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Választás 2010, Ács

  Ácsi 
Hírek

Csányi Józsefné
10�� szavazat

Csuka László
1��� szavazat

Háromházi Györgyné
��� szavazat

Márkus Béla
90� szavazat

Nagy Irén
��� szavazat

Németh Gyula
122� szavazat

Rohonczi József
1��� szavazat

Tóth Győző
10�� szavazat

Az újonnan megválasztott képviselő-testület tagjai

Lakatos Béla
polgármester
1��� szavazat, ��,22%

Köszönet
Ezúton is szeretnénk megkö-

szönni a választópolgárok  bi-
zalmát. Az elkövetkezendő négy 
évben a munkánkkal kívánjuk 
bizonyítani az Önök döntésé-
nek helyességét. Mindent meg-
teszünk közös összefogással, 
hogy Ács az élet minden terüle-
tén élhető város legyen. 

A képviselő-testület tagjai:
Csányi Józsefné, Csuka Lász-
ló, Háromházi Györgyné, Már-
kus Béla, Nagy Irén, Németh 
Gyula, Rohonczi József, Tóth 
Győző Az idősebb korosztály is fontosnak tartotta a részvételt



A Győri Kommunális 
Szolgáltató Kft. 
lakossági tájékoztatása

A Győri Nagytérségi Hulladékgaz-
dálkodási Rendszer bevezetése 2010. 
július 1. óta a második félévébe ért, 
melynek során a közszolgáltatás egyedi 
igényekhez történő igazítását kívánjuk 
elvégezni.

Kérjük, forduljanak Ács Város Polgár-
mesteri Hivatalában minden hónap hét-
főjén ügyfélfogadást tartó ügyintézőnk-
höz, ha:

– az Ön számára kevés az alapszol-
gáltatás során kapott 1-1 db edény-
zet

– vagy a szerves, lebomló hulladékok 
tárolására szolgáló bio kukáját vissza kí-
vánja adni 

(Fontos, hogy ez esetben rendelkeznie 
kell egy szomszédok által aláírt hozzájá-
rulással, melyet csatolni szíveskedjen!)

A társaságunkhoz beérkező hulladék-
gyűjtő edényekre vonatkozó igényeket 
nyilvántartásba vesszük, és az egyezte-
tések után készített program alapján tel-
jesítjük a kéréseket. 

Polgármesterjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma

Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott
érvényes szavazat %

1. Lakatos Béla FIDESZ-KDNP 1788 66.22
2. Heroldné Hájos Júlia FÜGGETLEN 651 24.11
3. Dr. Petrasovits Anna FÜGGETLEN 144 5.33
4. Nagy Irén FÜGGETLEN 117 4.33

Egyéni listás választás eredménye

Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott
érvényes szavazat

1. Rohonczi József FIDESZ-KDNP 1547 Képviselő
2. Csuka László FÜGGETLEN 1533 Képviselő
3. Németh Gyula FIDESZ-KDNP 1227 Képviselő
4. Csányi Józsefné FÜGGETLEN 1086 Képviselő
5. Tóth Győző FIDESZ-KDNP 1076 Képviselő
6. Márkus Béla FIDESZ-KDNP 908 Képviselő
7. Háromházi Györgyné FÜGGETLEN 837 Képviselő
8. Nagy Irén FÜGGETLEN 736 Képviselő
9. Szakács László FÜGGETLEN 731

10. Tóth Károly Péter FÜGGETLEN 708
11. Szűcs Attila FÜGGETLEN 655
12. Imhof János FÜGGETLEN 615
13. Lakatos Lajos FÜGGETLEN 600
14. Petró Tibor FÜGGETLEN 551
15. Moncz Imre FÜGGETLEN 495
16. Szabó Salamon Zsolt LMP 494
17. Varga József Károly FÜGGETLEN 488
18. Markóné Tóth Ágnes Anikó FÜGGETLEN 467
19. Dr. Petrasovits Anna FÜGGETLEN 452
20. Novák Géza FÜGGETLEN 435
21. Pajcsa István FÜGGETLEN 373
22. Kürti Róbert FÜGGETLEN 219

 Ácsi cigány kisebbségi önkormányzati választás eredménye 
Érvényes szavazatok száma

Jelölt neve Jelölő 
szervezet(ek)

Kapott érvényes 
szavazatok

1. Lakatos Zsolt KMCKÖSZ 4 Képviselő
2. Lakatos Tibor KMCKÖSZ 5 Képviselő
3. Lakatos József KMCKÖSZ 8 Képviselő
4. Lakatos Endréné KMCKÖSZ 3

5. Bogdán János István KMCKÖSZ
MCF FÓRUM 8 Képviselő

Tisztelt 
Ácsi Lakosok!

Köszönetemet fejezem ki minden 
olyan választópolgárnak, aki támoga-
tott polgármesteri választásomon. Ígé-
rem, hogy bizalmukkal élve a település 
fejlődése érdekében fogok dolgozni, 
minden itt élő ember érdekeit képvi-
selve.
Legmélyebb tisztelettel:
 Lakatos Béla
 polgármester

Segítsünk a vörös iszap 
katasztrófa károsultjain!

Ács Város Önkormányzata pénzügyi 
adománygyűjtésbe kezdett az október 
4-ei vörösiszap-katasztrófa által sújtott 
települések számára. Ha Ön egyetért 
kezdeményezésünkkel, és módjában áll, 
kérjük december 1-ig pénzadományát a 
következő, az OTP Banknál külön erre a 
célra megnyitott számlaszámra átutalni 
(11740078-15385413-11010890), vagy 
a helyi fiókban befizetni!

Továbbiakban a hamarosan elkészülő 
és Önökhöz eljuttatott csekkek befizeté-
sével is segíthet!

Az összegyűlt összeget Ács város pol-
gármestere és az önkormányzat dele-
gáltjai személyesen juttatják el a telepü-
lések vezetőségének, hogy ezzel minél 
előbb célt érjen az ácsi emberek önzet-
len adománya!

Segítsünk egyként!
 Lakatos Béla
 polgármester

Szeptember 29-én, a négyéves önkormányzati ciklus utolsó testületi ülése után a 
művelődési ház dísztermében gyűltek össze a képviselők, a hivatal dolgozói és az 
intézményvezetők, hogy megköszönjék a nyugdíjba vonuló polgármester, Csöbö-
nyei Imre nyolcéves munkáját és Csányi Józsefné alpolgármester négyéves tevé-
kenységét, majd kedves ajándékokat adtak át az ünnepelteknek. A bensőséges és  
megható búcsúztatón mindkét városvezető röviden értékelte az elmúlt évek tevé-
kenységét, és megköszönték mindazoknak, akik aktívan segítették munkájukat  

 2 – ÁCSI HÍREK VÁROSI KRÓNIKA 2010. október

Fotók: Nyéki János



Október 3-án az Ácson szavazati 
joggal rendelkező polgárok úgy dön-
töttek, hogy a négy polgármesterjelölt 
– Heroldné Hájos Júlia, Nagy Irén,  
dr. Petrasovics Anna, Lakatos Béla 
– közül Lakatos Bélának szavaznak 
bizalmat:  összesen 1788 érvényes sza-
vazatot kapott. Így elfoglalhatta helyét 
a polgármesteri székben a nyugdíjba 
vonuló Csöbönyei Imre helyett. 

Egy hivatalba lépő új városvezetőnek 
számtalan dolga akad az első napok-
ban, hetekben, így az új polgármesterrel 
csak a későbbiekben készít lapunk egy 
nagyobb, mindenre kiterjedő mélyinter-

jút. Az első munkanapján, október 4-én 
már több tárgyaláson, egyeztetésen volt 
túl, amikor sikerült elérnünk. Kérdésünk 
csupán annyi volt:  az első napok hogyan 
telnek a hivatalban, melyek azok a  fel-
adatok, amelyek azonnal megoldásra 
várnak?

– Először is szeretném megköszönni 
mindazoknak, akik támogattak szavaza-
taikkal, köszönöm a bizalmat, amivel nem 
visszaélni, hanem élni szeretnék képviselő-
társaimmal együtt a céljaink, terveink meg-
valósításában. Azok pedig nem lehetnek 
mások, mint az eredményeket felmutató, 
a település érdekeit mindenkor előtérbe 
helyező önkormányzatban tevékenykedni 

városunk és mindannyiunk hasznára és ér-
dekében. Nagyon fontos feladat: hatékony, 
dinamikus működést az önkormányzatnál 
és a városban. Fontos továbbá a hivatal 
strukturális átszervezése a hatékony mű-
ködés érdekében, aztán a következő évi 
költségvetést érintő szervezés sem marad-
hat el. Jelen pillanatban az alakuló képvi-
selő-testületi ülés előkészületeivel foglal-
kozom. Meg kell alakítani a bizottságokat. 
Az eddigi hattal szemben csak négy bizott-
ság lesz. Meg kell választani a bizottsági 
elnököket, a tagokat, illetve a külső tagokat 
is, és kezdődhet a munka a város és az itt 
élők érdekében. 

N. Lakics Zsuzsa 

Lakatos Béla: „Hatékony, dinamikus működést 
az önkormányzatnál és a városban”
Hat bizottság helyett csak négy bizottság lesz a testületben

Szeptember 23-án a Bartók Béla Mű-
velődési Ház és Könyvtár dísztermében 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Közép-dunántúli Operatív Program 
„Integrált óvodai-bölcsődei intézmény-
egységének létrehozása Ácson” című 
pályázati projekt ünnepélyes záró-
rendezvénye volt, amelyen részt vet-
tek a város elöljárói, valamint Lakatos 
Béla, a Gárdonyi Géza Általános Iskola, 
Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde közös 
igazgatású közoktatási intézmény 
igazgatója és Vargáné Vasvári Klára, a 
Bóbita Óvoda, Bölcsőde tagintézmény-
vezetője. 

A KDOP-5.2.2/B-2f-2009-0010 jelű pá-
lyázaton 22,4 millió forintot nyert az ön-
kormányzat, ehhez saját forrásból 2,5 

millió forintot tett. A létrehozott bölcsőde 
a meglévő óvoda átalakításával, fejleszté-
sével jött létre. A projekt célja megvalósult, 
Ácson létrejött a bölcsődei intézményegy-
ség az integrált óvoda-bölcsőde részeként. 
A bölcsődei intézményegység egy gondo-
zási egységből áll, amely két csoportszo-
bát foglal magában. A férőhelyek száma 
két csoportszobában huszonnégy fő. 

Bölcsődei építés, fejlesztés: két gye-
rekszoba és kiegészítő helyiségek ki-
alakítása, melegítő konyha kialakítása, 
az épületrész bejáratának akadálymen-
tesítése és emellett eszközbeszerzés: 
két csoportszoba berendezési tárgyai, 
udvari játékok. Az önkormányzat vállal-
ta, hogy a projekt megvalósulása során 
az intézmény szakmai együttműködést, 
partneri viszonyt ápol a helyi társadalmi és civil szervezetekkel. A bölcsőde a ci-

vil szervezetek bevonásával szabadidős 
programokat szervez, közös kikapcsoló-
dási lehetőséget kínál minden érdeklődő 
gyermek és szülő számára. Az integrált 
óvoda-bölcsőde szeptembertől látja el 
a bölcsődébe felvételt nyert gyermekek 
gondozását.

Csöbönyei Imre polgármester megkö-
szönte mindazon személyek és szervezetek 
támogatását, segítségét, hozzájárulását, 
akik a projekt céljainak megvalósításában 
támogatást nyújtottak az önkormányzat-
nak. A Forduló Kft.-nek mint kivitelezőnek 
megköszönte a precíz, pontos munkát, és 
ajándékkal kedveskedett Locsmándi Im-
rének, a társaság ügyvezetőjének. Külön 
köszöntötte virággal Csányi Józsefné al-
polgármestert és dr. Fülesné Balogh Anita 
aljegyzőt, akik nagyon komoly segítséget 
nyújtottak a projekt megvalósításában. Az 
ünnepélyes projektzáró nagyon kedves 
színfoltja volt a Bóbita Óvoda, Bölcsőde 
óvodásainak műsora.

N. Lakics Zs. 

Ünnepélyesen átadták az új bölcsődét

Az új bölcsődét ünnepélyesen Csöbönyei Imre és Vargáné Vasvári Klára adták át

Az esemény kedves színfoltja volt a kis 
óvodások közreműködése
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Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Közép-dunántúli Operatív Prog-
ram „Komplex közoktatás fejlesztés 
Ácson” című projekt ünnepélyes 
zárórendezvénye szeptember 30-án 
volt a Gárdonyi Géza Általános Iskola, 
Szakiskolában. 

Az ünnepségen részt vett dr. Völner Pál, 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium inf-
rastruktúráért felelős államtitkára, a tér-
ség országgyűlési képviselője, Popovics 
György, a Komárom-Esztergom Megyei 
Közgyűlés elnöke, a Közép-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács társelnöke, 
a megyei területfejlesztési tanács elnöke. 
Mindkét magas rangú vendég azt emelte 
ki köszöntőjében, hogy a város fejlődé-
se érdekében ez a több száz milliós be-
ruházás óriási lépés, hiszen az oktatási 
intézmények színvonala, a kor követel-
ményeinek megfelelő iskolai körülmé-
nyek alapvetően fontosak egy település 
számára. Részletes tájékoztatást adott 
Csöbönyei Imre polgármester a projekt-
tel kapcsolatban a nagy létszámú közön-
ségnek, akik között ott volt a város alpol-
gármestere, Csányi Józsefné, a jegyző, 
dr. Malomsoki István, dr. Fülesné Balogh 
Anita aljegyző és a képviselő-testület 
több tagja. 

Napköziotthonos Óvoda
A projekt első szakaszában a város 

óvodáját érintő infrastrukturális fejlesz-
tés valósult meg. Megtörtént a felújítás-
ra szorult óvodai épületrész energetikai 
korszerűsítése és modernizációja a XXI. 
századi elvárásoknak megfelelően. Meg-

épült az új épületrész, amely közvetlenül 
kapcsolódik a meglévő épülethez, és két 
csoportszobából álló óvodai egységet 
tartalmaz. Ezzel egy időben megvalósult 
az épület főbejáratának akadálymentesí-
tése. Az önállóan nem pályázó kiegészí-
tő tevékenységek közül megvalósult: az 
udvar akadálymentes felújítása, baleset-
mentesítése. 

Gárdonyi Géza 
Általános Iskola, Szakiskola

A beruházás során megvalósult az épü-
letszárnyak akadálymentesítése, fűtési 
hálózatok, kazánok cseréje, modernizá-
lása, a régi épület nyílászáróinak cseréje 
és épületgépészeti felújítása. Az önállóan 
nem pályázó kiegészítő tevékenységek: 
az udvar akadálymentes felújítása, bale-
setmentesítése, a régi épület nyílászárói-
nak cseréje és épületgépészeti felújítása, 
az info-kommunikációs eszközök be-
szerzése, az Információs és Kommuniká-
ciós Technológiák komplex eszközrend-
szerének fogadására alkalmas környezet 
kialakítása, a nevelés-oktatás tartalmi 
fejlesztéséhez szükséges eszközök, be-
rendezések – bútorok, szemléltető esz-
közök, kerékpártároló – beszerzése, épí-
tése. 

Jókai Mór Általános Iskola
Új épületrészt építettek, amely közvet-

lenül kapcsolódik a meglévő épülethez, 
és két tanteremből álló egységet tartal-
maz. Kialakítottak új csoportszobát, fej-

lesztő szobát, az épületet akadálymen-
tesítették. Megtörtént a fűtési hálózatok, 
kazánok cseréje, modernizálása, az épü-
let nyílászáróinak cseréje és épületgépé-
szeti felújítása. Az önállóan nem pályázó 
kiegészítő tevékenységek közül ugyan-
azok valósultak meg, mint a Gárdonyi- 
iskolában. 

A megújult épületeket a pályázat útján 
vásárolt eszközökkel rendezték be. Ezzel 
a nagyméretű beruházással az iskolákban 
és az óvodában XXI. századi, korszerű 
nevelési, oktatási környezetet teremtettek 
Ácson.

A projektzáró rendezvényen Csöbönyei 
Imre emléklapot adott át Nagy Ferenc-
nének, a Jókai Mór Általános Iskola tag-
intézmény-vezetőjének, Vargáné Vasvári 
Klárának, a Bóbita Óvoda, Bölcsőde tag-
intézmény-vezetőjének, Lakatos Bélának, 
a Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakis-
kola, Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású 
közoktatási intézmény igazgatójának, és 
Locsmándi Imrének, a Forduló Kft. ügyve-
zetőjének. 

N. Lakics Zsuzsa 

Megújultak, megszépültek 
az oktatási intézmények  

Popovics György, dr. Völner Pál és Csöbönyei Imre a szalagátvágás pillanatában. Sikere volt a gyerekek műsorának

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fejleszté-
si Alap társfinanszírozásával valósult 
meg.
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Az ünnepi megyegyűlésen, szep-
tember 25-én elismeréseket adott át 
Popovics György, a megyei közgyűlés 
elnöke és Péntek Péter megyei főjegy-
ző. „Komárom-Esztergom Megye Tűz-
oltója 2010.” kitüntető címet vehetett 
át Kosztolányi István tűzoltóparancs-
nok.

Kosztolányi István tűzoltóparancsnok 
Ács város prominens személyisége. Mun-
kássága szorosan összefonódik a város 
önkéntes tűzoltóságának múltjával és jele-
nével. 1976 óta az önkéntes tűzoltó egye-
sület tagja, 1980 szeptemberétől parancs-
noka. Parancsnoksága alatt az egyesület 
jól működő szervezetté alakult. Az egye-
sület tevékenyen részt vesz a város terü-
letén bekövetkezett káresemények felszá-
molásában. Irányítása alatt a megyei és a 
járási tűzoltóversenyeken jó helyezéseket 
értek el. A település ifjúsági tűzoltóival 
országos tűzoltóversenyen nyert első he-
lyezéssel is büszkélkedhet. Kezdeménye-
zésére  2005 novemberében – Ács és Bá-
bolna önkormányzataival együttműködve 
– köztestületként létrehozta a Csermák 
Hugó Önkéntes Tűzoltóságot. Szakmai 
irányításával egy jól működő önkéntes 
tűzoltóság jött létre. Személyesen részt 

vesz és irányítja a működési területén be-
következett tűz- és káresetek felszámolási 
munkálatait. Tapasztalatait, észrevételeit 
a polgármesterekkel egyezteti, felhívja a 
figyelmüket a problémák megoldására, a 

rendkívüli esetek megelőzése érdekében 
– hangzottak el a dicsérő mondatok az 
ünnepi megyegyűlésen, amelyekkel mél-
tatták Kosztolányi István tűzoltóparancs-
nok kiváló munkáját. 

Kosztolányi István „Komárom-Esztergom 
Megye Tűzoltója 2010.” kitüntető címet kapott

Kosztolányi István Popovics Györgytől veszi át a rangos elismerést

A Pannon Kincstár Tanoda többcélú in-
tézmény pályázatot nyújtott be (TÁMOP 
3.2.1. B-09/2), együttműködve az ácsi 
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakis-
kolával és a rédei általános iskolával az „Új 
tanulási formák és rendszerek – Digitális 
középiskola program” címmel. Az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium Támogatáskeze-
lő Igazgatósága támogatásra érdemesnek 
ítélte a projekttervet. 

A program célja, hogy minél több fiatal 
felnőtt, köztük hátrányos helyzetű és a ha-
táron túl élő, szerezzen érettségit. Minél 
kevesebb legyen a lemorzsolódás a digi-
tális távoktatás segítségével. Ehhez sze-
retnének három szolgáltató pont beindí-
tásával, informatikai fejlesztéssel, digitális 
tananyag felhasználásával egy felkészült 
szakembergárdát létrehozni, kiképezni. A 
képzés tandíjmentes és rugalmas időbe-
osztású. A projekt vége 2011. augusztus 
30. A digitális középiskolai képzés megőrzi 
a gimnáziumi oktatás minden jellemzőjét 
– közép- és emelt szintű érettségi vizsgára 
készít fel minden tantárgyból. Az oktatási 
módszere azonban lényegesen eltér a nap-
pali és esti képzésektől, mert interneten fo-
lyik az oktatás. Ez a képzés azok számára 

ad lehetőséget, akik valamikor valamilyen 
okból nem tudtak leérettségizni és most 
jött el számukra az a lehetőség, amikor ezt 
pótolni lehet. Az oktatás négyéves. Vár-
ják a jelentkezéseket! Cím: PKT Többcélú 
Intézmény, 2900 Komárom, Szélső út 5.  
E-mail: info@pkgkomarom.hu vagy igazga-
to@pktkomarom.hu

Kedves Olvasók, 
kedves könyvtárlátogatók!

A könyvtári pályázaton nyert pénzből 
a könyvek digitalizálása folyik – számí-
tógépre kerül a könyvállomány –, utána 
a kölcsönzés is gépesített lesz. Ezért 
kérem a Tisztelt Olvasókat – főleg, akik 
régóta, akár évek óta kikölcsönözték a 
könyvet, könyveket –, szíveskedjenek a 
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyv-
tárba visszahozni, és egyben a tagságot 
is rendezni. 

A digitalizálás egyben leltárt is je-
lent, így a hiányzó könyveket nem 
lehet beleltározni. Kérem szíves meg-
értésüket, várom vissza Önöket és a 
könyveket is!

Csathó Éva könyvtáros 

Digitális középiskolai képzés
tandíjmentesen 

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fejleszté-
si Alap társfinanszírozásával valósult 
meg.

Köszönet – 
ami soha nem késő…

Szeretnénk megköszönni a Fiorács 
Kft.-nek, Dosztál Józsefnek és fiának, 
ifj. Dosztál Józsefnek a tavaszi belvíz 
során nyújtott önzetlen segítségüket!

Az Újbarázda utca érintett lakói
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Jubileumi osztálytalálkozót tartottak 
augusztus 28-án, amelyről Zsebők Zol-
tánné Kajtár Piroska számolt be és osztja 
meg most élményeit, érdekes gondolatait 
az Ácsi Hírek olvasóival.

– Jeles találkozóra jöttünk össze. Hat-
van évvel ezelőtt búcsúztunk el iskolánk-
tól, tanárainktól, egymástól. Elindultunk a 
szélrózsa minden irányába, hogy szorgal-
munknak, lehetőségeinknek, vagy szeren-
csénknek köszönhetően megtaláljuk bol-
dogulásunkat az életben. 

– Különös osztály volt a miénk. Ah-
hoz a generációhoz tartozunk, akiknek 
az életébe már gyermekként beleszólt a 
történelem. Megszokott diákéveinket a 
társadalmi változások gyökeresen átala-
kították. 1948 előtt, az akkori oktatás-
politikának megfelelően, Ácson is vallási 
felekezetű iskolába jártunk. Volt katolikus 
és református iskola. A két felekezet ta-
nulói alig, vagy egyáltalán nem ismerték 
egymást. A második világháború után 
az új társadalmi rendszer új törvényeket 
hozott, amelyek minket, diákokat is érin-
tettek. Egyik napról a másikra kimondták: 
megszűnnek a vallási alapon működő is-
kolák, összevonják őket, államosították. 
Így alakult meg az Ácsi Állami Általános 
Iskola. 

– Így kerültünk mi, katolikus és reformá-
tus diákok össze, és lettünk egy osztály, 
igen magas létszámmal (55 fő). Hogyan 
fogadtuk mi, diákok ezt a változást? Hat-
vankét év távlatából nehéz visszaemlé-
kezni (két évig, 7. és 8. osztályban jár-
tunk együtt). Arra viszont mindannyian jól 
emlékszünk, hogy hamarosan elkezdő-
dött köztünk a barátkozás. Kezdtünk egy 
osztállyá formálódni, közösséggé válni. 
Miért voltunk képesek elviselni és meg-

szeretni egymást? Úgy gondoljuk és ma 
már bizton tudjuk, hogy a két felekezeti 
iskola azonos erkölcsi alapokat nevelt 
belénk, és családi körülményeink is meg-
közelítően azonosak voltak. Segítettek 

összecsiszolódni tanáraink is. Szeretett  
osztályfőnökünket, Csere Józsefet és 
igazgatónkat, Borvendég Károlyt feltétlen 
meg kell említeni.

– Az akkor megszületett barátságunk 
igaz és tartós maradt. Bizonyítja az, hogy 
a 8. osztályos ballagásunk óta (1950) 
minden ötödik évben összejöttünk, örül-
ni egymásnak, beszélgetni, hírt adni éle-
tünkről. Milyen felnőttekké váltunk? Visz-
szanézve elmondhatjuk: mindannyian 
megálltuk helyünket választott hivatá-
sunkban, munkánkban. Voltak sikereink, 
kudarcaink, örömünk, bánatunk, de emelt 
fővel tekinthetünk vissza a mögöttünk ha-
gyott évekre. 

– A 60 éves osztálytalálkozónkon régi 
diákéletünkre emlékeztünk. Elmondtuk 
nyugdíjas életünk örömeit, gondjait (sok-
sok „nyavajánkat”). Szeretettel gondol-
tunk volt tanárainkra, elhunyt osztálytár-
sainkra és azokra, akik betegség miatt 
nem lehettek velünk. Búcsúzóul mit kí-
vántunk egymásnak? IDŐT AZ ÉLETHEZ! 
Időt, hogy öt év múlva újra találkozhas-
sunk!

Az osztálytársak nevében: 
Zsebők Zoltánné, született: Kajtár Piroska

Időt az élethez! 
– Hatvanéves osztálytalálkozó

Sok szép régi emlék elevenedett meg a hatvanéves találkozón

Térdelő sor: Nagy Erzsébet(†), Róka Katalin, Ötvös Irma, Dosztál József(†), Ásó 
Mária, Kollár Klára, Talián Edit
Álló sor 1.: Edeházi Károly, Gruber Mária, Bedecs Teréz, Kiss Irén(†), Héregi Eszter, 
Farkas Rozália, Péntek Aranka, Skvorecz Gertrúd, Vida Vilma, Rácz Katalin, Varga 
Julianna(†), Száki Etelka(†), Varga Zsuzsanna, Herczeg Lajos (mártírhalált halt az 
19��-os forradalomban). Álló sor 2.: Marcsik Erzsébet, Kulcsár Gabriella, Baracs-
kai Piroska, Szakolczai Mária, Hegedüs Erzsébet, Peták Éva, Tóth Mária, Kiss 
Ilona, Fonó Éva(†), Koós Klára, Tóth Eszter, Kajtár Piroska, Németh Piroska(†). Álló 
sor �.: Nagy István(†), Borvendég Mihály, Orovecz József, Szekér István, Csoknyai 
Pál(†), Landesz György(†), Németh Imre, Nagy Lajos(†), Vanek Béla, Tóth Sándor, 
Sebestyén Miklós, Czirok Géza, Zsebők Antal. Tanáraink: Kuster Dénes, Csere Te-
rézia, Gombás István, Fél Pálné, Borvendég Károly igazgató, Csere József osztály-
főnök, Kiss Lajosné, Petczke János, Fél Pál, Vizváry Dezső 
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A Bartók Béla Művelődési Ház, Könyv-
tár szervezésében szeptember hónapban 
Ácsra látogatott a Magyar Állami Népi 
Együttes.

A városi sportcsarnok megtelt a kíváncsi 
nézőkkel. Elöljáróban az együttesről néhány 
gondolat: az 1951-ben alapított Magyar Ál-
lami Népi Együttes hivatása és feladata a 
magyar nyelvterület néptáncának és népze-
néjének mint nemzeti értéknek a gyűjtése, 
életben tartása és színpadi formában való 
továbbadása. A MÁNE színpadi formában 
jeleníti meg a hagyományokhoz kötődő 
valamennyi műfajt: a historikus zenét, az 
autentikus népzenét és néptáncot, a dra-
matikus játékot, a hagyományos elemekből 
építkező világzenét és látványszínházat, 
valamint a táncházmozgalom valamennyi 
kortárs művészeti értékét. A színpompás, 
gazdag repertoár az együttest a világ leg-
többet utazó együtteseinek rangjára emelte. 
Az előadás a magyar tánchagyomány kiala-
kulásának és továbbélésének útját járja be.

Korhű viseletekben idézték fel történelmi 
táncaikat.

Az előadás egy felvonásból állt. A hon-
foglalástól, a kuruc dallamok tárogatón, hí-
res csárdásaink, pásztorbotoló és csapás, 
magyar verbunk, lassú és friss csárdás, do-
rombtánc, táncházi képek mind szerepeltek 
repertoárjaikban. A produkciót nem fűzték 
fel egyetlen cselekményszálra, az időben 
kísérték végig a táncoló magyart. Megál-
lás nélkül ropták a táncot. Míg átöltöztek a 

lányok gyönyörű, korabeli ruhákba, addig 
a férfiak adták elő botot, kardot forgató, a 
magyar virtust megmutató táncukat.

Egy-egy ugrós és friss csárdás után prí-
mások kápráztatták el az előadás résztve-
vőit. Pihentetőül meghallgattuk hazánk el-
feledett népi dallamait. Méltán világhírű az 

együttes. Műsorukat vastapssal jutalmazta 
a nézősereg. Még hetek múltán is boldo-
gan említették egymás közt az emberek, 
hogy ritkán vagy még eddig nem látott pro-
dukcióban volt részük.

Köszönet a szervezőknek!
Varga Sándorné

Ácson táncolt a Magyar Állami Népi Együttes

A férfiak botostánca a magyar virtust idézte

A Bartók Béla Művelődési Ház, Könyv-
tár és Városi Sportcsarnok és a Magyar 
Emlékekért a Világon Egyesület szeptem-
ber 18-án a kastély Sméja Galériájában az 
„Elindultam szép hazámból” Bartók Béla 
emlékei nyomában Magyarországon és a 
nagyvilágban című kiállítás megnyitójára 
került sor, amelynek keretében dr. Messik 
Miklós, a Magyar Emlékekért a Világban 
Egyesület elnöke mutatta be Bartók Béla 
születésétől haláláig fotódokumentációs 
tablókra rendezett képeit.

A fotókon az egész világot bejárt zene-
szerző, zenetudós életútjának minden fon-
tos állomása bemutatásra került. A képek 
között megtalálhattuk magyarországi utol-
só tartózkodási helyét, amely Budapesten, 
a II. kerület Csalán u. 29. szám alatt volt. 
1940-ben az akkor már világszerte méltán 
elismert népzenekutató önkéntes száműze-
tésbe vonult Amerikába. New Yorkban halt 
meg 1945. október 26-án, a Hatodik sugár-
út és az 57. utca sarkán álló épületben.

Utolsó levelében ezt írta: „Szeretnék ha-
zamenni, de végleg”, ez csak halála után 
teljesülhetett. Hamvai a Farkasréti temető-
ben nyugszanak.

A kiállítás megnyitója után „Dunától a 
Temzéig” címmel projektoros vetítésre ke-

rült sor, ahol dr. Messik Miklós, az egyesü-
let elnöke a vetített képekhez a kutatásai 
során szerzett tapasztalatait osztotta meg 
velünk. 

Akik távol maradtak ettől a kulturális ese-
ménytől, azok szegényebbek lettek egy él-
ménnyel.  Varga Sándorné

„Elindultam szép hazámból”
Bartók Béla emlékei nyomában

II. Ácsi 
Kórustalálkozó

Ács Város Önkormányzata, a Bar-
tók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és 
Városi Sportcsarnok és a Szivárvány 
Vegyeskórus 2010. november 13-án 
(szombaton) 15 órától a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola (Ács, Igmándi u. 1) aulá-
jában rendezi meg a II. Ácsi Kórustalál-
kozót.

Meghívott kórusok: Máriakálnok, Ne-
mesócsa, Nyúl, Ács

Tisztelettel és nagy szeretettel várunk 
minden zenerajongót!

A szervezők

M e g h í v ó
Tisztelettel meghívjuk Önt és ked-

ves családját 2010. október 2�-án 10 
órakor az Emlékparkban megtartan-
dó  ünnepi megemlékezésünkre.

Az ünnepi műsort a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 
közös igazgatású közoktatási intéz-
mény diákjai adják. Ünnepi beszédet 
mond: Lakatos Béla, Ács város pol-
gármestere.

Dr. Messik Sándor a megnyitón



BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Ács Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal 

együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási  hallgatók szá-
mára a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév első félévére 
vonatkozóan.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkez-
hetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali 
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterkép-
zésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat.

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

hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) be-
kezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai, 
illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai, illetve rendvédelmi 
képzésben részt vevő hallgatói. A középiskolai akkreditált iskolarendsze-
rű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók nem jogosultak a Bursa 
Hungarica ösztöndíjra. Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek 
meg a pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi intézménnyel hallgatói jogvi-
szonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Az ösz-
töndíjra pályázhatnak a 2010. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 
2011. őszén már nem áll fenn, úgy a 2011/2012. tanév első félévére eső 
ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat-
nak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási 
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításá-
nak feltétele, hogy a 2010/2011. tanév második félévére már beiratkozzon 
a felsőoktatási intézménybe. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két 
egymást követő tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 
2011/2012. tanév első féléve). Az ösztöndíj folyósításának kezdete leg-
korábban: 2011. március.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói 
jogviszonya a 2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályá-
zati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya 
nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való 
jogosultságát elveszíti.

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

lyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszo-
nya 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 já-
randóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény 3. § 72. s) pontját). A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul 
ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az OKM 
Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzat-
nak tájékoztatást nyújtson. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul 
ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot 
kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei 
önkormányzat, és az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága részére – ki-
zárólag 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 
OKM Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíj-
pályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából 
– az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. A pályázó pályázata benyújtá-
sával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes ada-
tainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő ke-
zeléséhez 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 pályá-
zó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazo-

lás. Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel 
is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási 
intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jog-
viszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közö-
sen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, 
illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami fel-
sőoktatási 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 minősül. Egy 
háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvi-
telszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendel-
kező 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 csökkentett, • a személyi jövedelemadó-
ról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy 
külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jö-
vedelemként 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 jöve-
delemadóról 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 jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert 
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-
ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó be-
vétele 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 megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az 
egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, 
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járu-
lék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek 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 számára fizetett nevelési díj és külön el-
látmány, 3. az anyasági támogatás, 4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a 
szépkorúak jubileumi juttatása, 5. a személyes gondoskodásért fizetendő 
személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadé-
ka és a fogyatékossági támogatás, 6. a fogadó szervezet által az önkén-
tesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 7. annak az alkalmi mun-
kavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a 
teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti 
kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja 
meg, 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott 
tiszteletdíj, 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját maga bírálja 
el a beérkezett pályázatokat: a.) a határidőn túl benyújtott, vagy formai-
lag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban 
indokolja; b.) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő 
pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja; c) csak az 
illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázókat része-
sítheti támogatásban; d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszín-
re, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre 
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív 
vizsgálatára tekintettel járhat el. A pályázó az elbíráló szerv döntése el-
len fellebbezéssel nem élhet. A települési önkormányzat döntéséről és 
annak indokáról 2010. december 6-ig írásban értesíti a pályázókat. Az 
OKM Támogatáskezelő Igazgatósága 2011. március 16-ig írásban érte-
síti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat 
a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás 
módjáról. Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyó-
sításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő válto-
zásról 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 munkana-
pon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: • tanulmányok 
halasztása; • tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási 
intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával); • 
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; • személyes 
adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) 
változása. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett 
ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. A 
felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat 
illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben 
határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat 
csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozha-
tó meg. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban 
nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati felté-
teleknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még 
abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást 
már kézhez vette. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. 
évi CXXXIX. törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 
26.) Korm. rendelet szolgál.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Ács Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal 

együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) 
a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;  
vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézmény-
be még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2011/2012. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tago-
zatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak 
részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-
ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányai-
kat a 2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.

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

gatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) be-
kezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai, 
illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai, illetve rendvédelmi 
képzésben részt vevő hallgatói. A középiskolai akkreditált iskolarendsze-
rű 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 
2011/2012. tanév első féléve, keresztféléves képzés esetén a 2011/2012. 
tanév második féléve.  Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott 
pályázó hallgatói jogviszonya a 2011/2012. tanév első félévében, illetve 
keresztféléves képzés esetén a 2011/2012. tanév második félévében 
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó 
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott 
az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. Az ösztöndíj csak azokban a 
hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hall-
gatója a felsőoktatási intézménynek. Azokban a hónapokban, amelyek-
ben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a 
folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szüne-
tel. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezett-
ség 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 be-
nyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő 
felvételi vizsgája eredményéről az Oktatási Hivatal az OKM Támogatáske-
zelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást 
nyújtson. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a 
felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az OKM Támogatáske-
zelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást 
nyújtson. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a 
pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési 
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormány-
zat, és az OKM 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 OKM Támo-
gatáskezelő Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebo-
nyolítása 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 ösztön-

díjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése 
céljából történő továbbításához. A pályázatot az állandó lakóhely sze-
rint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál írásban, 
a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy 
példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
A pályázat kötelező mellékletei: 1. Igazolás a pályázó és a vele egy 

háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 2. A szociális rá-
szorultsága igazolására az alábbi okiratok. A pályázati űrlap csak a fent 
meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Egy háztartásban 
élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt-
lakó, 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 csökkentett • a személyi jövedelemadóról szó-
ló 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 köz-
teherviselési 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 hozzá-
járulás 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 ős-
termelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés 
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósí-
tott támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az iga-
zolt 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 jövedelemadó, 
az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, 
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, 
magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek 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 számára fizetett nevelési díj és külön el-
látmány, 3. az anyasági támogatás, 4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a 
szépkorúak jubileumi juttatása, 5. a személyes gondoskodásért fizetendő 
személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadé-
ka és a fogyatékossági támogatás, 6. a fogadó szervezet által az önkén-
tesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 7. annak az alkalmi mun-
kavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a 
teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti 
kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja 
meg, 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott 
tiszteletdíj, 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját maga bírálja el a 
beérkezett pályázatokat: a.) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem 
megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokol-
ja; b.) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot 
érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja; c) csak az illetékességi 
területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támoga-
tásban; d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy 
világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizáró-
lag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel 
járhat el. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem 
élhet. A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2010. 
december 6-ig írásban értesíti a pályázókat. Az OKM Támogatáskezelő 
Igazgatósága 2011. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormány-
zat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj 
teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. A pályázó a felvételi 
értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 2011. szeptember 
1-jéig az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága részére bejelenteni, hogy 
a 2011/2012. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg 
tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy 
a 2011-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intéz-
ménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, 
az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi forduló-
jából kizárható. Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban 
részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik „A” 
típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti. Az ösz-
töndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka 
alatt minden, az ösztöndíj folyósítását 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 köteles teljesíteni 
az alábbi adatok változásakor: • tanulmányok halasztása; • tanulmányok 
helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, mun-
karend, finanszírozási forma megadásával); • tanulmányi státusz (mun-
karend, képzési forma) változása; • személyes adatainak (születési név, 
anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösz-
töndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. A „B” 
típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente 
egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a 
szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért iga-
zolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizs-
gálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, 
az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét 
vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkor-
mányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visz-
szavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félév-
től ható hatállyal hozható meg. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők 
számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az 
esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat ille-
tékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben ha-
tározatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak 
a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a 
valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltéte-
leknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még 
abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást 
már kézhez vette.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, 
valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az álta-
luk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
szolgál.
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Mentünk a zene után – ezzel a mondat-
tal nyitotta meg az előadást Tóth Tamás, a 
teaház tulajdonosa. Mit is takar ez a kije-
lentés? A nyáron a Művészetek Völgyében, 
Kapolcson voltak, és az egyik este figyel-
mesek lettek egy népi hangszereket meg-
szólaltató együttesre. Úgy gondolta Tamás 
– aki megszállottja a hagyományőrzésnek 
–, hogy megosztja élményeit az ácsiakkal, 
azzal, hogy teret ad a bemutatkozáshoz. 
Így is történt! Szeptember 10-én teltház 
előtt fellépett a budapesti Zombori Zene-
kar. Közösen egy éve zenélnek. A zenekar 
6 főből áll, itt csak Pap Emese, Török Vi-
dor és Pók Péter játszott. Repertoárjuk-
ból közel-keleti, moldvai, csángó, gyimesi 
táncok és reneszánsz dallamok csendültek 
fel.  Népi hangszereik: buzuki, doromb, te-
kerő lant, darbuka (egyiptomi dob), didgeri 
doo (ausztrál fúvós), moldvai kaval (fúvós) 
egyiptomi ney (fúvós) különlegességek. 
Megható élményben részesültünk. A fiata-
lok (főiskolások, egyetemisták) tervei: ha-
gyományőrző fesztiválokon, koncerteken 
résztvenni. Másnap nem kedvezett az idő 
a kinti programokhoz, hiszen egész nap 
esett. Pedig nagy érdeklődéssel vártuk a 
székesfehérvári Vagamundo Tűztánc és 
Tűzzsonglőr Egyesület tagjait. A fiatalok-
ból álló együttes: Czizmadia Eszter (Süti), 
Csurai Dóra (Dorka), Grigoliát Boglárka 
(Bogi), Major Tibor (Szergely), Mihályi Tibor 
(Gebe), Hortobágyi Gergely (Gergő) bizako-
dó volt az időjárást illetően, mire kezdődik 
a produkciójuk, az eső is eláll – mondták. 
Így is lett, a műsor alatt megkegyelmez-
tek az égiek. A lányok láncon pörgették a 
poi tüzet, a fiúk tüzes hosszúbot és tüzes 
dupla rövidbot gyakorlatot mutattak be. Az 
országban nagyon kevesen használják és 

mutatják be a tüzes kocka látványelemet. A 
produkció zenei aláfestéssel, szépen meg-
koreografált elemekkel pazar látványt nyúj-
tott a sötét estében. Ritkán látni közelről 
tűztáncosokat, ez leírhatatlan élmény volt. 
Az est folyamán a teaházban forró, külön-
leges aromájú tea fogyasztása mellett Hor-
váth Szabolcs (DJ Ezüst Medve), aki Győr-
ből érkezett, régi slágerekkel szórakoztatta 
a nagyérdeműt. Ő a bakelitlemezeket gyűj-
ti. Apáról fiúra szállt a gyűjtemény, melyet 
Szabolcs is tovább gyarapított. Mindkét 
napon a baji Turay Pincészet borait kóstol-
hatták meg a szomjazók. Mint megtudtam: 

családi pincészetükben kellemes környe-
zetben várnak mindenkit pincelátogatás-
ra, borkóstolásra. Telefonos egyeztetés-
kor még egytálételt is tudnak felszolgálni. 
Az Ászár-Neszmély borvidéken termelt 
szőlőből készült érmes borait – ilyen a  
2008-as évjáratú olaszrizling, amely a bor-
vidék aranyérmese, országos ezüstérmes 
bor –, az év minden szakában érdemes 
megkóstolni. A teaházban még Hárslevelű, 
Irsai Olivér, Cabernet Savignon, Pinot Noir 
borválaszték csalogatta a finom nedűt kí-
vánókat. 

 Varga Sándorné

„Mentünk a zene után”
Világzene az ácsi teaházban

A fellépő zenészek kiváló hangulatot varázsoltak a teaházban

Október 6-án országszerte a 161 évvel ezelőtti tragikus 
őszre, a magyarok szabadságküzdelmének elfojtására, a 
forradalom és szabadságharc utáni megtorlásra emlékez-

tek. A magyar történelem gyásznapjai között ez az egyik legismer-
tebb. Arad város szimbólum lett, a hősi küzdelem utáni megtorlás 
emlékére. Ma a mártíroknak kijáró tisztelet kifejezője. Emléke nem 
lesújt, megfélemlít, hanem bátorít, ösztönöz. 

Mint ismeretes: 1849. május elsején Ferenc József I. Miklós 
cártól kért támogatást, aki május 9-én ünnepélyes nyilatkozatban 
be is jelentette, hogy a magyar forradalom leverésére indul. A 
cári hadak Paszkevics tábornagy vezetésével júniusban érkeztek 
Magyarországra. A kétszázezer orosz és százhetvenezer osztrák 
katonával szemben a magyar hadsereg összlétszáma százhar-
minckétezer volt. Az osztrák hadak élére Julius von Haynau báró 
táborszernagy került. Haynau ellen Görgey Artúr még 1849. július 
másodikán egy utolsó kísérletet tett Ács mellett. Az ütközetben 
súlyos fejsérülést szenvedett. Klapka György július tizenegyedi-
kén megpróbálkozott Haynau visszaverésével, ennek kudarca 
után azonban a súlyosan sérült Görgeyvel útnak indította a főerőt 
Szeged felé. Mint azt tudjuk, végül a polgári és katonai főhata-

lommal felruházott Görgey augusztus 13-án Világosnál letette a 
fegyvert az oroszok előtt. Ezzel a gesztussal a magyar hadsereg 
kifejezte, hogy nem Ausztriát tekinti legyőzőjének. A szétszórt ma-
gyar erők Görgey felhívására sorra megadták magukat, utoljára 
október másodikán a Klapka György vezette Komárom kapitulált. 
A forradalom és szabadságharc elveszett. 

Gyertyát gyújtott 
a Kossuth Lajos Asztaltársaság is 

A z aradi vértanúk és Batthyány Lajos, az első felelős ma-
gyar kormány miniszterelnökének tiszteletére állított 
gyász-emlékműnél a Kossuth Lajos Asztaltársaság szer-

vezett megemlékezést. Beszédet mondott Nagy Irén, a Kossuth 
Lajos Asztaltársaság elnöke és verset mondott Bolla Imre. Majd 
az asztaltársaság elnöke felkérte a leköszönő polgármestert és 
Lakatos Béla új polgármestert, valamint a képviselő-testület tag-
jait, hogy a vértanúk emlékére gyújtsanak gyertyát, majd a részt-
vevők egy-egy szál virágot helyeztek el az emlékműnél. 

A 161 évvel ezelőtti tragikus őszre emlékezve 
– Arad városa szimbólum lett



Az Európai Autómentes Naphoz szoro-
san kapcsolódik az Európai Mobilitási Hét 
rendezvénysorozata, amelyet 2002 óta 
minden évben szeptember 16. és 22. kö-
zött rendeznek meg. A települések az eu-
rópai karta (Charta) aláírásával és az abban 
foglaltak vállalásával csatlakozhatnak a 
kezdeményezéshez.

Településünkön a rendezvénysorozatot 
első alkalommal rendezték meg szeptem-
ber 20-24. között. A hét eseményeiről a 
főszervezővel, Rohonczi Fruzsinával be-
szélgettem.

A programsorozat hétfő délelőtt indult út-
jára a „Szokásod változzon, ne az éghajlat!” 
levelezős versennyel. Az általános iskolák 
diákjainak első körben környezetvédelmi 
feladatsort kellett megoldaniuk, majd hely-
ismereti, végül közlekedési feladatokkal kel-
lett megküzdeniük. A szorgos diákokat évfo-
lyamszinten díjazták, a helyezettek egy-egy 
tortát kaptak. Ebben a részben a Jókai-is-
kola diákjai jeleskedtek, három évfolyam (8., 
7., 6.) első helyezést ért el, az 5. évfolyamon 
pedig a gárdonyis 5. b nyert. Az iskolások 
következő feladata az volt, hogy adott téma-
körben plakátot kellett tervezniük, melyeket 
szerda délután a Postaközben állítottak ki 
„Hitted volna...” Tanösvény címen. 

Hétfő délután kerékpártúrát szerveztek a 
Természetjáró Bakancsos Klubbal közösen 
a Jegespuszta környéki szélerőművekhez, 
amelyen harminc diák és nyolc felnőtt vett 
részt.

A hét legprogramdúsabb napja a szer-
da volt, mivel Európa-szerte szeptember 
22-én rendezik meg az autómentes napot. 
Ezen a délelőttön „körözést” hirdettek. Ke-
resték a 2010-es év kerékpárbarát osztá-
lyát és munkahelyét. Itt a gárdonyis diákok 
jeleskedtek, ugyanis kilenc osztály teljes 
létszámban érkezett aznap az iskolába 
„dolgozni”. Az év kerékpárbarát munkahe-
lye címet pedig a postaközi zöldséges dol-
gozói nyerték el, az üzlet minden dolgozója, 
azaz két fő, bicóval érkezett munkahelyére. 
Délután városunk központját, a Postaközt 
autómentesítették, így kezdetét vehette a 
„Miénk itt a köz!” – Ha a Postaköz sétáló 
utca lenne elnevezésű programsorozat. Két 
órától egészen öt óráig folyamatosan zaj-
lottak a különböző bemutatók, versenyek.  
A Coop üzlet előtti területen elsőként a 
Pezsgés Egészség Központ zumba aerobic 
bemutatót tartott. A Baranta Magyar Harc-
művészeti Csoport is bemutatkozott, majd 
őket követte a Tornádó Akrobatikus Rock 
and Roll-osok fellépése, és végül a Tactical 
Combat önvédelmi előadását láthatták az 

érdeklődök. A délután folyamán Varga Nor-
bert és Szabó Adrienn önkormányzati dol-
gozók kerékpáros akadálypályát építettek 
ki, ahol a diákok ügyességüket tesztelhet-
ték. A szervező toborzást szervezett a Kini-
zsi SC szakosztályainak, amivel sakkosok 
és teniszesek éltek. Lehetőség volt póló-
fújásra is a nap folyamán, ahol a lurkók két 
minta közül választhattak. A Mesefa minta 
Tóth Tamás kreativitásának munkája.

A postaközi program zárása a kerékpáros 
felvonulás volt, a végállomáson, a pénzá-
sási pihenőparkban pedig hat órától zsí-
roskenyér-partit rendeztek. A felvonulást 
segítették a helyi polgárőrök és rendőrök. 
A parti lebonyolításában, a szendvicsek 
készítésében pedig a Pénzásási Baráti Kör 
tagjai segédkeztek. A felvonuló gyerekek a 
parkban kedvükre játszhattak, a felnőttek, 
idősek beszélgettek, kellemesen tölthették 
idejüket. Az éhes szájak a szendvicsen kívül 
csokit, cukrot és almát is fogyaszthattak. 

A hét zárása a művelődési ház díszter-
mében tartott díjátadó volt. A díjátadón 
került sor a Gepida kerékpár gazdájának 
kihúzására, amelyet Schléger Gézáné Er-
zsike néni nyert meg.

Az egész heti program szervezésének 
lehetőségét a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium 2000 óta minden évben meghirdeti, 
amellyel városunk idén első alkalommal élt, 
de reméljük, nem utoljára. A  Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium a következőkkel támo-
gatta a rendezvényt: egy Gepida férfikerék-
párral, 200 db prizmával, 150 db matricával, 
60 db pólóval a mobilitási hét logójával, Öko 
Pannon felajánlásokkal: két darab ismertető 
dvd-vel a fenntartható fejlődésről, textil be-
vásárló zsákokkal, sapkákkal, újrahasznosí-
tott anyagból készült tollakkal.

A szervező, Rohonczi Fruzsina szerint 
sikeresnek mondható a hét. A Postaköz 
lezárása megmutatta a régebbi tervek sze-
rinti és lakossági fórumokon is előkerülő 
sétáló utca megvalósíthatóságát. Láthat-
tuk, mennyivel kultúráltabb lenne így a 
városközpont, valamint az embereket rá 
lehetne szoktatni arra, hogy ne az üzletek 
ajtajáig menjenek autóval. 

Támogatók, segítők: Vakom Zrt. a parko-
ló rendelkezésre bocsájtásáért, a postaközi 
zöldséges 20 kg almával, Vargáné Jakatics 
Ildikó és a Pénzásási Baráti Kör örökifjú 
hölgyei a zsíroskenyér-partiban való köz-
reműködésért, a Természetjáró Bakancsos 
Klub tagjai, Szabó Adrienn, Varga Norbert, 
Mázló Alexa.

Szervezők: Rohonczi Fruzsina és Németh 
Gyula. Barassó Anett
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Nyugodjanak békében
JUHÁSZ Miklósné 

sz.: Takács Anna (19��-2010)
PAJLÓGER Antalné 

sz.: Császár Irén (19��-2010)
LICZKI János (192�-2010)
VÉR Tivadar (192�-2010)

MOLNÁR Istvánné 
sz.: Décsi Anna (1919-2010)

HATAJER József (19��-2010)

Ezzel a címmel nyílt meg az érdeklődő 
nagyközönség előtt szeptember 18-19-én 
a tavalyi nagy sikerre való tekintettel immár 
másodízben a komáromi Klapka György 
Múzeum felvidéki néprajzi gyűjteményét 
rejtő raktár ajtaja.

Az érdeklődőket minkét napon Horsa 
Istvánné Zsuzsa néni fogadta és vezette 
körbe a raktár folyamatosan megújuló tár-
lói között. Zsuzsa néni e rendkívül értékes 
gyűjtemény méltán elfogult létrehozója, ke-
zelője és töretlen fejlesztője.

A kalauzolást történelmi áttekintéssel 
kezdte, felidézte az áttelepítéssel érintett 
magyar családok megrendítő és megalázó 
kálváriáját. Elmondta, hogy a tragikus ese-
ményekkel kapcsolatos hét közeli felvidéki 
faluból zömmel Nyírségbe és Baranyába 
kerültek, az ottani, már kitelepített sváb 
családok megüresedő házaiba. Számos 
konfl iktus csak fokozta a hontalanság érzé-
sét, idegenekké váltak az anyaországban is 
a meghurcolt szlovákiai magyar családok. A 
szorgalom, a kitartás és a töretlen honsze-
retet csak lassan olvasztotta fel a körülöttük 
kialakult ridegséget. Elhúzódó konszolidá-
lódásuk során sok család szivárgott vissza 
az államhatárt képező Duna déli partjára, 
szülőföldjükhöz karnyújtásnyira várva a ha-
zatelepülés lehetőségét. Honszeretetüket a 
magukkal hozott tárgyak, ruhák, kelengyék 
nagy becsben tartásával fejezték ki. Min-
denegyes tárgy emlék és egyben kapocs 
volt számukra, nap mind nap felidézve, újra 
álmodva az elhagyott édes otthont.

Zsuzsa néninek köszönhetően e ked-
ves emléktárgyak a kilencvenes évektől 
szinte folyamatosan költöztek be a Klapka 
György Múzeumba, csak csodálhatjuk az 
ő küldetésszerű tevékenységét, hisz ezek 
az emlékek számunkra is sok megható me-
legség hordozói.

A tárlatvezetés szakszerűségét csak fo-
kozta a tárgyakhoz fűződő ezernyi emlék 
felidézése, nagy hatást tett személy szerint 
rám is az a szeretet és tisztelet, amellyel 
Zsuzsa néni a tárlókban sokasodó tárgyak-
hoz nyúlt, az a teljességre való törekvés, 
amely mondanivalóját átitatta.

A fellelt, majd múzeumba került és ezzel 
az utókorra átruházott, múlt század ele-
ji komplett fotóműhely és a hozzá tartozó 
számtalan megőrzött negatív és nagyítás 
teljes feldolgozása és bemutatása is gi-
gászi, de mégis oly kedves feladat lesz a 
megszállott gyűjtőnek.

Tiszteletet érdemlő az, ahogy a meghur-
colt családok, azok leszármazottjai legbe-
csesebb értékeiket önkéntesen rábízták a 
múzeumra. A szekrények mélyén, padlá-
sokon híven megőrzött értékek szakszerű 
feldolgozásuk során válhattak gyönyör-
ködtető közkinccsé. A fi ókok, tárlók és 
szekrények mélyéről előkerült kedves tár-
gyak, munkaeszközök elevenedtek meg, 
keltek életre. Monogramos jegykendők, 
főkötők, viselt ruhák, hímzett szemfedelek, 
mindennapos használati tárgyak meséltek 
nekünk egy mára már letűnt nemes világ-
ról, szeretetről, szorgos, verejtékes munká-
ról és egykori gazdájuk magas fokú erköl-
csi tartásáról.

Nekünk, ácsiaknak jó és követendő példa 
lehet e felemelő bemutató tapasztalata az 
ősökhöz való kötődés kifejezésének szán-
dékához, a tervezett helytörténeti kiállítás 
anyagának összeállítása során.

Köszönöm Horsa Istvánné Zsuzsa né-
ninek, a Sebestyén Gyula-éremmel kitün-
tetett önkéntes néprajzi gyűjtőnek ezt a 
mélyen megérintő tárlatvezetést, kívánva 
munkájához sok-sok kitartást és hozzá jó 
egészséget!

Novák Géza 

„Két haza egy szívben” Kézilabda
Ács – Bakonyerdő-Pápa ��-2� (1�-1�)
Ács: BEDI – Papp (6), BÁRDOSI (13), 

Takács (2), PÉK (4), HAJDÚ (3), JANES (5). 
Csere: HÉRICS (kapus), Lencz (1), Kiss, 
Bálint, Süveg, Józsa, Csuka. Játékos-
edző: Bárdosi István 

Nem sokáig bírta a pápai alakulat a Ki-
nizsi rohamait, akik különösen a második 
félidőben játszottak parádésan. Látványos, 
szép gólokkal egyre növelték előnyüket, 
és a vendégek már csak futottak az ered-
mény után. Bravúrosan védtek a kapusok, 
kombinatív és ötletes volt az ácsi csapat 
támadójátéka, és a védelmet is nehéz volt 
áttörni. Bárdosi István a meccs után így 
nyilatkozott: – Remélem, sikerült bizonyíta-
ni szurkolóinknak, hogy tudunk mi is ered-
ményesen és szépen játszani. 

Keszthely – Ács 2�-2� (11-1�)
Ács: Bedi – Papp (4), BÁRDOSI (9), Ta-

kács (3), Pék (1), Kiss (1), Janes (2). Csere: 
Horváth, Hérics (kapusok), Lencz, Bálint 
(2), Molnár (1), Józsa. Játékos-edző: Bár-
dosi István 

A Kinizsi alakította jobban a játékot a szü-
net előtti hajrában. Jól zártak, és a gyorsan 
járatott labdáknak köszönhetően három gól-
lal elhúztak a félidő végére. Jól indult a térfél-
csere után is a Kinizsinek, de a hazaiaknak 
sikerült mégis utolérni őket. A második fél-
idő derekától azonban a játékvezetők téves 
ítéletei rendre a vendégeket sújtották, végül 
az adok-kapokból a házigazdák jöttek ki 
jobban, és tartották otthon a két pontot. Bár-
dosi István a következőket mondta a mér-
kőzésről: – A mérkőzés nagyobb részében 
mi irányítottunk, de a meccs lefújása előtt 
tíz perccel a hazaiak emberelőnybe kerültek, 
mivel nyolc emberrel játszottak hét ellen… 

Ácsi Kinizsi SC – SZESE �2-2� (1�-1�)
Ács: HORVÁTH – PAPP (10), BÁRDOSI 

(7), KISS (1), PÉK (5), TAKÁCS (4), BÁLINT 
(2). Csere: BEDI, Hérics (kapusok), HAJDÚ 
(3), LENCZ, Janes, Józsa. Játékos-edző: 
Bárdosi István 

A Kinizsi az első perctől kezdve kezébe 
vette a játék irányítását, és a játék minden 
elemében felülmúlták az ellenfelüket. A 
szünet után is jól védekeztek, amely nagy-
szerű kapusteljesítménnyel párosult. Egy 
huszáros véghajrában parádés gólokkal 
örvendeztették meg a nézőket, és meg-
érdemelten tartották itthon a két pontot. 
Bárdosi István: – Gratulálok a csapatnak,  
különösen a küzdőszellemet emelném ki. 

A projekt az Európai Unió támogatásával
az Európai Szociális Alap társfi nanszírozásával valósult meg

Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. október 29-én 17 órára
Zsíros S. Mária író-olvasó találkozójára a városi könyvtárba.
A projekt a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
„Könyvtár a városban, város a könyvtárban” címmel valósul meg

Tisztelettel meghívjuk Önt Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
alakuló ülésére, amelyet október 1�-én, pénteken 1� órakor a Bartók Béla Műve-
lődési Ház dísztermében tartunk. Lakatos Béla polgármester



Nemzeti
Közlekedési
Hatóság

MEGNyíLT!
A Nemzeti Közlekedési Hatóság 
által megbízott vizsgálóállomás 
Ácson.

Galamb Autószerviz
és Műszaki Vizsgaállomás

2941 Ács, Gyár u. 32/B
Tel./fax: (06-34) 385-830
Mobil: (06-30) 758-1623

Vállalunk műszaki vizsgáztatást,
eredetiségvizsgálatot:

– személygépjárművekre
– kistehergépjárművekre
– pótkocsikra

Helyben hétfőtől péntekig 8–15 óráig.

A Tatabányai ATE SE az Ácsi Kinizsi SC-
vel közösen rendezte meg első alkalommal 
az Urbán József-kupa elnevezésű asztali-
tenisz versenyt  Ácson, a sportcsarnokban. 
Ez egy országos, nyílt, veterán asztalitenisz 
ranglistaverseny volt, a tavaly hirtelen, tra-
gikusan elhunyt Urbán József ügyvezető 
emlékére. A rangos verseny a helyi képvi-

selő-testület, a Komárom-Esztergom Me-
gyei Közgyűlés és a Bartók Béla Művelő-
dési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok 
segítségével ideális körülmények között, 
tizenkét asztalon került lebonyolításra. A 
megyénkből az ácsi versenyzőkön – Petró 
Tibor, Vurovecz József, Fehér András, Ju-
hász Gábor –  kívül Szomódról, Kisbérről, 

Komáromból és Tatabányáról, emellett az 
ország különböző helyeiről, sőt Szlovákiá-
ból is  érkeztek az asztalitenisz szerelme-
sei. A hatvan versenyző az egész napos 
sporteseményen látványos és izgalmas 
mérkőzéseken döntötte el a helyezések 
sorsát. Az ünnepélyes eredményhirdetésen 
a kupákat, érmeket Nagy Csaba és Fehér 

András adták át a győzteseknek, illetve a 
helyezetteknek. A verseny végén a legidő-
sebb játékosoknak járó serleget a hölgyek 
közül Kun Tiborné (Ajka) és a férfiak közül 
Szabó József (Pozsony, Szlovákia) vehet-
te át a verseny védnökétől, Urbán József 
özvegyétől, aki megtisztelte jelenlétével a 
nagyszabású és rangos versenyt. N. L. Zs. 

Asztalitenisz

I. Urbán József-kupa Ácson

Szemben a helyi versenyzők: Petró Tibor és Vurovecz József

A TÉLI TEREMLABDARÚGÓ TORNA VERSENYKIÍRÁSA
A városi sportcsarnok ismét megrendezi a téli teremlabdarúgó tornáját, amelynek fő 

támogatója Ács Város Önkormányzata. A résztvevők azok a szabadidős és egyesületi 
csapatok, akik a megadott határidőre megküldik nevezésüket. Nevezni lehet 2010. 
november 12-ig. Nevezni lehet: 2941 Ács, Igmándi út 1. Tel: 34/386-021, 06-20/526-
9767. A torna kezdési időpontja: 2010. november 28. (vasárnap).

Labdarúgás
Naszály SE – Ácsi Kinizsi SC �-� (2-�)
Gól: Tóth 3, Gucsi Végh, Vörös, Bakura
A 4. percben megszerezte a Naszály a 

vezetést, 1-0. A 25. percben Tóth egyenlí-
tett, 1-1. A 30. percben Gucsi Végh góljával 
átvették a vezetést a vendégek, 1-2. A 37. 
percben Vörös góljával 1-3-ra növelték elő-
nyüket. A 42. percben a Naszály 2-3-ra ala-
kította az állást. Aztán a 49. percben egyenlí-
tettek, 3-3. Az 54. percben Tóth góljával 3-4, 
majd 11-esből ismét Tóth volt eredményes, 
3-5. A 89. percben Bakura beállította a vég-
eredményt, 3-6. 

Ácsi Kinizsi SC – Oroszlány  2-0 (0-0)
Gól: Tóth, ifj. Kelemen
Az 55. percben 11-esből Tóth volt ered-

ményes, 1-0. A 82. percben Bakura góljá-
val 2-0. A 84. percben Dobai gólhelyzetben 
szép védéssel hárított. A második félidő-
ben is fölényben játszott a Kinizsi.

Ezzel a győzelemmel megállították a baj-
nokesélyes menetelését. 

Bábolna SE – Ácsi Kinizsi SC �-0 (1-0)
A 26. percben a Bábolna megszerezte a 

vezetést, a csatáruk kilőtte a hosszú felső 
sarkot, 1-0. A 40. percben ígéretes helyről 
szabadrúgáshoz jutott a Kinizsi, de a lab-
da a sorfalon elakadt. Az 53. percben is-
mét a Bábolna volt eredményes, 2-0. A 90. 
percben a hazaiak megszerezték harmadik 
góljukat. A játék képe alapján az eredmény 
kissé túlzott. Karvaj Imre: – A szomszédvár 
ellen mindig görcsösen játszunk. Sajnos a 
Bábolna a mumusunk. 

Ácsi Kinizsi SC – Környe SE �-0 (1-0)
Gól: Lakatos 2, Földes, Ódor 1-1
A 44. percben Mészáros szabadrúgását 

Földes a kapuba csúsztatta, 1-0. Az 53. 
és a 76. percben Lakatos góljaival 3-0-ra 
elhúzott a Kinizsi. A 89. percben Ódort fel-
vágták a 16-oson belül, a megítélt 11-est a 
sértett magabiztosan értékesítette, 4-0. 

Karvaj Imre edző gratulált a csapatnak a 
küzdeni akarásért.  Hoczek József
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