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Ünnepség, október 23.
Tisztelettel meghívja az ácsi lakosokat 

Ács Város Önkormányzata nemzeti ün-
nepünk alkalmából október 23-án, pén-
teken 10 órakor a Fő utcai Emlékpark-
ban tartandó megemlékezésre. 

Program: Jókai Mór Általános Iskola 
diákjainak műsora, Ünnepi beszéd – Csö-
bönyei Imre polgármester,  Koszorúzás

Az ünnepi programhoz kapcsolódóan 
október 22-én 18 órakor a Bartók Béla 
Művelődési Ház Sméja Galériájában 
Vass Gyula „Hatások” című festmény-
kiállítás megnyitója. Az önkormányzati 
intézmények, cégek, civil és társadalmi 
szervezetek élhetnek koszorúzási szán-
dékkal. A koszorúzó személyek nevét 
feltétlenül kérjük a polgármesteri hivatal 
titkárságára megadni szíveskedjenek.

Csöbönyei Imre polgármester

Zsúfolásig megtelt október 2-án a Bar-
tók Béla Művelődési Ház díszterme arra 
a rendezvényre, amelyet az Ácsi Kossuth 
Lajos Asztaltársaság hívott össze. 

Az összejövetel célja az volt, hogy az 
1848/49. évi forradalom és szabadságharc 

160. évfordulóján megemlékezzenek az 
Ácson történt eseményekről és főhajtással 
adózzanak Batthyány Lajosnak, az első fe-
lelős magyar miniszterelnök és a haza di-
cső tábornokai emléke előtt. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Méltóságteljes megemlékezés a haza dicső tábornokairól

Szentessy László (középen) a kiállítás résztvevőivel beszélget

A gyásztáblát dr. Völner Pál, Csöbönyei Imre és Nagy Irén leplezték le

Kulturális Örökségvédelmi 
Napok kiállítással, 
sikeres előadásokkal

A Kultúrházak Éjjel-nappal Kulturális 
Örökségvédelmi Napok elnevezésű prog-
ramsorozatot szeptember 17-21-e között 
rendezte meg a Bartók Béla Művelődési 
Ház. Akik ott voltak, tanúi lehettek, hogy 
a műsorok színvonalasak és sikeresek 
voltak. Szeptember 17-én volt Szentessy 
László festőművész kiállításának megnyi-
tója, szeptember 19-én operett-gála volt, 
Daróczi Gabriella magánénekes önálló 
estje, szeptember 20-án Lackfi János író, 
költő interaktív gyermekprogramja, szept-
ember 21-én „Ciao Boccaccio” a Szevasz 
Színház előadása.

(Folytatás a 4. oldalon)

A Kézihímző szakkör csodaszép mun-
káiról a 7. oldalon olvashatnak
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Ács Város Képviselő-testülete a soron 
következő, 2009. szeptember 24-én meg-
tartott ülésén az alábbiakról tárgyalt.

Nyílt nap a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodásnál

Pályázatból elkészült a Győr-sashegyi 
regionális hulladékkezelő központ, ahol az 
EU-s előírásoknak megfelelően kerül válo-
gatásra a beszállított hulladék. Ennek és a 
hulladékkezelés jelenleg alkalmazott mód-
szerének bemutatására rendezték a nyílt 
napot.

A testületi ülésre meghívást kapott a Győ-
ri Kommunális Szolgáltató Kft. képviselője, 
aki  tájékoztatást adott a hulladékszállítás 
változásairól: a 2010-ben bevezetendő 
szelektív hulladékgyűjtésről, melynek ke-
retében – a település forgalmasabb helyein 
már kialakított hulladékszigeteken a mű-
anyag hulladékgyűjtő tárolókon túl – továb-
bi nagy befogadóképességű, tetszetős kül-
sejű hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre, 
melyekben üveg-, papír- és fémhulladék is 
elhelyezhető lesz. A továbbiakban a tele-
pülésen egy hulladékudvart alakítanak ki, 
ahova azon hulladékok lesznek ingyenesen 
kiszállíthatók, amelyek a hulladékgyűjtőkbe 
nem férnek bele, amelyeket lomtalanítás 
alkalmával szoktak elszállíttatni a lakosok. 
A „kétkukás” hulladékszállítás beindítása 
keretében barna hulladékgyűjtő edénye-
ket osztanak ki, melyekben a háztartásban 
keletkező, komposztálható anyagok külön 
tárolhatók, ennek szállítására csak 2010. 
márciustól kerül sor.  

Új helyi szociális rendelet

A magasabb rendű jogszabályok módo-
sítása miatt szükséges volt áttekinteni és 
harmonizálni a helyi, önkormányzati szintű 
szabályozást. A könnyebb kezelhetőség, 
a helyi jogszabály egyszerűbb, gyorsabb, 
hatékonyabb alkalmazása érdekében új 
önkormányzati rendelet került megalkotás-
ra. Az új rendelet főbb tartalmi elemei meg-
egyeznek a korábbi szociális rendelettel. Az 
étkeztetésre vonatkozó rendelkezéseknél, 
az életkornál a 70 év feletti korhatár került 
meghatározásra jogosultsági feltételként. 
További változás, hogy egyre több támo-
gatási forma természetbeni ellátásként is 
nyújtható.

A lakások és helyiségek bérletének 
új jogi szabályozása

A lakások és helyiségek bérletéről, vala-
mint elidegenítésükről szóló, 2008. évben 
újraalkotott rendelet gyakorlati tapasztala-
tai, illetve a képviselő-testület által felvetett 
problémák kezelése vetette fel az új rende-
letkészítés igényét.

Az új rendeletben
–  a szociális bérlakás jogosultságánál a 

jövedelemhatárok megemelésre kerül-
tek,

–  kikerültek a költségelvű bérlakásoknál 
a pályázat útján történő bérbeadások,

–  a képviselő-testületi méltánylás egyedi 
esetek mérlegelésénél meghosszabbít-
hatja a bérleti jogviszonyt,

–  a jogcím nélküli lakáshasználó a bérleti 
jogviszony megszűnése után azonnal a 
lakbér összegének 150%-ával azonos 
mértékű lakáshasználati díjat fizet,

–  költségelvű lakásokat minősítettek szo-
ciális bérlakássá és megszüntetésre 
került a fecskeház és a szolgálati lakás 
jelleg.

A napirend keretében döntött a testület 
a Gyár u. 51/A és az 51/B számú, leromlott 
állagú bérlakások külső felújításáról.

Pályázat benyújtása

Az önkormányzat ismételten benyújtja a 
„Kistelepüléseken településkép javítása” c. 
pályázatot, mivel a korábbi pályázat nem ke-
rült elfogadásra. A projekt megvalósítására 
igényelt 100 M Ft összegű támogatással a 
polgármesteri hivatal külső felújítására, tető-
tér beépítésére, szigetelésére, lift beszerelé-
sére és ablakcsere elvégzésére kerülhet sor.

Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás

A korábbi évekhez hasonlóan a képvise-
lő-testület 2010. évre vonatkozóan is hoz-
zájárult a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozáshoz. Az ösztöndíjpályázat ke-
retében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok számára is elérhetővé 
válik a felsőoktatásban való részvétel. A 
felsőoktatási képzésben résztvevő tanulók 

támogatására 1.500 e Ft  ösztöndíjkeret ke-
rült elfogadásra a 2010. évi költségvetésbe 
való beépítéssel. Az „A” és „B” típusú pá-
lyázati felhívás az újságban  külön oldalon 
olvasható.

Zsidótemető üres részének hasznosítása

A zsidótemető temetési célra igénybe 
nem vett nagyobbik része az önkormány-
zatnak felajánlásra került a temetővel ösz-
szeegyeztethető hasznosításra: közpark, 
pihenőpark céljára 99 évre szólóan. 

„Tisztább Duna mentéért, Európáért” 
pályázat 

A képviselő-testület a Magyarország–
Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési 
Operatív Program 2007-2013 keretein be-
lül realizálódó, „Tisztább Duna mentéért, 
Európáért” című magyar–szlovák közös 
pályázaton való részvételről határozott a 
Duna településnél húzódó parti szakasz 
hulladéktól való mentesítése, pihenőhelyek 
létesítése, információs táblák kihelyezése 
céljából.

Gyásztábla elhelyezése

A képviselő-testület hozzájárult a „Kos-
suth Lajos Asztaltársaság” által a Kegyeleti 
park Kossuth Emlékhely felőli oldalán törté-
nő gyásztábla elhelyezéséhez 2009. októ-
ber 2-án annak emlékére, hogy 1849-ben az 
Ácson tartózkodó Haynau hadügyminiszter 
ezen a napon hagyta jóvá gróf Batthyány 
Lajos és a „13 aradi vértanú” ítéletét. 

Dr. Malomsoki István

ÖNKORMÁNYZATI  HÍRADÓ

M E G  H Í V Ó
Ács Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 13. 

§-ában foglaltaknak megfelelően KÖZMEGHALLGATÁST tart 2009. november 12-én  
(csütörtökön) 17.00 órakor  a polgármesteri hivatal tanácstermében.

Napirendi pontok: 1. Beszámoló a 2009. évben végzett munkáról. Előterjesztő: Csö-
bönyei Imre polgármester; 2. Beszámoló az önkormányzat bizottságainak 2009. évi te-
vékenységéről. Előterjesztők: a bizottság elnökei.

Csöbönyei Imre polgármester 
❃❃❃

Ács Város Önkormányzatának soron következő ülését az Ötv. 12. § (2) bekezdésében 
biztosított jogkörömben eljárva 2009. október 29-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel 
összehívom és egyben annak teljes tartamára meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterem
Napirendi pontok:
1. Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedé-

sekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő: Csöbönyei 
Imre polgármester

2. Beszámoló az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról. Előterjesztők: 
Csöbönyei Imre polgármester, Locsmándi Imréné pénzügyi osztályvezető

 3. Beszámoló a Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok 2009. 
évi működéséről. Előterjesztő: Németh Gyula intézményvezető

4. Tájékoztatás a mezőőri őrszolgálat 2009. évi működéséről. Előterjesztők: Kocsis 
Zoltán mezőőr, Böde Ferenc mezőőr, Róka József mezőőr

 5. A médiák helyzetéről, 2009. évi működéséről szóló beszámoló. Előterjesztő:  
N. Lakics Zsuzsa „Ácsi Hírek” c. önk. havilap felelős szerkesztője, Dobsa Mihály helyi 
televízió és képújság szerkesztője

7. 2010. évi Ellenőrzési Terv elfogadása. Előterjesztő: Csöbönyei Imre polgármester
8./ Egyebek

Csöbönyei Imre polgármester 
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(Folytatás az 1. oldalról)
Bolla Imre verse és a református énekkar 

adta meg az alaphangot a méltóságteljes 
megemlékezéshez, amely végig meghitt 
és a rendezvény fontos mondanivalóját 
hangulatában is reprezentáló esemény 
volt. Ezen részt vett dr. Völner Pál, Komá-
rom-Esztergom Megye Közgyűlésének el-
nöke, dr. Horváth Csaba, a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos 
Hadtudományi karának dékán-helyettese, 
Nyéki József, a Kossuth Alapítvány örökös 
tiszteletbeli elnöke, Gavlik István, a Kos-
suth Szövetség örökös elnöke, Hermann 
Róbert hadtörténész, Csöbönyei Imre 
polgármester, Csányi Józsefné alpolgár-
mester és a képviselő-testület több tagja. 
Elsőként Nagy Irén, az Ácsi Kossuth Lajos 
Asztaltársaság elnöke köszöntötte a meg-
jelenteket, majd Csöbönyei Imre mondott 
rövid beszédet. Dr. Völner Pál, miután kö-
szöntötte a rendezvényen megjelenteket, 
külön megköszönte az Ácsi Kossuth Lajos 
Asztaltársaság elnökének és valamennyi 
tagjának, hogy ilyen példaértékűen ápol-
ják a hősök emlékét. A hagyományőrzés, 
a hagyományápolás szép példájaként 
említette meg a március 15-én felavatás-
ra került Kossuth-szobrot.  Szólt arról is, 
hogy Batthyány Lajossal az élen a dicső 
tábornokok egyet akartak: egységes, szu-
verén Magyarországot. Akaratukkal és 
emberi nagyságukkal olyan mércét állítot-
tak, ami példaértékű és nekünk meg kell 
hajolni a nagyságuk előtt. 

Hermann Róbert hadtörténész felké-
szültségéről, előadásmódjáról bizonyára 
valamennyi jelenlévő csak elismeréssel 
szólhat. Nagyon sok információt megtud-
hattak az Ácson és Komáromban történt 
eseményekről és időrendi sorrendben zaj-
ló, az ország számára igen fontos dönté-
sekről. Részletesen a keretben, Haynau 
Ácson című cikkünkben.

A hadtörténész megemlékező előadása 
után átvonultak a vendégek és a rendez-
vényen megjelentek a Kegyeleti parkba, 
a Kossuth-emlékhelyhez és leleplezték az 
ácsi  Varga László kőfaragó mester által ké-
szített fekete márvány gyásztáblát, amely 
emléket állít gróf Batthyány Lajosnak és a 
tizenhárom aradi vértanú tiszteletére. Iga-
zán szívhez szóló, méltató beszédet mon-
dott Gavlik István is. Nagy Irén a gyásztáb-
la leleplezése után mondott beszédében 
kiemelte: – Ezek a férfiak vállalták a kato-
nasorsot, a szent világszabadság eszmé-
iért haltak vértanúhalált, őket is feleség, 
gyermekek várták. Haláluk veszteség a 
családnak és a nemzetnek. Nekünk, a ma 
itt lakóknak kötelességünk az ő vértanúha-
lálukról emlékezni. Múltunk alapja a mának 
és jövőnek, ahonnan erkölcsünk, nemzeti 
tudatunk formálódik – emelte ki, majd szólt 
arról is, hogy a 160. évforduló kapcsán asz-
taltársaságuk egy eseménysort állított ös-
sze, amely kezdődött a március 14-én meg-

nyitott „Mert tenni mertünk 
a honért” című kiállítással 
és folytatódott az iskolások 
rajzversenyével, szabadtéri 
csatározással, énekléssel. 
– Megtisztítottuk, felújítot-
tuk a temetőben található  
’48-asok síremlékét, ma pe-
dig itt állunk a gyásztábla 
előtt. Széleskörű segítséggel 
valósulhatott meg mindez 
– akinek fontos volt – hang-
súlyozta köszöntőjében 
Nagy Irén. Majd a Gárdonyi 
Géza Általános és Szakis-
kola tanulói tolmácsolták a 
vértanúk azon gondolatait, 
néhány soros mondatait, amelyek mára 
felbecsülhetetlen értékkel és mondanivaló-
val bírnak. Ezt követően a diákok egy-egy 

mécsest helyeztek el az emlékmű mellett az 
eszméjükért kiálló igazi hazafiak tiszteleté-
re. Nagy Ildikó fuvolajátéka csak emelte a 
műsor fényét N. Lakics Zs.

Méltóságteljes megemlékezés 
a haza dicső tábornokairól

A megemlékezésen köszöntötte a megjelenteket 
Nagy Irén, az asztalnál Hermann Róbert, dr. Völner 
Pál és Csöbönyei Imre

Haynau Ácson
Beszélt arról is többek között Hermann Róbert, hogy Julius Haynau táborszernagy, 

a magyarországi cs. kir. hadsereg főparancsnoka 1849. augusztus 29-én a komáromi 
ostromsereg parancsnokává kinevezett, éppen Pestre érkező Nugent táborszernagy-
gyal tárgyalt. Egyben vezérkari főnökével, Ramming alezredessel erőteljes felszólítást 
intézetetett Klapkához, a komáromi hadsereg parancsnokához azzal, hogy azonnal fel-
tétel nélkül adja át az erődöt és ne próbálja meg az oroszoknak megadni magát, mert 
azok úgyis minden hadifogolyt kiszolgáltatnak neki, ahogy ez Görgei hadseregével és 
az aradi várőrséggel is történt. Némi mézesmadzagként hozzátette, hogy Görgei egy, 
általa hozzáintézett irat szerint teljes bocsánatot kapott. A Nugent-nak adott részletes 
utasításhoz mellékelte a péterváradi várőrség megadása kapcsán a foglyok kezelésére 
vonatkozóan kiadott utasítást azzal, hogy ha Klapka átadja az erődöt, ő is amnesz-
tiát kap. Szeptember 2-án megkapta Klapka előző napon írott válaszát, amelyben a 
magyar tábornok közölte: csak feltételekkel hajlandó az erőd átadására. Ezután Hay-
nau arra hivatkozva, hogy a Komáromot körülvevő erők létszáma Nugent hadtestével 
együtt immár 42 ezer főre rúg, arra utasította Nugent-t, hogy vonja szorosabbra az 
erőd körüli ostromgyűrüt és mondja fel az augusztus 22-én kötött fegyverszünetet. 

Haynau abban reménykedett, hogy az erőd védőserege rövidesen megadja magát, 
s ugyan nem kívánt hosszasan tárgyalni a védőkkel és a feltételeiket, vagy követelései-
ket elfogadni, ám mielőtt rendszabályokról döntött volna, meg akarta ismerni a felté-
teleket – mondta megemlékező beszédében Hermann Róbert, aki ezzel kapcsolatban 
még hozzátette: Haynau a magyarországi ügyek közül egyedül a Komárom ostromával 
kapcsolatos intézkedéseken tartotta a kezét. Tovább menve a történelmi áttekinté-
sen, szólt arról is egyebek mellett a megemlékező beszédében a hadtörténész, hogy 
Haynau szeptember 26-án közölte, hogy átteszi főhadiszállását Ácsra és onnan írt 
levelet Klapkának: Ebben közölte, hogy átvette az ostromsereg feletti parancsnoksá-
got és felszólította Klapkát, hogy találkozzanak egy, az erődtől elég távol lévő, Klapka 
által megfelelőnek tartott helyen, hogy az erőd átadásának feltételeiről tárgyaljanak. 
Ez Herkálypuszta lett volna, de Klapka lemondta a találkozót betegségre hivatkozva. 
A várőrség minél teljesebb meggyőzése érdekében még Nugent beleegyezett abba, 
hogy annak soraiból egy négytagú küldöttség induljon Péterváradra, ellenőrizendő, 
hogy az erőd valóban megadta-e magát, és ezt Haynau is jóváhagyta. Haynau vé-
gül szeptember 27-én elfogadta a várőrség által még szeptember 20-án kidolgozott 
kapitulációs feltételeket, majd miután aláírta, a bizottmány és Andrássy Norbert gróf, 
cs.kir. őrnagy vitte azokat az erődbe, ahol Klapka is aláírta az egyezményt. Haynau 
október 2-án az ácsi főhadiszállásról terjesztette fel a császárnak 49. szám alatt a 
Komárom átadásának menetéről szóló egyezmény másolatát, 50. szám alatt pedig az 
aradi vértanúk halálos ítéletének megerősítéséről szóló jelentést. Október 3-án pedig 
aláírta Batthyány halálos ítéletét és „további intézkedés végett” visszaküldte azt Liech-
tensteinnek. Haynau október 5-én még az ácsi főhadiszálláson tartózkodott, megvárta 
az erőd teljes átadását. Még aznap átadta az ostromsereg parancsnokságát Collore-
do-Mannsfeld altábornagynak és Bécsbe utazott, hogy átadja a császárnak Komárom 
kulcsait. 
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(Folytatás az 1. oldalról) 

Rajzírások 
– Szentessy László 
festőművész kiállítása

A művelődési ház Sméja Galériájában 
nyílt meg a Tatán élő Szentessy László 
festőművész kiállítása. Az esztergomi fiatal 
művészek köréből indult grafikus 1966 óta 
szerepel kiállításokon. Egyedi és sokszo-

rosított lapokkal, rajzokkal, rajzsorozatok-
kal, linómetszetekkel, alkalmi grafikákkal. 
Negyven esztendő gazdag terméséből vá-
logathat tehát az alkotó egy-egy bemutat-
kozása alkalmából, abból a kollekcióból, 
amely sokszínű és egységes, változatos 
és egynemű egyszerre. 

– Az alkotó út egy-egy állomását, több 
periódusát felvillantó gyűjtemény hűen tük-
rözi, hogy Szentessy László makacs kitar-
tással és következetességgel a maga útját 
járja, nem érintik és nem befolyásolják a 
divatok, az egyéni arcéleket elhomályosító 
áramlatok – emelte ki egyebek mellett mél-
tató beszédében Németh Gyula, a műve-
lődési ház igazgatója, aki azt is hozzátette: 
– A mérhetetlen műgonddal kidolgozott és 
kivitelezett, finoman mérlegelt, átgondolt 
kompozíciók, a fegyelemmel kezelt, deko-
ratív részletek tárházát hordozó alkotások 
a töretlen emberi lét vágyását hordozzák. 

Szentessy László munkásságához az 
egyedi grafikák, tollrajzok, linómetszetek 
és akvarellek tartoznak. Egyedi tollrajzait 
mint stílust elismerik a kortárs művészek 
is. Nemcsak Magyarországon, Európában 
is sok helyen vannak munkái. 

Egy csokor 
a legismertebb 
operettekből

A művelődési ház nagytermében szep-
tember 19-én este felcsendültek az ope-
rett-világ legismertebb és legelismertebb 

művei, mégpedig egy nagyon tehetséges 
fiatal énekesnő előadásában. 

A lábatlani Daróczi Gabriella önálló estje 
osztatlan sikert aratott a zene kedvelőinek. 
Sajnálhatják mindazok, akik lemaradtak 
egy olyan zenei élményről, amit a művész-
nő nyújtott. 

Csupa ismert dallamok töltötték be 
azon az estén a nagytermet, és  termé-
szetesen nem hagyott ki a repertoárjá-
ból olyan világklasszis operettműveket, 
mint például a Csárdáskirálynő, vagy a 
Szép város Kolozsvár..., és lehetne még 
sorolni a mindenki által ismert örökzöld 
dallamokat. 

Színpadra lépett Modrovits József is, aki 
Daróczi Gabriallával duettet énekelt és a 
siker nem is maradt el. 

Ciao Boccaccio – avagy 
társadalmi kórkép 
napjainkról... 

A Kulturális Örökségvédelmi Napok 
programsorozatának a legszórakozta-
tóbb, ugyanakkor nagyon komoly mon-
danivalóval, a társadalmi keresztmetsze-
tet is jól reprezentáló bemutatója volt a 
Ciao Boccaccio című előadás, a Szevasz 
Színház előadásában szeptember 21-én 
a művelődési ház nagytermében. A vi-
dám, szórakoztató darabot Gágyor Péter 
írta és rendezte. A darabban felléptek: 
Tóth Rita, Bartha Alexandra, Jáger And-
rás, Török András és Gábor Sándor. Akik 
végignézték az előadást, megerősíthetik, 
hogy fergeteges produkcióval kápráz-
tatták el a színészek a közönséget, akik 
„vevők” voltak a poénokra, egyszóval 
nagy élmény volt a nézőknek, és persze a 
színpadon lévőknek is a közönség fogad-
tatása. A téma a ’90-es évektől napjain-
kig öleli fel a történetet és tükröt mutat 

a rendszerváltás óta „kitermelt” emberi 
figuráknak. 

– Akik részt vettek a Kultúrházak éjjel-
nappal Kulturális Örökségvédelmi Napok 
négynapos rendezvénysorozatán, biztosan 
megerősítenek abban, hogy ezt a kezde-
ményezést tovább kell folytatni. Igény van 
arra is, és ezt a színházi előadás nagyon 
jól példázta, hogy  három-négy szereplős 
kamaraszínházi előadásokat hozzunk Ács-
ra – summázta a négynapos rendezvény 
végén Németh Gyula, a művelődési ház 
igazgatója. 

Interaktív 
gyerekprogram 
Lackfi Jánossal 

Lackfi János fiatal író, költő, akinek 
több gyermekverse is megjelent. Maga 
ötgyermekes édesapaként nagyon is jól 
ismeri a gyermeki lelket, a gyermekvilá-
got. Tudja, hogy mi mozgatja meg a ki-
csik és nagyobbak fantáziáját. Nagyon jó 
érzékkel nyúl azokhoz az interaktív meg-
oldásokhoz, amelyek önfeledt élményt 

nyújtanak az apróságoknak. Ezt megta-
pasztalhatták azok a gyerekek és szüleik, 
akik részt vettek a Lackfi Jánossal való 
találkozáson, sajnos nagyon kevesen, 
pedig nagy élmény lehetett volna azok-
nak a gyerekeknek is, akik ezúttal otthon 
maradtak. Minta- és példaértékű, ahogy 
le tudja kötni a kicsiket, gondolkodásra 
készteti őket, mindezt hihetelen laza, öt-
letes és finom játékkal fűszerezve. 

Kulturális Örökségvédelmi Napok kiállítással,
sikeres előadásokkal, interaktív játékkal 

A kiállított képek a sokoldalú művész 
fantáziáját dicsérik

A fellépők nagy sikert arattak

Lackfi János elvarázsolta interaktív 
játékával a kicsiket
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A Vakom Zrt. rajzpályázatot hirdetett 
azoknak az általános iskolás tanulóknak, 
akik szeretnek rajzolni és munkájukat szí-
vesen megmutatják a közönségnek. A pá-
lyázatra a gyerekeknek a legkedvesebb 
nyári élményéről készített illusztrációkat 
várták. A kis alkotásokhoz bármilyen rajz-
technikát alkalmazhattak a gyerekek. A raj-
zokat szeptember 12-ig kellett leadni. 

Nagyon szép számmal érkeztek pályá-
zati anyagok, amelyek ötletesek, fantázia-
dúsak és jól kifejezik rajzolójának a nyári 
élményről alkotott mondanivalóját. Eze-
ket a Coop ABC előterében kiállították és 
mindenki megcsodálhatta. Ez nagyon jó 
elképzelés volt a Coop részéről, amelyből 
hagyományt teremthetnek a későbbiek-
ben. A pályázat eredményhirdetése októ-
ber 16-án lesz.

„Legkedvesebb nyári élményem” - rajzon a Postaközi Coop ABC-ben 

A legszebb arcát mutatta az ősz október 
első hétvégéjén, amikor az Ács Városért 
Társaság és a Pénzásási Nyugdíjas Klub 
megrendezte a volt fatelepen, immár a má-
sodik alkalommal a tökfesztivált. 

Hatalmas volt az érdeklődés a programok 
iránt, ami annak is köszönhető, hogy a szer-
vezők gondoskodtak arról, hogy minden 
korosztály megtalálja a számára legizgalma-
sabb, legszórakoztatóbb elfoglaltságot és 
emellett nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy 
a családoknak közös élményben is legyen 
részük. A kicsik boldogan vették birokba az 
ugrálóvárat, az arcfestésnek is igen nagy si-
kere volt. A sok széparcú kisgyerek egész 
délután macska és különböző állatfigurák 
„mögé bújva” futkosott önfeledten és be-
zsebelték a sok dicsérő szót. A családi tök-
tusa hozott sok izgalmat a versenyzőknek, 
ahol volt tökgurítás, tökcipelés, tökszlalom, 
zsákba tök és célbadobás is. Ebben a szülők 

gyerekeikkel együtt próbálhatták ki magukat 
és végül persze mindenki kapott ajándékot.  
A felnőttek készíthettek szalma- és csuhédí-

szeket. Mivel ezen a napon minden a tökről 
szólt, természetesen nem maradhattak el a 
tökből készült kompozíciók, amely az em-
beri fantázia széles tárházát reprezentálta. 
A legötletesebb remekműveket díjazták, és 
díjat kaptak azok is, akik a legnagyobb tököt 
vitték el a kiállításra. A legnagyobb 47 kilo-
grammot nyomott. 

A Pénzásási Nyugdíjas Klubról azt lehet 
tudni, hogy nagyon aktívak, kiválóan össze-
szokott társaság, akiknek nagyszerű prog-
ramjaik vannak egész évre. A tökfesztiválon 
is jeleskedtek a főzésben és persze a szer-
vezésben is. Dr. Petrasovics Anna, az Ács 
Városért Társaság elnöke úgy fogalmazott, 
hogy ennek a napnak is a Pénzásási Nyug-
díjas Klub a mozgatórugója, élükön Imhofné 
Vincze Zsuzsa és Imhof János, akik nagyon 
sokat tesznek a siker és a példaértékű ös-
szefogás érdekében. Sürögtek-forogtak az 
asszonyok és isteni illatok terjengtek a le-
vegőben. Nem maradhatott el az „étlapról” 

stílusosan a tökös-mákos, tökös-tejfölös 
rétes, de volt olyan kuriózum is, mint a tö-
kös leves Tájföld híres fűszereivel „megbo-
londítva, vagy a tökbrassói, dr. Petrasovics 
Anna specialitása, amelynek akkora sikere 
volt, hogy pillanatok alatt elfogyott, pedig 
óriási adag készült belőle. A tökös lecsót is 
mindenki dicsérte és édességnek ott volt a 
tökkrémes palacsinta, vagy a tökananászos 
koktél. A fesztivál résztvevőit szórakoztatta 
több fellépő, így például a Ritmus Koncert-
fúvós Zenakar és este pedig a Wanderers 
együttes. Példamutató összefogásról tettek 
tanúságot ezúttal a pénzásási nyugdíjasok, 
karöltve az Ács Városért Társasággal, akik 
nagyszerű rendezvényt hoztak össze a vá-
roslakóknak. Nagyon sokan voltak a második 
tökfesztiválon is, láthatóan mindenki nagyon 
jól érezte magát. Meglátogatta a rendezvényt 
Csányi Józsefné alpolgármester és Lakatos 
Béla, Nagy Irén képviselők is.

N. Lakics Zsuzsa 

TÖK-ölődtek – nagysikerű volt a második tökfesztivál is

A „tökfinomságok” széles skáláját kínálták az asszonyok

A készítők kreativitását dicséri a „tökfa”



 � ÁCSI HÍREK 2009. október

A településen nagyon finom ételeket 
kínáló, jó színvonalú éttermeket és már 
– az igényekhez igazodva – pizzázót is 
találnak a helyiek és a városba érkező 
vendégek. Jó híre van valamennyinek, 
de teázó – most csak ilyen egyszerűen 
elnevezve – nem volt, pedig igény van rá. 

Ezt bizonyítja az is, hogy amióta megnyi-
tott, esténként teltházat talál az oda belépő. 
Népszerű és ez annak köszönhető, hogy 
olyan újdonságot kínál a teaház megálmo-
dója, tulajdonosa, amelyre szükség van a 
mai rohanó világunkban. A galériával egybe-
kötött teaház tulajdonosa, Tóth Tamás régóta 
álmodott arról, hogy a lepukkant magtárból 
egyszer a művészetnek is teret engedő tea-
házat varázsol. Közel két évig ez csak álom 
volt számára, aztán belekezdett, belevágott. 
Maga sem gondolta, amikor végre nekilát-
hatott a felújításnak, hogy hosszú hónapok 
fárasztó munkája lesz mire olyanná vará-
zsolja, családi, baráti segítséggel, amilyen 
ma fogadja a vendégeket. Tóth Tamásnak 
köszönhetően, aki maga lakberendező, jó 
érzékkel nyúlt hozzá a dolgokhoz és nagyon 
kellemes hangulatú környezetet varázsolt az 
ódon falak közé, mindezt egy érzékeny mű-
vész látásvilágával megspékelve. A kívülről 
műemlék jellegű épület mára belül is antik 
hatást kelt és ez teszi igazán varázslatossá 
a galériát. A teákat érdemes megkóstolni, hi-

szen különleges főzetek, kitűnő az aromájuk, 
amelyet például a japán saroknak kiképzett 
részen (is) nagyon kellemes elfogyasztani. 

Tóth Tamás lapunknak azt is elmondta, 
hogy régi terve valósul meg azzal, hogy a 
galériában bemutatkozási lehetőséget ad az 
ácsi és a környékbeli művészeknek, akiknek 
alkotásai helyet kapnak a teázó falán. Emel-

lett minden hónapban tervez valamilyen 
kulturális műsort, irodalmi, zenei estéket. 
Október 3-án például a székesfehérvári DJ 
Zöld volt a Magtár Galéria és Teaház vendé-
ge, aki  – mára nagy értéket képviselő – ba-
kelitlemezeket hozott és megszólaltak az 
egykori nagy slágerek, örökzöld dallamok.

N. Lakics Zsuzsa 

Magtár Galéria és Teaház 
– új színfolttal gazdagodott a település 

Rövid időre pompás színekbe varázsolták a magtár téglafalait. A kis képen Rohon-
czi Zsuzsanna és Rohonczi Fruzsina a japán sarokban teázik

Bizonyára sokan dilemmáznak azóta, 
amióta bejelentették hivatalosan is, 
hogy megkezdték az új H1N1-es vírust 
tartalmazó influenza elleni oltóanyag 
tömeggyártását, hogy beadatja-e ma-
gának az oltóanyagot. 

Van persze, aki retteg a betegségtől és 
azonnal rohan a patikába, hogy beszerezze 
és beadassa a vakcinát. Aztán van a másik 
„tábor”, akik szerint nem fontos a védeke-

zés, vélemenyük erről csupán annyi, hogy 
hisztéria az egész és sima influenzaként 
beszélnek róla. 

– Az influenza elleni oltások önkéntesek 
– mondta dr. Péntek Zsuzsanna háziorvos, 
amikor ezzel a témával kapcsolatban kér-
deztük, majd nyomatékosan hozzátette: a 
2009/2010-es szezonban két különböző 
influenza elleni oltóanyag alkalmazására 
kerül sor: 1. a szezonális influenza elleni 
oltóanyag (Fluval AB), amit eddig évente 
megkaptak a betegek. 2. a másik oltóanyag 
az új influenza elleni (Fluval P). Dr. Péntek 
Zsuzsanna a következőkre hívja még fel a 
figyelmet: – A két oltást lehet egyidőben, két 
különböző testtájékra beadni. Az influenza 
elleni oltások önkéntesek. A védőoltások 
megkezdése előtt az oltandót, illetve kis-
korú esetén a szülőt (gondviselőt) tájékoz-
tatni kell a védőoltás beadásának, illetve a 
beadás elmaradásából származó következ-
ményekről. Az oltás időpontjáról mindenki a 
SAJÁT HÁZIORVOSÁNÁL tájékozódjon. 

A lakosságot több csatornán tájékoztatták 
már arról, hogy a  H1N1 influenzavírús elleni 

térítésmentes védőoltásokat azoknak adják 
be, akik súlyos betegségben szenvednek, 
a várandós nőknek – ha kérik –, az egész-
ségügyi dolgozóknak, valamint azoknak, 
akiknek a veleszületett betegségük, vagy 
kezelés révén csökkent az immunrendsze-
rük működése.  A második ütemben a 14 
év alatti egészséges gyermekeket és az 
oktatási intézmények dolgozóit oltják be, 
majd harmadik ütemben a félévesnél fiata-
labb csecsemőkkel egy háztartásban élők 
kapják meg a védőoltást. Hathónapos kor 
alatt a védőoltás nem adható be.

Kezdeti tünetek a H1N1-es vírust tartal-
mazó influenzánál: rossz közérzet, fokozódó 
láz, torokfájás, köhögés, orrdugulás, orrfújás, 
hányinger, hányás, végtagi izomfájdalom. 

Hogyan lehet védekezni a fertőzés el-
len? 

Gyakori kézmosás meleg vízzel, szap-
pannal, gyakorta kell szellőztetni, ha lehet, 
kerüljük a tömegközlekedést, kerüljük a 
kapcsolatot az influenzás beteggel, ha az 
influenza tünetei jelentkeznek, maradjunk 
otthon, védőoltás, antivirális szerek.

H1N1: Védőoltás három ütemben 
– tájékozódni a háziorvosnál! 

Dr. Péntek Zsuzsanna
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Felbecsülhetetlen értéket varázsoltak 
pillanatok alatt a Kézihímző szakkör 
tagjai a művelődési ház nagytermében 
a hosszú asztalokra. Elhozták saját 
munkáikat, amelyek szemetgyönyör-
ködtetők, varázslatosan szép munkák. 

A különböző formájú hímzett asztalte-
rítők, falvédők, és sok egyéb kiegészítők 
mind magukon viselik az ország tizenki-
lenc megyéjének motívumait. A kalota-
szegi, a mezőségi, a hódmezővásárhelyi 
és a többi tájegység jellemzői sorakoztak 
olyan esztétikai élményt adva a rácsodál-
kozónak, amelyet csak a művészet szó-
val lehet jellemezni. Azok az asszonyok, 
akik ezeket a csodálatos kézimunkákat 
készítik – ők hatan a Kézihímző szakkör 
tagjai –, mesterei a hímzésnek: Sántik 
Istvánné, a szakkör vezetője, Székely Jó-
zsefné, Horváth Lászlóné, Farkas Csabá-
né, Horváth Sarolta Franciska és Lukács 
Lászlóné. 

Sántik Istvánné Gizi néni országosan 
elismert kiváló tudója ennek a mesterség-

nek, és gondolnák, hogy 
685 féle öltést ismer és 
azokat alkalmazza is mun-
káiban, amelyek mára olyan 
ismertté váltak, hogy példá-
ul a Mesterségek ünnepén 
a csodájára járnak művé-
szeti alkotásainak. Kalocsai 
csipkéi és a többi kézimun-
kái az országhatáron túl is 
ismertek. Nagyon büszke 
arra, hogy  a csipkekészí-
tésről híres bábolnai Mátray 
Magdolna tanítványának 
mondhatja magát. Nagyon 
szívesen mesél erről a mes-
terségről, hiszen több évtizedes tapaszta-
lata van és sok szép élményt raktározott 
el, nagyszerű emberekkel ismerkedett 
meg  éppen a hímzésnek köszönhetően. 
Azért is boldog lehet, hiszen lánya, Ódor 
Ernőné Valika követi édesanyja példáját és 
csodaszép alkotásai vannak, akinek fali-
képei is szemetgyönyörködtetőek. Ők ha-
tan nagyszerű csapatot alkotnak, és olyan 

örökséget hagynak maguk után, amely fel-
becsülhetetlen értéket képvisel. Kétheten-
te találkoznak, de szeretnék, ha több lány, 
asszony csatlakozna hozzájuk, hiszen biz-
tosak abban, hogy hasonló ügyességü, 
fürgekezű hölgyek vannak a településen. 
Véleményük szerint nagyon jó és hasznos, 
amikor összejönnek és a beszélgetés mel-
lett hímeznek és sok tapasztalatot gyűjte-
nek egymástól.  N. L. Zs.

Az örökség érték, amivel kincsként kell bánni,
a Kézihímző szakkör tudja ezt

A Városi Nyugdíjas Klub tagjai szep-
tember 12-én Metkáné Kati és Sza-
bóné Magdi vezetésével elindultak 
felfedezni az olasz tengerpartot. Az 
úti cél Olaszország keleti részén, az 
Adriai-tenger északi partján fekvő 
Lignano volt. 

Ötven fős csoport indult Ácsról hajnali 
négy órakor busszal. Búcsúnál lépték át 
a magyar–osztrák határt, majd az Alpok 
csodálatos őszi látványában gyönyör-
ködve tették meg a hosszú utat. A dél-
utáni órákban kissé fáradtan érkeztek 
meg Lignanóba, ahol öt napot töltöttek 

és a látvány, ami fogadta a csoportot, 
kárpótolta minden fáradtságért. A szál-
lás négy-öt ágyas szobákban volt, telje-
sen felszerelt konyhával, ahol az ebédet 
kulturált körülmények között lehetett el-
készíteni és elfogyasztani. A tenger kö-
zel volt, több száz méteres, fehérhomo-
kos partjával hihetetlen szép és kellemes 
látványt nyújtott. Nagyon jó volt a víz hő-
mérséklete, bár kissé felborította a prog-
ramot, hogy két napig esett az eső, de a 
csoport tagjainak jókedvét – kevés kivé-
tellel – így sem tudta elrontani. Találtak 
maguknak így is kellemes elfoglaltságot. 
A legtöbben megkóstolták a jellegze-

tes olasz ételeket, a 
pizzát, a híres olasz 
fagylaltot, volt, ami 
ízlett, volt, ami ke-
vésbé. 

Kedden indultak 
Velencébe, a cö-
löpökre épített vá-
rosba. Vaporettóval 
jutottak be a Szent 
Márk térre, ami le-
nyűgözte a társasá-
got és egyedülálló 
élmény volt. Kisebb, 
előre nem látott 
problémák megol-
dása után – amit a 
csoport két vezetője 
és szerencsére egy 
németül beszélni 
tudó útitárs sikere-
sen megoldott – si-

került bejutni a Doge palotába. A palota 
keleties elemekkel kevert, gótikus stílus-
ban épült és több századon át az államfő 
(Doge) lak- és székhelye volt. A palotából 
kiérve a Szent Márk téren megszólalt a 
harangjáték, ami hihetelen meghatott-
ságot váltott ki a legtöbb jelenlévőből. A 
galambok pedig valóban olyan szelídek 
voltak, hogy a látogatók kezére, karjára 
szálltak. Életre szóló, felejthetetlen élmé-
nyek voltak a Szent Márk téren látottak 
és átélt érzések. 

Csütörtökön indult a csoport hazafelé. 
Útközben még néhány órát eltöltöttek 
Triesztben, ami az Adriai-tenger észak-
nyugati részén terül el és itt található a 
Miramare kastély is. A habsburg Miksa 
főherceg kívánságára emelték isztriai 
fehér márványból a csipkés palotát, ami 
ma eredeti berendezésével múzeumként 
fogadja az odalátogatókat és meg lehet 
csodálni a szebbnél szebb virágokkal 
teleültetett kertet is. Látnivalókkal el-
telve, élményekben gazdagon indultak 
hazafelé, ahova szerencsésen megér-
keztek. 

Többségük köszönettel és hálával gon-
dol az eltöltött napokra. Köszönettel a 
két fárdhatatlan vezetőnek, Katinak és 
Magdinak, akik ezt az utat megszervez-
ték és – a külső körülmények ellenére is 
– gondoskodásukkal és odafigyelésük-
kel örökre emlékezetesssé tették ezt az 
utat.

Lejegyezték 
a Városi Nyugdíjas Klub tagjai 

Olaszországi kirándulás sok szép élménnyel

A kirándulás résztvevői nagyon szép tájakon jártak

Sántik Istvánné, Farkas Csabáné, Ódor Ernőné, Horváth 
Lászlóné Lapunk fotóit Nyéki János készítette
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Immár tizenhetedik alkalommal rendez-
te  meg a Bartók Béla Művelődési Ház 
a helyi madárbarátokkal közösen a volt 
zárda épületében a díszmadár és kisállat 
kiállítást szeptember 12-13-án. Keveseb-
ben voltak ugyan  a kiállítók, mint az előző 
években, viszont a bemutató iránt nagy 
volt az érdeklődés a helyi lakosok részéről. 
Aki a búcsúba igyekezett, azoknak nagy 
része betekintett és megnézte a szép és 
különleges díszmadarakat és a többi kisál-
latot. Örömteli volt, hogy nagyon sok gye-
rek volt a nézelődők között és ezt Nagy 
Tamás, a város képviselő-testületének 
tagja is kiemelte megnyitójában: – Külön 
öröm számomra, hogy gyerekeket is látok 
itt, mert hiszem, hogy az a kisgyerek, aki 
korán kapcsolatba kerülhet az állatokkal, 
nem fogja bántani őket és ez a híradók-
ban mutatott szörnyűségeket látva nagyon 
fontos. Éppen ezért elengedhetetlenek az 
ilyen találkozók, kiállítások – emelte ki a 
képviselő, majd hozzátette: – Állatot tarta-
ni jó, állatot tartani egyet jelent azzal, hogy 
kapcsolatban maradunk a természettel. 

A belépőjegy egyben tombola is volt és a 
kiállítók jóvoltából – akik a felajánlók voltak 
– kisállatot is hazavihetett néhány gyerek, 
akiknek kedvezett a szerencse a tombola-
sorsolásnál. 

Nagy Tamás a kétnapos kiállítás zá-
rásán oklevelet adott a kiállítóknak és 
megköszönte a támogatóknak az önzet-
len segítségét: Ács Város Önkormány-
zata, Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., 

Dombai Gábor, Baracskai Lajos, Vértes-
szőlősi Galambász Szakkör. A szerve-
zők külön köszönetet mondanak Fekete 
János bácsinak, aki a bemutató lelke és 
motorja volt.

Díszmadár és kisállat bemutató

Nagy Tamás képviselő (balra) nyitotta meg a rendezvényt

Deutsch Róbert főrabbi és Weisberger 
Miklós főrabbi avatta fel 2009. szeptember 

8-án az ácsi zsidó temetőt. A nyár folya-
mán teljesen megtisztították, felújították 
és bekerítették a temetőt, mely a MAZSI-
HISZ, valamint az Abelesz és a Grosz csa-
lád anyagi támogatásával készült el. Ács 
Város Önkormányzata a közmunkások 
1200 munkaórájával járult hozzá a rendbe-
tételhez. A MAZSIT Alapítvány és az Ács 
Városért Társaság koordinálta a felújítást. 
Winkler Miksa köszöntötte a megjelente-
ket, majd Abelesz bácsi emlékezett meg 
az első temető, a kapuvári felújításáról, 
ahol szülei nyugszanak. Az ácsi temetőhöz 
szintén családi kötelék fűzi, itt temették el 

dédszüleit. A Bálint Étteremben dr. Petra-
sovits Anna, az emlékülés háziasszonya 
köszöntötte a megjelenteket. Csöbönyei 
Imre polgármester elmondta, hogy örül 
a kezdeményezésnek, és a város szűkös 
anyagi keretei mellett is támogatta a zsidó 
temető felújítását. Winkler Miksa oklevele-
ket adott át a felújítás segítőinek, majd dr. 
Petrasovits Anna az Ács Városért Társaság 
nevében ajándékkal köszönte meg Abe-
lesz Yisroel fáradozásait. Az ünnepi pilla-
natok után állófogadáson vehettek részt a 
vendégek.

Hodosi Anikó

Felavatták a felújított zsidó temetőt

Fanyűvő Fesztivál 
a fatelepen

Szeptember 19-én fergeteges hangula-
tú fesztivált szerveztek a volt fatelepen. A 
Fanyűvő Fesztiválon fellépett az Indigo, az 
Avion, a Hedonist Roosters, a Sétagalopp, 
az Astrodust, az X-Kharon, a Corelosa, az 
Auróra és az ácsi Warning együttes. So-
kaknak nem mondanak sokat ezek a ze-
nekarnevek, de a célközönség jól érezte 
magát a hajnalig tartó buliban. Maga az öt-
let is dicsérendő, hiszen a fiatalokat vonzó 
rendezvény volt, amelyre van igény a vá-
rosban és lehetne több zenekart is bevonni 
a későbbiekben. Köszönet a rendezvény 
szervezőinek és támogatóinak! H. A.   
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BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Ács Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisz-
tériummal együttműködve ezennel kiírja 2010. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév második 
és a 2010/2011. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakó-
hellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keret-
időn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfoko-
zatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzés-
ben folytatják tanulmányaikat.

Figyelem! 
– Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban 

részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhet-
nek Bursa támogatásban a katonai, illetve rendvédelmi felső-
oktatási intézmények katonai, illetve rendvédelmi képzésben 
részt vevő hallgatói.  A középiskolai akkreditált iskolarendsze-
rű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók nem jogosul-
tak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.  Doktori (PhD) képzésben 
résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.  
Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogo-
sultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Az ösztöndíjra pályáz-
hatnak a 2009. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói 
jogviszonya 2010. őszén már nem áll fenn, úgy a 2010/2011. 
tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, 
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben 
a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításá-
nak feltétele, hogy a 2009/2010. tanév második félévére már 
beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe. Az ösztöndíj idő-
tartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév 
(2009/2010. tanév második, illetve a 2010/2011. tanév első 
féléve). Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 
2010. március.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó 
hallgatói jogviszonya a 2009/2010. tanév második félévében 
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott 
pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírás-
nak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósítás-

ra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőokta-
tási intézménynek. 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jog-
viszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás végha-
táridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési 
kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jöve-
delemnek számít. (Az adóterhet nem viselő járandóságokról 
lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tör-
vény 3. § 72. s) pontját).

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy 
a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, 
illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a 
pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot ki-
író települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat 
a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium Támogatáskezelő Igazgatósága részére – kizárólag az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság 
ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama 
alatt maga kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igaz-
gatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyo-
lítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az 
ösztöndíj időtartama alatt kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor 
rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás 
célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez 
és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási 
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési 
önkormányzat polgármesteri hivatalánál írásban, a hivatalban 
hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy 
példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2009. október �0.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jog-

viszony-igazolás. Amennyiben a pályázó egy időben több 
felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, 
pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell meg-
neveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A 
felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen 
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hit-
oktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hall-
gató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy 
főre jutó havi nettó jövedelméről. �. A szociális rászorultsága 
igazolására az alábbi okiratok: A pályázati űrlap csak a fent 
meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak mi-
nősül. Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakcíme sze-
rinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökken-
tett – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó • 
megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 
• az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, 
illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról 
szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. 
Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló 
bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövede-
lemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha 
a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó 
bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támoga-
tással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az 
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés 
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelem-
adó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt ter-
helő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészség-
biztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási 
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyug-
díjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Ács Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal 

együttműködve ezennel kiírja 2010. évre  a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőokta-
tási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiata-
lok jelentkezhetnek, akik: a) a 2009/2010. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középiskolások;  vagy b) felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még 
felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2010/2011. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű 
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik 2010-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intéz-
ménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylege-
sen megkezdik.

Figyelem! 
– A 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt 

vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes té-
rítésekről 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek 
Bursa támogatásban a katonai, illetve rendvédelmi felsőokta-
tási intézmények katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt 
vevő hallgatói. – A középiskolai akkreditált iskolarendszerű 
felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók nem jogosultak 
a  Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást 
követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete 
a 2010/2011. tanév első féléve, keresztféléves képzés esetén 
a 2010/2011. tanév második féléve.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályá-
zó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév első félévében il-
letve keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév máso-
dik félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben 
a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a 
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosult-
ságát elveszíti. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban ke-
rül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója 
a felsőoktatási intézménynek. Azokban a hónapokban, ame-
lyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj 
folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül 
– teljes egészében szünetel. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen 
adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban 
az adóalapot növelő jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem 
viselő járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy 
a felsőoktatási intézménybe történő felvételi vizsgája eredmé-
nyéről az Oktatási Hivatal az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató 
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy 
a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgató-
ságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást 
nyújtson. A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, 
hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályá-
zatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és 
azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére – kizá-
rólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jo-
gosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj 
időtartama alatt maga kezelje. A pályázó pályázata benyújtá-
sával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adatait az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság 
ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor 
rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás 
célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez 
és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatá-
si jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési 
önkormányzat polgármesteri hivatalánál írásban, a hivatalban 
hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy 
példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2009. október �0.
A pályázat kötelező mellékletei: 1. Igazolás a pályázó és 

a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jöve-
delméről. 2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi 
okiratok: A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező 
mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai hibásnak minősül. Egy háztartás-
ban élők: a pályázó állandó lakcíme szerinti lakásban életvi-
telszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek.

Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alap-
ján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel 
csökkentett – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CX-
VII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről 
származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a 

jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómen-
tes jövedelmet is, • az a bevétel, amely után az egyszerűsített 
vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájáru-
lást kell fizetni. Elismert költségnek minősül a személyi jöve-
delemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a 
fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vál-
lalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájáru-
lás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető 
a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert 
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában 
a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi 
őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés 
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, 
annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor 
a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá 
a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel  
85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfe-
lelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a szemé-
lyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magán-
személyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi 
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, 
magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek – mindkét típusú pályá-
zatnál: 1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti 
segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökken-
tési támogatás, 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. 
§-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők szá-
mára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, �. az anyasági 
támogatás, 4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak 
jubileumi juttatása, �. a személyes gondoskodásért fizetendő 
személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos moz-
gáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezmé-
nyei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támoga-
tás, �. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény 
alapján biztosított juttatás, 7. annak az alkalmi munkavállalói 
könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely 
a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön 
jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (mini-
málbér) 50%-át nem haladja meg, �. a házi segítségnyújtás 
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 9. az 
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

A települési önkormányzat 2009. november 23-ig saját 
maga bírálja el a beérkezett pályázatokat: • a települési ön-
kormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem 
megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja; • az ösztöndíj 
elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó 
tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel 
nem élhet. A települési önkormányzat döntéséről és annak 
indokáról 2009. december 4-ig írásban értesíti a pályázókat.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő 
Igazgatósága 2010. március 16-ig írásban értesíti a települé-
si önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a 
Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-
folyósítás módjáról.

A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével 
köteles írásban 2010. szeptember 1-jéig az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére 
bejelenteni, hogy a 2010/2011. tanévben melyik felsőoktatási 
intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó 
köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2010-es felvételi évet 
megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a 
pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az 
ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő 
évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban 
részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen 
pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját auto-
matikusan elveszti.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj 
folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítá-
sát érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon 
belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, 
és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest, Pf. 920). Az 
értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül kö-
teles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: • tanulmányok 
halasztása; • tanulmányok helyének megváltozása (az új fel-
sőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási 
forma megadásával); • tanulmányi státusz (munkarend, kép-
zési forma) változása; • személyes adatainak (születési név, 
anyja neve, állampolgársága, állandó lakcímének) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul fel-
vett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére 
visszafizetni.

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az ön-
kormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. 
Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata 
során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja 
rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az 
együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az ön-
kormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűn-
tét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A telepü-
lési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik 
a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát 
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt 
támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az eset-
ben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat 
illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az 
esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavoná-
sáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi 
félévtől ható hatállyal hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázat-
ban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy 
a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támoga-
tásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az 
ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. 
évi CXXXIX. törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítések-
ről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.
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Ácsi HÍREK 
Ács város közéleti havilapja
Felelős kiadó: Bartók Béla Művelődési Ház, 

2941 Ács, Pf.: 8. Tel.: 34/385-043, Fax: 34/385-042
Főszerkesztő: Némethné Lakics Zsuzsa 

Tel.: 30/235-3570
Levélcím: Bartók Béla Művelődési Ház, 2941 Ács, Pf.: 8.

 E-mail cím: acsihirek@freemail.hu
Nyomda: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. 

Felelős vezető: Kovács Jánosné ügyvezető igazgató
Terjeszti: 

Ács város üzlethálózata és az utcák megbízott felelősei
Előfizetési díj: 1200 Ft/év. Előfizethető az utcafelelősöknél. 

Hirdetésfelvétel: Bartók Béla Művelődési Ház
Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg 

és nem küldünk vissza!
OM 163/307/2009

Tervezett városi programok
Reformációi istentisztelet, Kálvin kiállítás X. 31. Református Egyház Református Egyház
Gárdonyi-hét 
– „Hagyományőrző napok” XI. 3-7. Gárdonyi-iskola Gárdonyi-iskola

Márton Nap XI. 11. Központi Óvoda 
Tagóvoda

Központi Óvoda 
Tagóvoda

„A bor dicsérete” borkóstoló, borverseny XI. 14. Ács Városért Társaság
Színházi előadás XI. 14. művelődési ház művelődési ház

A rendezők a változtatás jogát fenntartják.

Tisztelt Szerkesztőség!
Egy szomorú esetről szeretnénk hírt adni. 

Sokadik állatkínzásos esetet jelentettek be 
hozzánk, állatvédőkhöz. Ezúttal életben ta-
láltuk a szerencsétlenül járt kisállatot. 

Szeptember 27-én délután egy bejelen-
tés érkezett a Rex Komáromi Állatvédő 
Egyesülethez, miszerint Ácson a Komáro-
mi út 1. szám alá menedéket keresve be-
vonszolta magát egy összeégetett kisku-
tya. Az ottlakók nem tudtak mit kezdeni a 
kis állattal. Az egyesület tagjai a kiskutyát 
Tatára szállították, ahol az Állatkórházban 
megerősítették az állatkínzás gyanúját. Az 
eb egy picike, keverék, max. féléves, kan 
kölyökkutya. A megtalálásakor már több 
napos égési sérülésektől szenvedett, amik 
részben maradandóak a teste egyes terüle-
tein. Már most tudni, hogy örökre fázós kis-

kutya marad, mert lábain sosem nő vissza 
a szőre. Jelenleg is sokkos állapotban van, 
erős fájdalomcsillapítókkal próbálnak eny-
híteni szenvedésén. A kórház diagnózisát, 
és a kutyáról készült fotókat mellékelve az 
egyesület feljelentést tett ismeretlen tettes 
ellen a Komáromi Rendőrkapitányságon. 
Ácson egyre gyakoribbak az állatkínzásos 
esetek! Az egyesület kéri a lakosokat, hogy 
ha hallanak hasonló esetekről, azt azonnal 
jelentsék az egyesületnek, vagy a rendőr-
ségen. Próbáljuk közösen megtalálni az 
elkövetőket és segíteni a rendőrség mun-
káját! Kérjük, aki felismeri, vagy bármit tud 
a képen látható Mazsoláról, hívja a 06/20-
241-8609, vagy a 06/30-281-4737-es mo-
bilszámot!

Köszönettel!
Rex Komáromi Állatvédő Egyesület tagjai

Felháborító az emberi kegyetlenség

Tájékoztatás kéményellenőrzésről
A Komtűz Kft. értesíti a lakosságot, hogy ütemtervük szerint 2009. október 12-től vé-

geznék a második kéményellenőrzést és -tisztítást, valamint az elmaradt díjak beszedését 
a teljes településen. A komáromi kirendeltségük ügyfélszolgálata hétfőnként 8.00–20.00 
óráig meghosszabbította fogadóidejét.

Mellékletben tájékoztatja az ügyfeleket a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 
12/1995.(XII.28.) rendelet által meghatározott 2009. évi kötelező kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatások díjáról. A központi kémények díjai egy alkalomra vonatkoznak. A tartalék ké-
mények (amelyekre nincs rákötve tüzelőberendezés) ellenőrzése, tisztítása az éves díj fele.

Megnevezés
Szolgáltatás ára (Ft)

Lakossági Közterületi

Egyedi (szint)
Gravitációs 1.115,- 2.860,-
Turbós 3.565,- 4.585,-

Gyűjtő (szint)
Gravitációs 710,- 1.560,-
Turbós 2.790,- 3.560,-

Kisközponti 60 kW alatt (db)
Gravitációs 1.830,- 4.285,-
Turbós 5.060,- 6.500,-

Központi 60 kW felett (fm)
Gravitációs 680,-
Turbós 1.950,-

Malom-kupa horgászverseny
Kellemes időjárási körülmények között 

került megrendezésre 2009. szeptember 
26-án az ácsi Malom-tavon – az egyesület 
fennállása óta első – páros, nyílt horgász-
verseny, amely a „Malom-kupa”  elnevezést 
kapta. A versenyre bármilyen kétfős csapat 
jelentkezhetett, akik a verseny kiírásában 
szereplő feltételeket teljesíteni tudták. 

A versenyen 28 csapat indult, akik na-
gyobbrészt a megyéből érkeztek, több 
ácsi csapat is nevezett, valamint érkezett 
csapat Szlovákiából is.  

A megnyitót Farkas István, a horgász-
egyesület elnöke, a technikai eligazítást 
Krocsány Gábor versenyfelelős tartotta. 
Eligazítás után a versenyzők kihúzták 
rajthelyük sorszámát, majd elfoglalták 
helyüket. Kilenc órakor dudaszóra kez-
dődött az ötórás verseny. 

A verseny legnagyobb halát – közel öt-
kilós amúrt – Csere Mihály ácsi verseny-
ző fogta nagy izgalmak között, közvetle-
nül a verseny vége előtt.

A verseny végeredménye: I. helyezett: 
Sulci Marián – Surnovsky Andor: 21360 
gramm (Szlovákia), II. helyezett: Gregus 
Tamás – Heller Sándor: 14460 gramm, III. 
helyezett: Metzler József – Metzler Mik-
lós: 3660 gramm

A verseny alatt a csapatok összesen 205 
kg halat fogtak, ami végül nem rossz telje-
sítmény, bár messze elmaradt a szervezők 
előzetes teszteredményeitől. Sajnos, a ha-
lak étvágyát, kapókedvét nehéz irányítani! 

A verseny lebonyolításával a verseny-
zők elégedettek voltak, a győztesek és 
nem győztesek egyaránt. Farkas István 
eredményhirdetéskor említést tett arról, 
hogy a jövőben is terveznek hasonló ver-
senyeket rendezni. 

Szabó Salamon – weisz Mihály
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LABDARÚGÁS
Lábatlan SE – Ácsi Kinizsi SC 2-� (1-�)

Gól: Tóth 3, Török, Császár
A 4. percben már vezetéshez jutott a Ki-

nizsi, amikor korszerű támadás végén Tö-
rök védhetetlenül fejelt a hálóba, 0-1. A 1�. 
percben szabadrúgáshoz jutott a Lábatlan, 
amit góllal fejeztek be, 1-1. A 2�. percben 
11-eshez jutott a hazai csapat, de a bünte-
tőt a kapufára rúgták. Ez felrázta az ácsiakat 
és magukhoz ragadták az irányítást. A �0. 
percben a Kelemen felvágásáért megítélt 
11-est Tóth biztosan értékesítette, 1-2. A 
42. percben Császár nehéz szögből növel-
te az ácsiak előnyét, 1-�. A második félidő 
4�. percében a kiváló formában játszó Tóth 
a kapusról kipattanó labdát higgadtan vágta 
a kapuba, 1-4. Az �2. percben ismét Tóth 
következett, a Király buktatásáért megítélt  
11-est biztosan értékesítette, 1-�. Az ��. perc-
ben 11-es révén szépített a Lábatlan, 2-�.

Karvaj Imre: – Gratulálok a csapatnak a 
fegyelmezett játékért. Örülök, hogy gólerős 
játékunk a megyei első osztályban is meg-
maradt. 

Jók: Az egész csapat, ill. Tóth a mezőny 
legjobbja. Ifi: Lábatlan – Ács 4-1, gól: Sza-
bó Tamás

Ácsi Kinizsi SC – Banai KSK 0-1 (0-1)

A 17. percben megszerezte a vezetést a 
Bana, amikor egy támadás végén Dorogi 
védhetetlenül a hosszú alsó sarokba bom-
bázott, 0-1. A 21. és a 24. percben újabb 
gólhelyzetet dolgoztak ki a vendégek, de 
azok már kihasználatlanul maradtak. A fél-

idő további részében is a banaika játszot-
tak fölényben, mindössze a 44. percben 
adódott egy helyzet a Kinizsi előtt. 

A második játékrész első 25 percében a 
hazaiak valamivel többet voltak játékban, 
de komoly gólhelyzetet nem tudtak kiala-
kítani. A 7�. percben sportszerűtlen meg-
jegyzésért az ácsi Királyt kiállította a játék-
vezető. Az utolsó negyedórában jelentős 
erőfeszítést tett a Kinizsi az egyenlítésért, 
eredmény nélkül. Az akarásért dicséret il-
leti a csapatot. 

Karvaj Imre: – Sajnos nem tudtuk meg-
állítani a banai idegenlégiót. Talán rászol-
gáltunk volna egy pontra az utolsó 20 perc 
játéka alapján. 

Jók: Tóth, Császár, Rusznyák. Ifi: Ács 
- Bana 12-0, gól: Kelemen 4, Mészáros 4, 
Kovarek 2, Végh 1, Bruzsa 1

Tokod SE – Ácsi KInizsi SC �-2 (0-0)

Az első 15 percben a Tokod játszott me-
zőnyfölényben. Két alkalommal is Máthé 
kapus bravúrjára volt szüksége a csapat-
nak. A �4. percben Kovarek szabálytalan 
szerelésért – talán túl szigorúan – a kiállítás 
sorsára jutott.

Az �4. percben a tíz emberrel játszó Kinizsi 
vezetéshez jutott, amikor Török átjátszotta 
védőjét és a hosszú sarokba lőtt, 0-1. Az ��. 
percben Kóródi fejesgóllal 0-2-re növelte 
az ácsiak előnyét. A ��. percben szabad-
rúgáshoz jutott a Tokod és szépített, 1-2. 
Négy perc múlva szögletet rúgott a Tokod, 
a beívelt labdát Varga fejessel juttatta a 
hálóba, 2-2. A 7�. percben megszerezte 
a vezetést a hazai csapat: a beívelt labdát 

bepörgette a hálóba a szabadon hagyott 
csatár, 2-�. A második félidei játék alapján 
döntetlent érdemelt volna a Kinizsi.

Karvaj Imre: – Vezettünk 2-0-ra, de csak 
az idősebb játékosok akarták a győzelmet, 
tisztelet a kivételnek.

Jók: Vörös, Török. Ifi: Tokod – Ács 0-9, 
gól: Kelemen 5, Papp 3, Domján 1

Ácsi Kinizsi SC – Tardos FC �-4 (2-2)

Jól indult a mérkőzés, már a �. percben 
vezetéshez jutott az Ács, amikor Tóth ra-
gyogó cselek után talált a kapuba, 1-0. A 
7. percben tovább növelte előnyét a ha-
zai alakulat, Töröknek köszönhetően, 2-0. 
További jó helyzeteket alakított ki a Kini-
zsi, azonban ezek sorra kimaradtak. A 2�. 
percben óriási védelmi hibából szépített 
az ellenfél, 2-1, majd öt perc múlva ki is 
egyenlítettek, 2-2. A térfélcsere után, az 
�0. percben az elalvó védők mellett veze-
téshez jutott a Tardos, 2-�. A 7�. percben 
óriási lest engedett el a partjelző és így két 
gólra növelte előnyét a vendégcsapat, 2-4. 
A Kinizsi erőfeszítéseket tett az eredmény 
javításáért, de a ��. percben Kóródi góljá-
val csak csökkenteni tudta a különbséget, 
�-4, ami egyben a végeredményt is jelen-
tette. Sajnálatos módon  immár másodszor 
2-0-ás vezetésről nem tudott az Ács győz-
tesen levonulni a pályáról. 

Karvaj Imre: – Már másodszor szúr ki 
velünk az etei partjelző, aki rendszeresen 
rossz ítéleteivel sújt bennünket.

Ifi: Ács – Tardos 8-0, gól: Mészáros 5, 
Papp 2, Domján 1.

Hoczek József 

Lemondott Soós István – a megbízott elnök Kovács János
Az Ácsi Kinizsi SC elnöksége szeptember 

14-én tartotta soron következő ülését. Az 
ülést Soós István elnök nyitotta meg, majd 
bejelentette lemondását a szeptember 14-
ei nappal. Indoka: már nem dolgozik a Hart-
mann Kft.-nél, nincs ráhatása a szponzori 
támogatásokra, ezért a sportkör érdekeit 
szem előtt tartva válik meg tisztségétől.

Precíz, lelkiismeretes munkája alapján 
javasolta Kovács János ügyvezető elnököt 
megbízott elnöknek.

Az elnökség nevében Csöbönyei Imre 
polgármester megköszönte Soós István 
eddigi munkáját, majd szavazásra bocsá-
totta a lemondás elfogadását, egyhangú 
igen szavazattal az elnökség elfogadta. Ezt 
követően az elnökség egyhangú igen sza-
vazattal elfogadta Kovács János ügyveze-
tő elnököt megbízott elnöknek.

Kovács János megköszönte az elnökség 
bizalmát és elfogadta új megbízatását. Ez-
után a megbízott elnök az elfogadott na-
pirendnek megfelelően, röviden értékelte a 
szakosztályok munkáját.

Sakk szakosztály: költségvetésük mini-
mális, ezt nem is lépik túl, a csapat sike-
res.

Asztalitenisz szakosztály: a tervezett 
beruházásuk megvalósult, költségvetésü-
ket nagyban kiegészítik a játékosok is.

Tenisz szakosztály: ebben az évben 
nem kaptak támogatást az egyesülettől, 
mivel kevés a szponzor.

Motoros szakosztály: önfenntartóak, 
szép eredményekkel büszkélkedhetnek.

Kézilabda szakosztály: költségvetési 
keretüket betartják, úgy a férfi, mint a női 
csapatnál edzőváltás volt, gratulált a férfi 
csapatnak az NB II.-ben kivívott 3. helyezé-
séhez.

Labdarúgó szakosztály: a költségvetési 
keretét betartják, bár kiadásuk több, mivel 
a megyei I. osztályban nőnek az alapvető 
költségek is.

Tervezett nagyobb kiadás: fűnyíró gép 
vásárlása, erre 800 ezer forintot megsza-
vazott a képviselő-testület.

A szakosztályok munkájának értékelése 
után Kovács János az egyesület anyagi 
helyzetét ismertette. Az eddig befolyt tá-
mogatásokról: önkormányzat: 4.200 E Ft, 
Hartmann Kft.: 2.700 E Ft, Trélgó Kft.: 250 
E Ft, Fiorács Kft.: 150 E Ft, Vizák Kf.: 180 E 
Ft, képviselői td.: 56 E Ft, labdarúgó szöv.: 
60 E Ft. Felhasznált pénzösszeg: 6.260 E 
Ft. 2009. évben még 3.580 E Ft bevételre 
számíthat az egyesület. Kifizetetlen tarto-
zása nincs a sportkörnek.

A szakosztályvezetők röviden munkájukról:
Motoros szakosztály, Horváth János: 

Eredményeik: enduro szakágban országos 
2. hely, enduro-cross szakágban bajnok 
Horváth Gergő, a többi versenyzőjük is az 
élmezőnyben van. Két helyi versenyt ren-
deztek, nagy sikerrel.

Sakk szakosztály, Szőnyi Lajos: No-
vember 15. a bajnokság kezdete. 19 fő 
igazolt versenyzőjükből 4 fő licences.

Tenisz szakosztály, Büki Gyula: Megyei 
I. osztályban szerepelnek két 6-os cso-
portban, első helyen állnak. Igazságtalan-
nak tartotta, hogy idén még nem kapott 
támogatást a szakosztály. 

Kézilabda: Tóth Győző elmondta, hogy 
új edzője van a felnőtt csapatnak Bárdosi 
István személyében. Négy főt igazoltak, tá-
vozott Hajdú János, Szigeti Sándor és Pars 
Ferenc. Az ifjúsági csapat edzője Hajdú Já-
nos, a női csapaté Pék Balázs, 15 fő igazolt 
játékosuk van.

Asztalitenisz szakosztály, Petró Tibor: 
A 2 felnőtt és az ifi csapatok a megyei baj-
nokság élmezőnyében szerepelnek.

Az egyebek napirend keretében Hoczek 
József, a labdarúgó szakosztály technikai 
vezetője bejelentette lemondását, megígér-
te, hogy leendő utódjának segítené munká-
ját. Az elnök megköszönte Hoczek József 
lelkiismeretes munkáját, és kérte, hogy to-
vábbra is vigye a szakosztály ügyeit.
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Kézilabda

Három mérkőzés, hat pont
SZESE Győr – Ács 24-2� (10-1�)

Ács: BEDI – PAPP (10), Bárdosi (4), Ta-
kács (2), Pék (2), Németh A. (4), Janes (1). 
Csere: HORVÁTH G. (kapus), Nagy T., Kiss 
S., Somogyi (2), Bálint, Pfújd, Józsa. Játé-
kos-edző: Bárdosi István 

Jól megerősödött csapathoz utaztak 
Bárdosiék, akik több nagynevű játékost is 
igazoltak a nyáron. A vendégek azonban 
nem ijedtek meg, az első perctől kezdve 
támadólag léptek fel, és magukhoz ragad-
ták a kezdeményezést. Közel húsz percig 
még lépést tudtak tartani a Rába-partiak, 
de a jó kapusteljesítménynek és a nagy-
szerű támadójátéknak köszönhetően a 
szünet előtti véghajrában hatgólos előny-
höz jutottak. A második játékrészben már 
a gépezet nem működött olyan olajozottan 
és a hazaiaknak sikerült kiegyenlíteni. Ezek 
után eléggé kritikus percek következtek, 
kettős emberhátrányba is került a Kinizsi, 
de az akarat és az elszántság győzedel-
meskedett. Nagyon izgalmas, nagy hőfokú 
végjátékban sikerült az Ácsnak egygólos 
előnnyel zárni a találkozót.

Georgikon DSE – Ács 29-�2 (1�-20)

Ács: HÉRICS – PAPP (6), BÁRDOSI (13), 
Takács (3), Pék (2), Németh A. (4), Bálint (1). 
Csere: Kiss S., Somogyi, Nagy T., Pfújd (3), 
Janes, Józsa. Játékos-edző: Bárdosi István

A vendégek, akárcsak Győrben, felpörget-
ték a játékot és ezzel ugyancsak meglepték 
ellenfelüket. A 15. percben már 7-12-őt mu-
tatott az eredményjelző tábla. A keszthelyi 
alakulat mindent megtett, hogy utolérje a Ki-
nizsit, de erre nem adtak nekik lehetőséget. A 
térfélcsere után már nem volt akkora lendület 
az ácsiaknál, főként a támadójáték esett visz-
sza, de a hazaiaknak így sem sikerült utolér-
ni ellenfelüket. Különösen Papp, Bárdosi  és 
Pék jeleskedett a gólszerzésben, de Pfújd is 
fontos pillnatokban lőtte a gólokat. Somogyi 
és Németh András sajnos megsérültek, de a 
cserék: Nagy Tamás és Kiss Sándor kiválóan 
helytálltak. Mindenképpen ki kell emelni Hé-
rics Péter kapust, aki élete első felnőtt mecs-
csén bravúrosan védett. Megédemelten nyert 
ismét idegenben a Kinizsi, és sok szép egyéni 
teljesítményt láthatott a szépszámú ácsi kö-
zönség, akik elkísérték a csapatot.

Ácsi – Bakonyerdő-Elmax VSE 
�7-21 ( 1�-12)

Ács: Bedi – Papp (7), Bárdosi (8), Kiss 
(2), Pék (2), Takács (5), Nagy T. (2). Cse-
re: Hérics, Horváth (kapusok), Pfújd (1), 
Bálint (4), Németh A., Janes (3), Józsa 
(3). Játékos-edző: Bárdosi István

A Kinizsihez érkező pápai alakulat az NB 
I. B-ből esett ki, de azt lehetett tudni róluk, 
hogy sokat gyengültek a nyáron, mivel a 
nagy ászok elmentek. A Bárdosi-legény-
ség viszont jó lendületben van és ezt be 
is bizonyították ellenfelüknek. Gyorsan 
megkezdték a gólgyártást és négy-öt gó-
los, megnyugtató előnnyel mentek az első 
harminc percben. 

A második félidőben tovább növelhették 
előnyüket, formás támadásokat vezettek, 
amelyeket rendre góllal fejeztek be. Jó 
volt a védekezésük is, a pápaiak nehezen 
találtak rést a falukon. Egyszóval a játék 
minden elemében felülmúlták a vendé-
geket, és újabb két értékes ponttal lettek 
gazdagabbak. 

N. L. Zs. 
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