
Ácsi HÍREK
Ács vÁRos KözélEti Havilapja

2010. augusztus • XX. évfolyam 257. szám • Ára: 120 Ft • E-mail: acsihirek@freemail.hu • www.acsvaros.hu

Komárom Város Önkormányzata – to-
vábbi öt településsel konzorciumban 
– mintegy 41 és fél millió forint összegű 
európai uniós forrást nyert a „Könyv-
tárak a XXI. században – képzések az 
élethosszig tartó tanulás érdekében” 
című pályázatával a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Programban.

Az európai uniós támogatást a nyertes 
konzorciumi partnerek: Almásfüzitő, Ács, 
Komárom, Nagyigmánd és Oroszlány te-
lepülések könyvtárainak fejlesztésére – az 
egységes országos lelőhely nyilvántartás-
hoz igazodó, könyvtári elektronikus kataló-
gusok, adatbázisok kialakítására, interaktív 
könyvtári honlapok és portálok létrehozá-

sára, könyvtári munkatársak képzéseire 
és könyvtárszolgáltatásokat népszerűsítő 
programok megvalósítására fordíthatják. 

Ács Város Önkormányzata a 41,5 millió 
forintból 5,4 millió forintot fordíthat a he-
lyi könyvtár fejlesztésére. A közel másfél 
évig tartó projektidőszakban számos új 
társadalmi csoport bevonását célzó helyi 
programot bonyolítanak le a települések 
könyvtárai. Interaktív honlapot hoznak lét-
re, és nagy hangsúlyt fektetnek a könyv-
tári munkatársak képzéseire, valamint a 
könyvtári szolgáltatások népszerűsítésére, 
az olvasáskultúra fejlesztése érdekében. 
A projekt már elindult, és 2011. december 
31-én zárul. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Több mint ötmillió forint
könyvtárfejlesztésre Ácson 

Csathó Éva könyvtáros az olvasók egy csoportjával Fotók: Nyéki János

A Város Nyugdíjas Klub tagjai – negy-
venkét fővel – ismét elindultak felfedez-
ni az ország számukra még ismeretlen 
tájegységét, a Göcsejt.

Az első állomás a lenti termálfürdő és a 
Szent György Energiapark volt. A nagyon 
szép, természeti környezetben elhelyezke-
dő  fürdő területén lévő Szent György Ener-
giapark Európában egyedülállóvá teszi a 

lenti termálfürdőt. Tudniillik olyan jótékony 
hatású energiavonalak találkozási pontjá-
ban fekszik, ahol a vendégek a gyógyvíz 
és e különleges energiájú hely együttes ha-
tása miatt hatékonyabban tudnak pihenni, 
feltöltődni, gyógyulni. Itt egy-egy alkalom-
mal legalább egy-két órát érdemes eltöl-
teni. Több különböző hőfokú medencével, 
csúszdával, étkezési lehetőséggel és nagy 
tisztasággal találkozik a kedves vendég. 

Innen vezetett az utunk Novára, a helyiek 
szerint a Göcsej fővárosába, ezen belül a 
Csicsergő Szabadidőközpontba, ahol négy 
éjszakát töltöttünk. A természet adta a cso-
dálatos tájat, ami az épületet körülveszi, az 
itt élők pedig a tisztaságot, a rendezettsé-
get. Két- és háromágyas szobákban kap-
tunk elhelyezést. Két szobához tartozott 
egy fürdőszoba. 

(Folytatás a 7. oldalon)

Úti beszámoló: Nova a Göcsej gyöngyszeme

Tervezett témák 
a következő számban:
–  Beszámoló a Szent István-napi ren-

dezvényről
– Megújultak az oktatási intézmények
–  Bemutatkoznak a polgármester- és 

a képviselőjelöltek
– Sport: elindult a pontvadászat

MeGhívó
augusztus 20-ára

Tisztelettel meghívom
az ÁCs VÁros ÖNkormÁNyzata
Által rENdEzEtt üNNEpÉlyrE,

melyet államiságunk, államalapító királyunk, 
Szent István emlékére, valamint

az új kenyér megszentelésére rendezünk.
a mEgEmlÉkEzÉst

2010. augusztus 20-án (pénteken) tartjuk.
program:
08.30 Ünnepi szentmise
 a katolikus templomban
09.30  Ünnepi műsor a Szent István-szo-

bornál (Zichy-park)
  Ünnepi beszédet mond Nagy Tamás 

önkormányzati képviselő. Közremű-
ködik a Szivárvány Vegyeskórus

 Koszorúzás
11.00  Pénzásási Pihenőpark ünnepélyes 

átadása. Helyszín: Deák F. u. 27. 
(pénzásási orvosi rendelő mellett)

Az ünnepség zökkenőmentes lebonyo-
lítása érdekében kérjük a koszorúzási 
szándékot előzetesen a polgármesteri 
hivatal titkárságára bejelenteni.

Csöbönyei Imre polgármester
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A 4/2010. (VII.16.) KIM-rendelet alapján a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi 
önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos általános 
tudnivalók:

Ács Város Helyi Választási Irodájának vezetője Ács város meg-
választható helyi önkormányzati képviselőinek számát 8 főben, a 
települési cigány kisebbségi önkormányzati képviselőinek számát 
4 főben határozta meg. 

A Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Malomsoki István jegyző, 
elérhetősége: 2941 Ács, Gyár u. 23., e-mail cím: polghiv.jegyzo@
t-online.hu, faxszám: 34/385-042.

a választójogosultság nyilvántartása
A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószel-

vénnyel együtt 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között kell 
megküldeni a választópolgároknak, amely postai úton kerül kéz-
besítésre. 

A névjegyzék 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig közszem-
lére kerül a polgármesteri hivatalban. 

A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegy-
zékbe való felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én 
16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.

Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. októ-
ber 1-jén 16.00 óráig, ajánlott levélben lehet kérni úgy, hogy az 
legkésőbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen a helyi válasz-
tási irodához. Igazolást az a választópolgár kérhet, aki a választás 
napján érvényes, bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik. Iga-
zolást legkésőbb 2010. október 1-jén 16.00 óráig lehet kiadni. 

A módosított névjegyzék 2010. október 1-jén 16.00 óráig tekint-
hető meg a polgármesteri hivatalban.

VÁlasztÁsI szErVEk
Helyi Választási Bizottság
A képviselő-testület határozata szerint a 2010. évi helyi önkor-

mányzati képviselők és polgármesterek választásán való részvé-
telre, és azt követően négy évre szóló megbízatással Ács Város 
Helyi Választási Bizottságába az alábbi tagokat választotta meg:

Abai Attiláné  2941 Ács, Vásárhelyi P. u. 13.
Dr. Papp Gábor 2941 Ács, Kossuth L. u. 15.
Uszléber Károlyné 2941 Ács, Dr. Tarnay I. u. 1.
Grúberné Nagy Éva 2941 Ács, Virág u. 36/A.
Nyéki Vincéné  2941 Ács, Kegyelet u. 16.

A helyi választási bizottság 2010. augusztus 5-én tartotta alaku-
ló ülését, amelyen a választási törvény előírásainak megfelelően 

2010. október 3-ára kitűzte a helyi cigány kisebbségi önkormány-
zati képviselők választását. A választást akkor lehet megtartani, 
ha a cigány kisebbségi választói névjegyzékre felvett választópol-
gárok száma nem csökken 30 fő alá, és a jelölő szervezetek leg-
alább 4 főt jelölnek képviselőnek. 

A szavazatszámláló bizottság tagjait a képviselő-testület 4 évre 
szóló megbízással a 2010. országgyűlési képviselő-választás so-
rán megválasztotta.

A bizottságok megbízott (delegált) tagjait legkésőbb 2010. 
szeptember 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.

VÁlasztÁsI kampÁNy
A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi választási iroda 

vezetője a jelölt, jelölő szervezet kérésére 2010. szeptember 13-át 
követően adja át díjfizetés ellenében.

A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart.
Kampányt folytatni 2010. október 3-án 00.00 órától 19.00 óráig 

tilos. 

JElÖlÉs
Jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelen-

teni a helyi választási bizottságnál. 

szaVazatok ÖsszEsÍtÉsE
A választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyző-

könyvei alapján 2010. október 4-ig összesíti a szavazatokat és 
megállapítja a választási eredményt.

A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya a választási irodában 
2010. október 6-án 16.00 óráig megtekinthető.

Önkormányzati választási tájékoztató
Bemutatkozhatnak a polgármester- és a képviselőjelöltek lapunkban

tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2010. szeptem-
beri lapszámunkban minden polgármester- és önkormány-
zati képviselőjelölt részére azonos feltételek mellett lehető-
séget biztosítunk bemutatkozásra az Ácsi Hírekben.

Tisztelt Jelöltek!
szeptemberi számunkban a polgármesterjelölteknek 1600 

karakter, a képviselőjelölteknek pedig 1000 karakter terjedel-
met (akár fotóval is, ebben az esetben jó minőségű, digitális 
portréfotót kérünk mellékelni) biztosítunk a programjuk ismer-
tetésére. az anyagot legkésőbb augusztus 28-áig kérjük eljut-
tatni a acsihirek@freemail.hu címre. a polgármester-, illetve ön-
kormányzati képviselőjelöltektől kérjük, hogy tüntessék fel az 
elküldött anyag mellett az elérhetőségüket is: telefon, e-mail.

Tisztelt Polgármester- és Képviselőjelölt
hölgyek és Urak!

Az ácsi választópolgárok szélesebb körű tájékoztatása érdekében valamennyi jelölt-
nek lehetősége lesz bemutatkozni a helyi televízió képernyőjén az alábbiak szerint: 

A jelöltek listájának hivatalos közzététele után, szeptemberben minden polgármes-
ter- és képviselőjelölt elmondhatja bemutatkozó programbeszédét.

Ez a bemutatkozás, az esélyegyenlőség elvét szigorúan betartva, minden jelöltnek 
ingyenesen, teljesen azonos feltételekkel és körülmények között fog lezajlani.

A bemutatkozásokról felvétel készül, és a kampánycsendig a helyi televízióban több-
szöri alkalommal levetítésre kerülnek.

A fenti ingyenes lehetőségen kívül, térítés ellenében, a helyi képújságban és televízió-
ban további választási hirdetés igényelhető.

Kérem a bemutatkozni szándékozókat, a műsor sikeres összeállítása érdekében mi-
előbb jelezzék szándékukat személyesen vagy a 385-347-es telefonszámon Dobsa 
Mihály adásszerkesztőnél. 

Bors Judit Tárgyalkotó 
Tábor indult

Augusztus 9-én a Bartók Béla Művelő-
dési Ház és Könyvtárban elindult a Bors 
Judit Tárgyalkotó Tábor, amelyen szép 
számmal vettek részt már a hétfői napon 
a gyerekek. Az ügyességüket is pró-
bára tevő programok között szerepelt 
üvegfestés síkban: horoszkópok (nyári 
motívumok festése üveglapra), térben: 
üvegpohár vagy befőttesüveg díszítése 
gyümölcsökkel, rovarokkal. Kedden ba-
tikolással, a csomózásos, kötözéses ba-
tik technikájának elsajátítása sál, kendő 
készítésével folytatódott a tábor, amely 
lapzártánk után is tartott.
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OneCompany – Egy Vállalat – és 
csapatépítés szellemében 2010-ben 
újra megrendezésre került családi 
napunk. A rendezvényre meghívtuk 
minden dolgozónkat és azok legkö-
zelebbi hozzátartozóit, hogy töltsünk 
el együtt egy élményekben gazdag 
napot. Olyan programokat állítottunk 
össze, ahol valamennyien jól érez-
zük magunkat, játszunk, sportolunk, 
szórakozunk, és ahol találkozhatunk, 
megismerkedhetünk kollégáink csa-
ládjával is. 

A családi nap idén a gyár területén belül 
került megrendezésre, így a napot kezd-
hettük a családoknak szervezett gyárláto-
gatással. Üzemünk a hétvégén nem termelt 
– az alapanyag tároló építése miatt le kellett 
zárni az áramot egy pár napra –, azonban 
ezen a szombati napon egy formagépet és 
két nyomdagépet üzemeltettünk, hogy az 
érdeklődők megnézhessék gépeinket ter-
melés közben. 

Csapatjátékokat is szerveztünk. Nyolc 
versenyállomásból volt, ahol a csapatok-
nak Lego-ból kellett megépíteni a gyár 
alaprajzát (a Lego-játékokat az ácsi óvodai 
csoportoknak ajándékoztuk), a Hartmann 
értékeit kellett mutogatni vagy lerajzolni, 
vagy éppen összekötöttük a csapattagok 
kezeit, és nekik ebből az ördöglakatból kel-
lett kigubancolódniuk. Hagyományokhoz 
híven volt szakácsverseny is, ahol a legam-
bíciózusabb marhapörkölt készítői mérhet-
ték össze főzőtudásukat. A délután során 
elfogyasztottuk, amit készítettek számunk-
ra, valamint egy-egy pörkölttel megrakott 
ételhordóval kedveskedtünk az ácsi öregek 
otthonában lakó idősebbeknek.

Napközben a színpadon az ácsi óvodá-
sok, a Gárdonyi Géza és a Jókai Mór Álta-
lános Iskola diákjai léptek fel.

A gyermekek szórakoztatására volt póni-
lovaglás, óriáscsúszda, trambulin, kézmű-
ves foglalkozás, ahol önfeledt szórakozás-
sal tölthették el a napot a legkisebbek. 

Az egész napos programot Kovács Áron, 
az Áll az alku tévés műsorvezetője konfe-
rálta. A tombolahúzásnál pedig hasznos 
ajándékokat vihetett haza a szerencsés. 
Este pedig ugyancsak Áron együttese lé-
pett fel a popdarálós műsorával. 

Rendezvényünkre meghívtuk a Hartmann-
vállalatcsoport felső vezetését is. Örö-
münkre, volt olyan kollégánk, aki elfogadta 
meghívásunkat, így családjával Magyaror-
szágon töltött egy hétvégét, meglátogatva 
családi napunkat is. 

A belépők számából látszik, hogy nagy 
volt az érdeklődés a program iránt. Kollé-
gáink visszajelzései pedig azt mutatják, 
hogy egy kellemes, mulatságokkal, izgal-
mas versenyekkel egybekötött napot töl-
töttünk így együtt, ahol még az időjárás is a 
kedvünkben járt – tájékoztatott Szentpéteri 
Erika. 

Családi nap a hartmann hungary-nál
Nagy volt az érdeklődés a program iránt

Az „anyák 
megmentőjé”-nek napja

„A Semmelweis-nap a magyar egész-
ségügy legnagyobb ünnepe, Semmel-
weis Ignácnak, a világszerte legelismer-
tebb magyar orvos születésének napja. 
Ezen a napon emlékezünk meg a kiváló 
orvosról, és tisztelettel hajtunk fejet em-
léke előtt.”

Egy ismerősőm egyik beszélgetésünk 
alkalmával kérdezte meg tőlem, hogy tu-
dom-e, hogy mi az a Semmelweis-nap 
és mikor is ünneplik azt. Nekem egyből 
elkezdett pörögni az agyam. Semmel-
weis Ignác volt az anyák megmentője, 
ő fedezte fel azt, hogy az orvosok az-
zal okozták a gyermekágyi lázat, hogy 
a boncteremből a szülő nőkhöz igye-
keztek, úgy, hogy nem fertőtlenítették a 
kezüket. Ő kötelezte arra az orvosokat, 
ápolókat, hogy mielőtt belépnének a 
szülészeti osztályra, klórral fertőtlenítsék 
a kezeiket. Majd kicsit tovább gondoltam 
ezt a fonalat, és oda jutottam, hogy va-
jon Ácson ezt miért nem ünneplik? Vagy 
ha ünneplik is, arról miért nem lehet hal-
lani róla? Megkérdeztem pár embert, aki 
az egészségügyben dolgozik, hogy ők 
mit tudnak elmondani erről a – szerintem 
– fontos ünnepről. Aztán szinte mind-
egyikük azt mondta, hogy itt már jó sok 
évvel ezelőtt volt az utolsó ilyen közös 
megemlékezés, ünneplés. Elmondták, 
hogy régebben az ácsi egészségügyben 
dolgozók összejöttek egy délutánon, 
bográcsoztak, beszélgettek, megemlé-
keztek erről a jeles napról. Jó lenne, ha 
ez a szép hagyomány folytatódhatna.
 Barassó anett

mEgHÍVÓ
 

Tisztelettel meghívjuk
a pÉNzÁsÁsI pIHENőpark

és JÁtszÓtÉr
ünnepélyes átadására

 2010. augusztus 20-án 11 órára
(pénzásási orvosi rendelő mellett).

 
Jókai Mór Általános Iskola Tanulóiért 

Alapítvány
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Fontos a rendszeres ellenőrzés, önvizs-
gálat már fiatal kortól kezdve. Folyama-
tosan minden irányból ezt a tanácsot 
kapjuk, ha valahol az emlőrák (Neop-
lasma malignum mammae / Carcinoma 
mammae) kerül szóba. Nem véletlenül. 
Ha ugyanis időben felismerjük, még mi-
előtt a daganat a szervezetben szétszó-
ródna, a túlélési arány 95%. 

Tény sajnos, hogy az emlőrák kialaku-
lásának szempontjából a 45-65 év közöt-
ti nők a legveszélyeztetebbek. Persze ez 
nem jelenti azt, hogy 18 éves korban nem 
alakulhat ki, de erre kevesebb a valószínű-
ség, mint idősebb korban. A statisztikák 
szerint az emlőrákos esetek száma roha-
mosan nőtt 1970 óta. 

Emellett, a nagyon is sokakat érintő be-
tegségre, illetve annak megelőzésére hívja 

fel a figyelmet immár nyolcadik éve az AVON 
Gyaloglás az Életért rendezvénye. Évente 
több és több híresség áll a jó ügy mellé, hi-
szen talán általuk még jobban és szélesebb 
körben ismerik meg ezt a betegséget. 

A tavalyi év folyamán közel 50 millió fo-
rintot sikerült összegyűjteni, melynek el-
osztásáról idén a műsorvezető, Lilu tájé-
koztatta a rendezvényen résztvevőket. Az 
összegyűjtött pénzből 9 egészségügyi in-
tézmény kapott műszereket és eszközöket. 
Idén nyolcadszorra gyalogoltunk az életért. 
A négykilométeres séta – ami rózsaszín 
lufikkal volt tarkított – előtt és után ingye-
nes egészségügyi szűrővizsgálatokon és 
tanácsadásokon vehettünk részt. A vizs-
gálatokon kívül idén is megtörtént az im-
már hagyománynak számító szalagátadás. 
A „Remény szalagját” minden évben egy 
túlélő adja át egy másik túlélőnek. A nap 

további részében híres előadóművészek, 
énekesek szórakoztatták a sétából vissza-
tért résztvevőket. Fellépett többek között: 
Bartók Eszter, az Animal Cannibals, Vásáry 
André, a napot pedig Zséda koncertje zárta.

Nem hivatalos forrás szerint Komárom-
Esztergom megyéből kb. 90 fő, országos 
szinten mintegy tízezren gyalogoltak az 
életért. 

Tudnunk kell, hogy vannak bizonyos té-
nyezők, amik növelik az emlőrák kialakulá-
sának kockázatát. Ilyen többek között a vér 
szerinti rokonoknál diagnosztizált emlőrák, 
a mastopathia, a késői terhesség, a sugár-
terápia és az alkoholfogyasztás. 

Minden nőnek, lánynak, asszonynak tisz-
tában kell lennie azzal, hogy nem hanya-
golhatja el saját egészségét, és az első és 
legfontosabb megelőzési mód a saját ke-
zében van. Barsi krisztina

Gyaloglás az életért
Ácsról is többen részt vettek a rendezvényen

Nyilvános gólyagyűrűzési akcióra került 
sor a megye hét településének nyolc 
helyszínén. A kis gólyákat a programban 
résztvevő lelkes fiatalok el is nevezték, 
amiért a szervezőktől emléklapot vehet-
tek át a fiókák névadói. A helyszíneket 
végigkísérte a Reuters hírügynökség 
forgatócsoportja is.
 

A programban részt vevő településeken 
az előzetes felmérések alapján biztosra 
vehető volt a sikeres költés, de még ezek-
nél a gólyafészkeknél sem találtak koráb-
ban soha ennyi elpusztult fiókát és ki nem 
kelt tojást a természetvédők, mint most. 

A tavaszi ítéletidőt az öreg madarak sze-
rencsére átvészelték, így a sikertelen első 
költést követően több gólyapár kezdett 
másodköltésbe. Ennek eredményeképpen 
volt olyan fészek, Nagyigmándon például, 
ahol még a tojáson ült a gólya, ami ebben 
az időszakban meglehetősen szokatlan 
jelenség. Mocsán, a Csillag utcai fészken 
pedig az alig egyhetes fiókák még túl kicsik 
voltak a gyűrűzéshez. Naszályon és Ácson 
háromfiókás fészekaljakat találtak az egye-
sület munkatársai, ezeken kívül pedig 4 
egyfiókás és 2 kétfiókás fészek került elő. 
A program során összesen 11 gólyafiókát 
sikerült meggyűrűzni.

argai sándor programkoordinátor a kis gólyával

Gólyagyűrűzési akció Ácson is Több mint ötmillió forint
könyvtárfejlesztésre 
Ácson 
(Folytatás az 1. oldalról)

Arról, hogy milyen terveik vannak a 
könyvtárfejlesztéssel kapcsolatosan, a 
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyv-
tár igazgatója, Németh Gyula a követke-
zőket mondta: – A pályázat keretében 
sikerül a könyvtár teljes könyvállomá-
nyát digitalizálnunk, elkészül az önálló 
honlap, melyen a könyvtárral kapcsola-
tos minden információ megtalálható lesz 
majd. Az olvasáskultúra népszerűsítése 
érdekében nyitott könyvtári napokat és 
író-olvasó találkozókat szervezünk, illet-
ve a könyvtári szolgáltatásainkat szeret-
nénk bővíteni. Ilyen lesz majd a távolsági 
elérés, amelynek segítségével a könyv-
tár beiratkozott olvasói otthonról is nyo-
mon követhetik a legújabb szolgáltatá-
sainkat, az új, megjelenő könyveket.

Fontos része a pályázatnak a képzé-
sek beindítása. Egyrészről a könyvtár 
munkatársainak továbbképzési lehető-
ségei bővülnek, másrészről pedig olyan 
tanfolyamokat indítunk, melyeken az új 
szolgáltatásaink megismerése lesz a 
cél.

Ezeket a tanfolyamokat hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportoknak írjuk 
ki, akikkel az elmúlt időszakban már 
megállapodásokat is kötöttünk.  

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.



Ács és Pannonhalma birtokjogi kapcso-
lata a 17. század második feléig nyúlik 
vissza (1673). Mégpedig a Lengyel-féle 
záloggal kapcsolatban. Ezzel a záloggal 
a főmonostor több birtokrészhez jut a 
faluban. Tóthi-Lengyel János szigligeti 
örökös kapitány 600 forint kölcsönt vett 
fel a konventtől, amelynek biztosítására 
lekötött sok más helység mellett Ácson 
két jobbággyal másfél telket. Lovadon és 
Vason pedig halászó tanyák porcíóját.

A szomszéd községekben (a Dunát nem 
tekinthetjük a mai értelemben vett választó-
vonalnak, mert a birtokok átnyúltak a folyón), 
Némán (Kolozsnéma), Kis-keszi pusztán (az 
egészet), Ásványon, Tanyon, Andrásházán stb. 
jelentős birtokot szerzett az apátság. Ebbe a 
csoportba tartozott Ács, Vas, Lovad említett 
része is. Az apát még többet is szeretett vol-
na, de a kincstár rátette a kezét a kiszemelt 
területekre. A Lengyel-féle részeket bodorfalvi 
Baranyai Imre királyi táblabíró felesége, Len-
gyel Borbála jogán 1724-ben Saigho Bene-
dek főapáttól 500 forintért visszaváltotta.

Saigho Benedek később, 1742-ben rájött, 
hogy a visszaváltás Baranyai részéről csalás-
sal történt. A főapát korábbi tévedését azzal 
magyarázta, hogy a rendetlenségben lévő 
monostori levéltárban nem igazodott el. Len-
gyel Borbála ugyanis nem Tóthi-Lengyel volt, 
hanem egy másik Lengyel család sarjadéka. 
Komárom vármegye a birtokot visszaítélte az 
apátságnak.

Érdekes, hogy Jeszenszky János is jelent-
kezett ezért a birtokért. Neki is Lengyel lány 
volt a felesége. A Komárom vármegyei alispá-
ni bíróság végül ugyanezt a birtokrészt végle-
gesen Bolla Istvánnak ítélte, aki szintén előlé-
pett követetlésével (1758). Ilyen volt a helyzet 
a török és kuruc idők viszontagságai után.

A Lengyel-féle zálogon kívül a főapátság-
nak Ács faluban 1729-ben 7 jobbágya volt. 
Ez a részbirtok 5 félhelyből állott. A félhelyes 
jobbágyoknak 9-9 hold föld volt kiosztva, és 
évenként mindegyik 30 nagy-mérő gabonát 
vethetett. Évenként kaszálhattak 5 szekér 
szénát, de ezt csak bő termésű esztendőben 
tehették.

Az apátság zselléreinek 5-5 hold földet 
osztottak, s mindegyik 10 mérő gabonát vet-
hetett. Széna pedig fejenként 1-2 szekér ju-
tott, ez is a termés mennyiségétől függően. A 
zselléreknek külön legelőjük nem volt, hanem 
a község közös legelőjére hajtották állataikat, 
ami ekkor a Hossú hegy területén volt (ekkor 
nem így hívták ezt a területet, de ide esett!).

Az apátságnak annyit és akkor tartoztak 
szolgálni, ahogyan azt parancsolták. Ünne-
pek alkalmával meg kellett ajándékozniok az 
uraságot.

Ácson a plébánia működése 1751-ben kez-
dődött el. A plébániát több birtokos alapítot-
ta. Saigho Benedek főapát, gróf Esterházy 
Károly, gróf Esterházy János (a galántai es-
terházyak!), Bíró István, Jezernitzky István és 
Somoghy Ferenc részbirtokos. Tehát téves az, 
hogy csak az esterházyak alapították a plébá-
niát. Az első plébánosnak, Ács Ferencnek és 

későbbi utódainak 150 pozsonyi mérő szán-
tóföldet (ez megfelel 75 holdnak) és 30 szekér 
szénát biztosítottak, s a plébániát alapítók kö-
telezték magukat plébániai lakás megépítésé-
re. Ez alaposan megcsúszott.

Az 1768.-iki úrbéri szabályozáskor Ácson 11 
17/32 lakott, s 2 7/32 elhagyott telket találtak, 
ötnek pedig 17/32 telke volt. Az elhagyott 2 
7/32 telek az apátságnak maradt meg. Egész 
telekre 22 hold szántóföldet és tíz szekér szé-
nát számítottak. Házas katolikus zsellér 11 
volt 1768-ban.

A község többi része, tehát a nem katoliku-
sok gróf Esterházy Károlynak és a Zichy-csa-
ládból (nem elődei a 20. századi zichyeknek!) 
származó felesége után Hőgyészy Antalnak a 
tulajdona volt.

Ács község területéhez tartoztak Vas és Lo-
vad puszták. Vas rétekből és legelőkből állt, és 
közös birtoka volt a részbirtokosoknak, s job-
bágyaiknak. Lovadot Esterházy Károly és Hő-
gyészy Antal az 1770-es évek elején egészen 
a maguk számára foglalták le. Ács község 
területe igen nagy volt, de mintegy negyed 
része homokos. Ezt azzal, hogy a részbirto-
kosok és jobbágyok együttvéve 30000 juhot 
tartottak rajta, igen kihasználták.

A 11 17/32 telek 1787-ben 11 gazda között 
oszlott meg. A jobbágyok évente a Pannon-
halmi Főapátságnak 1 forint házadót fizet-
tek. Zsellér 15 volt. Földjük, rétjük nem volt. 
Házadójuk szintén 1 forint volt. A főapáti job-
bágyság lélekszáma 94 fő volt. A jobbágyság 
számába beleszámolták a fiúkat és lányokat 
is. Ha őket leszámítjuk, férfi a 94-ből csak 23.

Az apátság rendelkezett mészárszékkel, amit 
évi 4 forintért bérbe adott. Bérben volt a kocs-
mája is, amit Salamon Jakab zsidó bérlő évi 85 
forintért használt. A kocsma épületében volt 
két szoba, két konyha és egy kamra. Az épület 
alápincézett volt, ahol mintegy 150 akó bor fért 
el. A kocsmához tartozott 8 ökör számára való 
istálló és egy kocsiszín. A kocsma szomszéd-
ságában egy urasági ház állt, szobával, kony-
hával, kamrával. Ezt az épületet a főapátság 
nem használta, évi 6 forintért bérbe adta.

Ha Ácsra jöttek a rendtagok, a majorházban 
szálltak meg, ahol egy szoba állt rendelkezé-
sükre. Volt mellette még egy szoba, konyhá-
val, kamrával a majoros gazda lakhatására. A 
majorházhoz tartozott 6 lónak és 6 szarvas-
marhának férőhelyül szolgáló istálló.

A majorház szintén alápincézett volt, ahol a 
pincében körülbelül 60 akó bort tudtak tárol-
ni. E házhoz tartozott szérűskert, melléképü-
letekkel: magtár, baromfiól, juhakol 400 juh 
számára. A majorházhoz 2 4/12 telek tarto-
zott. Ez a szántóföld igen elaprózott területen 
feküdt, 29 darabban. Rét két részre oszlott: az 
egyik a Szentivánra menő út mellett, a másik 
Lovadon.

A Főapátság birtokához tartozott zöldséges 
kert, kenderföld, a Concó-tavon nádvágási 
jog. A Dunához kötötte két malomhely, ame-
lyek közül az egyiket bérbe adta. Aranymosási 
jog is megillette. Többnyire ez is bérben volt.

Mint látjuk, a 18. században a Pannonhalmi 
Főapátság Ácson egy komplett gazdasággal 
rendelkezett.  dr. alföldi kálmán
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A Pannonhalmi Főapátság ácsi birtokai A környék településeinek 
programjai
augusztus 17.
„NÓtÁNk szÁllJoN, Ily szÉp Nap 
Csak rItkÁN VIrrad rÁNk”
19.00 dél-komárom, monostori erőd sza-
badtéri színpada
A székelyföldi Szentegyháza 40 tagú Gyer-
mek filharmónia zenekarának és 100 tagú kó-
rusának vendégszereplése.  Kórusvezető és 
karmester: Haáz Sándor. Repertoárjukat ma-
gyar népdalfeldolgozások, történelmi dalok, 
más népek dalai és klasszikus dalok részletei 
alkotják. A belépés ingyenes!

augusztus 19.
szENt IstVÁN-NapI üNNEp
19.00 Nagyigmánd, szabadtéri színpad, 
Jókai u. 1/B.
A település nagy nyári ünnepe, amely során 
a helyi szervezetek előadásán és az ünnepi 
kenyérszegésen, majd azt követően a Szent 
István-napi bálban vesznek részt a vendégek, 
s a megszokott tűzijáték sem marad el.
20.00 A Magyarock Dalszínház ünnepi mű-
sora. 21.00 Szent István-napi bál a Syncron-
együttessel. 22.00 Tűzijáték

augusztus 19.
EXpErIdaNCE: BoldogsÁg 69:09
20.30 dél-komárom, monostori Erőd sza-
badtéri színpada
Az alkotóstáb ezúttal napjaink és közelmúl-
tunk Magyarországát választotta története 
színteréül. Válságok és reformok korát éltük 
akkor is, és éljük ma is. Az üzenet erősítésé-
re a zenei kulisszát 2009 party-zenéi és 1969 
slágereinek világa adja.
 
augusztus 20.
szENt IstVÁN kIrÁly üNNEpE
17.30 mocsa, református templom
Az államalapítás alkalmából rendezett ünnepi 
megemlékezésen az új kenyér megáldása és 
megszentelése. 18.00 Ünnepi zenés áhítat

augusztus 20-21.
I. Jurta És ÍJÁsz FEsztIVÁl
dél-komárom, Igmándi erőd
Augusztus 20. Kenyérszentelés, jurtaállítás. 
Augusztus 21. Baranta- és íjászbemuta-
tó, lovas bemutató, Kard Rendje vívóiskola, 
10.00-17.00 ostoros bemutató, lovagoltatás, 
kézműves foglalkozás, fa logikai játékok, fa-
faragó, korongos, kosárfonó, kovács, kézmű-
ves csokoládé és még sok más.

augusztus 20-21.
XV. moNostorI Napok
komárom-koppánymonostor, dózsa györgy 
művelődési Ház

augusztus 20-22.
„a” katEgÓrIÁs FogatHaJtÓ VErsENy 
És FElső-duNÁNtúlI rEgIoNÁlIs BaJ-
NokI FordulÓ
Bábolna, Nemzeti ménesbirtok kft., Mészáros 
u. 1., Szakál Endre, 34/569-292, 34/569-278
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 Egy vasárnap reggel a Gárdonyi- és a 
Jókai-iskolások együtt indultak tábo-
rozni. Az utazás körülbelül 4 órát vett 
igénybe. Tizenegy órára értünk Duna-
patajra, a Szelidi-tó partjára. 

Miután elfoglaltuk a szállást, megnéztük 
közelebbről a tavat, a többség meg is már-
tózott a vízben.

Este a tanárok Csillag születik vetélkedőt 

rendeztek. Minden szobának produkcióval 
kellett készülnie. Nagyon ötletes előadáso-
kat láttunk.

A következő nap sétálni mentünk, majd 
a délutánt a kalocsai uszodában töltöttük. 
Sokat úsztunk, játszottunk, az ügyesebbek 
úszóversenyen is részt vehettek.

Kedd reggel korán indultunk a Paksi 
Atomerőműbe. Egy fantasztikus kiállítás 
keretein belül ismerkedhettünk meg az 

erőművel. Az ügyesebbek ajándékokat és 
oklevelet kaptak. Délután Szekszárdon a 
Babits Mihály Emlékházba látogattunk el, 
végül a Mézeskalács Múzeumban ismer-
kedtünk az édességkészítés rejtelmeivel.

Szerdán a rossz idő miatt ismét uszodá-
ban voltunk, mindenki nagyon jól érezte 
magát. Este retro diszkót rendeztünk.

Csütörtökön Kalocsára mentünk, ahol 
számos múzeumot csodáltunk meg Schöf-
fer Múzeumban térdinamikai és kiberne-
tikusan vezérelt alkotásokat láthattunk. A 
Viski Károly Múzeum néprajzi- és ásvány-
kiállítása és a Paprika Múzeum is érdekes 
volt. A Porcelán Manufaktúrában a porce-
lánkészítést mutatták meg nekünk. Egy kis 
szabad programmal és fagyizással fejeztük 
be a városlátogatást.

Uszodon a Duna Menti Folklórfesztivál 
megnyitóján vettünk részt.

Utolsó este tábortűz mellett beszéltük 
meg, ki hogyan érezte magát a táborban, 
majd közösen énekeltünk.

Péntek reggel lovas kocsikázni indultunk. 
Miután visszaértünk a szállásra, össze-
szedtük a csomagjainkat, és hazaindul-
tunk. Útközben megálltunk Dunaföldváron, 
ahol megnéztük a várat és megkóstoltuk 
az ország legfinomabb fagyijait. Este 6 óra 
környékén érkeztünk Ácsra.

Nagyon jól éreztük magunkat a 6 nap 
alatt. Rengeteg élménnyel tértünk haza.

Reméljük, jövőre is lehetőségünk lesz 
egy ilyen fantasztikus táborozásra.

kohár Vivien 7. c, Fövényes Ágnes 7. c,
tasi tamara 7. c, Varga Nikolett 6. c,

tóth tekla 6. b

Táborozás a Szelidi-tónál

szép élményekkel gazdagodtak a diákok

Cégünk, a Hartmann Hungary Kft. minden évben Oktatási 
Napokat tartott, melyek a nyár folyamán, gyárleállások-
kor kerültek lebonyolításra. Az idei évben négy nap helyett 
két nap alatt tartották meg az oktatásokat. Egy napon két 
műszak sajátíthatta el a szükséges információkat a gyár 
működésével kapcsolatban. Illetve az oktatási napok kiegé-
szítéseként a harmadik napon tűzoltási, kiürítési és elsőse-
gélynyújtási gyakorlatokat tartottak.  

Ahhoz, hogy az emberek a cég politikáját – mely magába foglalja 
a minőségügyi, környezetvédelmi, valamint az egészségbiztosítá-
si célkitűzéseinket – szem előtt tartva tudják munkájukat készség-
szinten elvégezni, nem elegendő a belépéskori oktatás.

Az ismeretanyag, melynek folyamatosan birtokában kell len-
niük, több téma köré sorolható, mint például minőség- és kör-
nyezetirányítási rendszerek ismerete, tűz- és munkavédelmi, 
elsősegélynyújtási és szakmai ismeretek, munkaközi mester-
fogások, minőségi követelmények. Ezen túl a vállalattal kap-
csolatos általános információkat is ezen a napon osztották 
meg a dolgozóikkal.

Az idei évben először, hogy a kötöttebb programot egy kicsit 
fellazítsuk, ötfős csoportokban játszották a Hartmann OneCom-
pany társasjátékát. A játékkal további érdekes és színes ismerete-
ket sajátíthattak el a dolgozók a céggel, a gyártástechnológiákkal, 
termékeikkel és nem utolsó sorban a vállalat értékeivel kapcso-
latban. A nyertes csapat a OneCompany program keretében a 

horvátországi gyárat látogatta meg június 21-22-én. A látogatás 
során beleláthattak a Hartmann-csoport más gyáraiban történő 
munkafolyamatokba, valamint utazásuk második napján a Horváth 
Családi Napokon vettek részt.

Az oktatási nap egy teljesen 8 órából álló elfoglaltság, mely a 
dolgozók mindegyikére nézve kötelező. Külső helyszínen került 
megrendezésre, hiszen közel 500 alkalmazottat kellett két nap 
alatt oktatni. Az oktatási nap tesztel zárult – tudatta lapunkkal 
Szentpéteri Erika menedzser-asszisztens.

Oktatási napok – 2010

Érdekes, színes ismereteket sajátítottak el a résztvevők
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az ellátás a kulturáltan megterített ét-

teremben volt, ahol bőséges reggelit és 
komplett melegvacsorát szolgáltak fel, 
ami kifogástalan volt. Egyik nap még ke-
mencében sült kenyérlángossal is ked-
veskedtek. 

Az épületet rendezett park, mestersé-
gesen létesített tó – amit természetes for-
rás táplál – veszi körül. Maga az épület 
120 főnek tud helyet, kényelmes pihenést 
biztosítani. Nova a Mura-folyótól és a 
szlovén határtól 20 kilométerre fekvő, 850 
lakosú település, példaértékűen rendben 
tartott portálokkal, parkosított, virágos ut-
cákkal. Csodálatos, barokk stílusú temp-
loma a XVIII. század utolsó felében, 1787 
körül épült, és eredeti stílusában 2004-
ben nyitották meg. Többszobás múzeuma 
is van a településnek, ahol a XIX. századi 
falusi élet szokásait, mozzanatait mutat-
ják be képekben és tárgyi eszközökben. 
Alsóhegyen, ami Csicsergő fölött helyez-
kedik el, egy négyszintes, impozáns kilátó 
épült uniós támogatással. A fiatalabbak 
fel is mentek, ahol csodálatos kilátás nyílt 
a zalai dombokra. Bútorüzem is működik 
Nován, négyszáz főnek biztosít munkale-
hetőséget. 

Ottlétünk fénypontja a szombati nap 
volt, amikor megérkezett Szentesről egy 
negyven fős, velünk hasonló korú cso-
port. Este a vendéglátó ünnepi vacsorát 
és zenés-táncos műsort szervezett. Min-
denki, aki mozogni tudott, ropta a táncot 
magában és csoportosan egyaránt. A két 
társaság tagjai együtt, jókedvűen és kul-
turáltan mulattak hajnalig. Mivel a klubunk 
tagsága többségben nő és valamennyien 
szeretjük a vásárokat, piacokat, így nem 

hagyhattuk ki a szombati, Lentiben tartott 
piacot. Nagyon vidám hangulatban vonul-
tunk az árusok pultjai előtt. A meleg idő 
miatt a hűsítő kalap volt a sláger. Többen 
vásároltak és a fejükön hagyva csoport-
ban vonultak a piacon, mire a helyiek nagy 
vidáman kijelentették: megjöttek McLeod 
lányai. Egyébként nagyon barátságos, se-
gítőkész emberek lakják ezt a vidéket. 

Elérkezett a búcsú pillanata. A vissza-
felé úton betértünk Keszthelyre, ahol 
megnéztük a múzeumot. A babamúzeum 
Európában a legnagyobb. Közel félezer 
porcelánbaba pompázik Nagy Magyar-
ország népviseletében. A Panoptikumot, 
ahol közel negyven híres ember – Árpád-
tól Mátyás királyig – megtévesztésig hű, 
életnagyságú figurája korabeli öltözék-
ben látható. A különféle szerzetesrendek 
tagjai – apácák, szerzetesek – szintén a 
rendre jellemző öltözékben. Végül a Csiga 
Parlamentet, hazánk parlamentjének va-
lósághű kicsinyített mását csodálhattuk 
meg. 4,5 millió darab 28 millió éves pan-
non tengeri csigából 14 év alatt készítet-
te el Miskei Ilona a Komárom-Esztergom 
megyei Úny nevű faluban. 

Hazafelé útközben még megálltunk Fö-
venyesen – volt Kilián-telep –, és megmár-
tóztunk a Balaton vizében. Jóleső fárad-
sággal, örömélménnyel érkeztünk haza az 
esti órákban. 

A klub két vezetője: Metkáné Kati és 
Szabóné Magdi ismét jól vizsgázott szer-
vezésből, emberszeretetből és a csoport 
összetartásából. 

Valamennyien, akik részt vettünk, kö-
szönjük nekik ezt a felejthetetlen szép, 
élményekben gazdag, tartalmas utat.

lejegyezte: gazdig Jánosné

Úti beszámoló:
Nova a Göcsej gyöngyszeme

különlegesen szép tájat és kedves embereket ismertek meg a kirándulás során. a klub 
tagjai szép emlékekkel tértek haza, amely sokáig feledhetetlen marad

Szeptemberi
programajánló
innen-onnan
szeptember �-5.
VI. pItyÓka FEsztIVÁl 
dél-komárom, Fesztivál tér
Kézműves vásár, gyermekprogramok, 
családi ügyességi vetélkedők, szóra-
koztató műsorok a burgonya jegyében.
Széles Viktória, 34/541-356

szeptember �.
pusztaNap
1�.00 Nagyigmánd,
szőkepusztai park
A település pusztáin élők legnagyobb 
eseménye, nem csak az ő részükre, 
sport és kulturális programokkal. Baj-
csai Miklós, 20/203-1057, 34/356-123

szeptember 8-11.
XXVI. BÁBolNaI NEmzEtkÖzI
gazdaNapok
Bábolna, Bábolna Nemzeti ménes-
birtok kft., mészáros u. 1.
A kiállítás tematikája felöleli a mező-
gazdaság, a hozzá kapcsolódó ágaza-
tok és az élelmiszeripar teljes skáláját, 
mintegy 200 kiállítóval. A rendezvényt 
szakmai fórumok, konferenciák, part-
nertalálkozók, gép- és lovasbemutatók 
kísérik. Ferenczi Anikó, 34/569-204, 
34/569-201

szeptember 10-11.
XII. kukorICa FEsztIVÁl
Bábolna központja
Török Sándor, 20/430-0703

szeptember 11.
szőNyI szürEtI FaluNap
komárom-szőny,
petőfi sándor művelődési Ház,
Petőfi S. út 3. Nyikus Anna, 34/540 288

szeptember 18.
„a kIkÉpzÉs NapJa” koNCErt
18.00 dél-komárom,
Csokonai művelődési központ
Fellépők: X-Kharon, Moby Dick
Boros Karolin, 20/429-2137

szeptember 18.
IV. kEtEl-kupa
dél-komárom, Igmándi Erőd
Erődváros Íjász SE
Németh Szabolcs, 70/933-1000

Nyugodjanak békében
maszlaVÉr lászló (1925-2010)

HorVÁtH Jánosné
sz.: Farkas Ilona (192�-2010)
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A Komárom-Esztergom Megye Köz-
oktatásáért Közalapítvány 100000 Ft 
elnyerhető támogatással hirdetett 
pályázatot tanulmányi, művészeti és 
sportversenyeken (megyei és országos 
szinten) résztvevő tanulók költségeinek 
támogatására. Bíztunk abban, hogy 
elért és folyamatban lévő versenyeinket 
a kuratórium egy bizonyos összeggel 
méltányolja, de a legnagyobb örömünk-
re a maximális 100000 Ft-tal támogat-
tak, melyet ezúton is köszönünk.

Kik azok a tanulóink, akik kimagasló 
eredményeket értek el:

alsÓ tagozat
LeveLezős versenyek:
Bendegúz levelezős tanulmányi Ver-

seny komárom-Esztergom megyei or-
szágos döntő: Szalay Levente 3. a osztá-
lyos tanuló – 29. helyezett

suli – Hód: Matematika: 2. b osztály: 
Csentei Gellért 2. hely, Czeglédi Ákos 2. 
hely, Böröcz Bernadett 7. hely. 2. c osztály: 
Dancs Tímea 6. hely, Józsa Korina 7. hely, 
Bolla Vivien 14. hely, Csere Bálint 17. hely, 
Gerencsér Márk 20. hely. Környezetisme-
ret: 2. b osztály: Nemes Tamara 4. hely. 

manó tanoda: Matematikából ered-
ményesen szerepeltek: 1. c osztály: Balik 
Bettina és Simon Anna. 2. c osztály: Szlu-
kovényi Krisztina, Abai Zoltán, Ásó Konrád, 
Gerencsér Márk. 3. b osztály: Kovács Anna

teki totó: Matematika: 2. b osztály: 
Csentei Gellért arany fokozatot, Czeglédi 
Ákos ezüst fokozatot ért el.

Behívásos versenyek:
megyei helyesírási verseny: 4. a osz-

tály: Kovács Balázs 1. hely, Péntek József 
5. hely. 3. a osztály: Horváth Mária 19. hely. 
3. c osztály: Karvaj Réka 8. hely

zrínyi Ilona országos matematikaver-
seny megyei fordulójába 15 tanulónk ne-
vezett. Legeredményesebbek a 250-300 
tanuló közül: Kovács Anna 3. b 39. helye-
zett, Kovács Balázs 4. a 26. helyezett, Mor-
vai Achilles 4. c 56. helyezett, Braitigam 
Alexander 3. c 87. helyezett. A többiek a 
100-200. hely között szerepeltek.

mesemondó verseny – tatabánya: Kal-
la Sándor 4. a 2. helyezett

Feszty Árpád Általános Iskola vers- és 
prózamondó verseny: Csordás Bence 4. a 
3. helyezett

Hartmann-rajzverseny: Abai Zoltán 2. c 
1. helyezett

megyei rajzverseny: Abai Eszter 4. b 
1. hely, Rácz Lénárt 4. b 2.hely, Lajos Jó-
zsef 4. b 3. hely

�. évfolyamon kitűnő tanulók voltak: 
4. a Csordás Bence, Kovács Balázs, Pén-
tek József. 4. b Abai Eszter, Fekete Vivien. 
4. c Dosztál Fruzsinha, Morvai Achilles, Ri-
gó Csenge

FElső tagozat
zrínyi Ilona országos matematikaver-

seny megyei fordulójára 20 tanuló nevezett. 
Megyei szinten évfolyamonként 250-300 
tanuló versenyez. Legeredményesebbek: 
Varga Máté (8. a) 38. hely, Horváth József 
(7. c) 85. hely, Vörös Ádám (6. a) 98. hely, 
Szlukovényi Anna (5. a) 105. és Szalai 
Krisztián (7. a) 106. helyezett lett. A többi 
tanuló a 138–223. hely között teljesített.

A simonyi zsigmond országos Helyes-
írási Verseny iskolai fordulójára több tanuló 
nevezett. Közülük 6 tanulót hívtak be a tata-
bányai megyei versenyre. Eredményeik: az 
5. b osztályból Pábli Bianka 6., Sulyok Dániel 
10 helyezést ért el. A 6. a osztályból Horváth 
Laura 18. helyezett, a 7. a osztályból Nyéki 
Bence 6., a 7. c-ből Bősze Enikő 6., Horváth 
József a 10. helyezést érte el.

A Hevesi györgy országos kémiaver-
seny megyei fordulóján Horváth József (7. c) 
3., Nyéki Bence (7. a) 11. helyezett lett.

A teleki pál Földrajzversenyen Horváth 
József (7. c) 2., Horváth Alexandra (8. b) 8. 
helyezett lett.

Ifjú Fizikus levelezős verseny megyei 
döntőjén Szalai Krisztián (7. a) 3. helyezett.

A lotz János Helyesírási és szövegér-
tési Versenyen Varga Máté (8. a) megyei 2. 
helyezett lett.

A london Bridge országos angolver-
senyen Nyéki Bnece (7. a) a 4. helyen vég-
zett.

Az országos német nyelvi verseny me-
gyei fordulóján Varga Máté (8. a) 9. helye-
zést ért el.

A tItok angol levelezős versenyen 
Nyéki Bence (7. a) 1. helyezést ért el.

A kistérségi természetismereti verse-
nyen a 7-8. osztályosok csapata 1. helye-
zést ért el. Tagjai: Nyéki Bence 7. a, Hor-
váth József 7. c, Varga Máté 8. a osztályos 
tanulók

történelem országos levelező verseny: 

Benkó Csenge, Tasi Tamara, Fövényes Ág-
nes 7. c osztályosok 9. hely, Bősze Enikő, 
Keresztes Nóra, Kohár Vivien 7. c osztályo-
sok 10. hely

2� Óra által hirdetett médiavetélkedőn 
5 csapat vett részt, a középmezőnyben vé-
geztek.

Jonatán könyvmolyképző: 11 tanuló 
vett részt.

megyei rajzverseny: Simon Csilla 8. b 
1. hely

kistérségi rajzpályázat – toldi-illuszt-
ráció: Brilich Evelin 7. c – különdíj

sportversenyek: Nagy Sándor 8. a 
sportlövő megyei és országos 1. hely. Nyé-
ki Bence 7. mellúszás körzeti 1. hely és me-
gyei 2. hely. Péntek Krisztina 8. a hátúszás 
körzeti 2. hely. Nyéki Bence 7. a megyei 
sakkverseny 2. hely. Zsolnai Ferenc Márk 
6. a alpesi sí megyei 4. hely

kézilabda és labdarúgás terén kiemel-
kedő eredményeket értek el tanulóink: 
Diákolimpia – Kézilabda: lány megyei 4. 
hely IV. korcsoport, fiú megyei 3. hely IV. 
kcs., fiú megyei 3. hely III. kcs.

mikulás-kupa: lány 3. hely III-IV. kcs., fiú 
1. hely III. kcs., fiú 2. hely IV. kcs.

diákolimpia – labdarúgás: körzeti 2. 
hely mindegyik korcsoportban.

Fekete István-kupa: 2. hely IV. kcs.
kItŰNők FElső tagozatoN: 5. b 

Pábli Bianka, 6. a Vörös Ádám, 6. c Vörös 
Katalin, 7. a Nyéki Bence, 7. c Bősze Enikő,  
Keresztes Nóra, 8. a Varga Máté, 8. b Zsidi 
Fruzsina

NyElVVIzsgÁk:
8. évfolyamos tanulóink közül sikeres 

„C” típusú nyelvvizsgát tett angol nyelv-
ből: Ásó Adrienn, Nyári Kitti, Rosta Virág, 
Zsidi Fruzsina. Ők mind 8. b osztályos ta-
nulók, valamint Kovács Gréta 8. a osztá-
lyos tanuló.

„B” típusú nyelvvizsgát tett angolból: 
Szűcs Anita 8. b osztályos tanuló.

„A” típusú nyelvvizsgát tett németből: 
Horváth Alexandra 8. b osztályos tanuló.

Ezek a szép eredmények azt bizonyítják, 
hogy iskolánk pedagógusai kihasználják a 
tehetséges tanulók adottságait, és a ver-
senyekre való felkészítésükkel évről évre 
öregbítik iskolánk jó hírét.

Gratulálok kollégáimnak és a tanulók-
nak!

Varga Endréné igazgató-helyettes

A Gárdonyi-iskola büszkeségei

Meghívó
Ács Város Önkormányzatának soron következő ülését az Ötv. 12. § (2) bekez-

désében biztosított jogkörömben eljárva 2010. augusztus 26-án (csütörtökön) 1500 
órai kezdettel összehívom és egyben annak teljes tartamára meghívom. az ülés he-
lye: Városháza nagyterem. Napirendi pontok: 1. Jelentés a két ülés közötti időszak-
ban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű ha-
tározatok végrehajtásáról. Előterjesztő: polgármester. 2. Beszámoló az önkormányzat 
2010. I. féléves gazdálkodásáról. Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető. 
3. Egyebek.

Csöbönyei Imre polgármester

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
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Régi álmom vált valóra, mikor ez évi családi 
üdülésünk színhelyéül a tanyákkal teleszórt 
dél-alföldi rónaságot választottam, és ennek 
keretében tett emlékezetes kirándulásunk 
során az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi 
Park területére beléphettem. Alig elhagyva 
a pénztárat, megpillantottam a Feszty-kör-
kép (tulajdonképpeni címén: „A magyarok 
bejövetele”) monumentális rotundájának 
jellegzetes épülettömbjét.

A körkép története már 1891-ben kezdődött, 
mikor is Feszty Árpád párizsi tanulmányútja so-
rán megtekintette Detaille és Neuville mesterek 
a „Napóleoni csata” című gigantikus körképét. 
A látottakon fellelkesülve hasonló elképzelés-
sel állt – a várható költségektől kissé megriadt 
– családtagjai elé. Első ötletként a bibliai özön-
víz történetét akarta vászonra vinni, de apósa, 
a népszerű mesélő, Jókai Mór rábeszélte, hogy 
eredeti ötlete helyett inkább a magyar honfog-
laláshoz kapcsolható, a magyarok bejövetelét 
fesse meg. A mű előkészítő munkái során a tel-
jes hitelességre törekvő, belelkesült festőművész 
beutazta a Vereckei hágót és Munkács környé-
két. Már az előkészületek nagy nyilvánosságot 
kaptak, ennek köszönhetően az akkori Fővárosi 
Tanács átvállalta a költségeket. Több festő is be-
szállt a munkálatokba. Az égbolt megfestésében 
Újváry Ignác segédkezett, a tájképi részleteknél 
Mednyánszky László, Újváry Ignác és Splányi 
Béla jeleskedett, a táborverési jelenet Pállya 
Celesztrin munkája. A csoport és egyes alakok 
megformálásában Feszty Árpád segítői Vágó Pál 
és Papp Henrik voltak. A gigantikus körkép to-
vábbi festők bevonásával másfél év alatt készült 
el. A mű ősbemutatóját 1893. augusztus 20-ra 
tervezték, amely a feltorlódott munkák miatt 
csúszással valósult meg, és 1894. május 13-ra, 
pünkösd napjára tolódott.

A körképet befogadó első épület helyét a leen-
dő Szépművészeti Múzeum helyén, a Bimbó 
utca és az Állatkerti út közötti területet jelölték ki. 

A vázrendszerrel épült és vashálóval megerősí-
tett falú épület falmagassága 16 m, átmérője 40 
m volt, és egyszerre 236 fő befogadását tette 
lehetővé. A 15 m magas, 120 m hosszú, 38 m 
átmérőjű kört kiadó, a függesztő karnisokkal és 
a feszítő súlyokkal együttesen közel 1800 m2-es 
kép az épület üvegkupoláján keresztül termé-
szetes megvilágítást kapott, a fényt élére állított 
vásznak terelték a képre. A millenniumi ünnepsé-
gek fő attrakciójának számító romantikus körkép 
bemutatása az egész országra kiterjedő zarán-
doklatot indított el.

Az 1890-es évek végén a körképet leszerel-
ték és Londonban, a Világkiállításon állították föl, 
innen csak 1909-ben került ismét haza. Időköz-
ben a Szépművészeti Múzeum megépítése ér-
dekében a már előzőekben ismertetett eredeti 
rotunda lebontásra került. Ekkor a megrongáló-
dott körkép restauráció után nagyon méltatlan 
helyre, a városligeti mutatványosok bódéi szom-
szédságában lévő épületben került felállításra, a 
megnyitó 1909. május 30. napjára esett. A kép 
iránti érdeklődés nagymértékben visszaesett. Az 
épületet a II. Világháború vége felé gyújtóbomba 
találat érte, melynek következtében az épület és 
a kép is súlyos károkat szenvedett. A megmaradt 
vásznat 1945-ben feldarabolták, és darabjait fa-
hengerekre felgöngyölve különböző, többnyire 
dohos, nyirkos helyen tárolták, ami tovább ron-
gálta a képtekercsek állagát.

A méltatlanul elfeledett körkép sorsa 1970. 
április 29-e után rendeződni látszott, mikor is 
kormányzati döntés született felállításáról. A be-
mutató épület helyét Anonymus gesztájában is 
megörökített helyen, Ópusztaszeren, az ott ter-
vezett emlékpark területén határozták meg neves 
professzorok bevonásával, köztük László Gyula 
neves magyar őstörténet-kutató régészprofesz-
szorral. A körkép megmaradt darabjait, mintegy 
730 m2 felületű vásznat 1991 őszén Szegedre 
szállították, ahol egy magyar restaurátor csoport 
elvégezte a tekercseken a szükségesnek tartott 
állagmegóvást. Miután a Feszty-család lemon-
dott a körképről az állam javára, elkezdődhettek 
a körkép végleges felújítási munkálatai, melyet 
egy, abban rendkívül jártas lengyel restaurátor 
csoport végzett el 1991-1995 közt. A hiányzó 
részleteket a Feszty-család által megőrzött rög-
zített diaképek segítségével vetítették fel a vá-
szonfelületre, és nagy műgondal festették azokat 
újra. Az újjászületett kép ismételt bemutatására 
1995. július 14-én került sor, azóta több mint 
egymillió látogató váltott belépőt, hogy csodálja 
e világszenzációt és kegyeletteljesen tisztelegjen 
a hányatott sorsú körkép és egyben egy küzdel-
mes nép őseinek dicső tettei előtt. (Folytatjuk)

Novák géza tartalmas leírását, történelmi 
ismertetését e témáról, valamint Feszty Ár-
pádról szeptemberi lapszámunkban olvas-
hatják.

Félóra a Feszty-körképpel

Amikor először hallottam róla, azt sem tudtam, hogy mit jelent ez a 
szó és hogyan kell ejteni. Néhányán mondták, hogy ők már voltak 
több alkalommal és nagyon hatásos többféle fájdalomra, beteg-
ségre.

Elkezdett fájni a lábam. A Városi Nyugdíjas Klubból már jó néhányan 
hosszabb ideje veszik igénybe a Ceragem központ (ejtsd: szerazsem) 
szolgáltatásait Komáromban, a Millennium üzletházban. Ők ajánlották, 
hogy próbáljam meg. No nem ment az egyik napról a másikra, míg eldőlt 
a fejemben, hogy én is kipróbáljam, de végül győzött a fokozódott lábfá-
jásom és a kíváncsiság. Így elmentem. Hát kevés helyen fogadják a ven-
déget ilyen közvetlen kedvességgel. Fejes Tímea igazgatónő és három 
segítője nagy hozzáértéssel,  érthetően mondják el minden újonnan ér-
kezőnek, hova is jött. A Ceragem a családok számára – házi használatra 
– kifejlesztett automatikus gyógyászati segédeszköz, amelyet tudósok, 
szakemberek többévi kutatások eredményeként fejlesztettek ki először 
a világon, a tradícionális távol-keleti gyógyítás, a nyugati orvostudomány 
és a technika egyesítésével. Alternatív gyógyászati módszerekkel segí-
ti a test javulását, karbantartását. Immár hetven országban van jelen, 
Magyarországon huszonhét városban. Általános közérzetjavító, izom- 

és vérkeringés javító, immunrendszer erősítő, méregtelenítő hatású. Én 
kipróbáltam. Jöjjön el Ön is! 

Ha egészségi problémája van, azért, hogy gyógyuljon, ha nincs, azért, 
hogy ne is legyen. Annyiszor veheti ingyenesen igénybe, ahányszor csak 
akarja. A szolgáltatás negyvenperces és valóban térítésmentes. Hallgas-
sa meg azoknak az embereknek a véleményét, akik már hosszabb ideje 
használják a készüléket, hogy milyen csodálatos eredményeket értek 
el. Érezze át azt a csodálatos érzést, amit a készülék használata nyújt 
kezelés közben, és döntse el, hogy ez mennyire jó Önnek. Megér egy 
próbát.

A higiénia miatt szükséges két fehér pamutlepedő, fehér pamutpóló, 
nadrág, zokni és víz. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget, amit a Ceragem ter-
moakupresszúrás gyógyeszköz kínál. Nem beszélve a közösségről, ahol 
állandó vendég a szeretet és a kedvesség, a jókedv, ami már magában 
is fél gyógyulás. Tudja, hogy tudományosan igazolták, hogy a nevetés 
gyógyítja a betegséget? Amikor nevetünk, 231 izmunk mozog. A neve-
tés jót tesz az emésztésnek, és fájdalomcsillapító hormont is termel. 

Én nagyon jó élményekkel, pozitív gondolkodással és jobb közérzettel 
gazdagodtam. Örülök, hogy elmentem és jó, hogy továbbra is mehetek.
 gazdig Jánosné

Térítésmentes kezelés a Ceragemmel
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Az ácsi motocross- és enduro pályán 
rendezték meg július 25-én a Nemzet-
közi Motocross Közép-Európa Junior 
Kupa soron következő versenyét. A 
versenyen részt vettek szlovák, cseh, 
szlovén, lengyel, olasz és magyar ver-
senyzők. 

A nemrégiben alakult szakosztály érzé-
sem szerint mindent megtesz azért, hogy 
népszerűsítse ezt a sportágat is és hogy a 
pálya alkalmas legyen nemzetközi viadalok 
megrendezésére. Ezt bizonyítja az, hogy a 
pályának már saját locsolórendszere van, 
és kialakítottak egy olyan helyet is, ahol a 

versenyzők gépeiket le tudják mosni. A fu-
tamok közben pedig folyamatos közvetítés 
zajlott. 

Sajnos az időjárás nem kedvezett a ver-
senyzőknek, a rendezőknek sem. Az eső 
kezdetben csak szemerkélt, majd egyre 
jobban esett, így a versenyzőknek nem-
csak egymással kellett megküzdeniük, ha-
nem a sártengerrel is. Remélem, a későbbi 
versenyek során az időjárás kegyes lesz a 
motorok szerelmeseihez, a szervezőkhöz 
is, és a jobb időben több érdeklődő látogat 
el a versenyekre.

A lelkes szurkolók, motorozók közül, akik 
megszomjaztak, azok a büfében csillapít-
hatták szomjukat, az éhesek pedig lángos-
sal, fánkkal, kürtőskaláccsal és hot-doggal 
csillapíthatták éhségüket.

A szervezést az Ácsi Motoracing Team 
szakosztálya bonyolította, akik kitettek ma-
gukért, hogy színvonalas versenyt lehessen 
rendezni itt, Ácson.

az Ácsi kinizsi sC motoracing team 
versenyzőinek helyezései: 85 cm3 kate-
góriában: 7. Galba Roland, profi meghívá-
sos kategóriában: 2. Henzer Péter, ama-
tőr meghívásos kategóriában: 1. Horváth 
Gergő, 3. Gasztonyi Martin.

Barassó anett

Nemzetközi verseny az ácsi motocrosspályán

az ácsi pálya alkalmas nagy, nemzetközi versenyek lebonyolítására

Készülnek
az újabb pontvadászatra
a kézilabdások
A 2009/2010-es bajnoki évben 
nagyszerűen szereplő NB II-es férfi 
kézilabdacsapat július 21-én meg-
kezdte a felkészülést a szeptember 
közepén induló bajnoki pontvadá-
szatra.

Annyi a változás  a játékrendszer-
ben, hogy lesz rájátszás, és tíz csapat 
fog küzdeni a legjobb pozíciókért.

Ez Bárdosi István játékos-edző véle-
ménye szerint annyiban biztosan jobb, 
hogy több meccset játszhatnak, költ-
ség szempontjából viszont megterhe-
lőbb lesz.

Gőzerővel dolgozik egyébként a 
csapat és igazán játékosmozgásról 
nem lehet ez idáig tudni.

Az ifjúsági csapat is jól szerepelt, 
sok tehetséges fiatal kézilabdázójuk 
van, vagyis az utánpótlás biztosított. 
Hajdú János edző nagyon jó munkát 
végzett az ifi gárdánál, és számítanak 
szaktudására továbbra is.

Annyit még elmondott Bárdosi Ist-
ván játékos-edző, hogy szeretnék az 
újabb bajnoki évben is maximálisan 
kiszolgálni a közönségüket, a hűséges 
szurkolókat hasonló jó teljesítménnyel 
és szórakoztató játékkal.

Az Ácsi Kinizsi labdarúgó szakosztálya 
négy csapatot szerepeltetett a megyei 
labdarúgó szövetség által szervezett 
bajnokságokban.

A legfiatalabbak a déli körzetben szere-
peltek, ahol az előkészítő csapat a hete-
dik helyen végzett, a serdülő csapat pedig 
bajnokságot nyert. a bajnokságot nyert 
csapat tagjai: Boráros R., Bögi Z., Ge-
rencsér D., Szőnyi K., Varga P., Szabó T., 
Baumgartner M., Korinek Z., Horváth J., 
Kovács D., Hegedüs Á., Csányi M., Csóka T., 
Mórocz D., Varga M., Tóth M., Szilárdy B., 
Kohár M.

Az ifjúsági csapat a megyei I. osztályban 
a hatodik helyen végzett. A csapat edzője 
külön kiemelte a 34 gólos Kelemen Attilát, 
a 24 gólos Mészáros Gábort és a 21 gólos 
Lakatos Lászlót. Dicsérte még Ódor, Sző-
nyi és Brúzsa játékosokat. 

Felnőtt csapatunk a kilencedik helyen 
végzett a megyei I. osztályban, 38 ponttal, 
76-77-es gólaránnyal. a csapat edzője így 
értékelt: – Ősszel csak megízleltük az első 
osztály iramát, tavaszra viszont fel is vet-
tük, és a végére jó középcsapattá értünk.

Az új bajnoki év augusztus 15-én indul. 
Tájékoztatjuk közönségünket az első négy 
forduló programjáról: augusztus 15.: Ácsi 
Kinizsi SC – Vértesszőlős (ifi: 15.30, felnőtt: 
17.30), augusztus 22.: Tardos – Ácsi Kini-
zsi SC (ifi: 15.30, felnőtt: 17.30), augusztus 
29.: Ácsi Kinizsi SC – Zoltek SE (ifi: 15.30, 
felnőtt: 17.30), szeptember 5.: Naszály SE 

– Ácsi Kinizsi SC (ifi: 14.00, felnőtt 16.00)
A felnőtt csapathoz két játékost igazol-

tunk: Halasi Zsolt kapust és Földes Csaba 
középpályást. A most induló 2010/2011-es 
bajnoki évben a lehetőségekhez mérten az 
5-10. hely megszerzése a reális cél a fiatal 
csapatunknak.

Végül közöljük felnőtt csapatunk játé-
kos-keretét: kapusok: Dobai, Halas, Zen-
ta. Hátvédek: Kovarek, Somogyi, Ódor, 
Rusznyák, Kiss, Kéringer, Egri, Gucsi-Végh. 
Középpályások: Vörös, Tóth, Földes, Ba-
kura, Kelemen, Lami, Császár. Csatárok: 
Mészáros, Lakatos, ifj. Kelemen.

Hoczek József

Utánpótlás-hírek
Az Ácsi Kinizsi SC U7, U9, U11-es után-

pótláscsapatok irányításába február 16-án 
kapcsolódott be Józsa Sándor, aki Kustán 
Ferenccel közösen végzi a gyerekek fel-
készítését. Felvették a kapcsolatot a helyi 
iskolákkal és óvodákkal, amelyek Ács vá-
rosban szinte folyamatos merítési lehető-
séget biztosítanak a labdarúgás és más 
sportágak számára. A korosztályok külön 
edzenek, így megoldható a korosztálynak 
megfelelő fizikai, technikai és taktikai kép-
zés. Június 21-25. között focitábort szer-
veztek, ahol naponta 9-17 óráig 21 gyerek 
vett részt. A gyerekek képzésében nagy 
segítséget adott a tábor, ahol több időt 
tudtak fordítani a fizikai és technikai felké-
szítésre.

A labdarúgó szakosztály hírei
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A hagyományos éves városi napon az 
idén is megrendeztük a Horgász – Va-
dász Nap keretében egyesületünk ha-
gyományos nyárnyitó horgászversenyét. 

Vegyes érzelmekkel készültünk erre a 
rendezvényre, tekintve, hogy a május óta 
tartó szakadatlan esőzések és áradások 
egyesületünk vizét sem kímélte. Az egye-
sületünk a felelős vezetőkkel és a kis lét-
számú (de szakértő!), segítő tagok köz-
reműködésével végezte a tó mentését, 
igyekezve megakadályozni a halak távozá-
sát a tóból. Nélkülük esélytelen lett volna 
a halállomány visszatartása, megmentése! 
A második nagy árvíz idején az addigi ta-
pasztalatokat is felhasználva, a védekezés 
már kiválóan sikerült. 

Egyesületünk nevében ezúton is köszö-
netet mondunk mindenkinek, akik segítet-
tek tavunk megmentésében, a partvéde-
lemben, valamint köszönjük a védekezést 
irányító szervek segítő közreműködését!

Reménykedtünk abban, hogy mivel az 
első áradásnál a Malom-tó is kiöntött, a 
halaink nagyobb része a tóban maradt, és 
nem vitte el az ár. Ennek felmérésére jó al-
kalom a horgászverseny. 

Reggel 5 órakor kezdődött a nevezés. Az 
időjárás kedvező volt, az érdeklődés mégis 
messze elmaradt az előző évek létszámá-
tól. A verseny kezdetéig mindösszesen 66 
horgász nevezett. 

A megnyitót és az eligazítást a hagyomá-
nyoknak megfelelően Farkas István, egye-
sületünk elnöke tartotta, valamint Csö-

bönyei Imre polgármester, aki a verseny 
megnyitásával az Ács Városi Vigasságok 
rendezvényét is elindította.

A verseny alatt nem unatkoztak sem a ver-
senyzők, sem az érdeklődők. Szép fogásokat 
láthattak a tó körül sétálók. Láthatóan ma-
radt még hal a tóban.  Csábító illatok jöttek 
a vadászok standjától, ahol három üstben 
három különböző pörkölt készült, és a hor-
gászegyesület sátorában szintén három 
üstben készülő halászlé látványa is valódi 
gasztronómiai élményt nyújtott.

Egy kIs statIsztIka:
Összes kifogott hal: 172,2 kg 
a versenyen részt vett 66 horgász, 50 

felnőtt és 16 ifi.
a verseny végeredménye:
Felnőtt kategória: 1. Hozmann Zsolt 

12,98 kg, 2. Kálózi Miklós 11,07 kg, 3. Ba-
zsúr György 8,98 kg

Ifjúsági kategória: 1. Takács Tamás 5,38 
kg, 2. Virág Csaba 4,42 kg, 3. Rebi Péter 
3,22 kg

Az első felnőtt és ifjúsági helyezettnek 
Ács Város Önkormányzata míves kupát 
adományozott, amit a nyerteseknek Csö-
bönyei Imre polgármester adott át. 

Ezen kívül a felnőtt bajnok vándorkupát 
is kapott, ami 3 év címvédés után kerülhet 
végleg a tulajdonába. A vándorkupát a Ga-
bizoo Kft. (Tata ) ajánlotta fel, és Igaz Vil-
mos, a kft. ügyvezetője adta át.

A helyezettek egyéb díjazását Tímár Gá-
bor, a Tímár Mix gyártója és a házigazda 
horgászegyesület biztosította.

küLöndíjak:
legnagyobb kifogott hal: felnőtt: Kálózi 

Miklós 10,84 kg, ifi: Kohár Mihály 3,04 kg
a díjakat szponzorálta: felnőtt: Dávid 

Erika, Állateledel és Horgászbolt, ifi: Ta-
kács Csaba, Horgászbolt

a legtöbb kifogott hal: felnőtt: Hecz-
man Viktor 14 db, ifi: Takács Tamás 11 db

a díjakat szponzorálta: felnőtt: Tímár 
Mix, ifi: Takács Csaba

Az eredményhirdetés után 20 db tombo-
laajándék kihúzására került sor, így azok a 
versenyzők, akiket a haljárás nem kényez-
tetett, szintén nyertesek lehettek Fortuna 
kegyelméből. A tombola díjait a Tímár Mix 
és Takács Csaba ajánlotta fel. 

A verseny lezárásaként Farkas István az 
egyesület nevében meghívta a résztvevő-
ket és a vendégeket halászlére, amit Tar-
csai István és csapata főzött.

Weisz mihály, a horgászegyesület titkára

horgász – vadász Nap

az egyesületi halászlének nagy sikere volt

Farkas István, a horgászegyesület elnöke adja át a díjakat
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„alapÍtVÁNy ÁCs laBdarúgÁsÁÉrt”
29�1 Ács, Fő út 90. adószám: 186165�5-1-11

Közhasznúsági Jelentés 2009. év

Alapítványunk az elmúlt évben az ácsi labdarúgás tárgyi feltételeit javította, hozzájárult az utaztatás költségeihez, a sportfelszere-
lések költségeihez, a sportpálya karbantartásához.

Az adóbevallás, az alapítványi beszámoló, a statisztikai adatlap határidőre elkészült és beadásra került.
az alapítványnak sem köz-, sem más tartozása nincs.
A kuratóriumi döntések összhangban voltak az alapító okiratban foglalt célkitűzésekkel, és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. 

évi CLVI. törvénnyel, ezért a kuratórium a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
Bér jellegű kifizetések nem történtek. Az alapítvány tisztségviselői semminemű díjazásban, költségtérítésben nem részesültek.
Az alapítványnak 2009. december 31-én a Pannon Takarékszövetkezet Ácsi Fiókjánál vezetett 63200092-11029764 számú szám-

láján 22.83�,- Ft, azaz huszonkettőezer-nyolcszázharmincnégy forint, a házipénztárban 122,- Ft, azaz egyszázhuszonkettő 
forint volt.

Bevételek Ezer Ft-ban kiadások Ezer Ft-ban
Egyéni befizetés 0 Sportszerek: 357
Közületi támogatás
(kft., bt., stb.) 1000 Sportolók szállítási költsége 726

APEH-től (1% és egyéb) 0 Sportpálya karbantartása 5

Kamatjóváírás 1 Postaköltség: 0

Önkormányzattól kapott
támogatás 0 Bérleti díj 0

2009. évi bevétel: 1001 Bankköltség 12

Áthozat az előző évről: 0 2009. évi kiadás: 1.100
Induló tőke (készpénz) 122 Pénzmaradvány: 23
2009. évi összes bevétel: 1.123 2009. évi összes kiadás 1.123

alapÍtVÁNy ÁCs laBdarúgÁsÁÉrt


