település 
üzenetét hozta el Ácsra. 
A testvérkapcsolati beszá-
moló után az Ács Városért 
Díjak átadására került sor. 

A díjakat a polgármester 
és a jegyző adta át a kitün-
tetetteknek. A díjátadásról és 
a díjazottakról a második ol- 
dalon, külön cikkben 
olvashatnak. Az ünnepi ülés 
végül kötetlen beszélgetéssel 
és állófogadással ért véget, 
de a pénteki programok még 
folytatódtak. 
A Sméja galériában ugyanis 
egyre többen gyűltek össze 
Bazsóné Nagy Mariann kiállí-
tásának megnyitójára. Erről 
az eseményről is külön cikk-
ben számolunk be . 
A kiállítást után, este kilenckor 
nyitottuk meg a kastélyparkot, 
ami  az elkövetkezendő hétvé-
gi programok színhelye volt. 
A színpadon Szabó Tamás, 
azaz  Dj. Tom Tailor nyitotta 
a vigasságokat a péntek esti 
retro diszkóval és a tőle meg-
szokott humorbombonokkal. 
Szombaton napsütésre éb-
redtünk és szépen lassan 
benépesült a kastélypark áru-
sokkal, sátrakkal, valamint a 
Bakancsos Klub játékaival. A 

délelőtt folyamán a gyerek-
közönséget vártuk elsősorban, 
hiszen elkészült a tűzoltóság 
akadálypályája, a Bakancso-
sok játékai és népi körhintája, 
Cságola Marci cérnaképes 
műhelye és rengeteg játék, ami 
mind a gyerekek szórakozását 
szolgálta, nem beszélve a  
Zsebsün együttes koncertjéről. 
Délelőtti program volt még a 
Kinizsi pályán az ácsi műfüves 
labdarúgó pálya hivatalos 
átadása, amelyről külön cikk-
ben olvashatnak.  A focipályán 
egyébként délután is zajlott 
az élet, hiszen az Ácsi Öreg-
fiúk csapat mérkőzött meg a 
Csallóközaranyosi Öregfiúkkal. 
A kiélezett küzdelem végül 
szoros eredményt hozott, így 
4-4-es gólzáporos döntetlen-
nel ért véget a találkozó. 
A délutáni programokat a 
Magyarock Musical Band 
énekesei nyitották, akik ezút-
tal Makrai Pállal együtt léptek 
a színpadra. Aztán jöttek sor-
ban a programok, a Tornádó 
Akrobatikus Rock and Roll 

Táncsoport, az X-Faktorból 
megismert László testvérek, 
majd a helyi fellépők, Jaka-
tics Ferenc és Lakatos Dezső 
műsora.  Közben az Ács Ifi 
csapata kérdőív kitöltésére 
invitálta a lakosságot, amely 
később a város ifjúsági kon-
cepciójába épül be. 
Az esti fellépők sorát Kadlott 
Karcsi nyitotta, majd Koós 
János showja következett a 
tőle megszokott humoros 
előadásmódban. A közönség 
pedig folyamatosan gyüle-
kezett a kastélykertben. A 
Matyi és a Hegedűs kon-
certjére rengetegen voltak 
kíváncsiak és még csak utánuk 
következett a meglepetés 
Vastag Tomi személyében, aki 
egyenesen a Nemzeti Vágtáról 
érkezett hozzánk Ácsra. 
A szombati napot Tihanyi 
Dani zárta, aki utcabált tar-
tott az addigra megcsappant 
közönségnek. A viszonylag 
kis létszám ellenére jó han-
gulatban telt a mulatság. 

(folytatás a 4. oldalon)
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Ács Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 
2012. augusztus 30-án 
megtartott ülésén elfoga-
dott rendelet alapján 2012. 
évben Csányi Józsefné, Dr. 
Alföldi Kálmán, Dr. Szentir-
mai István részére Ács Váro-
sért Díjat adományozott. A 
díjak átadására a Városi Vi-
gasságok keretében  2012. 
szeptember 14-én megtar-
tott ünnepi testületi ülé-
sen került sor. A díjazottak 
méltatását az alábbiakban  
tesszük közzé. 

Csányi Józsefné (Juhász 
Éva) az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karán 
1971-ben szerzett magyar-
orosz szakos tanári oklevelet. 
Pályakezdőként egykori taná-
rai hívására tért vissza Ácsra az 
I. sz. Általános Iskolába, jelen-
legi nevén Gárdonyi Géza 
Általános Iskola Szakiskola, 
Óvoda és Bölcsőde ahol 2006 
decemberéig dolgozott. Pe-
dagógiai munkáját mindvé- 
gig az igényesség, a 
kiemelkedő szakmai fel-
készültség jellemezte. 
Fo-lyamatosan képezte 
magát, szívesen alkalma-
zott új pedagógiai módsze- 
reket. Magyartanárként 
sokat fáradozott tanítványai     
beszédkultúrájának,   kifeje-
zőkészségének fejlesztéséért. 
Fontosnak tartotta, hogy 
diákjaival megszerettesse az 
olvasást. Ennek érdekében 
egy nagyon jól működő isko-
lai könyvtárat alapozott meg. 
Felsőfokú könyvtárosi vég-
zettséget szerzett, számító-
gépes tanfolyamot végzett, 
pályázatokat írt, helyi tan-
tervet készített, hogy tanít-
ványainál egy korszerűen 
felszerelt könyvtárban 
alapozza meg az önálló is-
meretszerzés képességét. 
Éveken át szerkesztette a 
gye-rekekkel a „Nebuló” 
című diákújságot, „Gárd-
onyis krónika” címen pe-
dig iskolatörténeti könyvet 
írt. Barátságos és közvetlen 
modorának köszönhetően  
diákjaival és azok  szüleivel 

is  együttműködő, jó kapc-
solatot alakított ki. Hivatás-
szeretetének, kiváló szakmai 
munkájának elismerése, hogy 
két évtizeden át vett részt 
az iskola vezetésében igaz-
gatóhelyettesként, illetve igaz-
gatóként. Vezetőként mind-
végig arra törekedett, hogy 
az iskola gyerekközpontú, 
sokoldalú képességfejlesztést 
elősegítő intézmény legyen. 
Az oktató-nevelő munka 
korszerű tárgyi feltételeinek 
megteremtésén túl sokat tett 
azért, hogy a tantestület jól 
felkészült, innovatív tagokból 
álljon. Ennek köszönhetően 
az iskolából kikerülő gyere-
kek eredményesen tanultak 
tovább. 
2001-től a Balassi Bálint Gim-
názium Ácsi Tagintézményé-
nek esti tagozatán tanította 
a magyar nyelvet, irodalmat 
és érettségiztetett egészen 
az intézmény megszűnéséig. 
Iskolájához végig hű maradt, 
ahonnan 2006. december  
31-én nyugdíjba vonult. Szí-
vesen vesz részt honismeret-
tel kapcsolatos munkában. 
Több ilyen témájú könyv 
szerkesztésében, lektorá-
lásában működött közre. 
Igazi közösségi emberként 
nemcsak  az iskolában volt 
aktív, hanem a közéletben 
is. 1994-től a helyi képviselő-
testület tagja, napjainkig 
folyamatosan elnyerte az ácsi 
választópolgárok közössé-
gének bizalmát. A képviselő-
testület munkájában bi-
zottsági elnöki tisztséget is 
vállalt, először Oktatási és 
Kulturális Bizottság, majd a 
Pénzügyi Bizottság, később 
a Szociális és Népjóléti Bi-
zottság elnöke lett. 2002 és 
2006 között a Komárom-
Esztergom Megyei Közgyűlés 
tagjaként az Oktatási, Kulturá-
lis és Sportbizottság elnökhe-
lyettesi teendőit látta el. 2006-
tól kezdődően egy cikluson 
át társadalmi megbízatású al-
polgármesterként elsősorban 
az oktatási intézmények, a 
művelődési ház és könyvtár, 
valamint a civil szervezetek 
munkáját segítette.  
Ács Nagyközség 2007. 
évi várossá válásában 
kiemelkedő munkát vállalt, 
mind a pályázat összeállí-

tásában, mind az ünnepi ce-
remónia megszervezésében 
és lebonyolításában. 2009. 
évben Arany Katedra kitün-
tetésben részesült, tekintet-
tel több évtizedes színvona-
las pedagógusi munkájára 
és az oktatást, a kultúrát 
sokoldalúan támogató tevé-
kenységére. A kitüntetést Dr. 
Hiller István, Oktatási és Kul-
turális Miniszter adományoz-
ta. 2010. évben ki kell 
emelnünk a bölcsőde létre-
hozásában tett erőfeszítéseit. 
Bár önkormányzatunknak a 
lakosságszám alapján nem 
kötelező feladata a bölcsődei 
ellátás, de a helyi lakossá-
gi igények kiszolgálására 
városunknak lépnie kellett.  
Ács város önkormányzata  
sikeresen pályázott az új 
bölcsőde létrehozására, amely-
nek kialakításában döntő 
szerepe volt, az akkor alpol-
gármesteri tisztséget betöltő 
Csányi Józsefnének.  
Figyelme arra is kiter-
jedt, hogy az ácsi játszó-
tér építési prog-ram aktív 
szereplőjeként a gyermekek 
és a fiatalok részére korszerű, 
biztonságos játszóterek épül-
jenek. Az önkormányzat és 
az Ács Fejlődéséért Alapít-
vány összefogásával ebben a 
választási ciklusban városunk 
területén már két játszótér 
került átadásra, először a  
Rektor telepen, majd a Zichy 
parkban.  2013. évben ter-
veink szerint megvalósul 
közös összefogással az Etelka-
telepi játszótér is. 
A város településképének 
javítása érdekében és ter-
mészetet szerető lakosként 
felkarolta az önkormányzat 
fásítási programját is, mind 
a fák kiválasztásában, mind 
a telepítés végrehajtásában  
szervezési feladatokat látott el. 
Településünk civil szerveze-
teivel is aktívan együtt- 
működik. A Kossuth Lajos 
Asztaltársaság tagja, 
képviseletében aktívan 
közreműködik a Bakonyalja-
Kisalföld Kapuja Vidékfejlesz-
tési Egyesület munkájában. 
Az Ács Fejlődéséért Alapít-
vány kuratóriumának elnöki 
tisztségét 2008-től tölti be 
napjainkig. 
Több évtizedes sikeres élet-

pályáját, családja támoga-
tásával, jó egészségben, len-
dületesen, nagy lelkesedéssel 
éli meg. Szülei, férje, fia és 
lánya ösztönözte, segítette és 
biztatta a nehézségek leküz-
désében. 
Csányi Józsefné mint közös-
ségi ember meghatározó  
szerepet tölt be a telepü-
lés életében. Közéleti és 
pedagógusi munkássága, 
elért eredményei méltán 
alapozzák meg az Ács Váro-
sért Díjat, amely kitüntetésre 
a képviselő-testület 2012. év-
ben érdemesnek ítélte. 
Tevékenységéhez a további-
akban is sok sikert, jó egész-
séget és kitartást kívánunk.  
Köszönjük munkáját.

Dr. Alföldi Kálmán Ácson 
született 1938. április 8-án. 
Elődei mindkét ágon évszáza-
dok óta a község (település) 
lakói voltak.
Az Ácsi Általános Iskola elvég-
zése után komáromi gim-
nazistaként három-négy tan-
tárgyat kedvelt különösen, 
köztük azokat, melyek hiva-
tása alaptudományai lettek.
Itt kapta meg azt a humán 
érdeklődést, amely egész 
életében szellemi felfrissülést 
adott munkájához.
Azt, hogy szülőhelye nem föld-
rajzi pont csupán, hanem tes-
tileg tápláló talaj, elsősorban 
Körmendi Lajos ácsi reformá-
tus lelkésztől, Zsebők János-
tól és Bíró László gimnáziumi 
tanárától tanulta meg.
Rokoni körben is volt mit 
megismerni, hiszen szellemi 
foglalkozásúak (pedagógusok) 
többen is voltak közöttük. Min-
dig azon igyekezett, hogy a  jó 
és a követhető ragadjon rá.
A Budapesti Orvostudományi 
Egyetemet dicsérettel vé-
gezte el, s hivatását kezdettől 
Győrben gyakorolta, ott 
alapított családot, de érzései 
szerint ácsi maradt. 
Tanulmányai mellett a József 
Attila Szabadegyetemen tör-
ténelem és művészettörténeti 
szakra járt. A gyógyító 
munkáért kapott megyei és 
országos kitüntetést is.

(folytatás a köv. oldalon)

Ács Városért Díjat adományoztak

Csányi Józsefné

Dr. Alföldi Kálmán
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(folytatás az előző oldalról)

A napi „kötelező” munka mel-
lett több mint 20 éve dolgozik 
azon, hogy a város egészség-
ügyi ellátása jobb legyen, 
szerepelt a helyi rádióban, 
TV-ben, vagy éppen a Területi 
Orvosi Kamarában.
Ezzel párhuzamosan művelő-
déstörténeti és történelmi 
érdeklődését sem adta fel, 
mellyel már a középiskolai 
versenyeken is sikereket ért 
el. Munkatársa volt a Győri 
Életrajzi lexikonnak. A napi 
munka mellett a helytörténet 
valamiféle szellemi lubicko-
lást jelent számára. 
A helytörténeti kutatás év-
tizedekig saját örömére szol-
gált. Az Ácsi Hírek megjelené-
sével vált lehetővé, hogy 
másokkal is megossza, amit már 
megismert, vagy amit folya- 
matosan kutat. Írásaiban   
rendszerint   ácsi témákkal  
foglalkozik. Magánkönyv-
tári gyűjteménye lakásának 
jelentős részét elfog- 
lalja. Több százra tehető  tár-
gyi gyűjteménye is, melynek 
több  darabját szülőfaluja 
gyülekezetének adományozta. 
Hatalmas anyaga és szak-
tudása a környék helytörté-
neti kutatásában megkerül-
hetetlenné tette személyét. 
Több gyűjteményt, múzeumot  
segített ki anyagával egy-egy 
kiállítás során. Lelkesedésé-
nek és közreműködésének 
is köszönhető az 1996-ban a 
millecentenáriumra a temp-
lomdombi iskolát teljesen 
megtöltő helytörténeti kiállítás 
létrehozása is. 
Írásai megjelentek az Ácsi 
Hírekben valamint a Hálaadó 

Harangszóban is. Ezekből és 
új cikkeiből 2008-ban könyv 
jelent meg „Adatok az ácsi re-
formátus egyház és a település 
történetéből” címmel. Jelen-
leg is dolgozik a település 
iparos múltját és egyháztörté-
netét felölelő hatalmas anyag  
összeállításán és megjelente-
tésén. 2003 májusától az ácsi  
gyülekezet tiszteletbeli pres-
bitere.
Két gyermek édesapja. 
Fia a Keszthelyi Egyetem 
tanszékvezetője, lánya Tatán 
él, pedagógus. 7 unokája 
van, a nagyobbak egyetemre, 
főiskolára a kicsik általános 
iskolába járnak.

Dr. Szentirmai István 1950. 
december 15-én született 
Komáromban. Állatorvostu-
dományi Egyetemen szerzett 
diplomát 1974-ben, majd 
szaporodásbiológiai szakállat-
orvosi diplomáját 1986-ban 
szerzte meg. Az egyetem el-
végzése után 2 évet a Környei 
Állami Gazdaságban dolgo-
zott. 1976 szeptemberétől 
Ácson, az Ácsi Egyetértés 

Termelőszövetkezetben,   
majd a Fiorács Kft-nél dolgo-
zott.  2007  januárjában nevez-
ték ki kerületi főállatorvossá,  
jelenleg is ott dolgozik.
Ácsra kerülésekor az Ácsi Re-
formátus Egyház életébe ak-
tívan beilleszkedett, hosszú 
évek óta presbitere, jelenleg 
(2012 jan.1-től) főgondnoka 
a gyülekezetnek. 1988-
89-ben a Tatai Református 
Egyházmegye világi tanács-
bírája. A rendszerváltás utáni 
újjászerveződés során a Tatai 
Református Egyházmegye 
gondnoka lett, mely tiszt-
séget két cikluson át, 1989-
2002 között viselte. 2002 óta 
a Dunántúli Református Egy-
házkerület világi tanácsosa. 
Rendszerváltáskor az Ácsi 
Önkormányzat képviselő tes-
tületén belül Kulturális és Sport-
bizottság elnöke volt. Tagja 
volt a Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzatnak, a  
Környezetvédelmi Bizottság el-
nöki tisztségét látta el. Jelenleg 
az Ács Fejlődéért Alapítvány  
kuratóriumának tagja.
Soha nem hátrál meg a fela-
datoktól. Minden társadalmi 
megmozdulásban, ha ideje 

engedi tevékenyen és ön-
zetlenül részt vesz, nagy 
szeretettel fogja össze a 
városunkban lévő lószerető 
embereket.
A lovassport területén sok-
féle tisztsége volt országos és 
területi szinten is, jelenleg a 
Régió Fogathajtó szakágának 
az elnöke. Fontos szerepe 
volt és van a lovassport 
népszerűsítésében, az Ácson 
korábban rendezett és  most 
újra induló fogathajtó baj-
nokságok szervezésében, le-
bonyolításában. Nagyon sok 
versenyen bírói szerepet tölt 
be. Mindemellett az állatok és 
a föld szeretete kíséri életét, 
gazdálkodik földeken, szőlő-
ben, lovakkal, birkákkal, szar-
vasmarhákkal és lovas fedez- 
tetőállomást működtet.
Ha bárki a segítséget kér 
mindig rendelkezésre áll, 
és tőle telhető legnagyobb 
szakértelemmel és szorga-
lommal önzetlenül segít.
Három fiúgyermek édes-
apja, akik már felnőttek. Az 
Ő életüket is a természet  
szeretete jellemzi.
Legidősebb fia, István a  
biológiai tudományok dok-
tora, az Őrségi Nemzeti 
Parknál osztályvezető, Péter 
fia mezőgazdasági techni-
kus és belovagló, az ő életét  
a lovak idomítása és a ver- 
senyzés teszi ki, Csaba fia pe-
dig folytatta a családi hagyo-
mányt és állatorvos lett és itt 
Ácson tevékenykedik.
Nagy örömére  két lány és 
két fiú unokája van, akiket  
mindenek felett szeret.

Gratulálunk 
a díjazottaknak!

Dr. Szentirmai István

Több éves hagyomány 
folytatódott az V. Ácsi Váro-
si Vigasságok programso-
rozatában. A programokat 
egy kiállítással indítják 
a szervezők, méghozzá 
mindig egy helyi alkotót 
kérnek fel arra, hogy mu-
tassa be műveit.
Az idei évben Bazsóné Nagy 
Marianna tanárnő „Színek, 
foltok, vonalak” című kiállí-
tására került sor. Az alkotó 
és a  szervezők nagy örö-
mére rengetegen látogattak 

el a kiállítás megnyitójára, 
melyen Németh Gyula, a 
Bartók Béla Művelődési Ház  
igazgatója méltatta a tanárnő 
munkáját, kiemelve, hogy 
Bazsóné Nagy Marianna és 
az intézmény kapcsolata már 
több éves, hiszen a nyári Bors 
Judit alkotótábor vezetését is 
a tanárnő vállalta.
A kiállítás megnyitón bará-
tok, családtagok, munkatár-
sak jelentek meg szép szám-
ban, és ami az alkotót igazán 
megindította, hogy nagyon 

sok tanítvány is tiszteletét 
tette a megnyitón. A hagyo-
mány természetesen tovább 
folytatódik, a jövő évben is 
egy helyi alkotó műveivel ta-
lálkozhatnak az érdeklődők.

A „Színek, foltok, vonalak” 
című kiállítást október 
végéig tekinthetik meg  
a Sméja Galériában ( Bartók 
Béla Művelődési Ház, Zichy 
park 1.)

Bazsóné Nagy Marianna a Sméja Galériában

Fotó: Ny. J.

Fotó: Nyéki J.

A díjazottak
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Kerékpártúra Aranyosra

A Bartók Béla Művelődési Ház, 
karöltve a Természetjáró Bakancsos 
Klubbal, kerékpártúrát szervezett 
a városnap keretén belül test- 
vértelepülésünkre, Csallóköz-
aranyosra.

A túra célja, hogy közelebb hozza 
egymáshoz a két település lakóit, 
hiszen személyesen ismerkedhetnek 
meg az ácsiak   Csallóközaranyossal.
Nagy örömünkre a felhívásra sokan 
érkeztek, így népes csapat indult neki 

a 30 kilométeres útnak. 
Az élen Szőnyi Ferenc 
ácsi születésű ultra-
triatlon világbajnok 
haladt, akit családja is 
elkísért.
Közben Észak-
Komáromban almásfüzitői kerék-
páros is csatlakozott hozzánk, így 35 
fővel érkeztünk meg, ahol a szoká-
sos nagyszerű fogadtatásban része- 
sültünk.
Varjú Éva polgármester asszony is 
kerékpárra pattant és egy rövid ide-
genvezetéssel körbevitt bennünket a 
településen.A nagyon finom közösen 
elfogyasztott ebéd után a Duna partra 

vezetett az utunk és a másik oldalról is 
megnézhettük Ácsot.
Az aranyosi túra a helyi sportcsarnok-
ban zárult, ahol frisstő várta a kerék-
párosokat. A polgármester asszony és 
az ácsi küldöttség is egyetértett abban, 
hogy ezt a hagyományt folytatni kell. 
Jövőre mi várjuk az aranyosiakat itt 
nálunk.
Fáradtan, de élményekben gazdagon 
tértünk haza.                          Németh Gy.

(folytatás az 1. oldalról)
Vasárnap folytatódtak a  
programok. A délelőtti 
kerékpáros túráról szintén 
külön olvashatnak. A dél-
után különösen szép időt 
hozott, így nagyszámú mo-
toros gyülekezett a kastély 
előtti parkolóban. A motoros 
felvonulást Csuka László 
képviselő indította el, aki 
szervezőként köszöntötte is 
az összegyűlt csapatot és is-
mertette a vonulás rendjét. 
A motorosok a rendőrautó 
felvezetésével járták be a 
település utcáit. A felvonu-
lás végül a kastélyparkba 
érkezett, ahol díjátadással 
zárult a hivatalos program-
rész. A zsűri döntése alapján 
díjat kapott a legfiatalabb 
fiú motoros, a minössze 23 
hónapos Kababik Botond, 
a legfiatalabb lány motoros 
pedig Szűcs Patrícia lett. A 
veterán motorokat külön 

értékelték, így ebben a 
kategóriában egy 1953-as 
Csepel érdemelte ki a dí-
jat, tulajdonosa Rácz Imre.  
Ezen kívül természetesen a 
legszebb motort díjazták, 
ami idén Szász Zoltán Su-
zuki Intrudere lett. 
A motoros nap hátralevő 
programjai között három 
kiváló zenekar koncertje  
szerepelt, így fellépett a  
Crazy Daisy Jug Band, a 
Dirty Dogs, valamint a Black 
Jack zenekar is. 
Összességében elmond-
hatjuk, hogy egy igazán 
tartalmas hétvégét sikerült 
szervezni és reméljük, hogy 
mindenki megtalálta a 
számára megfelelő progra-
mot. A szervezők szeretné-
nek köszönetet mondani a 
rendezvény támogatóinak 
és önkéntes segítőinek. 

Balogh A.

5. születésnapját ünnepeltük városunknak

TÁMOGATÓK
Ács Város Önkormányzata, Hartmann Hungary Kft., 
Fiorács Kft., Agrórum Kft., Természetjáró Bakancsos Klub, 
Napsugár Étterem és Pizzéria, Ács Fejlődéséért Alapítvány, 
Forduló Kft., rendőrség, polgárőrség, ácsi tűzoltóság, Már-
ta Virágüzlet, Benke József, Ódor Vince, Berta Bt., Kacsándi 
Elektro Kft.
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:  
a vidéki területekbe beruházó Európa

Fotó: Nyéki J.

Fotó: B. Evelin

Fotó: B. Evelin

Fotó: Nyéki J.

Fotó: Tóth J.
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Immár  harmadik alkalom-
mal csatlakozott Ács azon 
hazai és európai városok-
hoz, akik megrendezik az 
Európai Mobilitási Hetet és 
Autómentes Napot.

Az európai autómentes nap 
egy 1998 óta minden év 
szeptember 22-én megren-
dezésre kerülő rendezvény, 
melynek célja felhívni a város-
lakók és a városvezetés fi-
gyelmét az egészségesebb és 
környezetkímélő közlekedésre. 
Szeptember 22-én délután 2 
órától a város központjának 
számító Posta közt sétáló- 
utcává varázsoltuk és színes 
programokkal töltöttük meg. 

Zumba, Taktikai Közelharc és 
a komáromi FBI kerékpárosai-
nak bemutatója mellett a ren-
dezvény ideje alatt folyamato-
san tesztelhették a gyerekek 
kerékpáros ügyességüket. Az 
úton kihelyezett szobabicón 
pedig egy közös erőt igénylő 
túrára indultunk. A „belete-
kert” 61,4 km-rel Esztergom 
határárába jutva megcsodál-
hattuk a Bazilika kupoláját, 
persze csak képzeletben.
A tavalyi évben felújított 
Bagolyvár épületében a ren-
dezvény keretében megren-
dezett rajzverseny munkái 
kerültek kiállításra, valamint az 
Öko-Fakanál versenyre jelent-
kezett ügyes kezű konyhatün-

dérek egészséges ételeit kós-
tolhatták meg az érdeklődők 
a készlet erejéig.
A Posta közi rendezvény zárá-
saként 3. alkalommal vette 
birtokba 206 fő kerékpáros 
a város útjainak egyik felét 
rendőri és polgárőri felveze-
téssel. Az 12 km-es kerékpáros 
felvonulást egy fergeteges 
zsíroskenyér partyval zártuk. 
A rendezvény hatására re-
ményeink szerint egyre több 
gyermek és felnőtt választ-
ja majd a környezetkímélő 
kerékpározást a jövőben.

R. Fruzsina

Köszönet a támogatóknak
 
Vakom Zrt., Németh 
Cukrászda, Bálint Cukrász-
da, Zsapka Zsolt „Zöld-
séges”, Bábolna Pékség, 
Koko Autós Bolt, WAN 
XING LONG Kft., Új BI Jia 
Yuan Kft., Profi Színek Kft., 
Marcinkó Tímea, Veszprémi 
gyula, Agrorum Kft., Molnár 
Lajosné, Janibex Kft., Mon-
tázs Bt., Pénzásási Nyugdí-
jas Klub, Markoticsné Ani-
kó, Kissné Éva, Polgárőrség, 
Rendőrség, Természetjáró 
Bakancsos Klub

Több mint kétszáz kerékpáros vett részt a felvonuláson
Fotó: B. Evelin Fotó: Balogh A.

Fotó: B. Evelin

Az Öko-Fakanál közönségdíjasa a Bakancsos Klub lett A fődíj boldog tulajdonosa: Karvaj Anita
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Kossuth halálának 
210. évfordulójára emlékeztek
Kossuth szobránál, a Kossuth Lajos Asztaltársaság 
megjelent tagjai és az érdeklődők részére Nagy Irén, az 
Asztaltársaság elnöke tartott egy rövid ünnepi beszédet.

„Kossuth születésének 100. évfordulóján Halmos János pol-
gármester egy sorba állítván Széchenyit, Deákot, Batthyá- 
nyit és Kossuthot frázisszerűen csak azt emelhette ki: “a 
maga nemében mindegyik a legnagyobb, de ha szabad 
összehasonlítással élnünk, a legnagyobbak közt is kiváló, 
Kossuth Lajos. Boldog az a nemzet, melynek a gondviselés 
rövid idő alatt négy ily jelest ajándékoz.” Minden település 
megteremtette a maga Kossuth emlékhelyét, legyen az 
utca, tér, szobor, emlékmű, iskola vagy kulturális centrum.
1990-ben elkezdődött egy helytelen folyamat, mely a  
Kossuth kultuszt akarta visszaszorítani, helyette azonban 
a nemzeti közakarat létrehozta a Kossuth Szövetséget, 
mely Kossuth alakját, Kossuthot a politikust, az embert, a  
családapát kívánja a ma emberéhez közel hozni.”
Az ácsi Kossuth Lajos Asztaltársaságnak is ez a célja és  
hitvallása.

Nagy Irén

„ Mi folyik itt? ”
Sok emberben megfogalma-
zódhat ez a kérdés, amikor 
a különféle rendezvénye-
ken egy csapat fiatalt lát  
„Ács Ifi” feliratú pólóban.

Kis létszámunk ellenére nagy 
megmozdulásra vagyunk ké-
pesek. Képzelőerőnk hatal-
mas így mindig jobbnál jobb 
dolgok jutnak eszünkben. 
Ilyen volt a nyárson sütögetés 
a parkban, ahol egy nagy csa-
láddá kovácsolódott össze a 
csapat. Majd jött a medence-
búcsúztató. Bemutattuk a 
strandunk régi mivoltját és 
egy jót buliztunk Ács többi  
lakosával.
Rengeteg ötlet és program 
van még a tarsolyunkban, de 
az Ács Ifi nem csak a bulizásról 
szól. Felelősséggel és komoly 
munkával jár. Arra késztet 

minket, hogy éretten gon-
dolkozzunk és el tudjuk kép-
zelni a jövőnket, ugyanis ez a 
csoport azért jött létre, hogy 
beleszólhassunk városunk 
fejlődésébe. Találkozóinkon 
megbeszéljük mi hiányzik és 
mire van szükség, hogy Ács 
a jövőben élhetőbb legyen 
nemcsak a fiatalok, hanem 
idősek, családosok  számára 
egyaránt. Az Ács Ifiben 13-29 
éves fiatalok vehetnek részt, 
ugyanis a város jövőjének ki-
alakítása 15-20 éves program, 
ezért márt most át kell látnunk 
felnőtt szemmel az előttünk 
álló éveket.
A jó ötletekre mindig szük-
ség van, ezért reméljük, hogy 
egyre több fiatal kap ked-
vet és csapatunk létszáma 
a közlejövőben gyarapodni 
fog. Itt találtok bennünket: 
facebook.com/acsifi

B. Evelin

A Bartók Béla Művelődési 
Ház és a Kinizsi SC  Lovas 
Szakosztályának szervezé-
sében valósult meg idén is 
a szüreti felvonulás. 

A kastélyparkban gyülekez-
tek a lovasok szombat dél-
után, hogy a hagyomány 
szerint végigvonuljanak a 
település utcáin és - ahogy 
a kisbíró is mondja - megáll-
janak, ahol kínálják őket. Bi-
zony sokan voltak kíváncsiak 
a vonuló, éneklő tömegre, és 
sok helyen kínálták is a fel-
vonulókat a ház borával, egy 
kis pogácsával, rétessel vagy 
éppen friss musttal. Habár 
kezdetben még aggódtunk 
a szemerkélő eső miatt, a 

felhők csakhamar elvonultak, 
így kellemes időben róhat-
tuk a kilométereket a város 
utcáin. Ahol megálltunk, az 
iskolás gyerekek vidám tánc-
cal köszöntötték a közönsé-
get, míg a felnőttek az ácsi 
szőlő levét kóstolgatták. 
A szervezők köszönik min-
den résztevevő lovasnak és 
segítőnek a közreműködését, 
hiszen nélkülük nem való-
sulhatna meg egy ilyen szín-
vonalas rendezvény. Ezen 
kívül köszönet a polgárőrség 
tagjainak is a menet biztosí-
tásáért. Végezetül a sok szó-
cséplés helyett álljon itt a kis-
bíró mondandója: 
A szüretnek immár vége vala,
Kegyes volt hozzánk az égnek Ura
Szép időnk volt egész nyáron,

Nem volt jégkár a határon
Hjajjjjj a gazda de jól tette
Hogy a szőlő levét a napon feledte
Megforrott és színe szép lett,
A gazdának ez nagyon tetszett
Ízlelgette, kóstolgatta, 
s berúgott nagyon,
Majd nézte a két szép lemenő Napot
Ilyen csudát még nem látott,
Így hát részegen hazatámolygott
Messziről már látta őt a neje,
Sodrófáját már fogta is a keze
Aztán az Urát úgy végig vágta vele,
Hogy annak másnap megfájdult a feje
A tanulságot mindenki vonja le maga,
De ne maradjon üres senki pohara
Hosszan vonulni idén is fogunk,

De előtte tekintsék meg műsorunk
A táncot most mindenki járja,
Táncotoknak a világon nincsen párja
A tánc után beállunk rendbe,
Vonulunk szépen, de nem csendben
Szálljon az ének, hogy mindenki hallja
Jöjjön velünk az ácsiak apraja s nagyja
Ahol kínálnak, ott majd megállunk,
S jó hangulatot csinálunk
Eszünk, iszunk, no meg jót mulatunk,
Csak utána árokba ne boruljunk.
A kastélykert a végállomás
Jól esik majd egy kis áldomás
A mondandóm az itt ért véget
Kívánok mindenkinek jókat, s szépet

Balogh A.

Fotó: Csiri
Fotó: Sz. Béla A.

Szüreti felvonulás 

Fotó: Nyéki J.
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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

PROGRAMAJÁNLÓ

Október 20.  16.00
“Őszi Hangzások”

Kórustalálkozó
 Református templom

•••
Október 23. 10.00

Megemlékezés
Emlékpark

•••
Október 24-26.

Gárdonyi hét
 Gárdonyi G. Ált. Isk.

•••
Október 27.

Találkozás  
hungarikumokkal

Bartók Béla 
Művelődési Ház

M E G H Í V Ó
Az ácsi 

Bartók Béla 
Művelődési Ház

tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját

az “Őszi Hangzások” 
elnevezésű

kórustalálkozóra, 
amelyet az ácsi

református templomban
rendezünk 16 órai

kezdettel,

2012. október 20-án

A MEMFO Rehabilitációs Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 24.833.597 forint uni-
ós támogatást nyert a TÁMOP-1.1.1-11/1  
„Megváltozott munkaképességű emberek 
munkahelyeinek adaptációja a Konver-
gencia régiókban” című pályázati kiírá-
son, az Új Széchenyi Terv keretében. A 
nettó 34 millió forintos összköltségvetést  
meghaladó beruházásból nemcsak egy új 
telephelyet hoztak létre, hanem új munka-
helyeket is teremtenek.

A MEMFO Kft. 2001-ben alakult, a kezdetektől 
fogva a rehabilitációs foglakoztatás volt a fő fela-
dat, melynek keretében kezdetben a klasszikus 
szociális foglalkoztatási munkákat, mostanra az 
autókábel-összeszerelés váltotta fel. Közel nyolc 
éve kiváló minőségben, alvállalkozói beszállítói 
az autóiparnak. Az autókereskedelem hullám-
völgyeit nyomdaipari és édesipari csomagolás-
sal küszöbölik ki, ezen területen is 7-10-éves ál-
landó megrendelőkkel dolgoznak együtt. 
A MEMFO Kft-nek „Rehabilitációs célú munka-
helyek kialakítása Ács településen” című pá-
lyázatával uniós forrásból nyílt lehetősége 
egy, az Ács Város Önkormányzat tulaj-

donában lévő, használaton kívüli, volt iskola 
épületét átalakítani. Ennek köszönhetően egy 
kisebb, régi telephelyet tudtak felváltani az 
új és nagyobb telephelyre, mellyel lehetővé 
válhat 2013-évben újabb munkákat vállalni 
megrendelőiktől.
Az épület közel 600 négyzetméter területén a 
belső átalakítás során három nagyobb és egy 
kisebb gyártó üzemegység, illetve a foglalkoz-
tatáshoz nélkülözhetetlen, minden elvárásnak 
megfelelő szociális helyiségek, központi irodák 
és oktató terem is kialakításra kerülhetett. 
Az telephely akadálymentesítése és a terme-
lés által megkívánt modern árufogadó rámpa 
kiépítése is megtörtént. A beruházás kereté-
ben önerőből került kiépítésre az ingatlan víz-
vezeték- és fűtésrendszere.  
A beruházással a telephely létszámát 5 
fővel bővítette a MEMFO Kft. A cégről és 
a fejlesztésekről bővebb információt a  
www.memfo.hu oldalon olvashatnak.

Kapcsolat: 
MEMFO Kft, 2941, Ács, Gyár u. 12.
Telefon/fax: 0036 34 595 052
Email: info@memfo.hu                                   (pr)

Uniós támogatásból új rehabilitációs foglalkoztató 
telephely jött létre Ácson

É R T E S Í T É S !
Ezúton értesítjük a Tisztelt Jegespusztán 
élő lakókat, hogy az orvosi rendelés a jeges-
pusztai rendelőben az épület életveszély-
essé válása miatt 2012. október 1-jétől 
megszűnt.
Az orvosi ellátást szabad orvosválasztás 
alapján Ácson vagy Banán látják el, aki nem 
választ maga orvost annak az I. számú körze-
ti orvos Dr. Zilahy Bertalan látja el a további-
akban Ácson a Fő u. 3. sz. alatt.

Rendelési idő:

HÉTFŐ:  8 – 12 -ig
KEDD:  8 – 11 -ig    és   15 – 16 -ig
SZERDA:  8 – 12 -ig
CSÜTÖRTÖK: 8 – 12 -ig
PÉNTEK:  8 – 12 -ig

Ács, 2012. október 1.

Lakatos Béla sk.
  polgármester

Hirdessen Ön is az Ácsi Hírekben! Érd.: acsihirek@gmail.com, 20/255-8010

M E G H Í V Ó
ÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT 

ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
2012. OKTÓBER 23-ÁN, 10 ÓRAKOR 

AZ ÁCSI EMLÉKPARKBAN
AZ 1956-OS FORRADALOM 

ÉS SZABADSÁGHARC
TISZTELETÉRE RENDEZETT

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE
AZ ÜNNEPI MŰSORT  A GÁRDONYI GÉZA

ÁLT.  ISKOLA, DIÁKJAI ADJÁK
•••

 ÜNNEPI BESZÉDET MOND:
HÉREGINÉ NAGY MÁRTA

INTÉZMÉNYVEZETŐ

TALÁLKOZÁS 
HUNGARIKUMOKKAL
OKTÓBER 27. • 16.00
Bartók Béla Műv. Ház.

Vendégek: 
Nagy László - sajtok
Deé családi pincészet - 
borok
Ízeskert - lekvárok, szörpök

•••
Információ: 
www.bakancsosklub.hu
www.acskonyvtar.hu
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Az öt évvel ezelőtt városi 
rangot kapott Ács műfüves 
labdarúgópályával gazda-
godott. A városnap kereté-
ben megtartott avatási ün-
nepségen ott volt Mészöly 
Kálmán volt szövetségi 
kapitány is.

Lakatos Béla polgármester 
köszöntőjében dióhéjban is-
mertette a Kinizsi történetét. 
Kiemelte: 1927-ben alakult 
meg  a labdarúgó-szakosztály, 
csapatuk a jórészt a megyei 
bajnokságban szerepelt, de 
néhány évet eltöltött az NB 
III-ban is. Több játékost adtak 
már NB-s együtteseknek. A 
műfüves pálya avatása fon-
tos pillanat életükben, hiszen 
sok gyermek rúgja náluk 
a labdát. A Kinizsi vezetői, 
edzői az elmúlt években be-
bizonyítottak, hogy meg tud-
ják szólítani a kisebbeket és 
a nagyobbakat is, sikeresek 
a nyári focitáboraik, utánpót-
lás együtteseik egyre jobban  
szerepelnek a bajnok- 
ságokban.

A város vezetője hozzátette: 
a Kinizsi meccsein mindig 
ott van, bevallja a hevesebb 
vérmérsékletű szurkolók közé 
tartozik. Gyermekkorában 
testnevelés tagozatos iskolá-
ba járt, de ma már “csak” úszik, 
ám a foci örök szenvedélye.
Popovics György, a megyei 
közgyűlés elnöke is meg-
osztotta személyes élményeit 
a résztvevőkkel. Elmondta: 
Bábolnán él, ezért a helyi csa-
patnak szurkol, ám ha a Ki-
nizsi nem velük focizik, akkor  
mindig szorít a szomszéd-
vár együtteséért is. A megyei 
közgyűlés elnöke – aki a 
megyei szövetség elnök-
ségi tagja is – kiemelte: az 
elmúlt időszakban “valami 
megmozdult” megyénk lab-
darúgásában, a társasági 
adó adta lehetőségnek is 
köszönhetően sok pénz áram-
lik az amatőr fociba, és ez 
hosszú távra meghatározhatja 
a sportág jövőjét. A kormány 
elkötelezett a foci iránt, min-
denki jól tudja, a magyar foci-
nak alulról kell építkeznie.

Khéner László azt hangsú-
lyozta: az MLSZ felismerte, 
hogy csak akkor lehet nem-
zetközi szinten jegyzett a lab-
darúgásunk, ha több pénzt és 
energiát szentelünk az után-
pótlásra, emellett fejlesztjük 
a létesítményeket is. Az MLSZ 
megyei igazgatója reményét 
fejezte ki, hogy Ácsról is kap 
majd tehetséges játékosokat 
a magyar labdarúgás.
A 20x40 méteres, villanyvi-
lágítással rendelkező műfüves 
pálya az Ácsi Kinizsi SC sport-
telepén épült, több mint 30 
millió forintba került. A költ-
ségek 30 százalékát az ön-
kormányzat vállalta, a fenn-

maradó részt pedig a Magyar 
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 
pályázatán nyerték a Duna-
partiak.
A pályát Mészöly Kálmán 61-
szeres válogatott labdarúgó, 
egykori szövetségi kapitány, 
Popovics György, a megyei 
közgyűlés elnöke, Lakatos 
Béla, Ács polgármestere és 
Pozsgay Éva, az MLSZ kom-
munikációs és marketingre-
ferense avatta fel. Az ifjú he-
lyi labdarúgók közül Fürjes 
Bencének, Kustán Kevinnek 
és Ötvös Tamásnak jutott az a 
megtiszteltetés, hogy segéd-
kezhetett szalagátvágásnál.

Forrás: kemlsz.hu

Átadták a műfüves focipályát
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és Közszolgáltató Kft. 
Szerkesztőség: Bartók Béla 

Művelődési Ház és Könyvtár
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A beérkezett képeket és kéziratokat szerkesztett 
formában közöljük! Kéziratot nem őrzünk meg  

és nem küldünk vissza!   
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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

Programok,  
információk: 

facebook.com/acsmuvhaz
www.acskonyvtar.hu


