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Maratoni ülést tartottak a képviselők
Első, idei rendes ülését ja-
nuár 31-én tartotta a kép-
viselő-testület a városháza 
nagytermében. A képvise-
lők nyílt ülésen 21, míg zárt 
ülésen további egy napiren-
di pontot tárgyaltak meg. 

Dr. Szentirmai István pol-
gármester először a két ülés 
közötti időszakban történt 
fontosabb eseményekről tájé-
koztatta a jelenlévőket. Szólt 
arról, hogy  a képviselő-tes-
tület rendkívüli ülést tartott 
2019. január 9-én. A testület 
az Ács Városgazda Nonprofit 
Kft. felügyelőbizottságáról 
szóló korábbi döntését visz-
szavonta és új határozatot 
hozott. A bizottsági tagok 
személye nem változott. 
Ezen az ülésen a képviselők 
jóváhagyták a Bethlen Gábor 
Alapkezelőhöz benyújtott, 
testvértelepülések program-
jainak támogatásáról szóló 
pályázatot, valamint a közbe-
szerzési szabályzat módosítá-
sát, amelyet a város honlap-
ján közzé is tettek. Emellett 
dr. Szentirmai István polgár-
mesteri költségtérítéséből 
havi negyvenezer forintról le-
mondott az Ács Fejlődéséért 
Alapítvány javára. 
A januári havazás során a 
megbízási szerződések értel-
mében először a főbb útvona-
lakról, majd a mellékutcákról 

takarították el a havat a vál-
lalkozók. Ezzel egyidőben az 
Ács Városgazda Nonprofit Kft. 
a járdák takarítását is meg-
kezdte. Az útvonalak lesózása 
is megtörtént, de a hideg idő 
és a további havazás miatt, 
sajnos a várt hatás elmaradt. 
Emellett az önkormányzat 
találkozót kezdeményezett a 
Komáromi Rendőrkapitány-
sággal a hatékonyabb együtt-
működés érdekében.
A következő napirendi pont-
ban a képviselők módosítot-
ták az Ácsi Gárdonyi Géza 
Általános Iskola felvételi 
körzethatárait. Ennek értel-
mében az Ifjúság úti telep-
hely felvételi körzetéhez az 
alábbi közterületeket csatol-
ják: Alsószőlő, Dunai rako-
dó, Felsőszőlők, Homoksző-
lő, Hosszúhegy, Kerülőház, 
Likócsszőlők, Országút, Sző-
lőhegy és Újmajor. 
A folytatásban a testület elfo-
gadta a 2018. évi költségvetési 
rendelet előirányzat módosí-
tását, valamint a polgármes-

teri hivatal és az Ácsi Bóbita 
Óvoda Szervezeti és Működé-
si Szabályzat javítását is. 
A képviselők elfogadták a Ko-
márom és Környéke Önkor-
mányzati Társulás 2018. évi 
beszámolóját, valamint meg-
szavazták a társulási megálla-
podás módosítását is.
A napirendi pontok kö-
zött szerepelt még az Ács 
Városgazda Nonprofit Kft. 
beszámolójának megtár-
gyalása. A szöveges beszá-
molót a nemrég kinevezett 
felügyelőbizottság is elfo-
gadásra javasolta, a testület 
azonban hosszú percekig 
tárgyalta az előterjesztést. Dr. 
Szentirmai István a beszámo-
lóval kapcsolatban elmondta, 
hogy a Kft. működése az ön-
kormányzat támogatásától 
függ. A testület nyolc igen és 
egy nem ellenében elfogadta 
az előterjesztést.
A folytatásban módosították 
az orvosokkal és a védőnővel 
kötött szerződéseket, vala-
mint elfogadták az Ács Város 

Önkormányzat és az Ács Vá-
ros Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzata közötti együtt-
működési megállapodást, 
amely egy évre szól. 
A testület ezután döntött egy 
trianoni emlékmű felállításá-
ról, amelyhez pályázatot nyúj-
tott be a Közép-és Kelet-euró-
pai Történelem és Társadalom 
Kutatásért Közalapítványhoz.
A képviselők ezt követően 
elfogadták, hogy az önkor-
mányzat megbízási szerző-
dést kössön a Reé Consulting 
Nonprofit Kft.-vel, az Általá-
nos Adatvédelmi Rendelettel 
kapcsolatban. 
A testület ezután megszavazta 
a téli rezsicsökkentésről szóló 
előterjesztést, valamint az ön-
kormányzat hozzájárult az Ács 
Solar Naperőmű és a Komárom 
Solar alállomása közötti terme-
lői vezeték létesítéséhez. 
Emellett a képviselők meg-
szavaztak egy pénzügyi szak-
értői célvizsgálatot, amely a 
„Zöld város” projekt, az Ács-
Kapocs feszivál és az Ács Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. pénz-
ügyeit vizsgálja meg. 
Utolsó napirendi pontként 
településünk hulladékkal 
kapcsolatos problémáiról 
tárgyaltak hosszasan a kép-
viselők. A testület ezután zárt 
üléssel folytatta munkáját, 
ahol a lakáshoz jutók támo-
gatásáról döntöttek.           N.T.

tavasszal megkezdik az aszfaltozást
A kivitelező tájékoztatása 
szerint az időjárás függ-
vényében még tavasszal 
megtörténik a Fő utca újra-
aszfaltozása az érintett sza-
kaszon. 

A lakosság részéről többször 
felmerült a kérdés, hogy mi-
kor fejeződik be a település 
központjában zajló nagyberu-
házás. A kivitelezőtől azt az in-

formációt kaptuk, hogy amint 
az időjárás engedi elvégzik a 
végső simításokat és megtör-
ténik az érintett szakasz teljes 
újraaszfaltozása is. 
Hamarosan tehát egy teljesen 
megújult, korszerű városköz-
pont képe fogadja majd a helyi 
lakosságot és az ideérkezőket 
is. A településvezetés addig is 
szíves türelmüket és megérté-
süket kéri.
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Ács, Almásfüzitő, Bábolna, Bana, 
Csém, Kisigmánd, Komárom, Mocsa és 
Nagyigmánd települési önkormányzatai a 
tagönkormányzatok összehangolt fejlesz-
tésére, a térségi közszolgáltatások magas 
szintű ellátására önálló jogi személyiség-
gel rendelkező önkormányzati társulást 
hoztak létre határozatlan időre, mely 2013. 
július 1-jétől Komárom és Környéke Önkor-
mányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 
néven működik.

A Társulási Tanács tavaly négy alkalommal 
ülésezett és 23 határozatot hozott. A Társulási 
Tanács a 2018. december 4-i ülésén új alelnö-
köt választott, dr. Szentirmai István személyé-
ben. A Tanács 2018. december 18-i ülésére a 
Társulási Megállapodás módosításáról készült 
előterjesztés. Ennek legfőbb oka, hogy aktu-
alizálni kellett a tagönkormányzatok képvi-
selőinek nevét és lakosságszámát. Felül kel-
lett vizsgálni a Társulási Tanács által ellátott 
feladat- és hatásköröket, valamint nevesíteni 
kellett az egyes feladatellátásban részt vevő 
önkormányzatokat, tekintettel arra, hogy 
2019. évtől városunk ismét részt vesz a gyep-
mesteri feladatok közös ellátásában. A Társu-
lási megállapodás módosításához valameny-
nyi tagönkormányzat Képviselő-testületének 
hozzájárulása szükséges. A munkaszervezet a 
Társulási Tanács és a Pénzügyi Bizottság mun-
káját az elmúlt évben is segítette, előkészí-
tette a Társulási Tanács üléseit, az előterjesz-
téseket és a Tanács döntéseit végrehajtotta. 
Elkészítette a 2018. évi szolgáltatási szerző-
déseket, folyamatosan kapcsolatot tartott 
a megbízott belső ellenőrrel, a gyepmesteri 
szolgálat állatmentési részleg vezetőjével, a 
központi ügyelet vezetőjével és adminisztrá-

torával, a szociális intézmény vezetőjével, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézmény-
vezetőjével, a tagönkormányzatok jegyzőivel 
és polgármestereivel. Kapcsolatot tartott a 
Magyar Államkincstár és a Komárom-Eszter-
gom Megyei Kormányhivatal munkatársaival. 
Az éves beszámolókat, az időközi költségve-
tési jelentéseket, a havi adatszolgáltatásokat 
és könyvelést elkészítette. Az éves és negyed-
éves statisztikai jelentéseket és az egyéb ad-
minisztratív feladatokat ellátta. A tervezett és 
szervezett működésnek köszönhetően a Tár-
sulási Tanács 2018. december 18-i ülésén el 
tudta fogadni a Társulás 2019. évi költségve-
téséről szóló határozatát, mely lehetővé teszi, 
hogy a tagönkormányzatok a 2019. évi költ-
ségvetésük elfogadása során a társulásban el-
látott feladatok költségeit pontosan ismerjék.
A Társulás 43.495.689 forint bevételt és ki-
adást tervezett 2018. évre, mely év közben 
53.594.268 forint ra módosult. A bevétel tel-
jesítése 51.470.618 forint, mely a módosított 
előirányzathoz képest 96%-ban realizálódott. 
2018. évben a kiadás teljesítése 50.497.543 
Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 
98,9%-ban realizálódott. A kiadások 94 %-a 
működéshez kapcsolódott, a Társulás beruhá-
zási kiadásokat nem tervezett.

Az egyes feladatokra fordított kiadások 
a következők voltak:
Belső ellenőrzési feladatok:  3.250.000 Ft
Állategészségügyi feladatok:  4.069.080 Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 2.730.420 Ft
Központi orvosi ügyeleti ellátás:                     34.769.218 Ft
Fogyatékosok nappali ellátása:  1.500.000 Ft
A Komárom és Környéke Önkormányzati Társulásnak 
hitel állománya nincs.

Trianoni emlékmű
A kiírt felhívásra Ács 
Város Önkormányzata 
pályázatot nyújt be, egy 
trianoni emlékmű kiala-
kítására.

A Közép-és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom 
Kutatásért Közalapítvány, 
(mint Támogatásközvetítő 
a Kormány 1472/2012. Kor-
mány határozata alapján) 
XX. Század Intézete az első 
világháború centenáriumi 
rendezvénysorozata kere-
tében az Első Világháborús 
Centenáriumi Emlékbizott-
ság megbízásából ismét 
pályázatot hirdet az első 
világháború történelmi 
emlékeit őrző emlékmű-
vek rendbetételére, reno-
válására, helyreállítására, 
továbbá új emlékművek 
felállítására, amelyre város-
unk is pályázik.

Az új emlékmű kialakí-
tásának költségvetése: 
6.389.000 forint. A kép-
viselő-testület 1.389.000 
forint önrészt vállal, a 
további 5.000.000 forint 
ot támogatási forrásból 
kívánja finanszírozni. Az 
új emlékmű kialakításá-
nak tervezett helyszíne a 
Zichy-park.

Az 1364/2018. (VII.27.) kormány ha-
tározat rendelkezett a téli rezsicsök-
kentés végrehajtása után szüksé-
gessé váló további intézkedésekről.
Ez alapján az EBr42 önkormányzati 
információs rendszerben 2018. ok-
tóber 15-ig kellett adatot szolgál-
tatni a téli rezsicsökkentés korábbi 
intézkedéseiben nem részesült ház-
tartásokról. 

Az adatszolgáltatás alapján 2018. de-
cember 3-án megkaptuk a támogatói 
okiratot, amelyben 4.644.000 forint 
vissza nem térítendő támogatásban 
részesült az önkormányzat. Ez települé-
sünkön 387 háztartást jelent, melyből 
286 fő kért tűzifa, 54 fő szén, 37 fő pro-

pán-bután palackos gáz és 10 fő fa bri-
kett/pellet beszerzésére támogatást. Az 
önkormányzat ennek szellemében vál-
lalkozási szerződést kötött Láng Roland 
egyéni vállalkozóval, 2941 Ács, Béke u. 1. 
szám alatti tüzelőanyag kereskedővel a 
2018. évi vezetékes gáz vagy távfűtéstől 
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartá-
sok egyszeri támogatásának keretében 
a tűzifa és szén beszerzéséhez. Emel-
lett a Profi Színek Kft. Horváth Barkács 
Szaküzlettel, 2941 Ács, Fő utca 24. szám 
alatti tüzelőanyag kereskedővel a 2018. 
évi vezetékes gáz vagy távfűtéstől elté-
rő fűtőanyagot felhasználó háztartások 
egyszeri támogatásának keretében bri-
kett/pellet beszerzéséhez, valamint a 
Primaenergia Zrt. 1117 Budapest, Buda-

foki út 56. szám alatti tüzelőanyag keres-
kedéssel a 2018. évi vezetékes gáz vagy 
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasz-
náló háztartások egyszeri támogatásá-
nak keretében a palackos propánbután 
gáz beszerzéséhez.

Beszámolt az önkormányzati társulás

téli rezsicsökkentés állami támogatással
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Az Emlékparkba a doni át-
törés 76. évfordulója alkal-
mából szervezett megemlé-
kezésre várta január 13-án 
délután az érdeklődőket az 
önkormányzat és a Kossuth 
Lajos Asztaltársaság. 

Az eseményen dr. Szentirmai 
István polgármester beszé-
dében kiemelte, hogy az 
utódoknak kötelessége fejet 
hajtani a hősök előtt, akik a 
hazáért adták az életüket, 
mert katonák voltak, akik 
parancsot teljesítettek. 
– A 2. világháború folyamán a 
keleti fronton hősi halált halt 
magyar katonákról hosszú 
éveken keresztül nem lehetett 
megemlékezni, mert az akko-
ri rendszer a fasiszták csatló-
sainak tartotta őket, akik a 
Szovjetunió és a kommunis-

ta ideológia ellen harcoltak. 
Azonban szerencsére ennek a 
korszaknak vége, és fejet hajt-
hatunk hőseink előtt – zárta 
beszédét dr. Szentirmai Ist-
ván. Ezután Gerecsei Zsolt 
református lelkész szólt az 
egybegyűltekhez. – Hogy 
kikre emlékezünk? Azokra, 
akik fegyverrel és imádságos 
könyvvel a kezükben men-
tek ki a frontra. Mert tudták, 
hogy két harcot kell megvív-
niuk, az egyik a fegyveres, a 
másik pedig a lelki küzdelem. 
Az a lelki küzdelem, amit meg 
kellett vívniuk saját maguk-
kal az embertelen körülmé-
nyek között, és az a lelki küz-
delem-ami akkor, azokban a 
nemzedékekben még bizony 
nagyon kemény küzdelem 
volt-, hogy helyt kell állniuk 
a hazáért, minden lehetsé-

ges eszközzel – fogalmazott 
Gerecsei Zsolt. Hozzátette: a 
doni hősök azt tették, amire 
keresztyén hitük és magyar 
érzelmük vezette őket, amit 
ez a kettő parancsolt nekik. 
Ezt követően Dr. Szalai Gá-
bor plébános elmondta: 
nemcsak azokra a hősökre 
és családjaikra emlékezünk, 
akik a harcok során életüket 
vesztették, hanem azokra 
is, akik hazavárták a fiukat, 
a férjüket, akik hazavárták 
az édesapjukat, de az nem 
térhetett haza, és még csak 
egy koszorút sem tudtak - és 
tudnak azóta sem - a sírju-
kon elhelyezni. – Azok szá-
mára igenis kell, hogy legyen 
ez a nap: az emlékezésre és a 
magunkba tekintésre felszó-
lító időpont, egy felkiáltó jel 
– emelte ki a plébános. 

Dr. Szalai Gábor ezután 
imádkozott a magyar hazá-
ért és annak jövőjéért. 
A jelenlévők ezt követően el-
helyezték az emlékezés virá-
gait a második világháborús 
emlékműnél. Koszorút he-
lyezett el az emlékparkban 
Ács Város Önkormányzatán 
és a Kossuth Lajos Asztaltár-
saságon kívül a római kato-
likus egyház, a református 
egyház, a Kárpát-medencei 
Nemzetőrség nevében a 
megyei és a városi elnökség, 
valamint a Fidesz ácsi cso-
portja. A megemlékezésen 
verset mondott Kalla Sán-
dor. Az esemény után a Kos-
suth Lajos- szobornál a helyi 
Civil Controll Csoport tagjai 
megvendégelték az egybe-
gyűlteket.

Nagy Tamás

Családi körben ünnepelte 
kilencvenedik születésnap-
ját tavaly decemberben az 
ácsi születésű Ódor János.

A jeles alkalomból január 
elején dr. Szentirmai István 
polgármester és Soós Piroska 
osztályvezető is felköszön-
tötte őt. Egy emléklappal és 
egy ajándékcsomaggal lepte 
meg a városvezetés az ünne-
peltet, aki felesége, lánya és 
négy unokája körében fogad-
ta vendégeit.
Ódor János – aki rendkívül 
jó szellemi és fizikai állapot-

ban van – elmondta, hogy 
december 28-án ünnepelték 
feleségével a 61. házassági 
évfordulójukat. – A hosszú 

élet titka a boldog házasélet – 
mondta. Hozzátette:  katona 
korában letette a cigarettát, 
és 1980 óta nem iszik alkoholt 

sem. – Azonban hosszú évek 
óta egy bögre hársfateával 
kezdem a napot –  emelte ki 
Ódor János. Lánya elmondta, 
hogy édesapja minden házi-
munkát elvégez, a napokban 
lehullott hó eltolásában is 
segédkezett. Szívesen nézi a 
televíziót, főként a sportot és 
a régi nótákat keresi. Számos 
– kilencven évnyi – emléket 
őriz, ezekről szívesen mesél, 
ottjártunkkor is felelevenített 
néhány régi történetet.
Isten éltesse sokáig! 

N.T.
Forrás: 24 Óra

a doni áttörés áldozataira emlékeztünk

Ódor Jánost köszöntötte a városvezetés
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Városunkban már hagyo-
mány, hogy a magyar kultú-
ra napja alkalmából rende-
zett ünnepségen  elismerik 
azoknak a munkáját, akik 
az elmúlt években sokat 
tettek Ács kulturális életé-
ért. Így volt ez az idén is. 

Január 18-án a magyar kul-
túra napja alkalmából ren-
dezett ünnepségre várták 
az érdeklődőket a városi 
sportcsarnokba. A díjáta-
dóval egybekötött rendez-
vényt Németh Gyula, a Bar-
tók Béla Művelődési Ház, 
Könyvtár és Városi Sport-
csarnok vezetője nyitotta 
meg. Beszédében kiemelte, 
hogy a magyar kultúra nap-
ján országszerte kulturális, 

művészeti rendezvények 
sorával idézik meg a ma-
gyarság szellemi és tárgyi 
értékeit. – Emlékezünk év-
ezredes hagyományainkra, 
gyökereinkre és múltunkra 
– mondta Németh Gyu-
la. Hozzátette: feladatunk 
nemcsak az értékőrzés, ha-
nem az értékteremtés is, 
újra és újra. Kitért arra is: 
csak rajtunk múlik, hogy a 
napi hírekkel szolgáló digi-
tális vagy papíralapú újsá-
gok hasábjai mellett olva-
sunk-e még verseket. 
A Bartók Béla Művelődési 
Ház vezetése a magyar kul-
túra napja alkalmából min-
den évben elismeri azoknak 
a munkáját, akik sokat tet-
tek Ács kulturális életéért. 

Idén Orbán Ilona festőmű-
vész kapta meg a Bartók 
Béla Művelődési Ház köz-
művelődésért díját. Az in-
tézmény vezetője beszéde 
után méltatta a díjazottat, 
majd dr. Szentirmai István 
polgármesterrel közösen 
adták át a díjat, amelyet 
Orbán Ilona néhány szóban 
megköszönt. – Életpályá-
jának gazdagsága, szemé-
lyiségének sokszínűsége és 
tenni akarása példaként ál-
lítható mindenki elé – emel-
te ki méltatásában Németh 
Gyula. 
Orbán Ilonával az esemény 
után Szalókiné Polónyi Ju-
dit beszélgetett. A tanárnő 
életéről, munkásságáról és 
a helyi kulturális élethez 

fűződő kapcsolatáról kere-
tes írásunkban olvashatnak 
bővebben.
Az elismerés átadása után 
a közönség megtekinthet-
te a Magyarock Dalszínház 
előadásában Az Isten pén-
ze című musicalt. A Charles 
Dickens „Karácsonyi ének” 
című műve nyomán készült 
darab olyan apró csodákról 
szólt, amelyek végig kelle-
ne, hogy kísérjék életünket. 
Az ember felelős a saját tet-
teiért, és sosem késő a rossz 
tulajdonságokon változ-
tatni, és szeretettel fordul-
ni embertársaink felé.  Az 
előadás nagy sikert aratott, 
a nézők állótapssal köszön-
ték meg az élményt.                 

N.T./24 Óra

Átadták a Bartók közművelődési díjat

Idén Orbán Ilona kapta a Bartók 
közművelődési díjat. Vele beszél-
gettem.

Orbán  Ilona ácsi születésű művészta-
nár. Eddig mintegy 15 kiállítása nyílt 
országszerte és országhatárokon túl is. 
Képei eljutottak Európa több országába, 
a „Mediterrán nyár”, a „Francia-magyar 
kontrasztok” (és még sorolhatnánk)
című kiállítások festményeire ezrek 
voltak kíváncsiak. „Jelenleg a budapesti 
Körszállóban láthatják az „Elutazunk? 
Utazzunk!” témájú kiállításomat. Mivel 
50 éves a szálloda, ötven képemet állí-
tottam ki” – meséli a díjazott.
Megemlíti, hogy az első önálló kiállítása 
Ácshoz kötődik: „Édesanyám halálának 
első évfordulóján nyílt meg az  „Angyali 
üdvözlet” a neki festett angyalokat áb-
rázoló üvegkép sorozattal, csupa-csupa 
angyalos képpel. Mindet neki festettem. 
Ő segített át azon, hogy ki merjek állni, 
és meg merjem mutatni a képeimet, ma-
gamat. A művésztelepeken, főiskolákon 

készült képeket el tudtam engedni, de 
a többit nem, és ezeket vele beszéltem 
meg. Elvesztettem egy nagy szeretetbá-
zist az ő személyében, és kaptam helyet-
te egy másikat: az „ecsetet”, ami ugyan 
másfajta szeretet, de az.”
Orbán Ilona nemcsak művész, tanár is. 
40 évnyi pályafutása alatt a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola és mintegy húsz 
évig a komáromi Jókai Mór Gimnázium 
megbecsült pedagógusa volt. „Hálás 
vagyok az égieknek, hogy taníthattam. 
Hat évestől 18 éves korig, sőt még fel-
nőtteket is, szóval gyakorlatilag min-
den korosztályt.  Ezenkívül életre hív-
tam egy hagyományőrző népfőiskolát, 
emellett a megyei pedagógiai intézet 
szaktanácsadójaként az egész megye 
művészeti munkájának az irányítása 
hozzám tartozott. A Comenius európai 
iskolák közötti együttműködő prog-
ramot is koordináltam helyi szinten 6 
évig. A Vizuális Hírlevél című szakmai 
folyóiratot 5 évig szerkesztettem, 
melyet 150 iskola kapott meg a me-

gyében. Mindezt amellett, hogy 650 
általános iskolai és gimnazista diáknak 
tartottam órákat Ács és Komárom kö-
zött ingázva.” 
De ezeken kívül Orbán Ilona közösség-
teremtő ember is. Koncerteket szervez, 
utazások lebonyolításában segédke-
zik, előadásokat, tanfolyamokat tart 
főként a Bartók Művelődési Házban. 
A tavalyi év kiemelkedő eseménye volt 
a „Festők, korok, átlapozott történetek” 
művészettörténeti előadássorozata a 
könyvtárban. „Rendhagyó módon ba-
rangoltunk különböző korokban, hazai 
és külföldi festők segítségével, miköz-
ben szinte személyes ismerősünkké vált 
Csontváry Kosztka Tivadar, az impresszi-
onisták segítségével Párizstól Le Havre-
ig utaztunk, nagy festők asszonyai 
szemével láthattuk egy este Munkácsy 
Mihályt, Szinyei Merse Pált és Ferenczy 
Károlyt, nőnapi ajándékként különböző 
századokban élt női festők sorsát és mű-
veit ismerhettük meg”. 
Később a tíz alkalomból álló francia 

nyelvtanfolyamán - a nyelvleckéken 
kívül- egy kis hamisítatlan francia 
atmoszférát is kaphattak tőle a részt-
vevők. Jelenleg is valami különlegesre 
készül: február folyamán „Művészetek 
egy kalapban - Körömcipő edzőcipő” 
címmel elméleti és gyakorlati órákat 
tart a művelődési házban. 
Végül: Orbán Ilonka egy jelenség. Ahol 
feltűnik apró termetével, buja hajkoro-
nájával, vidám, színes, egyedi ruháiban, 
ott mindig történik valami nagyszerű.  Ő 
a világ legszabadabb embere. 
Szülőházában - melyet mesebeli mé-
zeskalács házikóvá varázsolt - tárlatve-
zetést tart, ahol beszél a képeiről és az 
alkotás folyamatáról, majd a meghívot-
takat meg is vendégeli egy kis mediter-
rán kóstolóval. Ilonkáról mindenkinek 
van egy története.  

A Bartók Béla Művelődési Ház a 
helyi közösség és kultúra szol-
gálatát ismerte most el a Bartók 
közművelődési díjjal, melyhez mi 
is tiszta szívből gratulálunk!                           

Szalókiné P. Judit

Franciás könnyedséggel a kisalföld peremén
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Ahogy azt Wass Albert val-
lotta: „Utolsó szent öröksé-
günk ez, amit senki tőlünk 
el nem vehet: népművésze-
tünk ősi titka. Isten adta, 
tündérihlette, ember ál-
modta örökség ez, melynek 
egyetlen tulajdonosa a ma-
gyar, bárhol éljen is.”

Valljuk, hogy az értékőrzés, 
értékápolás és értékteremtés 
közös feladatunk. A Sméja 
Galériában január végétől 
megtekinthető tárlattal is ez 
volt a közös célunk. Szemet 
gyönyörködtető a megannyi 
kalocsai, buzsáki, kalotaszegi, 
mezőségi motívummal ki-
hímzett terítő, falvédő, párna-
huzat, csakúgy, mint a falakat 
borító, horgolással készült 
alkotások is. Egy évvel ezelőtt 
indult újra útjára a kézi hímző 
szakkör, ha lehet egyszerű-
en szakkörnek nevezni azt a 
heti jó pár órát, aminek kö-
szönhetően néhányan nem-
csak ápolják, továbbviszik az 
elődöktől kapott örökséget, 

de tudásukat  is megoszt-
ják a többiekkel.  Korábban 
Sántik Istvánné Gizi néni volt 
a művelődési házban mű-
ködő hímzőkör vezetője- az 
ő művészetét országosan is 
elismerték. Ezt a gyönyörű és 
felelősségteljes feladatot im-
már Horváth Lászlóné vállalta 
magára, aki már gyermekként 
eldöntötte, hogy többet sze-
retne tudni a fonalak és szö-
vetek világáról. Az általános 

iskolában indult kézimunka-
szakkört is ő vezette. Tanul-
mányait Győrben folytatta 
fonó és szövő szakon, később 
elvégezte a gépi hímző és 
női szabó tanfolyamot is. 
Néptáncosként csoporttársai 
blúzait, mellényeit, kötényeit 
is ő varrta és hímezte. Mun-
káival számos kiállításon sze-
repelt már, díjazott munkáira 
méltán lehet büszke. Tavaly 
több alkalommal is jó hírét 

vitte településünknek, hiszen 
meghívott vendégként részt 
vett a Bábolnai Kukorica Fesz-
tiválon, emellett- bár kevesen 
tudják- de egy budapesti ét-
terem tulajdonosa is őt vá-
lasztotta ki étterme egyedi 
fali dekorációjának elkészí-
tésére. Hímzőkörének jelen-
legi tagjai Székely Józsefné, 
Farkas Csabáné, Dobsa 
Mihályné, Bédi Istvánné, de a 
művelődési ház két kolléga-
nője is örömmel vesz részt a 
foglalkozásokon. A hímzőkör 
jó hangulatú összejövetelein 
a tagok vidáman beszélgetve 
osztják meg egymással ta-
pasztalataikat, praktikáikat, és 
önzetlenül segítik a bizonyos 
technikákban még kezdőnek 
számító társaikat. A tárlattal 
őszinte elismerésünket fejez-
zük ki Horváth Lászlóné Sá-
rika és hímzőköre előtt. Úgy 
véljük, a kiállított munkák 
hűen tükrözik mindegyikük 
tehetségét, elhivatottságát 
és szorgalmát.                  

BBMH

Január végén az Ácsi Bóbi-
ta Óvoda Nyuszi csoportja 
látogatott el a városi könyv-
tárba, ahol Máthéné Zsóka 
segédkönyvtáros fogadta 
a kicsiket sok-sok érdekes-
séggel. 

A könyvtári foglalkozás ke-
retében a gyerekek megtud-
hatták, hogyan működik egy 
könyvtár, miként iratkozhat-
nak be, milyen könyveket le-
het kölcsönözni, és egyáltalán 
mi mindent lehet csinálni egy 

ilyen különleges helyen.  Ter-
mészetesen a szórakozásból 
és játékból sem volt hiány.   
Fésűs Éva Csupafülről szóló 
meséjének elhangzása után a 
„kis könyvtárba járók” birtok-
ba vehették a saját birodalmu-

kat, vagyis a gyermekkönytári 
részt, és kedvükre böngész-
hettek a könyvek között.
Bízunk benne, hogy jól érezték 
magukat, és természetesen 
mindannyiukat visszavárjuk!

Balogh A.

kiállításmegnyitó is színesítette a magyar kultúra napját

tájegységeink kincsei a Sméja Galériában

könyvtárban jártak az óvodások

ADÓ 1% - „MOSOlyGÓ BÓBITÁK“ AlAPíTVÁNy - 18614244-1-11
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Tarr Gergő természetfotós és hobbi  
madarász, a Természetjáró Bakancsos 
Klub tagja látogatott el a Bóbita Óvo-
dába az év végén,  ahol a környeze-
tünkben élő madarak életéről, visel-
kedéséről mesélt a gyerekeknek, majd 
segített a madáretetők szakszerű elhe-
lyezésében az óvoda udvarán.

A gyerekek tágra nyílt szemekkel hall-
gatták az érdekes előadást, amit Gergő 
saját fotóival illusztrált. Az óvónénik 
segítségével több madarat is sikerült 
felismerni, számos érdekes információt 
hallhattak a résztvevők, akár a széncine-
géről, akár más madarakról. Az előadás 
zárásaként megtudhattuk azt is, hogy a 
téli időszakban mivel és hogyan érde-
mes etetni a madarakat, és milyen táplá-
lékokat tilos kihelyezni az etetőkbe. 
Miután a gyerekek kimeríthetetlen kí-
váncsiságát a kérdésekre adott vála-
szokkal kielégítette az előadó, az óvoda 

udvarán folytatódtak az események. 
Tarr Gergő és Tóth János segítségével a 
gyerekek kihelyezték a decemberi ma-
dáretető-készítő verseny legjobb alko-
tásait. Ezt követően meg is töltötték az 
etetőket némi madáreleséggel, így már 
csak arra kell várni, hogy a környéken 
élő madarak beiratkozzanak „az óvodai 
menzára.” 
Héreginé Major Ilona óvodavezető el-
mondta: intézményük fontosnak tartja, 
hogy a gyerekek minél korábban megis-
merjék környezetük élővilágát, valamint 
a természet tisztelete és annak védelme 
már fiatal korban kialakuljon bennük. 
Ennek ékes bizonyítéka, hogy a prog-
ram folytatódott, így január végén ismét 
találkozhattak a „kis madarászok” Ger-
gővel, ezúttal a pénzásási oviban, ahol   
egy jövőbeni titokra is fény derült, de 
erről majd a következő lapszámunkban 
olvashatnak.                                         

   Balogh Attila

a kultúráról szólt az 
egész hét az oviban
A magyar kultúra napja alkal-
mából egész hétre szóló prog-
ramsorozaton vehettek részt 
az Ácsi Bóbita Óvoda pénzásá-
si épületébe járó gyerekek. 

A január 22-ei jeles naphoz kap-
csolódva kiemelten foglalkoz-
tunk a magyar kultúra értékeinek 
megismerésével. Az óvodapeda-
gógus képzeletbeli utazásra hívta 
a Szamóca csoportos gyerekeket. 
Megnéztük településünk híres 
épületeit (kastély, templomok), 
valamint néhány magyarorszá-
gi várat, kastélyt, templomot és 
hidat. Megnézhettek egy „Mini 
makett” kiállítást is az óvodában. 
A gyerekek minden csoportban 
meghallgatták a Himnuszt, képe-
ket nézegettek Kölcsey Ferencről 

és Erkel Ferencről, emellett be-
szélgettek a magyar zászló színe-
iről is. Közösen megtekintettük 
az Arany Lacinak című Petőfi-vers 
rajzfilmváltozatát Szabó Gyula 
előadásában. A Hóvirág csopor-
tos gyerekek és óvónénik népi 
játékokat mutattak be a másik 
csoport gyermekeinek a tornate-
remben. Ezután Herold Orsolya 
és Csonka Barnabás néptánc-
bemutatója következett, majd 
közös táncra hívott mindenkit 
Pőcze László néptáncoktató. 
„Képek és tárgyak a magyar kul-
túra kincseiből” címmel kiállítást 
is rendezett a Szamóca csopor-
tosok óvónénije az óvodában. 
Megnézhették, megfoghatták és 
kipróbálhatták a gyerekek a ki-
állított tárgyakat, és felvehették 
a ruhadarabokat. A hét nagyon 
tartalmasan és érdekesen telt el, 
a gyerekek szívesen vettek részt 
minden eseményen. 

Keresztesné Bédi Zsuzsanna
óvodavezető-helyettes

Kiss László bűvész még tavaly az ün-
nepek előtt hirdetett játékot közössé-
gi oldalán óvodák és iskolák között, 
amelynek nyereménye egy jótékonysá-
gi fellépés volt.

A szerencse nekünk kedvezett, az Ácsi Bó-
bita Óvoda lett az a vidéki intézmény, ame-
lyet Laci kisorsolt. Nagy örömmel vettük fel 
a kapcsolatot vele, és időpontot egyeztet-
tünk a farsangi időszak kezdetére. Január 
18-án a pénzásási Bóbita Óvodában volt 
Kiss László bűvész előadása. A gyerekek 
nagy izgalommal várták a találkozást, és ér-
deklődve figyelték a különleges műsort. A 
fiatal bűvész hamar magával ragadta őket, 
tanított nekik néhány varázsigét, amit a 
műsor közben többször is elmondtak kö-
zösen. Bőröndjéből sorra kerültek elő a 
mutatványokhoz használt kellékek. Voltak 
kendők, karikák, varázspálcák. Néhány 
produkcióhoz a gyerekek segítségét is kér-
te. Bőven volt jelentkező  „bűvészinasnak”.  
Nagyon jó hangulatban telt a délelőtt, so-

kat tapsoltunk és nevettünk. Szeretnénk, 
ha ebből az élményből a központi óvodá-
ba járó gyerekek sem maradnának ki, ezért 
újabb időpontot egyeztetünk, és remélhe-
tőleg még a farsangi időszakban újra talál-
kozhatunk a fiatal bűvésszel.
Köszönjük Kiss László bűvésznek az önzetlen felaján-
lást és a csodákkal teli délelőttöt.

Héreginé Major Ilona - óvodavezető
Keresztesné Bédi Zsuzsanna

óvodavezető-helyettes

elvarázsolták az ovisokat

madárlesen az ovisok

ADÓ 1% - PéNZÁSÁSI  ÓVODA  GyerMeKeIérT  AlAPíTVÁNy - 18614378-1-11



8 www.acsvaros.hu

A címbeli idézet a gyüleke-
zet által énekelt zsoltárból 
szólt hozzánk. Nagyon jól 
összefoglalta az ökume-
nikus alkalom lényegét. A 
zsoltár mintha erre az alka-
lomra íródott volna, pedig 
régebbi, mint az ökumeni-
kus eseménysorozat.

Minden év januárjában a 
keresztyén egyházak öku-
menikus imahetet tartanak. 
Évente a világ más-más tá-
járól, országából érkezik a 
központi üzenet. Idén Indo-
néziából kaptuk, s  így hang-
zik: „Az igazságra és csakis az 
igazságra törekedj...” (Mózes 5. 
könyve)
Városunkban is évtizedek 
óta találkoznak a különböző 

felekezetek tagjai. Az első 
találkozónak, istentisztelet-
nek a református templom 
adott otthont. Nagytisz-
teletű Gerecsei Zsolt mint 
házigazda köszöntötte az 
egybegyűlteket és dr. Szalai 
Gábor plébános urat, aki a 
hagyományokhoz híven az 
igehirdetést tartotta a temp-
lomunkban. Az atya először 
hirdette a református temp-

lomban az igét, hiszen nem-
rég foglalta el városunkban 
szolgálati helyét.
A plébános úr Szent Máté 
evangéliumából olvasott 
fel egy igeszakaszt, amely 
a gondviselésről szólt. Egy 
nagyon szemléletes hason-
lattal és személyes történet-
tel világított rá, mit is jelent 
számunkra a gondviselés. 
Befejező gondolata: Ránk, 

- felekezeti hovatartozás-
tól függetlenül - a mennyei 
atyánk vigyáz, aki nemcsak a 
teremtő megváltó, hanem a 
gondviselőnk is. 
A templomi együttlét közös 
imádsággal és a Himnusz el-
éneklésével zárult.
Az istentiszteletet szeretet-
vendégség követte a temp-
lomdombi iskola épületé-
ben. Jó alkalom volt arra, 
hogy a régi ismerősök újra 
találkozzanak, üdvözöljék 
egymást, örüljenek a közös 
együttlétnek.
„Ó, mily szép és mily gyönyörű-
séges, ha a testvérek egyetér-
tésben élnek! Csak oda küld az 
Úr áldást és életet mindenkor.” 
(Zsoltárok 133:1,3)

Sel

Évek óta hagyomány, hogy 
az ökumenikus imahéthez 
kapcsolódóan két egymást 
követő szerdán ellátogat-
nak egymáshoz a katolikus 
és a református hívek.

Január 30-án dr. Szalai Gá-
bor plébános, mint házi-
gazda köszöntötte Gerecsei 
Zsolt tiszteletest, valamint 
elsősorban a református fe-
lekezet tagjait és az egybe-
gyűlteket a katolikus temp-
lomban. Az összejövetelen 
Gerecsei Zsolt lelkész tartot-
ta az igehirdetést, amelynek 

alapjául Mózes 5. könyve 
szolgált. Az igehirdetés előtt 
felolvasott Szentírási-beli 
részlet vezérgondolata az 
örvendezés volt. „Örvendez-
zetek házatok népével együtt 
mindennek, amit szereztetek, 
amellyel megáldott benne-
teket Istenetek, az Úr… Ör-
vendezzetek Isteneteknek, az 
Úrnak színe előtt” – hangzott 
Mózes 5. könyvéből. A tisz-
teletes ennek szellemében 
az ünnepekről, az ünnep-
lésről és a közös együtt-
létekről elmélkedett. – Az 
ünnep igazából arra való, 

hogy összeszedjük magun-
kat. Szedjük össze magunkat, 
erre biztat az ige is, mert az 
Isten előtt kedves. Ne csak 
magunkat, egymást is szed-
jük össze, mindenkit, akinek 
a kezét meg lehet fogni, min-
denkit, akivel együtt tudunk, 
és együtt akarunk örvendez-
ni – fogalmazott Gerecsei 
Zsolt. Kitért arra is, hogy 
számot kell vetnünk, hogy 
mi mindenért adhatunk há-
lát Istenünknek. Zárásként 
pedig úgy fogalmazott: Ör-
vendezzünk az ünnepeink-
ben, örömmel éljük meg Isten 

előtt együtt, az Ő áldásai előtt 
adott hálánkat. Az igehirde-
tés és közös imádkozás után 
a református egyházközség 
énekkara idén is színes mű-
sorral örvendeztette meg a 
jelenlévőket.  Ezt követően 
az egybegyűltek átmentek a 
Bartók Béla Művelődési Ház 
nagytermébe, ahol kötetle-
nebb formában folytatódott 
az együttlét. Ahogyan az 
előző szerdán a református, 
úgy most a katolikus hívek 
készültek szeretetvendég-
séggel.        

Nagy T.

„nevelj minket egyességre...”

Folytatódott a többéves hagyomány
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Élmény, közösség, érték

Tevékenységünket, mindennapjainkat 
nyomon követeti a Facebookon:

facebook.com/bakancsosklub
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Tavaly ünnepelte alakulásának 25. 
évfordulóját az ácsi Bakancsos Klub. 
Az évforduló alkalmából a Turista ma-
gazinban jelent meg egy összefoglaló 
cikk az egyesület történetéről, min-
dennapjairól. A cikket szerkesztett 
formában közöljük, hogy minden ácsi 
lakoshoz eljuthasson. 

Az ácsi Természetjáró Bakancsos Klubot 
azért hoztuk létre, hogy hasznos szabad-
idős elfoglaltságot biztosítsunk a helyi fi-
atalságnak, valamint értékes közösséget 
alkossunk. Már a megalakulásunkkor is 
nagyon fontos láncszem volt a barátság, 
mert mi nem csupán egy civil szerve-
ződést szerettünk volna néhány közös 
programmal, hanem ennél sokkal meré-
szebbet álmodtunk. 
Ha röviden kellene megfogalmaznunk 
a mögöttünk lévő huszonöt év tartal-
mát, valószínűleg ez a három szó jutna 
eszünkbe: élmény, közösség, érték. Az 
egész egy álommal indult, öt fiatalember 
álmával, aztán az idő múlásával egyre 
többen váltak az álom részeseivé, amely 
immáron negyed évszázada tart folyama-
tosan, megszakítások nélkül. 
1993-ban egy maroknyi jó barát arra gon-
dolt, hogy a köztük lévő kapocs, barátság 
és közös gondolatok, tervek alapjaira el-
kezdenek felépíteni egy civil közösséget, 
amelybe már a kezdetekben sikerült be-
vonni a baráti társaságuk egy részét. Ak-
kor még nem is sejtették, hogy a kezdeti 
szárnycsapásokból, közös programokból, 
kirándulásokból az évek során egy több 
mint száz tagot számláló, lelkes termé-
szetbarát közösség alakul ki, amelynek 
tagjai a szabadidejük hasznos eltöltésé-
vel nemcsak saját maguk, de környezetük 
számára is komoly értéket teremtenek. 
Mára ugyanis a természetjárás mellett 
széles körű természet- és környezetvé-
delmi, szociális, karitatív, hagyományörző 
és sporttevékenység is szerepel az egye-
sületként működő közösség minden-
napjaiban, nem beszélve a számtalan 
rendezvényről, amelyeken vagy szerve-

zőként, vagy segítőként vesznek részt a 
„Bakancsosok”. 
Próbálunk alkalmazkodni a felmerülő új 
igényekhez, természetesen a megfelelő 
szociális érzékenységgel. Sporttevékeny-
ségeink közül az elmúlt huszonöt évben 
a természetjárás volt a legmeghatáro-
zóbb, emellett rengeteg teljesítmény-
túrán, tájékozódási versenyen vettünk 
részt. Büszkék vagyunk arra, hogy tagja-
ink közül többen is teljesítették már az 
Országos Kéktúrát, amelynek egyes útvo-
nalai rendszeresen szerepelnek a gyakori 
úti céljaink között. 
A felszíni túrák mellett időnként előszere-
tettel merülünk le a mélybe, hiszen szere-
tünk barlangászni is, imádjuk felfedezni a 
mélyben rejlő apró csodákat. Nagyon jó 
a kapcsolatunk az Alba Regia Barlangku-
tató Csoporttal. Több mint húsz éven át 
közösen szerveztünk táborokat gyere-
keknek, rászorulóknak, sőt enyhe fogya-
tékkal élőknek is. 

A mélység mellett a magasságot is ked-
veljük. A hegyek között töltött idő min-
dig tartogat számunkra meglepetéseket. 
Amíg erőnk engedi, felmászunk ide-oda, 
így eljutottunk már többek között az Al-
pokba, a Tátrába, vagy a gyönyörű Erdély-
be, de voltunk Afrikában is. 
A tavasz első napsugarai már kicsalogatnak 
bennünket az országutakra vagy éppen a 
természetbe. Rengeteget kerékpározunk, 
van úgy, hogy nagy csapatban több száz 
résztvevővel, de van úgy, hogy csak néhá-
nyan vágunk neki egy-egy nagyobb táv-
nak. Népszerűek a tókerülő túráink, szinte 
minden nagyobb tavat körbetekertünk 
már. Nem csak az állóvizeink mellett, de a 
folyóinkon is jól érezzük magunkat. Koráb-
ban sok-sok kilométert eveztünk már egy-
egy vízitúra alkalmával. 
A sporttevékenységek mellett jelentős 
figyelmet fordítunk a természet- és kör-

nyezetvédelemre. Számtalan helyi és or-
szágos akcióban veszünk részt. Rendez-
vényeink alkalmával is nagy hangsúlyt 
kapnak ezek az értékek. 
Az utóbbi években a szociális területen 
végzett munkánk, karitatív akcióink is 
mindig komoly eredménnyel zárultak. 
Folyamatosan gyűjtjük a műanyag ku-
pakokat, amivel nem csupán a környeze-
tünkért teszünk, hanem minden esetben 
egy-egy rászoruló gyermek mindennap-
jait is megkönnyíthetjük. Tavaly több 
mint 10 tonna kupakot gyűjtöttünk, il-
letve juttatuk el oda, ahol szükség volt a 
segítségre. 
A kupakgyűjtés mellett évek óta élel-
miszer- és ruhaadományokkal segítünk 
gyermekvédelmi központoknak itthon 
és Erdélyben is. Emellett minden évben 
többször ellátugatunk a személyesen is 
a gyerekekhez itthon és külhonban egy-
aránt. Ilyenkor az adományok mellett álta-
lában komplett, többnapos programokat 

is viszünk. A testvértelepülési kapcsolatok 
ápolásában is aktívan részt veszünk. 
Természetesen ezek csak a nagyvona-
lakban felvázolt tevékenységek, szinte 
mindennaposak a baráti beszélgetések, 
közösségi összejövetelek a művelődési 
házban működő klubunkban. 
Akik az elmúlt években részt vettek a 
programjainkon, éppúgy gyönyörköd-
hettek a barlangjaink mélyén elénk táruló 
csodálatos világban, mint a legmagasabb 
hegyek csúcsairól nyíló végtelen kilátás-
ban. Gyönyörű tájakon, sportsikereken, 
teljesítményeken át vezetett az utunk, 
emberi sorsokat, történeteket ismertünk 
meg, és több ezer gyermek és felnőtt ar-
cára csaltunk mosolyt, ami a legnagyobb 
elismerés számunkra.                     Tóth János

„Nemes, szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek,
csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.”

Pázmány Péter 
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Harmadik alkalommal rendeztek családi fesztivált 

Hatan voltak abban a házban, amely-
nek tetőszerkezete január 20-án, va-
sárnap 21 óra 30 perc körül lángra ka-
pott Ácson. Feltehetően elektromos 
zárlat miatt keletkezett a tűz. A család 
kimenekült az épületből, szerencsére 
senki nem sérült meg, de a ház lakha-
tatlanná vált. 

Végh Márió családapa ottjártunkkor el-
mesélte, hogy ősszel költöztek a Rákóczi 
Ferenc utcai ingatlanba párjával és két 
gyermekükkel. A tragikus estén azonban a 
nevelt lánya és annak barátja is ott aludtak, 
így hatan voltak otthon. – Vasárnap valami-
kor fél tíz körül, amikor a gyerekeket már le-
fektettük, a párommal kimentünk a teraszra 
dohányozni. Akkor figyeltünk fel arra, hogy 
a földön valami piros fény látszik. Fogtam 
gyorsan a létrát, és felszaladtam a padlásra, 
amely akkor már lángolt – mondta Végh 
Márió. A szülők ezután kimenekítették 
gyermekeiket az épületből, majd hívták  
a tűzoltókat. A szemben lévő szomszéd is 
észrevette a tüzet, így ő is azonnal értesí-
tette a katasztrófavédőket. Az édesapának 
volt annyi lélekjelenléte, hogy – miután a 

család már biztonságban volt – a házban 
lévő gázpalackot kihozza, valamint me-
leg ruhákat is a gyerekeknek, majd áram-
talanította az épületet.  – Gyorsan zajlott 
minden, de 7-8 perc elteltével megérkeztek 
a helyszínre a tűzoltók, elsőként az ácsiak, 
majd nem sokkal később a komáromiak is, 
így több oldalról oltották az akkor már telje-
sen lángba borult házat. 
A családfő még ősszel elkezdte az épület 
szigetelését, ami azonban a kedvezőtlen 
időjárás miatt félbeszakadt, így, mivel nin-
csen a telken melléképület, a padláson 
volt az összes ehhez szükséges anyag, va-
lamint a gyerekeknek több játéka is, ezek 
szintén szénné égtek. A családapa kitért 
arra is, hogy a tetőn felgyülemlett víz kárt 
tett a falakban is, ezek már most megre-
pedtek. 
Másnap értesült a történtekről az ácsi ön-
kormányzat, és csaknem 300 ezer forint 
gyorssegélyt utalt ki a családnak. Ebből 
sikerült lefedniük a tetőt, és próbálják 
menteni a menthetőt. A család jelenleg 
az édesapa nagymamájánál lakik, azon-
ban bizonytalan, meddig tudnak ott ma-
radni.  Dr. Szentirmai István polgármes-

ter elmondta, hogy az önkormányzatnak 
jelenleg nincs szabad lakása, hiszen a 
korábban elnyert Esély otthon pályázat 
felújítási munkálatai már megkezdődtek 
a bérlakásokban. Azonban hozzátette: 
amiben tudnak, segítenek a családnak. 
– Egyelőre nem tudjuk, hogyan tovább 
– mondta az édesapa majd hozzátette: 
bármilyen segítség jól jön a családnak, 
akár faanyag vagy cserép a tetőhöz, akár 
anyagi támogatás a felújításhoz. 

N.T./24 Óra

minden segítség jól jön az ácsi családnak

Január 26-án immár harma-
dik alkalommal rendezte 
meg Ács Város roma Nem-
zetiségi Önkormányzata 
a roma Családi Fesztivált, 
amely a VP6-19.2.1.-8-5-17 
LEADEr rendezvénypályá-
zat segítségével valósult 
meg a Bartók Béla Művelő-
dési Ház nagytermében.

Markó Renáta főszervező 
elmondta, hogy az esemény 
a helyi kulturális élet egyik 
színfoltja, aktív helyi és vi-
déki résztvevőkkel. – A dél-
előtt a gyerekeké volt, akiket 

lufihajtogatás és csillámte-
toválás várt, emellett a nép-
szerű Zsebsün zenekar is szó-
rakoztatta őket, valamint a 
Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőrkapitányság két mun-
katársa szerzett nekik örömet 
a rendőrségi kutyás bemuta-
tóval – emelte ki a főszer-
vező. Az érdeklődőknek a 
díszteremben Gerencsérné 
Járóka Erzsébet tartott elő-
adást a család-, ifjúság- és 
gyermekvédelem témában, 
majd Mórocz Melinda vé-
dőnő egészségmegőrzési 
tanácsokkal látta el a részt-

vevőket. – A kiadós ebéd 
után fellépett többek között a 
helyi nemzetiségi táncegyüt-
tes, a Cine Cserhaja, valamint 
cigánytáncot járt két kislány: 
Góger Kiara és Kalányos 
Amira. Őket követte az orosz-
lányi Kale Lulugyi nevet büsz-
kén viselő hagyományőrző 
zenekar, akik megszólaltat-
ták a cigány himnuszt is, 
amelynek köszönhetően so-
kan táncra perdültek. Csatla-
koztak muzsikájukra a Tolna 
megyei Pári községből érke-
zett Aranyeső hagyomány-
őrző tánccsoport tagjai is, 

akik szívvel lélekkel ropták - a 
jelenlévők örömére – fogal-
mazott Markó Renáta. Kitért 
arra is, hogy a rendezvényen 
szép számmal jelentek meg 
érdeklődők, romák és nem 
romák egyaránt, hisz a mu-
zsika nyelve mindenki szá-
mára egy. Ács Város Roma 
Nemzetiségi Önkormány-
zata ezúton is köszönetet 
mond mindenkinek, aki bár-
milyen hozzájárulással segí-
tette a rendezvényt.      

M.r.

Amennyiben lehetőségük 
megengedi, kérjük támogassák a családot!

Végh Márió  | 2941 Ács, Virág utca 48. 
Tel.: +36 30 298-5301 

K&H 10402719-86705357-48561036
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„Egy jó könyv mindenki számára más 
és más üzenetet tartogat” - véli Keszi 
Csaba, aki születése óta a településen 
él, általános iskolába is ide járt, közép-
iskolai tanulmányait pedig Komárom-
ban végezte el. Jelenleg Tatabányán 
dolgozik labortechnikusként. Munka 
után főként családjával van, és másfél 
éves kislányával játszik, de ha teheti, 
akkor ír. – Már gyermekkorom óta érde-
kelt a  science fiction (sci-fi) éra. A 80-as 
években rengeteg hasonló témájú könyv 
jelent meg hazánkban, amelyek 5-10 év-
vel ezelőtt újra a kezembe kerültek. Ekkor 
fedeztem fel a sci-finek egy újabb vonalát 
– mondta Keszi Csaba. Az író hozzátet-
te: a családi könyvtárban számos ilyen 
témájú kiadvány volt, így nem véletlen, 

hogy ő is ezek után érdeklődött legin-
kább. Amikor iskolás lett, inkább a zene 
irányába fordította a figyelmét, jelenleg 
is szívesen gitározik, korábban pedig 
több zenekarban és nemzetközi zenei 
projektben is szerepelt. – Amikor ez egy 
leszálló ágba került, akkor ismerkedtem 
meg a sci fi egyik alműfajával, amely szá-
momra addig ismeretlen volt. Ez ugyanis 
nem a bolygóközi utazásokkal foglal-
kozott, hanem inkább a valóság meg-
kérdőjelezésével, az egyén szerepével a 
társadalomban és az ezzel kapcsolatos 
dolgokkal – emelte ki az író. Elmond-
ta, hogy mindig is gondolkozott azon, 
hogy egy hasonló témájú művel meg 
kellene próbálkoznia, így 2014-ben be-
levágott az írásba. Majd két évre rá meg 

is jelent első könyve, a Fények az égen 
címmel, amely pozitív visszajelzéseket 
kapott. 
A regényíró elmesélte azt is, hogy na-
gyon nehéz kiadót találni, ha az em-
ber nem a felkapott, mai irodalomhoz 
szeretne tartozni. Mégis sikerült valami 
újat alkotnia. – Ezzel egy olyan műfajt 
tudtam behozni a magyar sci-fi iroda-
lomba, amely nem jellemző a hazai mű-
vekre – fogalmazott Keszi Csaba. 
A kiadvány promotálása mellett hosszú 
hónapokig készült második könyvére, 
amelynek megírása előtt hetekig ke-
resztkérdéseket tett fel magának. – Ez 
jó stratégiának bizonyult – emelte ki az 
író. Tavaly novemberben meg is szüle-
tett második könyve, Három perce még 
éltem címmel. – Ez a kiadvány mindenki 
számára más és más üzenetet tartogat. 
Ebben a regényben is igyekeztem minél 
több témával foglalkozni, hogy bővít-
sem a történet mondanivalóit – mondta 
Keszi Csaba. Fő célja az volt, hogy a sci- 
fi elemeket a magyar vidéki hétközna-
pokba ültesse be. Mindig fontos elem a 
társadalomkritika, és az élet végső ér-
telmének keresése. A könyv első példá-
nyait alig három nap alatt elkapkodták 
a boltokból. – Sajnos a karácsonyi őrület 
miatt a logisztikai folyamatok akadoz-
tak, de újra elérhető mindenhol a regény 
– emelte ki az író. 
Az olvasóktól számos pozitív visszajel-
zést kapott, amelyek jó érzéssel töltik el. 
Idén az írás helyett a család kap főszere-
pet az életében, de elképzelhető, hogy 
hamarosan újabb kiadvánnyal lepi meg 
a műfaj iránt érdeklődőket.
A regény online kapható a nagyobb könyves 
webshopokban: libri, Bookline, Molybolt, stb.

Nagy Tamás
Forrás: 24 Óra

Keszi Csaba új könyve a vidéki életből is merít
Három perce még éltem címmel jelent meg nemrég Keszi Csaba legújabb köny-
ve. A mindössze 31 éves ácsi lakos még 2014-ben döntött úgy, hogy papírra 
veti gondolatait. Kitartó munkájának köszönhetően 2016-ban megszületett a 
Fények az égen című írása. Tavaly novemberben pedig már a második regénye 
került ki a könyvesboltok polcaira.

Világháborús eszközöket keresve 
az ember időnként az életével 
játszik. Tudta ezt Botond és ba-
rátja is, amikor ásójukat a földbe 
szúrták a fémkereső jelzése után. 
A felszín alatt fel nem robbant 
aknák és gránátok pihenhetnek 
az elesett katonák csontjai között. 
Ezúttal azonban egy különös lelet 
került elő, aminek sem erede-
tét, sem funkcióját nem tudták 
meghatározni. Hamarosan kü-

lönös víziók és megmagyaráz-
hatatlan jelenségek kavarják fel 
mindennapjaikat. Elhatározzák, 
hogy megszabadulnak a bal-
jóslatú eszköztől, de már késő: 
annak tulajdonosai tudják, hol 
találnak rájuk, és a szándékaik 
veszélyesebbek néhány földben 
nyugvó robbanószernél. Vorkov 
és Nagarm az utazás utolsó sza-
kaszához ért. Hamarosan megér-
keznek a bolygóra, amin egykor 

elveszett űrhajójuk, az Inanna 
roncsait kell felkutatniuk. Az 
Inanna legénysége odaveszett, 
mielőtt hazaindulhattak volna. A 
célhoz közeledve a fedélzeti mű-
szerek mesterséges objektumokat 
érzékelnek az égitest légkörében. 
Mindent megváltoztat a felisme-
rés, hogy a bolygón a jelek szerint 
virágzik az élet és a technológia, 
de vajon hogy fogadják az érkező 
űrhajó legénységét?
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A Hartmann Hungary Kft. fontos-
nak tartja, hogy aktívan részt vál-
laljon szűkebb és tágabb környe-
zetében munkálkodó szervezetek 
és egyesületek munkájában, mert 
ez elősegíti értékeink hiteles kom-
munikációját.

Vállalatunk célul tűzte ki, hogy gaz-
dasági lehetőségeinkhez képest to-
vábbra is folytassuk társadalmi tevé-
kenységünket a kulturális és oktatási 
programok támogatásában, és kör-
nyezeti értékeket kialakító progra-
mok szervezését a fenntarthatóság 
jegyében. 

A Hartmann további céljai között 
szerepel: 
• minden generációt érintő közösséget 
építő programok támogatása
• egyéni kezdeményezések felkarolása 
és  önkéntes munkák szervezése
• kulturális és oktatási programok támo-
gatása, és iskolások számára környezet-

védelemre nevelő programok folytatása 
a fenntarthatóság jegyében,
• munkavédelem és biztonságos munka-
végzésért való felelősségtudat javítása 
és támogatása a dolgozók körében

Mi a Hartmann-nál azt valljuk, hogy 
amikor a munkánk során lelkiisme-
retesek leszünk azzal kapcsolatban, 
amit csinálni akarunk, akkor jól fog-
juk csinálni, úgy, hogy annak lesz ha-
tása, célja, és benne lesz a személyi-
ségünk. Ez pedig visszatükröződik a 
vállalatunkra, az emberekre. 

ÉrTÉKTErEMTÉS
CSUPA NAGYBETŰVEL

ÉrTÉKTErEMTÉS a mi értelmezé-
sünkben: alkoss hosszú távon fenn-
tartható értékeket; ne feledd, hogy 
működésünk lényege az értékterem-
tés! 
Hogy mutatkozik meg ez az érték a 
gyakorlatban? 

Kiszíneztük az óvoda udvarát

A hartmannosok már többször bizo-
nyították, hogy örömmel végeznek 
olyan tevékenységet, mellyel a helyi 
közösségeken segítenek. Önkénte-
seink ezúttal az Ácsi Bóbita Óvoda 
szabadtéri fajátékait újították fel tár-
sadalmi munkában. 
Több mint 30 dolgozónk fogott csi-
szolópapírt és ecsetet szeptember 
14-én az óvoda udvarán. A cél az 
volt, hogy a mászókák és a padok 
egy új felületi védelemmel még hosz-
szú éveken át szolgáljanak játékul a 
helybéli kisgyerekeknek. Örömmel 
láthattuk, hogy példamutató szülők 
is csatlakoztak hozzánk, akik kisgyer-
mekükkel együtt segítettek szebbé 
tenni a mintegy 150 gyermeket be-
fogadó óvoda udvarát. 
Héreginé Major Ilona, óvodavezető 
példaértékűnek nevezte a segítséget 
és köszönetet mondott a jelenlévők-
nek az intézmény nevében.             (x)

társadalmi szerepvállalásunk

Egyik legnagyobb kihívásunk az, hogyan tudjuk 
az emberekkel felismertetni azt, vagy felrázni őket, 

hogy:  „Helló, változik a világ!”



13www.acsvaros.hu

Az Ács és Környéke Horgászegyesület 
tájékoztatja a horgásztársakat, hogy 
a 2018-as fogási naplók leadásának 
határideje 2019. február 28.

A vezetőség ezúton is kéri az egyesületi 
tagokat, hogy a fenti időpontig minden-
ki adja le – pontosan kitöltve és összesít-
ve – a naplókat. Ha valaki elmulasztja a 
tavalyi fogási napló leadását, vagy nem 
összesíti azt, az a horgásztársunk 2019-
ben csak emelt áron válthat új állami en-
gedélyt és fogási naplót.
Emellett úgy látjuk a rendszerünkben, 
hogy sokan, körülbelül az egyesüle-
ti tagok fele, még nem regisztrált az új 
kártyás horgászigazolványra, pedig a re-

gisztráció alapfeltétele az idei horgász-
engedély kiváltásának. 
De mindenki megteheti ezt egyénileg 
online vagy személyesen, a Malom-tó 
partján levő konténerirodában az egye-
sület segítségével is. Mivel a regisztráció 
hosszabb időt vesz igénybe, így a re-
gisztrációhoz és az új engedély kiváltá-
sához a horgásznak kétszer kell eljönnie 
az irodába, egyszerre ugyanis a két fo-
lyamat technikailag nem lehetséges. 
Az iroda jelenleg hétfőn és szerdán 17 
és 19 óra között van nyitva. A 2019-es 
engedélyek február 10-től válthatók ki, 
ugyanis azt ígérték, hogy addigra meg-
érkeznek az állami jegyek és a dunai 
területi engedélyek is. Amennyiben le-
hetséges lesz, még egy napot kijelölünk 
az engedélyek kiváltására, valószínűleg 

egy szombat délelőttöt. Erről a konténer 
melletti hirdetőtáblán lévő plakáton, va-
lamint a Facebookon fogjuk értesíteni 
az érdeklődőket. A 2018-as évzáró köz-
gyűlést március végére tervezzük, en-
nek pontos időpontját a 2018-as fogási 
eredmények feldolgozása után tesszük 
közzé.

Ács és Környéke Horgászegyesület

Idén is megrendezték Ko-
máromban a Focifarsang 
elnevezésű teremlabdarú-
gó tornát, amelyre az Ácsi 
Gárdonyi Géza Általános Is-
kola minden korcsoportba 
nevezett csapatot. 

A rangos eseménynek a Ko-
márom Városi Sportcsarnok, 
valamint a Feszty Árpád Álta-
lános Iskola tornaterme adott 
otthont január 18-án és 19-
én. A tornát - a korábbi évek-
hez hasonlóan - a Komárom 
Körzeti Diáksport Bizottság, 
a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség Bozsik Intézményi Labda-
rúgó Programja, valamint a 
Petőfi Sándor Általános Iskola 
testnevelői munkaközössé-
ge szervezte meg. Vörösházi 
Tibor főszervező elmondta, 
hogy több évtizedes hagyo-
mány, hogy a Komárom és 
körzetébe tartozó általános 
iskolák egy nagyszabású ren-
dezvény keretében népszerű-
sítik az iskolai labdarúgást. 
– Idén összesen nyolc korcso-
portot felölelő eseményen 
mintegy 300 gyermeklab-

darúgó vett részt képviselve 
saját iskoláját – emelte ki a 
főszervező. Kokas Gábor, az 
Ácsi Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola testnevelő tanára 
elmondta: a verseny célja a 
labdarúgó sportág népszerű-
sítése volt az általános iskolás 
tanulók körében.  Emellett téli 
játéklehetőséget biztosítottak 
a szervezők a gyerekeknek, 
illetve fontos eleme volt a tor-
nának Komárom és környéke 
gyermeklabdarúgásának fej-
lesztése. 
A rangos eseményre Majoros 
Attila is ellátogatott, és meg-
tekintette a fiatalok mérkő-
zéseit. A Magyar Labdarúgó 
Szövetség Bozsik-program 
intézményi programveze-
tője elmondta, hogy a Fo-
cifarsang elnevezésű torna 
a Bozsik-program része. A 
rendezvényen a csapatok 
összemérhetik erejüket a 
korcsoportjukban, és egyéni 
tudásukat is megmutathatják 
a gyerekek, de emellett önfe-
ledten ki is kapcsolódhatnak.  
Hozzátette: az év folyamán 
többször is van lehetőségük 

ilyen és ehhez hasonló tornán 
részt venniük a fiataloknak, 
ahol  játéklehetőséghez juthat-
nak.  A Bozsik-program elsőd-
leges célja, hogy hosszútávon 
a sport és az egészség mellett 
tartsuk a gyerekeket.  Kitért 
arra is, hogy a fiatal sportolók 
a téli időszakban igaz nem 
futsal szabályai szerint, de 
futsallabdával játszanak, ami-
nek köszönhetően nem pat-
tan el tőlük a labda. – Ezáltal 
jobban odafigyelnek egymás-
ra a gyerekek, nem vagdalóz-
nak, hanem gondolkoznak és 
passzolnak, könnyebben keze-
lik az átadásokat, így jobban 
is élvezik a játékot. Ami külön 
öröm volt számomra, hogy a 
fair play szellemiségében, kul-
turáltan és szépen zajlottak a 
mérkőzések – fogalmazott a 
Bozsik-program intézményi 
programvezetője. A végered-
mény több mint 60 mérkőzés 
alapján alakult ki, hiszen a 
kétnapos sporteseményen 8 
intézmény csaknem 40 kor-
osztályos csapata küzdött 
a serlegekért, érmekért és 
oklevelekért. Senki nem tá-

vozott üres kézzel, hiszen a 
torna valamennyi résztvevő 
labdarúgója kapott üdítőt és 
édességet.
Kokas Gábor elmondta, 
hogy csapataink szépen sze-
repeltek a kétnapos tornán. 
– Mezőnyjátékosaink közül 
különdíjban részesült Keresz-
tes Ákos 2.b, Taár Máté 7.c és 
Bujáki Gergő 7.c osztályos ta-
nuló is. Gratulálunk a torna 
résztvevőinek és a felkészítő 
pedagógusoknak egyaránt – 
fogalmazott az iskola testne-
velő tanára. 

N.T.

A Gárdonyisok helyezései
a tornán:

I. korcsoport: 4. helyezés
II. korcsoport: 5. helyezés
III. korcsoport (igazolt fiúk):
3. helyezés 
III. korcsoport (nem igazolt fiúk):
3. helyezés
III. korcsoport (lányok): 2. helyezés 
IV. korcsport (nem igazolt fiúk):
2. helyezés
IV. korcsoport (lányok): 3. helyezés

Eredményesen szerepeltek az ácsi fiatalok

Horgászok, figyelem!
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régi álma teljesült tavaly év végén 
az Ácsi Kinizsi Sport Club Sportlövész 
Szakosztályának, hiszen lőteret ava-
tott Ács közigazgatási területéhez 
tartozó, de  Bábolnához közeli, egy-
kori kavicsbánya területén.

A kedvezőtlen időjárás ellenére is so-
kan kilátogattak tavaly év végén az Ács 
közigazgatási területéhez tartozó, de a 
Bábolnához közeli, egykori kavicsbánya 
területére, ahol az Ácsi Kinizsi Sport Club 
Sportlövész Szakosztálya egy külső lőte-
ret avatott. – Településünk régóta rendel-
kezik egy beltéri lőtérrel a Kinizsi Sporttele-
pen, de nagyon szerettünk volna már egy 
kültéri helyszínt is biztosítani a sport- és 
hobbilövészeknek – mondta el Pok And-
rás. A kültéri lőtér vezetője hozzátette: 
ezzel az ötlettel keresték fel tavaly az 
ácsi önkormányzatot, ők is az egykori 
kavicsbányát ajánlották, amely kitűnő 
helyszínnek bizonyult. Jelenleg egy hu-
szonöt méteres lőtér készült el, amely 
mellett aztán – akár már idén – egy száz-
méteres belövő pálya is elkészülhet. Így 
év elejétől egy huszonöt méteres lőtér 
várja a sport- és hobbilövészeket.Vala-
mint egy öt beállásos koronglövő pályát 
is kialakítottak a vadászoknak, emellett 
a környékbeli íjászok is hasznosan tölt-
hetik el itt szabadidejüket, hiszen nekik 

is létrehoztak egy külön részt. – Ennek 
köszönhetően elmondható, hogy egy 
többfunkciós lőtér várja nemcsak az 
ácsiakat és a bábolnaiakat, hanem a kis-
térségben élőket is, akik érdeklődnek a 
lövészet iránt. A decemberi megnyitón 
Csuka László alpolgármester méltatta a 
lőteret, amelyet stílszerűen egy ágyúlö-
véssel avattak fel. Az esemény lehetősé-
get biztosított arra is, hogy a komáromi 
történelmi hagyományőrzők bemutas-
sák a régi korok feketelőporral elsüthető 
fegyvereit. A szervezők koronglövész- 
bemutatót is rendeztek, amely egy önál-
ló sportág, emellett megtudtuk azt is, 

hogy valamelyest hasonlít a fácánvadá-
szatra. A megnyitón a bábolnai íjászok 
is bemutatták tudásukat, Bulyáki Bálint 
bajnok mellett a hagyományőrző íjá-
szat jeles képviselői is bemutatkoztak. A 
többfunkciós lőtér állandó jellegű nyitva 
tartással üzemel. Az érdeklődők előre 
egyeztetett időpontokban használhatják 
az új pályát az év minden napján. Az üze-
meltetők a fegyverrel nem rendelkezők-
re is gondoltak, a pályán fegyverbérlési 
lehetőséggel és tapasztalt lőkiképzőkkel 
várnak mindenkit, aki szeretne belekós-
tolni a lövészet rejtelmeibe.             

Nagy T./24 Óra

Az Ácsi Kinizsi Sport Club Sportlövész szakosztályveze-
tője elmondta, hogy népszerű a lövészet a településen. 
Ez abból is látszott, hogy milyen sokan kilátogattak a 
külső lőtér avatójára. Kisvárdai István, aki egyben a ko-
máromi Finomító SLK elnöke is, úgy fogalmazott, hogy 
a komáromi példára építkezve Ács is sikeres lehet eb-
ben a sportágban. – Ácson most kezdődött ez az egész 
lövészsport, főként amatőr és hobbi lövőkkel. De igyek-
szünk majd lépésről lépésre tovább fejlődni – emelte ki 
Kisvárdai István. Hozzátette: a szakosztály mindenkit 
szeretettel fogad.

Lőteret avattak az egykori kavicsbánya területén

Népszerű a lövészet Ácson is

Az edzés napok „fegyver simogatóval” (műszaki ellenőrzéssel, 
működésképesség-vizsgálattal, száraz gyakorlással) kezdődnek, 
Itt az érdeklődők megismerkedhetnek különböző fegyverekkel 

majd a jelenlévők lövészeten is részt vehetnek.

A belső lőtéren edzések minden hétfőn és csütörtökön : 
17.00 és 19.00 óra között Kisvárdai István vezetésével 

Az edzésidőkön kívül csak külön bejelentkezés alapján 
lehet a lőtereket igénybe venni 

a 0630/277-4358 és a 0670/335-6935 
telefonszámokon.

Minden résztvevőnek jó szórakozást, kellemes időtöltést, 
eredményes sportolást kívánunk!

Dátum, idő Megnevezés résztvevők
02.24. v., 10.00-12:00 edzés lövész
03:17. v., 8:00-12:00 Korotnoki Dániel-kupa feketelőporos
03.23. sz., 10:00-12:00 edzés lövész
04.14. v., 9:00-12:00 edzés feketelőporos
04.20. sz., 8:00-12:00 Tojáslövő kupa lövész
04.27. sz., 8:00-12:00 Minősítő verseny lövész
05.11. sz., 8:00-12:00 Görgey Artúr országos verseny, lövész, légpuska, légpisztoly
05.18. sz., 9:00-12:00 edzés feketelőporos
05.25. sz., 8:00-12:00 Minősítő verseny lövész

edzés- és versenynaptár 2019/1
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Az Ácsi Motorracing Team 
Sportegyesület legfiata-
labb tagja, a mindössze 
9 éves Horváth Zsombor 
eredményes évet zárt szak-
ágában, hiszen három ka-
tegóriában is dobogóra 
állhatott az idényzáró ren-
dezvényen.

Nem véletlen a fiatal ver-
senyző sikere, ugyanis már 
csecsemőként is versenyek-
re járt családjával, hiszen 
édesapja és testvére is be-
lekóstolt a motorsportba. 
Ennek is köszönhetően már 
hároméves korában őt is 
„megcsapta a benzingőz illa-
ta”, így kétkerekűre pattant, 
azonban ez korainak tűnt, 
hiszen egy kisebb bukás mi-
att egy ideig kerülte a mo-
tort. Fél évvel később aztán 
mégis úgy gondolta meg-
próbálja, ami nem bizonyult 
rossz döntésnek. – A 2016-os 
szezonban indult el először 
versenyen, pontosan március 
26-án állt rajthoz. Soha nem 
fogom elfelejteni ezt a dátu-
mot – mondta Horváthné 
Szalai Ibolya, Zsombor 

édesanyja. A fiatal verseny-
ző mini kategóriában indult 
akkor, és már az első meg-
mérettetés után a dobogó 
második fokára állhatott fel, 
év végén pedig kategóriájá-
ban a 3. helyen végzett. Egy 
évvel később már a második 
helyen zárta az országos 
bajnokságot (OB). Idén pe-
dig az OB motocross kate-
góriában második lett, az 
endurocrossban első, sőt a 
magyarországi Nyílt Nemze-
ti M.C. Klímaszig Motocross 
Kupasorozatot is sikerült 
győztesként zárnia. Ami ér-
dekesség, hogy csupán egy 
versenyen nem állt dobo-
góra, akkor is műszaki hiba 
miatta kellett feladnia a küz-
delmet. A hazai mellett egy-
egy nemzetközi versenybe 
is belekóstolt már Zsombor: 
Ausztriában és Szlovéniá-
ban is megmérette magát, 
emellett több külföldi edző-
táborban is részt vett. – Idén 
egy korszak lezárult, hiszen 
az ötven köbcentis kategóri-
ában már nem indulhat, így 
jövőre egy 65 köbcentis KTM 
motorral „száll ringbe”. Ez egy 

nagy kihívás lesz, ugyanis 
amíg a kisebb motor auto-
mata váltós volt, a nagyobb 
kategóriás „eszköz” pedig 
már egy hatsebességes, vál-
tós motor – mondta Horváth 
János. Zsombor édesap-
ja hozzátette: úgy látja, a 
fia nem vállalja túl magát, 
biztonságosan motorozik, 
azt motorozza ki magából, 
amit tud. A fiatal versenyző 
egész évben hol versenye-
ken bizonyít, hol edzésekre 
jár, amelyeken ifjabb Kerner 
László motorversenyző látja 
el hasznos tanácsokkal, és 
igyekszik minél többet ki-
hozni Zsomborból. A moto-
rozás és a sok edzés mellett 
a tanulást sem hanyagolja 
el, hiszen szinte minden tan-
tárgyból jelesre áll, büszke is 
rá nagyon a családja és isko-
lája is. Zsombor szabadide-
jében is, ha teheti, a kedvenc 
sportjának hódol, hiszen a 
kertben többször is épített 
már crosspályát, amelyet 
aztán biciklivel teljesít. A 
versenyszezon márciustól 
egészen novemberig tart, 
ilyenkor azonban más elfog-

laltságot keres magának. – 
Szívesen legózom, és ha időm 
engedi, a számítógépen ját-
szom – mondta Zsombor, 
aki a szezonon kívül, most 
úszni jár édesapjával. Nehéz 
év elé néz jövőre a fiatal ver-
senyző, azonban már ősszel 
elkezdték a gyakorlást és az 
edzéseket a nagyobb mo-
torral. – A következő év egy 
felkészülési éve lesz, de bízom 
benne, hogy megállja majd a 
helyét – mondta az apuka. 
Arra a kérdésre, hogy mi a 
cél, Zsombor mosolyogva 
annyit mondott: a felnőtt 
országos bajnoki cím.                   

 Nagy Tamás/24 Óra

eredményes évet zárt a kilencéves ácsi sportoló

ÁcS FeJlőDéSéérT AlAPíTVÁNy 19149385-1-11

„MOSOlyGÓ BÓBITÁK“ AlAPíTVÁNy 18614244-1-11
PéNZÁSÁSI  ÓVODA  GyerMeKeIérT  AlAPíTVÁNy 18614378-1-11

„NAGy ISKOlA KIS DIÁKJAIérT“ AlAPíTVÁNy 18612644-1-11
TerMéSZeTJÁrÓ BAKANcSOS KluB 18609288-1-11

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%  1% 1% 1%
Tisztelt lakosság! 

Közeleg az adóbevallás ideje, ne felejt-
sen el nyilatkozni adója 1 százalékának 
felhasználásáról! Kérjük önöket, hogy 
segítsék az ácsi szervezeteket ezzel a fel-
ajánlással, hiszen ez semmibe sem kerül, 
mégis sokat számít a munkájuk során.

Iskolája is büszke rá
Héreginé Nagy Márta az Ácsi Gárdonyi 
Géza Általános Iskola igazgatója elmond-
ta: Zsombor a mindennapi sportolás 
mellett a tanulásról sem feledkezik meg, 
kiváló bizonyítvánnyal örvendeztetheti 
meg szüleit, nagyszüleit. 
Az iskola büszke tanítványára, to-
vábbi fényes sportsikereket kíván-
nak a fiatal versenyzőnek! 

HAJrÁ, ZSOMBOr!

ÁcSI KÖZérDeKű INFOrMÁcIÓK éS TeleFONSZÁMOK BőVeBBeN A KÖVeTKeZő SZÁMuNKBAN!




