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HIREK

Csendre int bennünket a naptár. Az utolsó oldalak egyikénél járunk, ha fellapozzuk, december közepén is túl vagyunk, 
és ahogy szoktuk ilyenkor: várjuk a karácsonyt.

Sok szépet, okosat, megható és szeretetteljes gondolatot közvetítünk ezekben a napokban, mert magával ragad 
bennünket a téli hangulat, lelassul velünk egy rövid megállóra a rohanó idő, készítjük bensőnket az ünnepre.

Sok minden hatott ránk ebben az esztendőben is, ami megfosztott bennünket a nyugalomtól.
Ebben a helyzetben és ebből a helyzetből próbáltuk meg kihozni a maximumot – együtt, de azt gondolom, hogy 

sikerrel vettük az akadályokat, és megtaláltuk a kiutat, az élhetőt és mellette a fejlődés lehetőségeit.
Az önkormányzat internetes oldalán és az Ácsi Hírek oldalain Önök mindenről értesülhettek az év során, ami a várossal 

kapcsolatos, amiért dolgoztunk. A látható és mindenképpen örömteli eredmények között van, hogy be-fejeztük a Zöld 
Város projektet, Ács szép, új arca örömmel tölt el bennünket, ahogy kastélyunk felújításának első üteme, az új utak, 
kerékpárút, sportlétesítmény korszerűsítése, a több ütemben megvalósult fásítás és lehetne folytatni a sort, de egy 
összegzésben lentebb mindezt olvashatják majd.

Segítettük intézményeinket, és a közösségi életet is próbáltuk fellendíteni, színvonalas városi eseményekkel.
Olyan sok mindenről lehetne még számot adni, de év közben ezt részleteiben megtettem, bízva abban, hogy nem 

maradt megválaszolatlan kérdés senkiben sem.

Becsüljük meg, amink van,
amit kaptunk, és adjunk melegséget,

fényt egymásnak, mert a világot
csak a jóság viszi előre!

Dr. Szentirmai István polgármester karácsonyi üzenete

(Folytatás a 3. oldalon!)

Kedves Ácsiak! 
Ünnepre Váró Idősek, Fiatalok, Felnőttek, Gyerekek!

Városházi Hírek Megvalósult 

akadálymentesítés Ernőmajori út 

építés  Szociális  Közmeghallgatás

dolgozók köszöntése Interjú Sörtély 

Miklóssal 1956 őszének 13 napja 

Ácson  FutácsSportbál

Kutyaiskola újraindul
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TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy   

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. december 21. – 2023. január 06. napja 
között

IGAZGATÁSI SZÜNETET

rendel el, a fenti időtartam alatt az 

ügyfélfogadás szünetel. 

Első munkanap 2023. január 09. (hétfő)

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy   

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az energiafelhasználás csökkentése és az 

energiaköltségek mérséklése érdekében az
Ácsi Polgármesteri Hivatalban 

2022. december 01 – 2023. február 28. napjáig 
csütörtök és péntek munkanapokon távmunkát 

rendel el.

Az ügyfélfogadás ez időszak alatt az alábbiak 
szerint alakul:

Hétfő:  13-17 óra
Kedd:   8-12 óra

Szerda: 8-12 óra,
                13-16 óra.

Kedves ácsiak!

2023. Az új esztendő. Reménységgel voltunk 
tavaly ilyenkor, készülődés és várakozás 
töltötte ki mindennapjainkat. Mint mindig 
ilyenkor, decemberben.
Számvetés és remény. Ezek az év utolsó napjai. 
Ha sikeres év van mögöttünk azért, ha kevésbé 
érezzük annak, akkor azért.

Értékelünk és várakozunk most is. 
Tavaly az éjféli koccintáskor legrosszabb 
álmainkban sem hittük, háborús idők 
köszönnek ránk. Így most minden újévi 
kívánságunk a békét vágyja,
mert a béke a nyugodt és biztonságos 
mindennapjaink feltétele.

Békességet és békét kívánok
Önöknek 2023-ban! 

Czunyiné Bertalan Judit
országgyűlési képviselő
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Kedves Ácsiak!

Én azt kívánom Önöknek, hogy gondoljuk át mennyi jó 
dolog történt velünk az elmúlt évben, mennyi szépséget tett 
elénk a jó Isten! Gondoljuk át, hogy volt-e olyan, ami mellett 
elmentünk, vagy hogy észrevettünk-e minden apró szépséget 
és jót? 

Tegyük mérlegre, mennyire vagyunk fogékonyak a jóra és a 
hálára! Mert a jó közérzet, az életerő ebben rejlik. A hálában.  
Tegyük mérlegre, hogy észrevettük-e a felénk nyúló segítő 
kezet akkor is, amikor kritikát adtunk? Megláttuk-e a másik 
ember jószándékát, vagy csak a sértéseinkkel, elvárásainkkal, 
előítéleteinkkel voltunk elfoglalva? 

Azért kérem Önöket erre, mert csak az EMBERSÉG ment-
heti meg ezt a pusztuló világot. Csak a jóindulat, a segítőkész-
ség, a másik felé kinyújtott kéz.

Háború van a szomszédunkban, és kimondani, sem gon-
dolni nem merjük, akarjuk, hogy bizonyos szempontból talán 
az egész világon.

Szeretnénk megtartani a nyugalmunkat, az oltalmat adó 
otthonunkat, a meleg takarót, ágyunkat, asztalunkat, ami 
mellett gyerekek nőttek és nőnek fel, és ami mellett öregeink 
várják, hogy meglátogassuk őket.

Nekünk mindez megvan, ez mind a miénk! Ez olyan 
gazdagság, amihez fogható nincs és amit egy pillanat alatt 
elvehet egy rosszul megválasztott döntés.

Most talán áldozatot kell hoznunk, talán nincs mindenből 
annyi, amit elvárunk, válság van, energia, üzemanyag, számlák, 
csekkek, a mit miből kérdése? De mindaddig, amíg békében és 
csendben fekszünk le esténként vagy várjuk a karácsonyt, és 
amíg számíthatunk egymásra, amíg megkérdezzük vagy 
tőlünk kérdezi meg más, hogy miben segíthetek? Addig 
minden a miénk. A fontos dolgok!

Most, karácsony előestéjén ugyan azt kérem Önökről, mint 
egy esztendővel ezelőtt. 

Kérem Önöket, hogy szeressék ezt a várost! Éljük meg 
közösen a szép pillanatokat, legyünk egy közösség, mert az 
élet egy pillanat alatt elszáll, most kell tartalmassá ten-
nünk.

Becsüljük meg, amink van, amit kaptunk, és adjunk 
melegséget, fényt egymásnak, mert a világot csak a jóság 
viszi előre!

Áldott karácsonyt kívánok mindenkinek!

Dr. Szentirmai István
polgármester

 A Belügyminisztérium kötelező önkormányzati feladatellátást biztosító intézmények fejlesztése, felújítása kere-
tében mintegy 22 millió 838 ezer forint összegű támogatással az óvoda fűtéskorszerűsítése és nyílászárócseréje valósult 
meg 2022-ben a nyári szünet idején. 3 db gázkazán került beépítésre, valamint a kazánházi gépészet és a fűtés csőveze-
tékének cseréje, javítása történt meg. A fűtés korszerűsítéséhez szervesen kapcsolódik a nyílászárócsere, az eredetileg 
beépített fa ajtók és ablakok helyett műanyag ablakok, illetve műanyag és alumínium ajtók kerültek beépítésre. A belső 
felújítások közül a folyosók burkolatának cseréje készült még el a pályázat keretében. A kivitelezés teljes költsége 
43,994,591 Ft ebből támogatás 22,838,238 Ft, saját erő 21,156,353 Ft.

 2021. évben külterületi út felújítására adtunk be sikeres pályázatot, az Ernőmajori út vonatkozásában. A projekt 
célja az Ernőmajori szilárd burkolattal rendelkező bekötőút útburkolatának és alépítményének felújítása, napelemes 
jelzőtáblák telepítése. A kivitelezést közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a Széles Út Kft végezte. A meglévő 4,00 
m szélességet megtartva a burkolat megerősítése után aszfalt terítésével került megerősítésre az útburkolat. A felújított 
szakasz hossza kb. 5,1 km. A kivitelezés szerződés szerint, szeptember 30-ig megvalósult. A beruházás teljes költsége 282 
millió forint, melyből 14 millió forint az önrész, a fennmaradó 268 millió forint támogatás.

 Az 1912/2021. (XII.15.) Korm. határozatban döntöttek az „Esterházy-Liechtenstein-Zichy kastély tetőszerkeze-
tének felújításához kapcsolódó támogatásról, melynek összege 115,326,245,- Ft. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési 
eljárás lefolytatásra került, a nyertes ajánlattevő a BR Rönkvilág Kft. A kivitelezés összege bruttó 137,889,150,- Ft, így az 
önkormányzat 22,562,905,- forint önerőt biztosított a felújításhoz. Az építés során faanyagvédelmi szakember vélemé-
nyezése alapján cserélésre került a tető faanyaga a szükséges mértékben. A pala tetőhéjazat lebontásra és mint veszélyes 
hulladék elszállításra  került, helyére betoncserepet helyeztek fel. A nem használt kémények szintén elbontásra kerültek. 
Megújult az ereszcsatorna, valamint villámvédelmi rendszer is kiépítésre került. Kivitelezés időszaka 2022. februárban 
indult, mely június 28-án fejeződött be.

 A Zöldváros projekt 2021. évben megvalósult. A műszaki átadás-átvétel 2021. november 16-án lezárult. Ezt 
követően a szükséges engedélyeztetési eljárások zajlottak 2022. év elején. Az engedélyek birtokában tavasszal megnyitott 
a Városi piac, mely folyamatosan üzemel. 

Becsüljük meg, amink van, amit kaptunk, és adjunk melegséget,
fényt egymásnak, mert a világot csak a jóság viszi előre!

Dr. Szentirmai István polgármester karácsonyi üzenete
(Folytatás az 1. oldalról)

2022. évben megvalósult pályázatok, jövőbeni tervek
Az önkormányzat az elmúlt évben is igyekezett kihasználni a pályázati lehetőségeket a város 

és intézményeinek fejlesztésére. Ennek érdekében a következő fejlesztéseket valósította meg:

1.

2.

3.

4.
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 Az önkormányzat pályázati forrásokon felül önerőből valósította meg a 
- Bagolyvár belső vakolási munkája 5 millió 491 ezer forint,
- a Polgármesteri Hivatal épületéhez akadálymentes feljáró készült a Gombos Kft támogatásával.
- az Óvodában a Kinizsi Pál utcai telephelyen napvitorla került kihelyezésre, értéke 892 ezer Ft, ágytároló 

szekrényeket vásároltunk 1 millió 115 ezer Ft értékben, az udvaron 2 millió 422 ezer Ft értékben térkövezés történt, illetve 
redőnyök, szúnyoghálók kerültek beszerzésre 585 ezer Ft értékben,

- a központi Óvodában a WIFI hálózat kiépítése történt meg (532.677Ft),
- A Szociális Központban felújításra került a villamos hálózat és az informatikai hálózat kiépítésre került, értéke 2 

millió 621 ezer Ft,
-  a térfigyelő kamera rendszer bővítése 928 ezer Ft,
- a városgazdálkodáshoz beszerzésre került 2 db fűnyíró, 1 db fűkasza értékük 556 ezer Ft, valamint egy Fliegl 3 

tárcsás ágvágó 4 millió 590 ezer Ft összegben
A felsorolás nem teljes, hiszen több kisebb értékű, de az intézmények és az önkormányzat zavartalan működését, 

kisebb fejlesztését biztosító beszerzés történt az év során. 

2022-ben benyújtott pályázatok

5.

1.

2.

3.

 Ács Város Önkormányzata a TOP_Plusz-1.2.1-21 számon megjelent pályázati kiírásban részletezett feltételeknek 
megfelelt, így pályázatot nyújt be a településen meglévő vízgazdálkodási problémák kezelésére. A projektbe előzetes 
felmérés szerint a településen 5 helyszínt érintene: A Komáromi utcát, az Ady E. utcát, az árpád utcát, a Dózsa Gy. utcát a 
Községi utcavonaláig, valamint a Fő út mentén található tűzoltó-szertár előtti lefolyástalan területet. A pályázat pozitív 
elbírálásban részesült, a támogatás összege 300,000,000,- Ft. A kivitelezés várhatóan 2023. évben történik. 

 TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú, a Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című pályázati fel-
hívásra benyújtott támogatási kérelmünk 214,999,994,- Ft támogatási összeget nyert, mely 100%-os támogatási 
intenzitású. A homlokzati falfelületekre, lábazatra a hatályos energetikai előírásoknak megfelelő hőszigetelés készítése, 
az elavult, meglévő homlokzati nyílászárók cseréje, teljes tetőhéjazat cseréje a bádogos szerkezetekkel együtt, a szigete-
letlen padlástér födémére hőszigetelés készítése, épület körüli járdaburkolat és gazdasági udvar burkolat készítése, nap-
elemes rendszer telepítése, belső burkolat cseréje, belső nyílászáró cseréje valósulna meg várhatóan a következő évben.

 Leader Közösségi célú fejlesztések VP6-19.2.1.-8-7-21 projekt keretében pályázatot nyújtottunk be 1 db nagy 
teljesítményű fűnyíró traktor beszerzésére, 7 millió Ft összegben, melyhez nem szükséges önrész biztosítása.  A pályázat 
támogató nyilatkozata megérkezett és meg is rendeltük a gépet.

Akadálymentesítették a Városházát és átadták a felújított
Ernőmajor felé vezető külterületi utat 

A  beruházás hivatalos átadásán dr. 
Szentirmai István városunk polgármes-
tere köszönte meg a vállalkozónak a se-
gítséget, a városgazdálkodás munkatár-
sainak pedig a kivitelezést, majd tájékoz-

tatta a lakosságot a fejlesztés részlete-
iről. - Azt gondolom, hogy nekünk, 
egészséges embereknek kötelességünk 
az, hogy azokon, akik valamilyen hát-
rányban szenvednek, segítő kezet nyújt-

sunk. Ez a beruházás számukra igazán 
nagy ünnep. - Emelte ki a városvezető. 

Az átadó ünnepségen Czunyiné dr. 
Bertalan Judit térségünk országgyűlési 
képviselője elmondta: ez a kicsi, de fon-
tos beruházás azért is lényeges, mert 
ennek köszönhetően nemcsak a moz-
gáskorlátozottatak, hanem a kisgyer-
mekes, babakocsival közlekedő anyukák 
ügyintézését is jelentősen megkönyí-
tette az önkormányzat. Hozzátette to-
vábbá, hogy külön örömmel tölti el, ami-
kor ilyen jószándékű, segítőkész embe-
rekkel találkozik Ácson, mint Gombos 
István, a Gombos Földgép Kft. ügyveze-
tője. 

Ezen a napon azonban egy másik je- 
lentős beruházást is befejezett és áta-
dott önkormányzatunk. A főként mező-
gazdasági termelők által használt Ernő-
majori út is megújult csaknem 5,5 km 
hosszúságban, a Vidékfejlesztési Prog-
ram 284 millió forintos, vissza nem té-
rítendő támogatásából. A kivitelezést a 
Széles Út Kft. dolgozói végezték el, a be-

Kevésbé látványos, ám annál hasznosabb fejlesztést sikerült megvalósítania az elmúlt hetekben Ács Város 
Önkormányzatának. Elkészült ugyanis a Polgármesteri Hivatal akadálymentes feljárója, amelynek köszön-
hetően mostantól a mozgáskorlátozott személyek is zökkenőmentesen közelíthetik meg az épület bejáratát. 
A beruházás a Gombos Földgép Kft. 3 millió Ft értékű adományából valósult meg. 
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 Tisztelt Ácsiak!
Városunk Önkormányzati Hivatala nevében szeretném Önöknek megköszönni az egész éves bizalmat.

Köszönöm a türelmet, hogy problémáikkal, kérdéseikkel hozzánk fordultak, amit mi igyekeztünk a
legjobb tudásunk és igyekezetünk szerint megoldani.

Bízom abban, hogy Önök 2022-ben is érezték hivatali apparátusunk valamennyi dolgozójától a
segítőkészséget, amit ezzel a néhány sorral Nekik is szeretnék megköszönni!

Kívánom, hogy legyen szép a karácsony Ács minden polgára számára, és köszöntsön ránk egy szebb
esztendő egészségben, békességben, teljességben!

Dr. Fülesné Balogh Anita
jegyző

ruházás műszaki ellenőre, Nyitrai Zsolt 
lapunknak elmondta: az út kiváló minő-
ségben készült el és mintegy 30 évig 
megfelelő közlekedési viszonyokat fog 
bíztosítani az erre közlekedők számára. - 
4 méter szélességben, két réteg aszfalt-
burkolattal, helyenként teljes pályaszer-
kezet cserével valósítottuk meg a beru-
házást, kétoldalt 1-1 méteres stabilizált 
padkával, illetve napelemes jelzőtáb-
lákkal ellátva. - Tudtuk meg a műszaki 
ellenőrtől. 

Dr. Szentirmai István polgármester 
beszédében elmondta, a '70-es években 
épült üzemi út állapota sajnos az utóbbi 
időszakban jelentősen leromlott, így 
időszerű volt az útszakasz felújítása. - 
Elvem az, hogy amit az ősök ránk hagy-
tak, amit eleink megcsináltak, azt – 

amennyiben lehetőségünk van rá –, ne 
hagyjuk kárba veszni és próbáljuk 
megőrizni azokat az utókor számára. 
Köszönettel tartozom a Széles Út Kft-
nek, valamint azoknak a vállalkozóknak 
és gazdálkodóknak, akik ezt az utat 
használják, ugyanis hajlandóak voltak 
beszállni az önkormányzat önrészébe, 
csökkentve ezzel a ránk eső önrész 
összegének mértékét. - Hangsúlyozta a 
polgármester. 

Czunyiné dr. Bertalan Judit térsé-
günk országgyűlési képviselője a hivata-
losan átadón elmondta, a vidékfejlesz-
tési pályázatoknál a legtöbb sajtónyilvá-
nosságot a mezőgazdasági vállalkozá-
soknak, termelőknek nyújtott támoga-
tások kapják. Hozzátette: a magyar me-
zőgazdaság eszközparkja látványosan 

átalakult és egyre modernebb gépek 
állnak rendelkezésre. A kormány célja, 
hogy segítse a gazdák munkáját, a most 
felújított út pedig jelentősen megköny-
nyiti majd errefelé a mezőgazdasági 
gépekkel való közlekedést. - Tette hozzá. 

Az elkészült utat Gerecsei Zsolt es-
peres áldotta meg, majd ünnepélyes 
szalagátvágás következett. Az átadott 
útszakaszt ugyanakkor nemcsak a mező-
gazdasági termelők használják, hanem a 
hétköznapi, ácsi emberek is. Gyakran jár-
nak erre kerékpárral családok is egyfajta 
kikapcsolodásként, sőt a Futács nevet 
viselő sportesemény útvonalába is bele-
tartozik ez a szakasz. Mostantól min-
denki biztonságosan közlekedhet a fel-
újított 5,5 km hosszú Ernőmajori úton.  
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Közösségi térré alakult át az egykori 1848/49-es Emlékhely
a Református Temetőben

Valódi közösségi térré alakult Korotnoki Dániel sírjának környezete. Az Ácsi Református Egyházközség és 
az Ácsi Természetjáró Bakancsos Klub konzorciumi partnerként megközelítőleg 45 millió Ft támogatást nyert 
a “Hittel Ácsért" című pályázat keretében. A pályázatban a közösségi programok, táborok, képzések mellett 
egy új közösségi tér kialakítása, fejlesztése is szerepelt, így került sor az. ún. „Kisdobos sír" környékének 
közösségi térré alakítására a régi Református Temetőben. A szabadságharc gyermektűzérének sírja mindig is 
a '48-as megemlékezések helyszíne volt, ahol 4 millió forintból a sírkőhöz vezető és egy azt körülvevő tér-
köves terület került kialakításra, padokat helyeztek ki, valamint a kopjafákat is restaurálták. 

A beruházás hivatalos átadásán első-
ként Gerecsei Zsolt esperes úr és Tóth 
János, a Természetjáró Bakancsos Klub 
elnöke mutatta be a projekt főbb mér-
földköveit. Gerecsei Zsolt elmondta, a 
pályázattal az egyház célja az volt, hogy 

folyamatos programokkal erősítse Ács 
város közösségeit. Ehhez pedig közössé-
gi terekre is szükség van, így alakították 
át Korotnoki Dániel sírjának környeze-
tét, hogy méltóképpen fogadja a rá em-
lékezőket és az ide látogatókat a jövő-

ben. Esperes úr kitért arra is, hogy jelen-
tős munka volt nemrégiben a Reformá-
tus Iskola Közösségi Házzá alakítása, 
valamint hamarosan időszerűvé válik a 
Református Templom korszerűsítése is.  

A továbbiakban Czunyiné dr. Bertalan 
Judit, térségünk országgyűlési képvise-
lője mondta el gondolatait a projekt kap-
csán. Beszédében az emberi kapcsola-
tok, az emberi erőforrás valódi fontossá-
gára hívta fel a figyelmet. A következő 
percekben ünnepélyes szalagátvágásra 
került sor.  

Mint megtudtuk, a közösségi tér ki-
alakításásnak ötlete még évekkel ez-
előtt gyermeke születését követően fo-
galmazódott meg Gerencsérné Járóka 
Erzsébet fejében, akit örömmel tölt el, 
hogy méginkább méltóságteljesebben 
zajlanak majd ezentúl a városi megemlé-
kezések Ácson, az új közösségi téren. 

DZS

Köszönet a szociális területen dolgozóknak a város nevében!
Régi hagyomány, hogy a szociális munka napján az önkor-

mányzat megköszöni az önzetlen, a valamilyen szempontból 
rászoruló embereken segítő munkát azoknak, akik ezen a 
területen dolgoznak Ácson, az ácsiakért.  

Dr. Szentirmai István polgármester köszöntőjében el-
mondta: sajnos a pandémia után most  megint a nehézségek 
árnyalják a szép pillanatainkat. A szomszédunkban háború 
zajlik. Az energia válság miatt, amelyet elsősorban a szankciók 

okoznak, az infláció az egekben. Csak nézünk, hogy mindig 
újabb és újabb megpróbáltatások elé állít a történelem. De 
legyünk bizakodóak, hisz nagyszüleink, szüleink két világhá-
borút is megértek és utána romjaiból építették fel a hazát. Az 
önkormányzat és én is mindent megteszünk, hogy az önök 
munkájához biztosítsuk a feltételeket. Ha bár melyiküknek 
gondja van az ajtóm nyitva áll. Köszönöm mindegyikőjük 
áldozatos munkáját – zárta köszöntőjét a Polgármester.
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Életkezdési támogatás, és első lakáshoz jutók
megállapodásainak aláírása, és ünnepélyes átadása

Ács Város Önkormányzata elkötelezett aZ Ács közigazga-
tási területén élő családok, gyermekek támogatása iránt, elő-
segítve ezzel a város népességének növekedését, kedvező 
életfeltételek kialakítását. 

A gyermek születésével összefüggő anyagi terhek csök-
kentése érdekében az önkormányzat egyszeri, pénzbeni jutta-
tás formájában életkezdési támogatást nyújt. 

2022. október 20.-án  az idei évben  második alkalommal a 
Polgármesteri Hivatal dísztermében került sor (Ács Város Ön-
kormányzata Képviselő testületének a szociális és gyermek-
védelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 17/2002. (X.4.) 
rendeletének 9.§-a alapján jóváhagyott életkezdési támoga-
tások, valamint az Ács Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 6/2022. 
(II.14.) önkormányzati rendelete alapján megállapított első 
lakáshoz jutók támogatásának ünnepélyes átadására. 

A korábbi alkalmakhoz hasonlóan a Bóbita Óvoda kis-
óvodásainak színvonalas műsora után a jelenlévőket Dr. 
Szentirmai István polgármester köszöntötte, majd szeretettel 
gratulált, és jókívánságait fejezte ki a családoknak. Az emlék-
lap, és virág átadása után – melyet az újszülött gyermekek 
részére a város vezetése személyesen adott át a jelenlévő 
szülők és gyermekeik részére – a támogatások kifizetésére 
került sor.  Ünnepségünkön az egyszeri 50.000.-Ft-os pénzbeli 
juttatásban 22 család részesült összesen 1.150.000.- Ft. támo-
gatásban.

A rendezvényen a Polgármester Úr gratulációját fejezte ki 
az első lakáshoz jutott családok részére is. A támogatási szer-
ződések aláírása után a támogatás összege is az ünnepség 
keretein belül a került átadásra. Az eseményen 10 család ré-
szesült összesen 3.500.000.-Ft. juttatásban.



Városházi hírek
Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 26-án tartotta soron következő testületi 

ülését és a Közmeghallgatást. 2022. november hónapban több alkalommal került sor soron kívüli testületi ülés 
megtartására. A Képviselő-testületi üléseket megelőzően az anyagok kiküldésre kerültek a képviselők részére. 

használást csökkenteni. Köszönjük munkáját és segítő közre-
működését. 

 - Október 20-án délelőtt életkezdési támogatás átadá- 
sára került sor. 22 szülő vehette át a babák után járó 50.000 Ft 
összegű támogatási összeget, továbbá 11 család részesült el-
ső lakáshoz jutók támogatásában. 

 - Október 20-án délután Czunyiné dr. Bertalan Judit 
országgyűlési képviselő asszony jelenlétében került sor a 
Városháza épületénél a mozgáskorlátozottak részére készült 
feljáró, a felújított Ernőmajori út ünnepélyes átadására, vala-
mint az Ácsi Református Egyházközösség és a Természetjáró 
Bakancsos Klub közös pályázatából a Korotnoki Dániel sírjánál 
megvalósult, igényesen kialakított Közösségi tér átadására is.

· Módosításra került Ács Város Önkormányzat Képviselő-
testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 27/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet 1.6. pontja, va-
lamint a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályo-
zásáról szóló 17/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelet 12. §-a, 
mely egy 5. bekezdéssel egészült ki.

· Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ácsi Gár 
donyi Géza Általános Iskola véleményét és javaslatát is kikérve 
határozott arról, hogy a Tatabányai Tankerületi Központ által 
2023/2024-es tanévre javasolt Ács település közigazgatási 
területén kijelölt jelenlegi felvételi körzettel egyetért, módo 
sítást nem javasolt.

· A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adta ah- 
hoz, hogy az Ácsi Kinizsi SC az önkormányzat kizárólagos tulaj- 
donát képező, Ács, Gyár u. 81. szám alatti ingatlanon lévő 
Kinizsi Sporttelep épületét, mint székhelyet bejegyeztesse.

· Döntés született arról, hogy az idősek karácsonyi ajándék- 
csomagjához szükséges húskészítmények beszerzésére, az 
önkormányzat szerződést köt a Büki és Társai Kereskedelmi 
Kft.–vel bruttó 4.250.000.-Ft díj ellenében.  

· Balla György, miniszteri biztos úr az energiaárak változásá- 
nak önkormányzati gazdálkodásra gyakorolt hatása miatt for 
dult önkormányzatunkhoz. Információkat kértek az energia- 
árak változása miatti várható kiadásokról. A számadatok köz- 
lése után röviden, néhány mondatban kellett bemutatni azo-
kat az intézkedéseket, amelyet az önkormányzat meghozni 
tervez az önkormányzat és intézményei gáz és villamos ener-
giafelhasználás csökkentése és az energiaköltségek mérsék-
lése érdekében. 

· Zárt ülésen a Képviselő-testület önkormányzati bérlakás 
kiutalásáról döntött.

2022. október 26-i testületi ülésen meghozott fontosabb 
döntések

· Ács Város képviselő-testülete elfogadta 
 - az Ácsi Városi Televízió szerkesztőségének valamint 

az Ácsi Hírek szerkesztőségének 2021-2022. évi időszakra vo-
natkozó beszámolóját, a háziorvosok, a gyermekorvos, a fog-
orvos valamint a védőnők 2021-2022. évi időszakra vonatkozó 
beszámolóját, az Ácsi Bóbita Óvoda 2021-2022. nevelési évről 
szóló beszámolóját, Ács Város Önkormányzatának 2022. évi 1-
8 havi pénzügyi beszámolóját, és a Győri Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját Ács vonatkozásá-
ban.

· Polgármester úr az alábbiakról adott tájékoztatást: 
 - Az önkormányzat tárgyalásokat folytatott a Győri 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. vezetőjével kihelyezett 
hulladékudvar biztosításával kapcsolatban. Várhatóan még az 
idei évben egy előre meghirdetett időpontban az ácsi lakos-
ság részére, az önkormányzat által megjelölt helyszínen, egy 
ideiglenes hulladékudvarban lehetőséget biztosítanának épí-
tési törmelék, autógumi, papír hulladék, fém és elektronikai 
hulladék, ágnyesedék, csomagolóanyagok, bútorok, beren-
dezési tárgyak elhelyezésére. Veszélyes hulladék elhelyezé-
sére nem lesz lehetőség. A szervezetten és szelektíven meg-
valósuló lomtalanítást a GYHG munkatársai felügyelik majd. A 
lomtalanítás díja 490.000 Ft + Áfa lesz, mely az önkormányzat 
költségvetését terheli.

 - Az Ácsi Hírekben meghirdetésre került a fás szárú 
zöldnövényzet egyszeri alkalommal konténerben történő el-
helyezése, amely érdeklődés hiányában ősszel elmarad és a 
tavaszi metszési időszakot követően egyszeri alkalommal fog 
megvalósulni.

 - A külterületi lakosok számára zsákos hulladékgyűjtés 
valósul meg november 2-tól kezdődően. A mezőőrök tájékoz-
tatót juttatnak el a külterületen élő lakosság számára az igény-
bevétel lehetőségéről, feltételeiről és díjáról.

 - Silye Tamást a Településfejlesztési Bizottság tagját, 
mint műszaki szakértőt kérte fel az önkormányzat, hogy az in-
tézmények helyszíni bejárását követően, a szükséges felmé-
rést elvégezve tegyen javaslatot az energiahatékonysági 
intézkedésekre, annak érdekében, hogy az energiaköltségein- 
ket racionalizálni tudjuk. Felkérésünket Silye Tamás elfogadta, 
rövid határidővel elvégezte ezt az összetett és bonyolult fel-
adatot. Rövidtávon, több olyan azonnali intézkedéseket java-
solt, amelyekkel kis anyagi ráfordítással tudjuk az energiafel-
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KÖZMEGHALLGATÁS
Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 

október 26-án 18 órakor az Ácsi Polgármesteri Hivatal nagy-
termében közmeghallgatást tartott. 

Dr. Szentirmai István polgármester tájékoztatójában el-
hangzott, hogy az önkormányzat az elmúlt évben is igyekezett 
kihasználni a pályázati lehetőségeket a város és intézménye-
inek fejlesztésére. 

Elmondta, hogy a kötelező önkormányzati feladatellátást 
biztosító intézmények fejlesztése, felújítása keretében az 
óvoda teljes fűtéskorszerűsítése és az eredetileg beépített fa 
nyílászárók cseréje valósult meg 2022-ben a nyári szünet ide-
jén. A kivitelezés teljes költsége 43,994,591 Ft volt, melyből a 
támogatás összege 22,838,238 Ft, saját erő 21,156,353 Ft.

Az önkormányzat 2021. évben külterületi út felújítására 
adott be sikeres pályázatot, az Ernőmajori út vonatkozásában. 

A kivitelezést a közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően 
a Széles Út Kft végezte. A felújított szakasz hossza kb. 5,1 km. 
A kivitelezés szerződés szerint, szeptember 30-ig megvaló-
sult. A beruházás teljes költsége 282 millió forint, melyből 14 
millió forint az önrész, a fennmaradó 268 millió forint támo-
gatás.

Az Esterházy-Liechtenstein-Zichy kastély tetőszerkeze-
tének felújításához kapcsolódó támogatás összege 
115,326,245,- Ft volt. A kivitelezés teljes összege bruttó 
137,889,150,- Ft, így az önkormányzat 22,562,905,- forint 
önerőt biztosított a felújításhoz. A kivitelezést a közbeszerzési 
eljárás nyertes ajánlattevője a BR Rönkvilág Kft. végezte. Az 
építés során cserélésre került a tető faanyaga a szükséges 
mértékben, a nem használt kémények elbontásra kerültek, a 
pala tetőhéjazat helyére betoncserepet helyeztek fel, meg-
újult az ereszcsatorna, valamint villámvédelmi rendszer is ki-



építésre került. Kivitelezés időszaka 2022. februárban indult 
és június 28-án fejeződött be.

A Zöldváros projekt 2021. évben megvalósult. A műszaki 
átadás-átvétel 2021. november 16-án lezárult. Ezt követően 
2022. év elején a szükséges engedélyeztetési eljárások zaj-
lottak. Az engedélyek birtokában tavasszal megnyitott a 
Városi piac, mely folyamatosan üzemel.

Tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzat a pályá-
zati forrásokon felül önerőből is valósított meg fejlesztéseket. 
Ilyen fejlesztés volt az Óvoda Kinizsi Pál utcai telephelyén 
napvitorla kihelyezése 892 ezer Ft értékben, ágytároló szek-
rények vásárlása történt 1 millió 115 ezer Ft értékben, az óvo-
daudvaron 2 millió 422 ezer Ft értékben térkövezés történt, 
redőnyök, szúnyoghálók kerültek beszerzésre 585 ezer Ft ér-
tékben, a központi Óvodában a WIFI hálózat kiépítése történt 
meg 532.677 Ft. A Szociális Központban felújításra került a 
villamos hálózat és kiépítésre került az informatikai hálózat, 
melynek értéke 2 millió 621 ezer Ft, a térfigyelő kamera rend-
szer bővítésére 928 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat. A 
városgazdálkodáshoz beszerzésre került 2 db fűnyíró, 1 db fű-
kasza, értékük 556 ezer Ft, valamint egy Fliegl 3 tárcsás ágvá-
gó 4 millió 590 ezer Ft összegben. 

A Polgármesteri Hivatal épületéhez akadálymentes feljáró 
készült a Gombos Kft támogatásával.

Az Önkormányzat 2022. évben pályázatot nyújtott be a te-
lepülésen meglévő vízgazdálkodási problémák kezelésére. A 
projekt előzetes felmérés szerint a településen 5 helyszínt 
érintene, a Komáromi utcát, az Ady Endre utcát, az Árpád utca 
első részét, a Dózsa György utcát a Községi utca vonaláig, 
valamint a Fő út mentén található tűzoltó-szertár előtti le-
folyástalan területet. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, 
a támogatás összege 300,000,000,- Ft. A kivitelezés várhatóan 
2023. évben történik. 

Az idei évben a Gyermeknevelést támogató humán infra-
struktúra fejlesztése című felhívásra benyújtott pályázatra 
214,999,994,- Ft támogatási összeget nyert az önkormányzat, 
mely 100%-os támogatási intenzitású. A homlokzati falfelüle-
tekre, lábazatra a hatályos energetikai előírásoknak megfe-
lelő hőszigetelés készítése, az elavult, meglévő homlokzati 
nyílászárók cseréje, teljes tetőhéjazat cseréje a bádogos 
szerkezetekkel együtt, a szigeteletlen padlástér födémére 
hőszigetelés készítése, az épület körüli járdaburkolat és gaz-
dasági udvar burkolat készítése, napelemes rendszer telepíté-
se, belső burkolat cseréje, belső nyílászárók cseréje valósulna 
meg várhatóan a következő évben az óvoda épületén.

A Leader projekt keretében pályázatot nyújtott be az ön-
kormányzat 1 db nagy teljesítményű fűnyíró traktor beszer-
zésére, 7 millió Ft összegben, melyhez nem szükséges önrész 
biztosítása.  A pályázat elbírálása folyamatban van.

2022. november 3-án soron kívüli testületi ülésen megho-
zott döntések

· Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
november 03 - án soron kívüli testületi ülést tartott, melynek 
napirendje a TUBI-HANI Szolgáltató és Karbantartó Kft. mart 
aszfalt felajánlása volt. A Képviselő-testület támogatta a Kft.-
vel történő kapcsolatfelvételt, 5.000 m2 útfelületre, 10 cm 
vastagságú mart aszfalt szállítására, a bedolgozással meg-
ajánlott 1.800,- + áfa/ m2 áron, bruttó 11.430.000,- Ft-ért. A 
mart aszfaltból a Völgy út felújítása történne meg. A Képvi-
selő-testület kérte a konkrét helyszíni bejárást követően ár-
ajánlat benyújtását továbbá még két árajánlat bekérését az 
elvégzett munkára történő garanciavállalás biztosításával, 
döntését a benyújtott árajánlatok alapján hozza meg. 

2022. november 7-én soron kívüli testületi ülésen megho-
zott döntések

· A képviselő-testület elhatározta, hogy a végső menedé-
kes önkormányzat és intézményei vonatkozásában indított 
„Földgáz energia beszerzése 2023” tárgyú közbeszerzési eljá-
rás keretében az 1 évre indexált képletes árat választja, amely 

havi szinten a havi átlagok alapján változik a TTF tőzsdei árhoz 
viszonyítva, leköveti a piaci változásokat, valamint az EUR 
árfolyam változását is. Továbbá elfogadja, hogy a 2023. január 
01. és 2023. október 01. közötti időszak alatt a költségvetés-
ben a teljes ellátás alapú földgáz energia nettó 900 HUF/m 
fajlagos értékben megtervezésre kerül. 

· Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határo-
zott arról, hogy támogatja a HIDRO-ÁCS Öntözési Közössége 
Kft. kérelmét és pályázatának benyújtásához tulajdonosi 
hozzájárulását adja a szolgalmi jog bejegyzéséhez az Ács 0583, 
0521/9, és a 0521/10. hrsz-ok vonatkozásában. 

2022. november 9-én soron kívüli testületi ülésen megho-
zott döntések

· A végső menedékes önkormányzat és intézményei vonat-
kozásában indított „Villamos energia beszerzése 2023” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lezárása után a Képviselő-testület azt a 
konstrukciót választotta, amelyben az 1 évre indexált képletes 
ár havi szinten a havi átlagok alapján változik a TTF tőzsdei 
árhoz viszonyítva és leköveti a piaci változásokat valamint az 
EUR árfolyam változását is. Közvilágítás esetén a Képviselő-
testület az 1 évre fix HUF/kWh ajánlati ár konstrukcióját válasz-
totta, amely tőzsdei csökkenés és emelkedés esetén is válto-
zatlan. 

· Ács Város Képviselő-testülete elhatározta, hogy az elkö-
vetkezendő hideg időszakra tekintettel, nem köt szerződést a 
Völgy út felújítására a TUBI-HANI Szolgáltató és Karbantartó 
Kft-vel. 

2022. október 26-i testületi ülésen meghozott fontosabb 
döntések

· A Képviselő-testület döntött egy új helyi adókról szóló 
önkormányzati rendelet elfogadásáról, melyre a törvényes-
ségi felülvizsgálat lezárása miatt volt szükség. Az új helyi adók-
tól szóló rendeletben az adók mértéke nem változott.

· A Képviselő-testület elhatározta, hogy a helyettesítéssel 
ellátott, I. számú fogorvosi praxis feladatellátási szerződését 
2022. december 31. napjával közös megegyezéssel megszün-
teti, a praxis az önkormányzat működtetésébe kerül át és a 
feladatellátást 2023. január 1-vel 30 órás helyettesítéssel Dr. 
Juhász Orsolya Virág fogorvos látja el.

· Ács Város Önkormányzatának képviselő-testülete dön- 
tött arról, hogy igazgatási szünetet rendel el az alábbi időszak 
munkanapjaira:

2023. január 2. – 2023. január 6.  (5 munkanap)
2023. július 17. – 2023. július 21. (5 munkanap)
2023. december 20. – 2023. december 22. (3 munkanap)
2023. december 27. – 2023. december 29. (3 munkanap)
· Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 

intézkedéseket hozta az önkormányzat és intézményei ener- 
gia felhasználásának csökkentése és az energiaköltségek mér- 
séklése érdekében:

· Ács város valamennyi intézménye és feladatellátási helye 
vonatkozásában a 2022. október 15. - 2023. április 15. közötti 
fűtési szezonban legalább 25 %-os energiamegtakarítást 
irányoz elő.

· A földgáz és villamos energiafogyasztás olyan módon ke- 
rül beállításra, hogy minden önkormányzati épületben a fel- 
adat-ellátásra irányadó minimális hőmérséklet biztosított le- 
gyen. Ahol szabályozható fűtésszelepek vannak felszerelve, 
ott a hőmérsékletet ennek segítségével kell beállítani.

· Elhatározta, hogy 2022. december 22. és 2023. január 6. 
között az alábbi intézmények zárva tartanak: 

 - Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ szolgáltatá-
sai közül az étkeztetés, és a házi segítségnyújtás ellátásra ke-
rül, míg az idősek nappali ellátása és a család és gyermekjóléti 
szolgálat ügyeletet biztosít, 

 - az Ácsi Pitypang Bölcsőde, 
 - az Ácsi Bóbita Óvoda székhely intézménye, 
 - az Ácsi Polgármesteri Hivatal, 
 - az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Vá-

rosi Sportcsarnok, a Pénzásási Sportcsarnok. 
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· 2023. január 2. és január 6. között gyermekfelügyeletet 
biztosít a pénzásási óvodában, azon szülők gyermekei szá-
mára, akik a bölcsődében és az óvodában ezt más módon nem 
tudják megoldani.

· Az Ácsi Pitypang Bölcsődében a hőmérséklet maximum 
22 C fok lehet. 

· Az Ácsi Bóbita Óvodában a hőmérséklet maximum 20 C 
fok lehet. 

· Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központban a hőmér-
séklet maximum 20 C fok lehet.  

· Az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház nyitva tartása alatt a 
hőmérséklet maximum 20 C fok lehet. Az intézményben 2022. 
november 17-től kezdődően hétfő-kedd munkanapon a 
könyvtárban, a művelődési házban hétfőn távmunkát rendel 
el 2023. február 28.-ig. A munkaidő a művelődési házban 
kedd, szerda, csütörtök és pénteki napokon 8-18 órára válto-
zik, a könyvtárban szerda, csütörtök és pénteki napokon 8-18 
órára változik. A távmunka ideje alatt, illetve hétvégén a fűtés 
csak temperálással működhet. A művelődési házban a Termé-
szetjáró Bakancsos Klub és a Szilaj Motoros Egyesület által 
használt helységek alacsony, de megfelelő hőmérséklet 
megtartásával működtethetők 2023. február 28-ig. 

· Az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola pénzásási telep-
helyén csak temperáló fűtés lesz. A gyógytorna által rend-
szeresen használt, külön bejáratú helyiséget a református 
istentisztelet megtartására és a pénzásási nyugdíjas klub ré-
szére is felajánljuk. Ennek a helyiségnek a fűtése engedélye-
zett, a többi helyiség a fűtési szezonban nem használható. 

· Mindkét sportcsarnok változatlan nyitvatartással, sport-
tevékenység végzése céljából folyamatosan működik, ala-
csony hőmérséklet megtartásával. 

· Az Ácsi Polgármesteri Hivatalban a hőmérséklet maxi-
mum 20 C fok lehet. Az intézményben 2022. december 1-től 
kezdődően csütörtök-péntek munkanapokon távmunkát ren-
del el. A távmunka ideje alatt, illetve hétvégén a fűtés csak 

temperálással működhet. Az ügyfélfogadás időtartamának 
változatlanul hagyása, de tömbösítése mellett a következők 
szerint alakul: péntek délelőtt 8-12 óra helyett, kedd délelőtt 
8-12 órára módosul. A munkaidő hétfő, kedd, szerda napokon 
7.30-17.00 órára változik, 2023. február 28.-ig.

· A Kinizsi SC által használt Sportház épülete 2022. 
december 1- 2023. január 31 között zárva tart, csak temperáló 
fűtést alkalmazunk.

· Az orvosi rendelők azon helyiségeiben, ahol klímaberen-
dezés van, ott 0 fok C külső hőmérsékletig azzal fűtünk, ez 
alatt pedig gázzal.

· Az idősek karácsonyi ünnepségét nem tartjuk meg, az ön-
kormányzat a 70. éven felüliek részére ajándékcsomagot biz-
tosít.

· A karácsonyi ünnepeken hagyománnyá vált díszkivilágí-
tást 

 - advent egész időtartama alatt: szombat, vasárnap, 
 - karácsony hetében egészen szilveszterig minden 

nap, csak a kastélyparkban üzemeltetjük 16.00-21.00 óra 
között. 

 - A Fő úton a díszkivilágítást idén nem szereljük fel.
· Elhatározta, hogy a városháza irodáiban, az óvoda 

székhelyén a csoportszobákban és fő közlekedő folyosóin, 
továbbá a Pénzásási Sportcsarnokban led világítást szereltet 
fel.

· Elhatározta, hogy a költségcsökkentés érdekében az aláb- 
bi felújítások, beruházások elvégzésére kér be ajánlatokat: 

 - az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központban az 
elektromos infrapanel, vagy hűtő-fűtő légkondiciónáló fűtő-
berendezés beszerzésére,

 - az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola pénzásási 
telephelyén a gyógytorna által használt helységben hűtő-fűtő 
légkondíciónáló vagy elektromos infrapanel felszerelésére.

· Az Ácsi Hírek 2023. évben kilenc alkalommal, ebből 
háromszor két havi összevont újság formájában jelenjen meg.

Idősek Napja

Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ 2022. októberében, meglepe-
téssel készült az idősek számára.

Az idősek napja alkalmából zenés dél-
utánt szervezett az Idős klub, és a nyug-
díjas klub tagjai részére. A rendezvényt 
Gerencsérné Járóka Erzsébet az intéz-
ményvezetője nyitotta meg.

Beszédében kitért arra, hogy az in-
tézmény szeretne hagyományt terem-
teni az elkövetkező évek folyamán. 
Méltatta az idősek bölcs világlátását, 
tengernyi tapasztalatát, kitartását és 
hitét. Az idősek felé háláját és megbe-
csülését fejezte ki, mindazért az életta-
pasztalatért, hagyományos értékren-

dért, amelyre példaként tekinthetnek a 
fiatalabb korosztályhoz tartozók. Ezt kö-
vetően a vezetőnő köszönetét fejezte ki 
a városvezetés és a Polgármester úr felé, 
hogy lehetőséget biztosítottak az ün-
nepség megszervezésére.

A z  ö n ko r m á ny z a t  r é s zé r ő l  D r 
Szentirmai István Ács város polgármes-
tere köszöntötte a szépkorúakat.  

A délután Bányóczki Nóra és társa 
Békefi László műsorával, a Páratlan pá-
ros formációval folytatódott. A lelkes 
hallgatóság, dallamok kíséretében idéz-
hette fel fiatalkori emlékeit. Táncra 
ugyan nem perdültek, de hangos tapssal 
és vidám énekkel fejezték ki tetszésüket 
a színvonalas műsorért. Kellemes dél-
utánt tölthettek együtt városunk tiszte-
letben álló idősei.

Az előző évhez hasonlóan az ebben 
évben is jó hangulatú kisvonatozásra ke-
rülhetett sor, amely felvidította, ifjúkori 
életérzéssel tölthette el a klubtagokat. 
Ezúttal is „Tivadar” szállította az időse-
ket, akik nem pusztán a város utcáin, ha-
nem Koppánymonostorra a Duna part-
jára is ellátogathattak. A kirándulás cél-
pontja meglepetés volt a klubtagok ré-
szére, ami sokakban ifjúkori emlékeket 
idézett fel.
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Segítők köszöntése
A Szociális munka napjának alkalmából Ács Város polgár-

mestere dr Szentirmai István köszöntötte a városban tevé-
kenykedő professzionális segítőket az egészségügy és a szo-
ciális területen dolgozókat. Az ünnepség alkalmából áldoza-
tos munkájuk elismeréseként az Ácsi Szociális Alapszolgál-
tatási Központ intézményvezetője Gerencsérné Járóka Erzsé-
bet összes munkatársának megköszönte helytállását és 
lelkiismeretes munkáját. Háláját fejezte ki a segítségnyújtá-
sért, gondviselésért az idősellátás, bajba jutott családok meg-

segítéséért a családsegítő, a kisgyermekek gondos felügyele-
téért a Bölcsődei dolgozóknak. Elmondta, hogy szerencsés-
nek érzi magát, hogy minden szakmai területen nagy odafi-
gyeléssel, magas tudással és nagy lelkiismerettel rendelkező 
munkatársaira számíthat az év mindennapján a váratlan 
helyzetek és kihívást jelentő problémák megoldásában. 
Kiemelkedő munkájukért: Horváth Judit szociális gondozót és 
Kiss Fruzsina családsegtőt oklevélben részesültek.

Meghitt várakozás az Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál

Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata 
idén is készül a karácsonyi ünnepekre. Az idei esztendőben az advent idejét is 
szeretnék örömtelivé varázsolni, hiszen az advent az előkészület, várakozás, re-
ménykedés időszaka. A Szolgálat tárgyalójában már várja a gyermekeket a sok-sok 
finomságot rejtő adventi kalendárium, melynek minden ablakát más-más kisgyer-
mek nyithatja ki. 

Az ablaknyitásra egy-egy kedves ünnepi dallal, verssel vagy mondókával készül-
nek a gyermekek, az ezekről készült felvételeket a Szolgálat Facebook oldalán 
(ÁSZAK Család Gyermekjóléti Szolgálat) minden alkalommal közzéteszik. Városunk 
több intézménye és szervezete is csatlakozott a kezdeményezéshez, ők a hétvé-
géket koronázzák meg adventi gondolataikkal. 

A Szolgálat célja, hogy a kezdeményezésben részt vevő, velük kapcsolatban álló 
gyermekek számára szebbé tegyék a készülődést, átélhessék a várakozás izgalmát, 
egy-egy mondókával, verssel készülvén a szeretet ünnepére. 

Amennyiben Ön is szívesen hozzájárulna, hogy minden nap egy-egy apró aján-
dékkal csalhassunk mosolyt a gyermekek arcára, akkor kérjük vegye fel a 
kapcsolatot a Szolgálat munkatársaival a 0620/229-4977 telefonszámon.

Ha csak egy kis könnyebbséget, melegséget, örömöt tudunk adni, az most 
többet ér, mint bármikor korábban.
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A hazaszeretet, a becsületesség és a régi értékek megőrzése a cél
Beszélgetés Sörtély Miklós nemzetőr dandártábornokkal  

Sörtély Miklós Ácson született. Iskoláit Ácson és Győrben végezte, majd 1964-66-ig volt katona. 
Elmondása szerint a honvédségnél EMBERT faragtak belőle és a hazaszeretetre nevelték. Leszerelése után 
szülővárosában dolgozott, főként mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozott, de aktív résztvevője volt a 
helyi sportéletnek is. Jelenleg nyugdíjas évei mellett a Kárpát-medencei Nemzetőrség tagja dandártábornoki 
rangban. A nemzetőrségben végzett feladatairól, terveiről beszélgettünk vele.

Sörtély Miklós mindig is tevékeny sze-
replője volt a közösségi életnek. Kétszer 
is indult az országgyűlési választásokon 
az akkori Kisgazda párt színeiben. Miu-
tán nem sikerült a politikai pályán ered-
ményeket elérnie, de mégis cselekedni 
akart, úgy döntött a politikai életen kívül 
próbál szerencsét. Ekkor jött a megke-
resés a Kárpát-medencei Nemzetőrség-
től, hogy segítsen a toborzásban. Hama-
rosan parancsnokká léptették elő.

- A nemzetőrség feladata a bűnmeg-
előzésben való segítségnyújtás mellett 
az ifjúság hazaszeretetre való nevelése, 
értékeink megőrzése volt. Emellett ka-
tasztrófahelyzetekben, például árvizek 
esetén is hatékonyan tudta segíteni a 
mentési munkálatokat országosan is a 
szervezet. Fontosnak tartom megje-
gyezni, hogy a nemzetőrség köteléké-
ben, önkéntes alapon végzik a munkát a 
tagok.

 
- Mi volt az elsődleges feladata a 

csatlakozásnál?
- Tíz évvel ezelőtt csatlakoztam a 

szervezethez, ahogy korábban említet-
tem a toborzásban vettem részt megyei 
szinten. Ami ennél is fontosabb volt, 
hogy Ácson hozzak létre egy helyi tago-
zatot, ami a kezdeti időkben sikerült is. 
Ahol tudunk segítettünk is, például az 
idősek gondozása, segítségnyújtás téli 
időszakban vagy egyéb társadalmi 
ügyek mentén. Sajnos aztán ez a kezdeti 
lelkesedés alább hagyott, sokan bele-
fáradtak az önkéntes munkavégzésben, 
néhányan hiányolták az akkori település-
vezetés elismerését is, így abbahagyták. 
Jelenleg azon dolgozom, hogy ezt a he-
lyi tagszervezetet felélesszem.

- Időközben azonban nem adta fel, 
maradt a nemzetőrség kötelékében, 
segített, ahol tudott megyei és 
regionális szinten, illetve különböző 
képzéseket is elvégzet. Ennek köszön-
hetően jelenleg nemzetőr dandártá-
bornoki rangja van, és a dunántúli 
régió parancsnoka is, ha jól tudom.

- Kiskőrösön elméleti és gyakorlati 
oktatáson vehettem részt, ezt követően 
léptettek elő dandártábornokká. Mond-
hatom, hogy Ács város legbüszkébb em-
bere vagyok, nagyon meghatott ez az el-
ismerés, hiszen tudomásom szerint Ács-
nak még nem volt ilyen ranggal rendel-
kező polgára. Éppen ezért lokálpatri-
ótaként szeretnék a város vérkeringésé-

ben részt venni, a helyi szervezet beindí-
tásával bekapcsolódni a település min-
dennapi életébe, részt venni a bűnmeg-
előzésben, a városfejlesztésben. Szeret-
nénk segíteni a helyi polgárőrség és a 
rendőrség munkáját is.

- Hogyan tudnának bekapcsolódni a 
bűnmegelőzésbe helyi szinten?

Ácsi viszonylatban szeretném, ha 
összejönne legalább öt-hat fő. Többre 
első körben nem is számítok. Így már ha-
tékonyan be tudnánk kapcsolódni akár a 
rendőrség vagy a polgárőrség minden-
napi munkájába. Miután a rendőrség is 
létszámhiánnyal küzd, tudnánk csatla-
kozni a járőr szolgálatokhoz is akár napi 
vagy heti szinten. Természetesen fegy-
ver nélkül, hiszen nem vagyunk fegyve-
res testület. Emellett egyéni járőrszol-
gálatot is tudnánk szervezni, például a 
vasútállomás környékére vagy egyéb 
problémás helyekre, hiszen az utóbbi 
időben tudjuk, hogy mennyire megsza-
porodtak például a kerékpárlopások 
vagy éppen a rongálások.

- Ehhez volna szüség a taglétszám 
bővítésére. Ha valaki kedvet érez 
csatlakozni a nemzetőrséghez, akkor 
mit kell tennie?

- A legegyszerűbb, ha engem keres-
nek a csatlakozási szándékkal. Fontos 
kiemelnem, hogy szigorú feltételei van-
nak a csatlakozásnak, mert komoly em-
bereket kíván a feladat. Apám mindig azt 

mondta, hogy szigorú legyél fiam, de 
becsületes! Ehhez tartom magam. Első 
körben egy elbeszélgetésen kell részt 
venni, majd javasolhatom a tagfelvételt, 
amiről egy bizottság hoz végleges dön-
tést.

- Mit szeret ebben a munkában?
A legtöbb örömöt az okozza, hogy tu-

dom csinálni, hogy van bennem még 
akarat. Én egész életemben dolgoztam, 
és amikor befejeztem a mezőgazdasági 
munkákat, volt olyan, hogy egy héten át 
kijártam gyalog a határba, mert hiány-
zott. Hiányzott a munka, a tenni akarás a 
fejlődésért, és ebbe az ember egy idő 
után szinte belebetegszik. Ekkor talált 
rám ez a lehetőség és azóta is szívesen 
csinálom.

- Számtalan kitüntetés, oklevél 
birtokosa. Mit jelentenek ezek az 
elismerések önnek?

Számomra egy előléptetés vagy egy 
országos parancsnoki dicséret sokat je-
lent. Örömmel tölt el, hogy valaki észre 
vette a törekvéseimet és elismerte a 
munkámat, amit én elvégeztem. Ez nem 
csak nekem elismerés, hanem a csalá-
dom és úgy gondolom a településem 
számára is.

- Mit jelent az ön számára ácsinak 
lenni? Mi köti a településhez?

Soha nem hagytam el a települést. Itt 
születtem, itt nőttem fel, itt is nősültem. 
Ötvennégy éve vagyok házas. Két gyer-
mekem van, hat unokám és három déd-
unokám. Az egész életem ide köt Ács-
hoz.

- Mi motoválja még, meddig 
szeretné végezni ezt a munkát vagy 
inkább küldetést?

Addig mindenképpen, amíg az egész-
ségem engedi. A szervezeten belül, ha 
valaki már egészségügyi okokból nem 
tudja tovább vállalni a feladatokat, akkor 
az aktív közreműködéstől visszavonul-
hat, viszont a rangja megmarad és tisz-
teletbeli tagként továbbra is a nemzet-
őrség kötelékében marad. Az embernek 
a méltósága és a becsülete mindenkép-
pen megmarad.  

Sok erőt, kitartást és jó egészséget 
kívánunk a további munkájához! 
Köszönöm a beszélgetést!

BALOGH ATTILA



1956 őszének 13 napja Ácson...

1956 nemcsak a főváros forradalma 
volt, hanem az egész magyar vidéké. Az 
ácsi forradalmi eseményeket feltáró 
könyv második kiadásában Szűcs Béla 
Albert többek között megosztja az olva-
sókkal, hogy a településen Nemzeti Ta-
nácsot alakítottak, amelynek vezetője 
egy helyi tiszteletben álló személy, 
Horváth Ferenc volt, a tanács tagja pedig 
Kiss Ferenc egykori jegyző, akik jelentő-
sen hozzájárultak ahhoz, hogy nem folyt 
vér ezekben a napokban az ácsi földre. - 
A Nemzeti Tanács másik tagja Nagy 
Zsigmond volt, aki 1956-ban különösen 
sokat tett azért, hogy a Cukorgyár za-
vartalanul működni tudjon, valamint, 
hogy eredményes munkavégzés folyjon 
a Termelőszövetkezeteknél. Időközben 
megalakult a Munkás Tanács is, ahová 
olyan cukorgyári dolgozók kerültek, akik 
valóban szívügyüknek tekintették a gyár 
sorsát. Ilyen volt Szatény József elnök és 
Barta József tag is, akik a faluvezetéssel 
együttműködve próbálták fenntartani a 
rendet Ácson. - Mesélte lapunknak a 
szerző. 

Harckocsiparancsnok. Ezt a tisztsé-
get töltötte be Szűcs Béla Albert az '56-
os forradalom idején, akkori társai azóta 
már mindannyian elhunytak. Egykori pa-
rancsnoka, Pálinkás-Pallavicini Antal em-
lékét azóta is őrzi. - A próbálkozások el-
lenére Ácson is történt olyan esemény, 
ami “átszakította a gátat.” Ilyen volt pél-
dául, amikor a Református Temetőben 
található szovjet hősi emlékművet le-
döntötték és egy traktorral a Tanácshá-

za előtt lévő árokba eresztették. A szov-
jet harckocsik ellen pedig olyan benzin-
nel töltött üvegeket készítettek, ami 
egyfajta Molotov-koktélként funkcio-
nálva előnyükre válhatott volna a meg-
szálláskor. Ezeket Ács mindhárom bejá-
ratánál elhelyezték, de szerencsére 
használatukra nem volt szükség. - Töb-
bek között ezekre az eseményekre is 
emlékezik a szerző legújabb könyvében. 

Ácson ugyan nem folyt vér ebben a 
13 napban, a pesti harcoknak azonban 
mégis volt hősi halált halt ácsi áldozata: 
Herczegh Lajos, aki vöröskeresztes zász-
lóval kísérte az utca egyik oldaláról a má-
sikra az élelem után járó édesanyákat a 
golyózáporban. Halála az egész telepü-
lést mélyen megrázta. 

A kötet a szerző levéltári kutatásai, 
valamint az általa begyűjtött hivatalos 
dokumentumok, az eseményekben 
résztvevők és más szemtanúk, vissza-
emlékezők segítségével íródott. A 
könyvben megemlítésre kerültek azok a 
becsületes emberek, akik vállalták a 
forradalommal járó veszélyeket, de azok 
is nevesítve vannak, akik ez idő alatt is 
igyekeztek kiszolgálni a kommunista 
rendszert. - Az 1956-os forradalom után 
sok ácsi ember szenvedett a kommunis-
ta megtorlástól, ami olyan embertelen 
volt, melyre a magyar történelemben 
addig még nem volt példa. A harcban el-
esettek mellett sok közreműködőt be-
börtönöztek vagy kivégeztek. Ilyen volt 
többek között Gruber János, Bartal 
József, Kiss Ferenc, Melegh János és 

Németh Bálint is, akik sok honfitársuk 
mellett mindannyian megszenvedték a 
forradalom leverése utáni időszakot, né-
hányan pedig végleg otthagyták szere-
tett szülőfalujukat, a harcok és meg-
torlás elől többen külföldre menekültek. 
- Tette hozzá Szűcs Béla Albert.

A szerző pályafutásának évtizedei 
során számos állami elismerést és kitün-
tetést kapott munkájáért, rendelkezik 
Magyar Köztársasági Érdemkereszttel, 
56-os Hűség a Hazához Érdemkereszttel 
és Magyar Arany Érdemkereszttel is, 
mindemellett pedig rendkívül büszke ar-
ra, hogy Iharosberény díszpolgára. Je-
lenleg készülő, Gyökereim, rokonaim, 
barátaim című könyve lesz írói pályafu-
tásának befejező műve.

Mindent egybevéve az 1956-os for-
radalom és szabadságharc erőszakos le-
verése országszerte több, mint 3.600 
halálos áldozatot, 200.000 ember életé-
nek gyökeres megváltozását, valamint 
egy egész nemzet önálló akaratának 
elfojtását hozta. 1956 emléke örökké 
élni fog a magyarok szívében, mert olyan 
példát adtunk a világnak, amely mindig 
szerepelni fog az emberiség történel-
mében. Az ácsi események pedig Szűcs 
Béla Albertnek köszönhetően, hiszen 
minden érdeklődő számára ismertté 
válhatnak a nemrégiben kiadott 1956 
őszének 13 napja Ácson című kötet má-
sodik kiadásának elolvasása után. Mert 
ezekre a napokra, mindannyiunknak 
emlékeznünk kell. 

Aki igazán lokálpatrióta, vagy tősgyökeres ácsinak vallja magát és ismeri, netán szeretné megismerni szülőfaluja 
történelmét, annak bizonyára lapul legalább egy kötet a könyvespolcán Szűcs Béla Albert író, újságíró kiadványai 
közül. A szerző 1963 óta foglalkozik újságírással, mindezidáig összesen 35 könyv fémjelzi munkásságát, melyek közül a 
jelenlegi ácsi őszi eseményeket bemutató kötettel együtt 8 íródott az 1956-os forradalom és szabadságharc témá-
jában. Az ekkor történt, közel két hét eseményei megrengették a zsarnokok hatalmát és az egész világ a szívébe zárta a 
magyar történelem tiszta és fényes forradalmát. Mert szembe mertek nézni a kommunizmus világhatalmával, s 
megmutatták, hogy legyőzötten és magukra hagyottan is képesek küzdeni a szabadság eszméjéért, az emberi jogokért 
és az igazi demokráciáért, akár életük árán is.  

DZS
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Lakossági felhívás házszámok kihelyezésére
Felhívom azon ingatlantulajdonosok figyelmét, akik 

még nem tettek eleget házszámtábla kihelyezési kötele-
zettségüknek, hogy a tulajdonukban, illetve használatuk-
ban álló lakóházas ingatlanok utcafronti épületrészén vagy 
a közterülettel határos kerítésen a házszám jelzésére szol-
gáló táblákat haladéktalanul szíveskedjenek kihelyezni!

A házszámtábla kihelyezésének szabályait a 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 14/A. § és Ács Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének a közterületek elnevezéséről, elneve-
zésük megváltoztatásáról és a házszámozás rendjéről szóló 
16/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Ör.) 9.-10. §-a az alábbiak szerint szabályozza.

9. §
(1) A házszámot jelző táblát (továbbiakban: házszám-

tábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, ház-

falára, az utcáról jól láthatón, az időjárási hatásoknak ellen-
álló és olvasható módon kell az ingatlan tulajdonosának 
elhelyeznie.

(2) A házszám közhírré tételét követő 60 napon belüli 
elhelyezéséről, majd az ezt követő folyamatos karbantartá-
sról, szükség szerinti pótlásról az érintett tulajdonosok 
saját költségükön gondoskodnak. 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a házszám-
tábla kihelyezése nemcsak kötelezettség, de ezzel előse-
gítik az Országos Mentőszolgálat, a Tűzoltóság, a Rendőr-
ség munkáját is.

A házszám kihelyezését a határidő leteltét követően a 
helyszínen ellenőrzöm.

Varga Zoltán
 közterületfelügyelő

Megjelent Szűcs Béla Albert második kötete a forradalom ácsi eseményeiről 
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„Akkor hát mit tegyünk?”
Adventi gondolatok Lukács evangéliuma 3. részének 10-14. versei alapján

A jászol és a kereszt  –„A jászolban fekvő Kisded”/ LK 2,1-14

Az Üdvözítő eljövetelének útkészí-
tője, kapunyitója Keresztelő János. Fur-
csa alakja, szokatlan üzenete, a bűnbá-
nat, a megtérés keresztsége mind-mind 
jellé lett. Jelévé annak, hogy Isten valami 
páratlant cselekszik. És jelévé annak, 
hogy az a világ, amelyben mindez vég-
bemegy, nem maradhat néma. Válaszol-
nia kell arra, amit Isten érte tett. Ezt 
ismerték fel ott a Jordán pusztájában az 
emberek. Kérdésük ennek bizonysága: 
„Akkor hát mit tegyünk?”

Az adventi, karácsonyi időszak szá-
munkra is egy nagy lehetőség, felismer-
ni és megválaszolni Isten szeretetének 
nagy tettét, az Ő Fiának megváltó szüle-
tését. Ezekben a hetekben, napokban 
„koncentráltan” áll életünk középpont-
jában Isten cselekedete, akkor is, ha nem 
élünk hitben. De a történet, az esemé-
nyek mindannyiunk számára ismertek. 
Ám előfordulhat, hogy úgy vagyunk 
vele, mint a tévé előtt: megnézünk 
valamit, felkelünk és megyünk tovább. 
Anélkül, hogy a kérdés felmerülne: 
„Akkor hát mit tegyünk?”

Idei ünnepi időszakunkban különö-
sen hangsúlyos a kérdés. Hiszen minden 
megváltozott körülöttünk: háború van, 
szinte ostromlott országban élünk, el-
szabadultak az árak, lassan megszokjuk, 
hogy nem akkor veszünk meg dolgokat, 
amikor akarunk, hanem amikor van, 
kapható. Itt élnek közöttünk azok, akik 
testvéreink a magyarságukban, sokszor 

még a hitben is – mégis hazájukat ve-
szítve. Eddig, ha az ünnep lelki tartalma 
nem is volt túl meleg, de legalább a lakás 
meghitt meleget sugárzott. Most lehet, 
hogy fázunk ott is. Megrázhatjuk ma-
gunkat, mehetünk tovább. És kérdez-
hetünk: Ha ez van, mit csináljunk?

Az evangélium két dolgot hang-
súlyoz. Az egyik nem megy a másik nél-
kül. 

Az első: forduljunk Isten felé! Mert 
hát kétezer éve is volt miről beszélni ott 
a Jordán környékén, de attól nem vál-
tozott semmi. Mindenki elmondhatta, 
mit hallott, mit tapasztalt; panaszkod-
hatott, szidhatta a császárt, nem érthe-
tett egyet a nép vezetőivel. Csakhogy 
most nem ők tettek valamit, nem ők 
hirdettek ki újabb rendeletet, hanem az 
él Isten szólt és cselekedett. Mégpedig 
úgy, ez volt az igazi változás. A földi or-
szágot beragyogta a mennyek országa. 
Elközelített. Új erő kezdett működni: a 
megbocsátás, szeretet, befogadás ere-
je. Keresztelő János mindenek előtt erre 
mutatott rá és ebben fogalmazta meg az 
alapvető választ: ha Isten felétek for-
dult, forduljatok ti is Isten felé! (Ez a meg-
fordulás a „megtérni” ige elsődleges 
jelentése). Ma is ez a legfontosabb. 

Lássuk meg a világot megújító új erőket, 
melyek Jézus Krisztusban koncentrá-
lódtak!

A második, azt gondolom, enélkül 
nem megy. Mert a válasz az „Akkor hát 
mit tegyünk?”-re így folytatódik: for-
duljatok az emberek felé! Fontos, hogy 
itt nem az ünnepi jótékonykodásról van, 
szociális érzékenységünket fitogtatva, 
amelyet minden fórumon hirdetnek, 
elvárnak. Akkor sem, ha ruha és élelem 
adományozásáról van szó János szava-
iban, meg önmagunk visszafogásáról a 
másik érdekében. Sajnos, ezek kerülnek 
elénk naponta, de a levegőben függve. 
Miért kell most ezt tenni, és mi van más-
kor? Ez a hozzáállás valóban új életet, új 
látást kíván. Új embert. És a reménytel-
jes az egészben az, hogy szegény és gaz-
dag, katona és hivatalnok egyaránt meg-
kapja a választ és megtalálhatja helyét 
Isten új rendjében. De ez a változás 
tényleg csak ott fog menni: Isten felé 
fordult, megtért, új élettel.

Az advent sohasem a tétlenség ideje. 
Az ünnepek is hajtósak. Ezért pontosan 
kell látnunk, szerveznünk, terveznünk. 
„Akkor hát mit tegyünk?” Forduljunk 
Isten felé, Aki Eljött és Itt van köztünk! Az 
ő megváltó szeretetében megújult 
életünkkel pedig forduljunk egymás fe-
lé! Ez az igazi válasz arra, amit Urunk 
cselekedett. Áldott és aktív, tettre kész 
ünnepeket kívánok városunk minden 
lakójának!

GERECSEI ZSOLTreformátus lelkipásztor

A Karácsonyéji pásztoroknak égi fé-
nyek és angyal sereg ad bizonyosságot, 
hogy megváltó született. Ezzel az égi 
fénnyel és ezzel az égi bizonyossággal 
sietnek Betlehembe és ott megtalálják a 
„a jászolban fekvő Kisdedet”. Az evangé-
lium nem írja, hogy ott a barlangnál is 
láttak volna fényeket és angyalsereget, 
mint ahogy mi a betlehemeinket elkép-
zelni sem tudjuk ragyogó csillag és 
éneklő angyalok nélkül. És nem is lehe-
tett ott sem fény, sem angyal, hiszen 
pásztorok „miután látták, elmondták, 
amit már előbb megtudtak a gyermek-
ről. Aki hallotta, csodálkozott…. Mária 
szívébe véste szavaikat és elgondolko-
dott rajtuk.”

Ha ott láttak volna fényeket és an-
gyalokat, nemlett volna mit elbeszélni, 
hiszen azt mondhatták volna el, amit 
láttak a barlangnál. És éppen ez az, ami a 
pásztorokat Karácsony hőseivé avatja. 
Kinyilatkoztatást kaptak, egyetlen em-
beri garanciája van csupán: a jászol. Hit-

tel borulnak le a Kisded előtt. Nem azért 
mert anyja ölében látják, hanem mert a 
jászolban fekszik. 

El kell tűnődnünk történelmet for-
máló Istenen, hogy ennyire csekély em-
beri garanciával igazolja földre érkező 
Fiát. Hol vannak az isteni fények? Feje 
fölül hol van a glória? Miért nem zenge-
nek az angyalok? Már az ószövetség 

evangélistája, Izaiás így jövendölt: 
Gyermek születik és fiú adatik nekünk: 
Így fogják hívni: Csodálatos, Tanácsadó, 
Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. 
Messzire kiterjed az uralma. (Iz.9,5) „És 
ez nincs a pásztorok szeme előtt a bar-
langban, csak a jászol, ami szegénység 
jele. És ez a jel bizonyítóerővel hat a 
pásztorokra. Akárcsak a Kereszt jele a 
Golgotán: A Kereszt sem a dicsőség és a 
hatalom jele, hanem a szenvedésé. 
Mégis Jézus csodás vonzerőt adott neki. 
Én pedig, ha majd felemelnek a földről a 
Keresztre mindenkit magamhoz von-
zok.” (Jn.12,32) Csak az Isten kezében 
tud a jeltelenség jellé válni. Jézus ezzel a 
két eszközzel hódította és hódítja meg a 
világot, a Jászollal és a Kereszttel. Isten 
sehol mutatkozott meg gyengébbnek, 
mint a Jászolban és a Kereszten. Mégis e 
kettő az ereje. A pásztoroknak a korábbi 
fények világították meg a Jászolt. 
Mindnyájunknak vannak a múltunkban 
hit-élmények. Ezeknek kell bevilágítani 
életünk betlehemeinek a sötétségét. 

MILUS FERENC plébános
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Márton nap

Amikor 15 éve kitaláltuk és megszer-
veztük az első Márton-napi ünnepsé-
günket, abban reménykedtünk, hogy ez-
zel együtt egy szép hagyományt is te-
remtünk. Úgy tűnik, – a nagy sikerre való 
tekintettel évről-évre – hogy ez sikerült 
is. 

A 2020-as COVID-19 járvány miatt 
ugyan egy év sajnos kimaradt, de a kö-
vetkezőben annál nagyobb erőbedo-
bással készültünk újra az esemény meg-
szervezésére. 2021-ben még érezhető 
volt a korlátozások szele, de már meg-
tarthattuk hagyományos Márton-napi 
ünnepségünket. Az idei esztendőben 
ismét, a járvány előtti időszakhoz hason-
lóan tervezhettünk és szervezhettünk, 
bár a világban ismét egyre több a kér-
dőjel, a bizonytalanság, mégis egy, ami 
biztos, a hagyomány. 

Az óvoda életében a Márton nap már 
kultikus „ünneppé” nőtte ki magát. Az 
óvodai dolgozók, gyerekek, szülők, a vá-
ros polgárai és sokan mások várják ezt a 
napot minden ősszel. Idén ismét számít-
hattunk a nagymértékű összefogásra, 
amire eddig minden alkalommal. A ha-
gyományőrző délután megvalósulásá-
ban nagy szerepet játszott a sok-sok 
felajánlás, mint például kenyér, hagyma, 
zsír, cukor, tűzifa, illetve nem utolsó sor-
ban a személyi segítségnyújtás. Ez alka-
lommal is segítségünkre volt az Ácsi Ön-
kéntes Tűzoltóság és az Ácsi Polgár-
őrség. 

Az idei máglya különösen szép láng-
gal égett, talán azért is, mert éreztetni 
akarta velünk, hogy mekkora szükség is 
van most a nyugalomra, a békére, a 

törődésre. A nyugdíjas klub tagjai is ott 
voltak velünk, melyért ezúton is hálásak 
vagyunk. Az óvoda udvarának kicsinosí-
tását a dolgozók csinálták ismét, vala-
mint kiegészítették csoportonként egy-
egy utcai dekorációval is, melyben nagy 
segítségükre voltak a szülők. Az aktív 
részvételért pedig különösen hálásak 
vagyunk, hiszen egy újabb összefogásra 
adott tanúbizonyságot. 

Ehhez a naphoz hozzátartozik a szo-
kásos tűzgyújtás mellett a lámpás felvo-
nulás, amire a gyerekek már hetekkel 
előbb készülnek. Olyan látványt nyújt ez 
a rövid séta, mintha ezernyi kis csillag 
kelne útra reményteli örömmel. Az ud-
varra való visszaérkezés után minden 
alkalommal finom zsíroskenyér és forró 
tea várja a kicsiket és nagyokat, mely egy 
jóízű beszélgetésre hív mindenkit. A fi-
nom falatok után már csak az elcsende-
sült udvar és a tűz pattogása emlékeztet 
minket arra, hogy milyen csodálatos 
estét tölthettünk együtt újra.  

HORVÁTH JÓZSEFNÉ óvodavezető helyettes
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Alapítványi bál 2022.
A jóra mindig érdemes várni. Akár 

hosszú ideig is. Így mondják a tapasztalt, 
sokat látott emberek. Mi is sokat vártuk 
rá, hogy végre szabad utat kapjon az Ácsi 
Bóbita Óvoda alapítványainak bálja, 
amit az előző években kétszer is el kel-
lett halasztanunk a járványhelyzet miatt.

Október 22-én azonban negyedik 
alkalommal megrendezésre került a jó-
tékonysági rendezvény azzal a céllal, 
hogy Ács város óvodájának támogatá-
sára hívja a település vállalkozóit és a 
lakosságot.

Aki már részt vett az előző bálokon, 
az tudta, hogy ezen az estén szülők és 
nevelők egy hangulatos, sőt inkább 
fergeteges estét remélhetnek.

A titok, ami a biztosíték volt az este 
sikerére, igazából nem is olyan nagy 
titok. 

Egyetlen szóval el tudom mondani: 
„EGYÜTT”

SZÜLŐK ÉS NEVELŐK EGYÜTT!

Egy célért, kézen fogva, egymást húz-
va, egymást szeretve tenni a gyereke-
kért. Ugye milyen egyszerű? Miért is 
bonyolítanánk túl?

Volt a rendezvénynek egy új momen-
tuma is. A korábbi bálok alkalmával csak 
az Óvoda közi épületben működő „Mo-
solygó Bóbiták Alapítvány” vett részt a 
szervezésben. Ez volt az első alkalom, 
amikor a „Pénzásási gyermekekért Ala-
pítvány” is csatlakozott a rendezvényhez 
és így az intézmény mindkét alapítványa 
együttesesen képviseltette magát. 

Ahhoz, hogy minden rendben men-
jen, rengeteg előkészületre és szerve-
zésre volt szükség.

Köszönöm a szervezésben részvevő 
szülőknek, óvodai dolgozóknak a sok 
munkát, a rengeteg támogatónak pedig 
minden felajánlást. Olyan mértékű tá-
mogatás özönlött felénk, hogy álmunk-
ban sem gondoltuk volna.

KÖSZÖNJÜK!

Az este megálmodója, és a szervezés 
irányítója most is Szűcs Erika volt. Itt sze-
retném megköszönni neki azt a hatal-
mas energiát, amit a bál szervezésébe 
fektetett.

Sajnos gyermekei már kinőték az óvo-
dát, de ő a „Mosolygó Bóbiták Alapít-
vány” kuratóriumának továbbra is tagja 
marad. Személye annyira összeforr ezzel 
a rendezvénnyel, hogy nem akarjuk nél-
küle megszervezni!

Így kérésünkre a bál fővédnöke lett, 
amit a 420 vendég előtt vállalt. Mert bi-
zony ilyen sokan akartunk együtt szóra-
kozni, egymás társaságát élvezni.

A bál bevétele 2 944 000 forint lett, 
amit a csoportok arányában osztjuk el a 
két alapítvány között. 

Az élményt azonban mindenki magá-
val vihette és két év múlva újra átélheti, 
ha szeretné.

HÉREGINÉ MAJOR ILONA óvodavezető
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50 éve jóban-rosszban
       A költő szerint „Az évforduló a szívben őrzött tegnap… Az együtt megtett utak ünnepe...

A közös élet ünnepe.”

kötöttek és aláírták nyilatkozatukat a 
házassági anyakönyvben. Házasságuk-
ban két gyermekük született, aki három 
unokával ajándékozta meg Őket.

Ketten együtt indultak el. Ismerték és 
hitték is a mondást, hogy „egyszer és so-
ha többé, ennyi az élet, ebben az egyben 
kell jónak, tökéletesnek és boldognak 
lenni.”

Városunk anyakönyvvezetője emlék-
lapot és ajándékkosarat nyújtott át a 
jubiláló házaspárnak, mellyel tolmácsol-
ta városunk önkormányzatának gratulá-
cióját.

Soós Piroska aktő.

2022. november 12-én Tóth Sándor 
és Tóth Sándorné (Kinczel Erzsébet) 50 
évvel ezelőtt tett fogadalmukat Ács 
Város Anyakönyvvezetője előtt megerő-
sítették.  Fogadalmukban elmondták, ha 
újra kezdhetnék, akkor is egymást vá-
lasztanák.

A házassági évfordulók jó alkalmat 
teremtenek a mai rohanó világban egy 
kis ünneplésre, megállásra, számvételre, 
amikor köszönetet mondhatnak egy-
másnak a házaspárok az együtt töltött 
tartalmas, szép napokért.

Gondolataikban felelevenedett 
1972. november 11-e, mikor házasságot 

HATÁRTALANUL 2022
Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskolából a Határtalanul pályázat (pályázati azonosító: HAT-KP-1-2021/1-00062) 

keretében negyven tanuló és négy kísérő pedagógus négy tartalmas napot töltött Erdélyben. Arany János és Ady Endre 
irodalmi örökségének nyomában járva ismerkedtünk a Bihar, Kalotaszeg és az Érmellék kulturális és természeti kin-
cseivel, épített örökségével és hagyományaival. Célunk az volt, hogy kapcsolatot teremtsünk az érintett tájegységek 
magyarságával és erősítsük egymásban az együvé tartozás érzését. Felkerestük Bihar és Kalotaszeg természeti 
szépségeit, illetve túráztunk a fenséges Pádis-fennsíkon, majd várost néztünk Kolozsváron.

Négynapos kirándulásunk első állo-
mása Nagyváradon volt, ahol megcso-
dáltuk a Püspöki Székesegyházat. Nagy-
szalontára érkezvén Arany János nyomá-
ban jártunk. Megtekintettük a Toldi szer-
zőjének szobrát az Arany János líceum 
előtt, majd a csonka toronyban beren-
dezett Arany-emlékkiállítást látogattuk 
meg.

Utunk következő állomásán, Körös-
tárkányban az itt élő idegenvezetőnk, 

Gábor Ferenc mesélt nekünk a tárkányi 
nyelvről, szokásokról, hagyományokról, 
és leróttuk kegyeletünket az 1919. ápri-
lisi román vérontás áldozatai előtt. Az 
utazás fáradalmait Vasaskőfalván, az 
Anett panzióban pihentük ki egy finom 
vacsorát követően. 

Utazásunk második napján reggeli 
után a híres Medve-barlangba látogat-
tunk, ahol a hegyomlás miatt egykor a 
barlangban rekedt barlangi medvék tel-

jes épségben megmaradt csontvázait 
nézhettük meg, illetve megcsodálhat-
tuk a gyönyörű cseppkőbarlangot. A bar-
langi túra után kirándulást tettünk az 
Unesco Világörökség címre pályázott 
Pádis-fennsíkon. Európa legnagyobb 
összefüggő földalatti jégtömege rejtő-
zik a Pádis alatt. A busztól 2.5 km-t gyalo-
goltunk a meseszép Glavoj-rétig, ott 
elfogyaszthattuk az ebéd csomagunk 
tartalmát.

Innen a Ponor-rétre sétáltunk, ahon-
nan a Boga-völgybe ereszkedtünk. Kö-
rülbelül 2 km megtétele után értünk a 
Smidl-vízeséshez. Bemerészkedünk a fo-
lyó szurdokába is, ahonnan kis szussza-
nás után visszatértünk kiindulópontunk-
ra. Összesen 10-12 km várt ránk, kényel-
mes, nézelődős túra keretében. A túra 
alatt a helyi növényvilággal is megismer-
kedtünk. Fáradtan, de élményekkel tele 
tértünk vissza szálláshelyünkre, ahol 
megvacsoráztunk, és tanulóink hajnalig 
beszélgettek.

Utazásunk harmadik napján megte-
kintettük a Fekete-Körös völgyi magyar-
ság legkiemelkedőbb műemlékét, a ma-
gyarremetei református templomot, 
amelyben többek között igen értékes 
Szent László legenda ábrázolást is fel 
lehet fedezni. Ezt követően a Király-erdő 
meseszép völgyein haladva a Sebes-
Körös völgyébe érkeztünk. A Királyhágó 
után megérkezünk Csucsára, Ady Endre 
és Csinszka legendás szerelmének szín-
helyére, ahol rövid pihenőt tartottunk.



Ezt követően Kalotaszentkirályra, a 
Kalota-patak partjára mentünk, ahol 
Ady-szobrot és emléktáblát találunk. A 
költő 1914 júniusában járt itt először 
Boncza Bertával. A ma is látható, nagy 
hársfa alatt ülve versírásra ihlette a 
templomból hazafelé tartó, népviselet-
be öltözött emberek látványa, ekkor írta 
a Kalota partján c. versét. Megtekintet-
tük a festett fakazettás mennyezetű 
erődített református templomot, és sok 
érdekességet hallottunk a kalotaszegi 
magyarság szokásairól. Nagyon várták a 
gyerekek a körösfői általános iskola lá-
togatását, az ott tanuló nyolcadikosok-
kal való találkozást. A Kós Károly Általá-
nos Iskolában bemutattuk egymásnak 
iskoláinkat, településeinket, s bepillan-
tást nyerhettünk az erdélyi magyar ta-
nulók iskolai életébe.

Az iskolalátogatást követően Kolozs-
váron városnéző sétát tettünk, megláto-
gattuk Mátyás király és Bocskai István 
szülőházát, a Szarvas-házat, ahol Heltai 
Gáspár nyomdája működött. Megcso-
dáltuk a Szt. Mihály székesegyházat, és a 
mellette található Mátyás szobort. Egy 
rövid szabadprogram után elindultunk 
második szálláshelyünkre, a Magyarvis-
tán található Tünde vendégházba. Utol-
só napunkon, Zilah főterén megtekintet-
tük Wesselényi szobrát, és a zilahi refor-
mátus kollégiumot, aminek Ady Endre is 
növendéke volt 1892-1896 között. Falai 
közt írta első verseit. Az iskola falán em-
léktáblát láthattunk. 

A következő úticélunk Érmindszent 
volt, ahol megtekintettük Ady Endre 
szülőházát és a benne kiállított szemé-
lyes tárgyakat, családi ereklyéket. A ha-

zaindulás előtti utolsó úticélunk Nagy-
károly volt, ahol meglátogattuk a Kár-
pát-medence egyik legszebb kastélyát, a 
Loire-völgyi kastélyok mintájára épült, 
felújított Károlyi-kastélyt. 

A kirándulás négy napja során sok 
információval gazdagodtak tanulóink az 
határon túli magyarság múltjával, jele-
nével kapcsolatban. Számos érdekessé-
get tudhattak meg Arany Jánosról és 
Ady Endréről, s betekintést nyerhettek 
Erdély természeti kincseibe, kultúrájába 
egyaránt.

Köszönjük a Bethlen Gábor Alapkeze-
lő Zrt. támogatását, melynek támogatá-
sával tanulóink személyes tapasztalá-
sokat szerezhettek Erdély magyarlakta 
területein élő, külhoni magyarságról, s 
erősíthették az összetartozás érzését.

ÁCSI HÍREK
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Sportbál
Tisztelt Elnök úr! 
Tisztelt Polgármester úr!
Tisztelt Sportolók!
Tisztelt Megjelentek!
Kedves Ácsiak!

Nagy öröm számomra, hogy ma itt 
köszönhetem Önöket a Városi Sport-
csarnokban, ugyanis ez azt jelenti, hogy 
egy régi álom végre valóra vált. 

Évekkel ezelőtt született meg a fe-
jemben egy gondolat, amelyhez aztán 
sikerült partnereket is szereznem, hogy 
más településekhez hasonlóan mi ácsiak 
is rendezzünk egy Sportbált, amelyen 
elismerjük sportolóinkat.

Ez a mai ünnep a tiszteletünk kifeje-
zését szolgálja, hogy megköszönjük, azt 
a rengeteg befektetett munkát és ener-
giát, amivel nagyszerű eredményeket ér-
nek el és városunk hírnevét is öregbítik.

Az elismerésekkel példaképeket tu-
dunk állítani fiataljaink elé is, hogy a ki-
tartó munka mindig meghozza a gyü-
mölcsét.

A támogatók és segítők mellett en-
gedjék meg, hogy köszöntőm elején két 
nevet kiemeljek, akik nélkül az én gondo-
latom és tettrekészségem kevés lett vol-
na. Sipos István, az Ácsi Kinizsi SC elnöke 
és Balogh Attila, a Bartók Béla Művelő-
dési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsar-
nok megbízott igazgatója. Köszönöm 
Nektek!

Kedves Ácsiak!
Furcsa, változó világot élünk. 
Olyat, amikor nem könnyű megszólí-

tani a gyerekeket, a fiatalokat és sportra, 
a közösség szeretetére tanítani, nevelni 
őket, mert ez a kettő, ami véleményem 
szerint a családunk mellett a legfonto-
sabb: a közösség, ami megtart, amihez jó 
tartozni, és a sport, ami az egészég alap-
ja. A sport néhány fajtája, amit Ácson is 
űzünk mégis – minden nehézség és 

NAGY TAMÁS
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divatos elektromos eszköz, számítógép, 
telefon ellenére most is népszerű, most 
is azt a semmihez nem fogható életér-
zést adja, amit más nem képes.

Ezért mondhatom büszkén, mint al-
polgármester, és mint sportbarát, hogy 
Ácson több száz taggal működő egyesü-
leteink vannak. Az ácsiak szeretik a 
sportot.

Tudják, tudjátok Kedves Sporttársa-
im, a munkámból adódóan szerencsére, 
sok mindenre rálátással rendelkezek, és 
örömmel mondhatom, hogy szakosztá-
lyaink valóban működnek. Nem csak pa-
píron, nem csak a bírósági bejegyzésben, 
hanem tényleg! Örömmel érkeznek 
edzésre a tagok, örömmel teszik a dol-
gukat és még akkor is örömmel jönnek, 
ha társadalmi munkáról van szó, ha szé-
píteni vagy javítani kell a környezetün-
kön, ahogy arra a közelmúltban is volt 
példa. De, épp ettől vagyunk sikeresek 
is, több sportágban!

És persze, nagyban segíti a munkán-
kat a magyar kormány által létrehozott 
TAO program, amely nélkül nem tud-
tunk volna komolyabb beruházásokat 
végrehajtani. Több millió forint érkezett 

városunkba, és ez hozzájárul az ácsi 
sport jövőképének fejlődéséhez. 

Tisztelt Megjelentek!
Ahogy végig nézek itt a termen meg-

ható, hogy ennyien együtt vagyunk, 
hogy egy cél, egyfajta szeretet hozott 
ide minket. 

Ennek most óriási jelentősége van!
Nagyobb, mint bármikor!
Ezért arra kérem Önöket, arra kérlek 

Benneteket, hogy maradjon ez így! Hogy 
bármit is hozzon ez a furcsa, változó vi-
lág, így tudjunk összetartani, ahogy ezen 
a mai estén.

Szükség lesz rá, szükség lesz minden 
hitünkre, erőnkre, türelmünkre és bizal-
munkra egymásban, mert nehéz idők 
várnak ránk. 

Amikor egyenesbe kerültek a dolga-
ink itt a városban is, amikor az önkor-
mányzat már „kikecmergett” a hatalmas 
adósságból és bajból, amit örökölt és 
elindult egy fejlődési folyamat, jött az 
európai gazdasági összeomlás, amiről 
semmit nem tehetünk, de aminek mi is 
viseljük a velejáróit.

Ezt sajnos nem tudjuk kivédeni, de 

félretenni erre a néhány órára, amit ma 
együtt töltünk, talán sikerül.

Kedves Sporttársak!
Kisfiú voltam, amikor először jártam 

itt, amikor először megéreztem milyen 
pályára lépni és labdát fogni a kézbe. 
Minden apa vágya ez, aki szereti a kézi-
labdát vagy a labdarúgást, vagy bármi-
lyen sportot, hogy a gyermeke is szeres-
se! Remélem az én fiam is megfertőző-
dik ezzel a csodálatos érzéssel, és majd 
az Ő gyermeke is, mert így marad fent 
generációkon keresztül az, aminek az 
alapjai régmúltra nyúlnak vissza itt 
Ácson.

Én most, szeretném megköszönni 
Önöknek, hogy itt vannak, hogy eljöttek 
és arra kérek mindenkit, hogy ragasz-
kodjunk egyesületeinkhez, az ácsi sport-
hoz, ahogy eddig is tettük, mert akkor 
nagy dolgokra leszünk képesek, ami 
sikerekben, egészséges életmódban és 
a KÖZÖSSÉG erejében lesz mérhető!

 
Köszönöm, hogy meghallgattak! 

Köszönöm, hogy meghallgattatok!
Hajrá, Ács!



Az ácsi sportolókat ünnepeltük
KÖRTVÉLYFÁY DINA / BALOGH ATTILA

Első alkalommal rendeztünk nagy-
szabású sportbált településünkön. Első-
ként Nagy Tamás alpolgármester, a 
sportbál ötletgazdája és Sipos István, a 
Kinizsi SC elnöke köszöntötte a résztve-
vőket. Az eseményen részt vett Popovics 
György, a megyei közgyűlés elnöke, va-
lamint Dr. Szentirmai István polgár-
mester is.

A bál az ünnepi díjátadó gálával in-
dult, ahol a Fouetté RG SE ritmikus gim-
nasztika csoport sportolóinak gyakorla-
tai, valamint Árvai Kristóf freestyle foci 
bemutatói kötötték össze a díjátadó 
blokkokat.  

Elsőként a  város Jó tanuló jó sporto-
ló díjait adták át Nagy Fruzsina, Horváth 
Gábor, Krocsány Gábor, Poncsák Zétény 
és Horváth Zsombor tanulóknak.

Az év junior női sportolója Lőrincz 
Eszter lett, aki a lovas-szakosztály ki-
emelkedő tehetségű fogathajtója. Több 
országos és nemzetközi versenyen vég-
zett az dobogón és előkelő helyen. Idén 
Kisbéren a korosztályos fogathajtó Eu-
rópa-bajnokságon összetett 6. helyen 
végzett, csapatban pedig bronzérmes 
lett.

Szintén az év junior sportolója címet 
vehette át Hateier Botond motocross és 
enduro versenyző, az Ácsi Motorracing 
Team SE tagja. Nemrégiben Európa leg-
erősebb nemzeti motorcross-bajnoksá-

gában, a Német MX Masters sorozatá-
ban 4. helyen zárt. Jelenleg is vezeti a 
magyar U23-as bajnokságot enduróban.

Az év női játékosa lett Csinger Hanna 
kézilabdázó, aki góljaival, egyéniségével 
húzóembere az ifjúsági csapatnak. Az év 
férfi játékosa Mayer Renátó, aki nemré-
giben, tizenhat évesen debütált a fel-
nőtt csapatban, amelynek oszlopos tag-
jává vált.

Az év szakosztálya és az év edzője el-
ismeréseket is átadták. Előbbi címet a 
Kinizsi asztalitenisz-szakosztálya kapta 
meg, míg az év edzője Nagy László lett, 
az U14-es labdarúgócsapat edzője. Ta-
nítványai a téli szezon előtt valamennyi 
meccsüket megnyerve, 8 győzelemmel, 
+60-as gólkülönbséggel fölényesen ve-
zetik a megyei I. osztályú utánpótlás baj-
nokságot.

Az év csapatsportolói címet Szücs 
Bernadett kézilabda kapus, illetve Bögi 
Zoltán labdarúgó érdemelték ki, akik 
nem csak játékokkal, de közösségépítő 
tevékenységükkel is hozzájárulnak a csa-
pataik sikeréhez.

Az év felnőtt női sportolója Bazsó 
Mónika erőemelő lett. Mónika 2015 óta 
űzi versenyszerűen a sportágat. 21-sze-
res magyar, 17-szeres Európa- és 18-szo-
ros világbajnok. Edzője, és egyben párja 
Eck Ernő, közösen 128 Európa- és világ-
rekordot állítottak fel.

Az év felnőtt férfi sportolója díjat 
Szentirmai Péter, a Kinizsi lovas-szakosz-
tályának versenyzője kapta. Idei kiemel-
kedő eredménye a Grand Prix II. forduló-
jának megnyerése. A nemzetközi Regálé 
versenyen bronzérmes, emellett az or-
szágos bajnokságban egyéniben és csa-
patban is többször a a legjobb ötben 
szerepelt.

A Kinizsi SC különdíját Lőrincz Eszter 
vehette át. Az év sportösszefogását is 
elismerték: A Kinizsi Ultras idén alakult, 
baráti szerveződésből. A kézilabda-
szakosztály ifjúsági fiú és lány, valamint 
felnőtt női és férfi csapatának minden 
mérkőzésén részt vesznek, és lelkesen 
buzdítják csapataikat.

A díjátadó után kezdetét vette a bál, a 
Tequila Show Band és Sipos F. Tamás fe-
lelt a jó hangulatért.

A sportbál szervezői ezúton is szeret-
nének köszönetet mondani mindenki-
nek, aki részt vett az eseményen és vala-
mennyi támogatónak és ajándék felaján-
lónak. Olyan sokan álltak a kezdemé-
nyezés mellé, hogy valóban nehéz lenne 
mindenkit felsorolni név szerint és sem-
miképpen nem szeretnénk, ha valaki ki-
maradna. Hálásak vagyunk mindenkinek 
és örülünk, hogy mertünk nagyot álmod-
ni, és méltó módon tudtuk megünne-
pelni az ácsi sportolókat, az ácsi sport-
életet.
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„Együttes erővel dolgozunk tovább!”
 Újabb 5 évre megválasztották Sipos Istvánt az Ácsi Kinizsi SC élére       

DZS

Sipos István először csaknem 10 éve 
kezdett el dolgozni közalkalmazottként 
a Sportcsarnokban és segítette az akkori 
elnök munkáját. A sport mindig közel állt 
hozzá, Ő maga is sakkozik, nemzetközi 
mester. 2017 októberében bízták rá elő-
ször az egyesület vezetésével járó fela-
datokat. - Azért szavaztak nekem bizal-
mat, hogy karoljam fel és vigyek új len-
dületet az ácsi sportéletbe. A labdarú-
gás és a kézilabda a két húzó sportágunk, 
ahol egyrészt van egy működési típusú 
önkormányzati támogatásunk, másrészt 
TAO támogatásból gazdálkodhatunk: ez 
kétfelé oszlik, az egyik a utánpótlás-
nevelés, ebből finanszírozzuk az edzői 
béreket, a járulékokat, de a buszokat, a 
terembérlést, a különböző sportfelsze-
re-léseket és az edzőtáborokat és egyéb 
utánpótláshoz köthető jogcímeket is. A 
másik pedig a tárgyi eszközökre, fejlesz-
tésekre fordítható, melynek keretében 
az elmúlt időszakban látványos átalaku-
láson ment át mindkét sportlétesítmé-
nyünk. A Városi Sportcsarnok első lé-
pésben új burkolattal lett ellátva, majd 
kazánfelújítás, fűtéskorszerűsítés is 
megvalósult az épületben, de korszerű 
LED-es izzókra cseréltük a pálya világítá-
sát, illetve a vizesblokkot is modernizál-
tuk, emellett számtalan kisebb-nagyobb 

felújítás, bővítés történt, ilyen például a 
fociterasz, vagy világítás kiépítése a tar-
talékpályára. - Emelte ki az elmúlt 5 év 
infrastrukturális fejlesztéseit az Ácsi Ki-
nizsi Sport Klub újra megválasztott elnö-
ke, aki kiemelte, örömére szolgál, hogy 
nemrég nyertek egy újabb pályázatot, 
melynek köszönhetően energetikai kor-
szerűsítés, a nyílászárók cseréje, vala-
mint két öltöző rekonstrukciója is meg 
fog megvalósulni. - Tette hozzá.

De nem csupán a Városi Sportcsar-
nokban, hanem a Kinizsi Sportházban is 
jelentős korszerűsítések zajlottak az el-
múlt időszakban. Ugyancsak fűtéskor-
szerűsítés, öltöző és vizesblokk felújítás 
valósult meg, megtörtént a tetőhéjazat 
teljes cseréje, továbbá indult az egyesü-
let egy műfüves pálya felújítási prog-
ramban is és több tárgyi eszközt is be-
szereztek, úgy mint fűnyíró gépet, vagy 
fűkaszákat. Sipos István ugyanakkor hoz-
zátette, a pályázati támogatások mellett 
óriási szerepet játszik a szakosztályok 
összefogása, a társadalmi munkában 
végzett tevékenységek, melyekben 
nagyrészt önkéntesek, sportbarátok 
vesznek részt, valamint a város nagyobb 
vállalkozásai, mint pl. a Hartmann Kft.

- Az Ácsi Kinizsi Sport Klub taglétszá-
ma évről-évre növekvő tendenciát mu-

tat. - Tette hozzá elnök úr, aki kiemelte, 
az igazolt versenyengedéllyel rendelke-
ző tagok száma megközelíti a 400 főt, ez 
azt jelenti, hogy a helyi közösség egy 
sportkedvelő közösség, a választott 
mozgásforma pedig egy életen át elkí-
séri az embert, felkínálva számára a le-
hetőséget a folyamatos fejlődésre.

Az októberi tisztújításon a küldött-
gyűlés tagjai újra bizalmat szavaztak 
Sipos István számára, így az előttünk álló 
5 esztendőben folytatja az elnöki pozí-
cióval járó feladatokat. Az edzők, a szak-
osztályok, a kollégák, valamint városunk 
önkormányzata, a városvezetés is meg-
erősítette abban, hogy jó az út, amin ha-
lad. - Nagyon jól esett, hogy ennyien biz-
tattak, hiszen ez egy rendkívül felelős-
ségteljes munka, de éppen ezért érde-
mes dolgozni ezen a területen. Termé-
szetesen azokat a fejlesztéseket, amiket 
korábban elkezdtünk, de közbeszólt a 
pandémia, majd az energiaválság, végig 
szeretném vinni, be szeretném azokat 
fejezni. Nem titok, hogy vannak nehe-
zebb időszakok, de egy biztos: a szak-
osztályokra, az edzőkre, a kollégákra 
mindig maximálisan támaszkodhatok és 
számíthatok, alázatos, szorgalmas csa-
pat van mellettem, akik élnek-halnak a 
sportért. Éppen ezért valódi értéket te-
remtünk, ami a mai világban egyre nehe-
zebb, hiszen adunk egy helyszínt, te-
remtünk egy lehetőséget egy olyan kö-
zegben, ahová a sportolók valóban szíve-
sen jönnek. Megtiszteltetés számomra, 
hogy ezt a folyamatot koordinálhatom. - 
Hangsúlyozta riporterünknek Sipos 
István.                                            

A jövőre nézve is számos terve van a 
klub vezetésének, többek között egy 
korrekt, stabil kiszámítható gazdálkodás 
megteremtése, a sportágak népszerűsí-
tése, de ide sorolható a szakosztályok 
számának növelése, valamint a focicsa-
pat minél magasabb osztályba való fel-
juttatása, további szponzorok keresése, 
természetesen a meglévő lehetőségek 
figyelembevételével. - Túl nagyot nem 
szeretnék álmodni, de kis lépésekben 
azt gondolom ezek megvalósítható cé-
lok egy ilyen kis városban. - Tette hozzá 
elnök úr. Ezen tervek, elképzelések meg-
valósításához kívánunk a jövőben sok 
erőt, kitartást és jó munkát az Ácsi Kinizsi 
SC újonnan megválasztott vezetőjének.

Az Ácsi Kinizsi Sport Klub egy nagy múltú, patinás egyesület, amely 1927-ben jött létre, s ahogy egyre 
közeledik a 100 éves jubileum, úgy bővültek, majd állandósultak a benne működő szakosztályok is. Jelenleg 
hét sportág: kézilabda, labdarúgás, tenisz, asztalitenisz, sakk, lövészet, valamint lovas szakosztály működik 
az egyesület berkeiben.

Sipos István, a klub újra megválasztott elnöke örömmel tájékoztatta lapunkat arról, hogy 2023. január 1-
jétől egy új, napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendő sportág, a ritmikus gimnasztika (RG) szak-
osztályt is elindítják. 
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Jóhírünket viszik a futók a nagyvilágba
 

Már az előnevezésekből látni lehe-
tett, hogy az idei Futács híre nagyon 
messzire elhallatszott. Valóban az or-
szág különböző pontjairól és távoli szeg-
letéből is érkeztek hozzánk futók. Reg-
gel még úgy indult, hogy az időjárás is 
kegyes lesz hozzánk, aztán hirtelen le-
szállt a köd, ami nem volt túl zavaró, in-
kább csak hozzájárult az őszi hangulat-
hoz.

Írhatnám a szokásos beszámolót, 
hogy mit történt, ki tartott bemelegí-
tést, kik zárták az utakat, kik vezették fel 
a futókat, hogy hány darab tócsnit, va-
gyis berétet sütöttek meg a motorosok, 
emellé hány zsíros kenyeret kentek meg 
a nyugdíjasok, vagy hány család látoga-
tott ki a rendezvényre, de most inkább 
két másik dolog kavarog a fejemben.

Az egyik ilyen dolog az a fantasztikus 
összefogás, ami az idén is megmutatta, 
hogy vannak Ácson olyan emberek, 
olyan közösségek, akik fontosnak érzik a 
város közösségi szellemét és tesznek is 
azért, hogy egy-egy ilyen rendezvény, 
ilyen magas színvonalon valósulhasson 
meg.

A másik gondolat kicsit messzebbre 
visz. Konkrétan a város határain kívülre 
kalandozik, mégis rólunk szól. Hihetet-
len érzés és egyben felelősség, hogy a 
Futács ilyen népszerű eseménnyé vált. 
Tagadhatatlanul bekerültünk az orszá-
gos vérkeringésbe, így a jövőben még 
komolyabban kell vennünk a rendez-

vényt. A kezdetektől fontos volt szá-
munkra, hogy jó benyomást tegyünk az 
ide érkező sportolókra és persze minden 
helyi résztvevőre is. Elképesztő megta-
pasztalni azt a szeretetet és hálát, amit 
kapunk ezektől az emberektől. Itt sok 
olyan futó megfordul, aki egész évben 
hasonló vagy akár komoly futóverse-
nyekre is jár hazai és nemzetközi szinten 
is. Egyértelmű, hogy jó érzésekkel kell 
távoznia mindenkinek, annak érdeké-
ben, hogy jó hírünket vigyék a nagyvilág-
ba. Ezért fontos a közösségi összefogás, 
ezért fontos, hogy ezt mindenki magáé-
nak érezze és ezért fontos az az önzetlen 
segítség, amit a szervezéshez és a ven-
déglátáshoz kapunk a helyi civil szerve-
zetektől, vállalkozóktól, magánembe-
rektől.

Az idei Futácson a hagyományos 5 és 
10 km-es táv mellé egy sulifutamot is 
indítottunk, ami körülbelül 2 km hoszzú 
volt. A családi futás is népszerű volt és 
nagy öröm számunkra, hogy idén is 
voltak, akik babakocsival teljesítették a 
távot.

A első rajt előtt átadtuk a tavalyi 
Futács bevételéből vásárolt defibrillátor 
készüléket, amelynek működését Szimuj 
Balázs mentő ápoló be is mutatta egy 
mini tanfolyam keretében. Az esemé-
nyen jelen volt Dr. Szentirmai István 
polgármester, Csuka László, az Ács Fej-
lődéséért Alapítvány koratóriumának 
elnöke, valamint Tóth János a Termé-
szetjáró Bakancsos Klub elnöke is. Mind-
annyian örömüket fejezték ki, hogy 
újabb készülékkel gazdagodik a telepü-
lés, ám remélik, hogy soha nem kell majd 
használni.

Az idei Futácson 450.000 Ft gyűlt 
össze, amellyel olyan ácsi családokat 
fognak segíteni a szervezők, akik vala-
milyen fogyatékkal élő családtagjukról 
gondoskodnak. Külön köszönet a szer-
vezésben közreműködő civileknek: Vá-
rosi Nyugdíjas Klub, Szilaj Motoros Egye-
sület, Természetjáró Bakancsos Klub, 
Ácsi Polgárőrség, Ácsi Tűzoltóság, Bri-
getio Kerékpáros SE, Kinizsi SC, BRTK 
Önkéntes Klub ÉS MINDENKI MÁSNAK, 
AKI ELJÖTT, FUTOTT VAGY MUNKÁJÁ-
VAL HOZZÁJÁRULT A RENDEZVÉNY 
SIKERÉHEZ!

BALOGH ATTILA
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Újraindul a kutyaiskola!
Hamarosan új oktató segíti a felelős gazdikat és négylábú kedvenceiket a városban 

A legtöbb kutyatartó szerint a felelős állattartás fogalma a megfelelő táplálásban, az oltások, chip beadatásában, 
az orvosi költségek fedezésében merül ki, egyesek ide sorolják az ivartalanítást, a kutyakozmetikát, és a közös sétákat 
is. Ezek ugyanakkor alap elvárások lennének minden olyan állattartónak, aki azt vállalja, hogy ebet vesz magához, 
vagy már kutyát tart a portáján. A felelős kutyatartás azonban ennél sokkal többet jelent. Nemcsak négylábú kedven-
cünk alapvető igényeinek kielégítését, hanem a választott fajtának megfelelő képzést, ösztönkezelést és az állat 
kondíciójának megtartását is. Minden kutyának szüksége van képzésre ahhoz, hogy kiegyensúlyozott életet tudjon élni 
és könnyen együttműködjön gazdájával a mindennapokban. A jó idegrendszerhez és nyugodt, magabiztos kutya-
jóléthez csak így járulhatunk hozzá és a megfelelő engedelmesség elérésével leszünk csak képesek beilleszkedni a 
kutyások közé anélkül, hogy más kedvencét veszélyeztetnénk. Jó hír az ácsi felelős ebtartók számára, hogy új oktatóval 
újra indul a kutyaiskola Ácson. A részletekről Szabó Bettina kutyakiképzőt kérdeztük.

Ha jól értesültem, egy lovas 
egyesület működtetsz, de mikor 
kezdődött az állatokhoz, azon belül is 
a kutyákhoz való ragaszkodásod?

Mindig szerettem az állatokat, köz-
tük a kutyákat a legjobban. Emlékszem, 
egészen kicsi koromban bárhova indul-
tunk a szüleimmel, az első kérdésem az 
volt, hogy van-e ott kutya, mert akkor 
nekem már garantált volt, hogy jól fo-
gom érezni magam. Amíg nem volt saját 
kutyám, a nagyszüleim kutyáival jártam 
sétálni és igyekeztem tanítani is őket 
(persze gyerek fejjel itt leginkább a ku-

tyák jóindulatán múltak a sikerélménye-
im.) A lovak szeretete egy kicsit később 
alakult ki bennem, de viszonylag az is ko-
rán, 9 éves koromban. Azóta elsődleges 
életcélommá vált, hogy saját lovardám 
legyen, ennek nagy részét sikerült is 
megvalósítani, ám ezzel egy időben a 
kutyás álmaimat sem tudtam elengedni.

Jelenleg zajlik az egyeztetés az 
önkormányzattal, hogy mely terület 
lesz a legideálisabb a tevékenység 
folytatására. Hogyan tervezed és kép-
zeled el Ácson a kutya-gazdi képzést?

A napokban sikerült megegyeznem 
az önkormányzattal a területtel kapcso-
latban és egy tágas, bekerített pályát 
tudnak biztosítani számunkra. Elsősor-
ban hétvégi napokra tervezem a kép-
zést, csoportos formában, de ha lesz rá 
igény, egyéni órák tartása is a terveim 
között szerepel.

Mikor és milyen indíttatásból 
végezted el a kutyaoktató képzést, 
pontosan milyen területekre 
orientálódik ezáltal a négylábúak 
oktatása?

FENYVES-ERDEI ANETT

Immáron 6. alkalommal rajtolt el a 
szép számban ácsi tagokkal is erősített 
Brigetio Kerékpáros Sportegyesület idő-
futam versenye, ami a Magyar Kerékpá-
ros Amatőr Bajnokság (AKESZ) és az Öt-
próba pontgyűjtő állomása is volt. Az 
egyenkénti indítású időfutamverseny-
nek idén is Komárom adott otthont, a 
rajtpódiumot az új Duna-hídnál alakítot-
tuk ki, ahol rámpáról, percenkénti indí-
tással vágtak neki a 19 km-es távnak a 
versenyzők. A rajtot követően a Kop-
pány vezér úton, majd a frissen elkészült, 
tükörsima borítású, hangulatos erdőket, 
mezőket átszelő Eurvelo6 kerékpárúton 
Ács határában haladt a verseny egészen 

Gönyűig. A verseny megszervezésére az 
egyesület külön engedéllyel rendelke-
zett, hisz az nagyrészt még az át nem 
adott új kerékpárúton került megrende-
zésre. Az idő kegyes volt, de a szél nem 
kegyelmezett a versenyzőknek, hisz 
helyenként 30-40 km/h-s szembeszéllel 
kellett megküzdeniük, ami nemcsak a 
lábakat és a keringést, de az idegszálakat 
is sok esetben megdolgoztatta. 149, az 
ország egész területéről, sőt külföldről 
is nevezett versenyzőből végül 136 fő 
teljesítette sikeresen a versenyt. A leg-
gyorsabban egyesületünk versenyzője, 
Ronald Kuba (Brigetio KSE) teljesítette a 
távot, aki 24:55.90-es idővel állhatott a 

dobogó legmagasabb fokára és ezzel 
megnyerte a VI. Brigetio időfutamot.

A verseny végeztével a Piskóta Kávé-
ház üstjében főtt gulyáslevessel és piz-
zacsónakkal lehetett visszatölteni a ka-
lóriákat, majd következett az eredmény-
hirdetés, ahol a 16 korcsoport mellett a 
legeredményesebb csapatokat is díjaz-
tuk. A díjazott versenyzők egyedileg ter-
vezett kőérmeket vehettek át, amit 
Komárom Város alpolgármestere, Turi 
Bálint és a Brigetio Alarm ügyvezető 
igazgatója, Barassó Zoltán adtak át. A 
csapatok versenyét a Hírös SC nyerte, 
második helyezést a Brigetio KSE, míg a 
harmadik helyezést a Velo60 KE verseny-
zői érték el. Köszönet a támogatóinknak, 
tagjainknak, segítőinknek, az Ácsi Pol-
gárőrség tagjainak is, akik a rendőrség-
gel együttműködve biztosították a ver-
senytávot.

Az elkészült kerékpárutat már sok 
ácsi felfedezte és használja szívesen. A 
remekül sikerült, hangulatos kerékpárút 
biztosan hozzájárul ahhoz, hogy a jövő-
ben minél többen kedveljék meg a ke-
rékpározást, válasszák hobbijuknak ezt a 
sportot. Sajnos a kerékpárútra nincs a 
település kerekeseinek közvetlen, jó 
minőségő úton történő csatlakozási 
lehetősége, bízunk benne, hogy az Ön-
kormányzatnak, az e célból elkészített 
tervei megvalósításához mielőbb sikerül 
forrást találnia.

Kerékpárverseny zajlott az Ácsot elkerülő kerékpárúton
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Említettem, hogy a kutyák tanítása 
utáni érdeklődés is már egész kicsi ko-
rom óta tart, 13 éves voltam amikor tel-
jesült egy nagy vágyam, hogy a család 
egyik kutyájával eljárhattam kutyaisko-
lába. 2 év múlva kaptam meg az első sa-
ját kutyámat, akivel szintén eljártunk eb-
be az iskolába, de néhány év múlva ke-
vésnek éreztem az ottani lehetősége-
ket, ezért iskolát váltottunk, ahol lehető-
ség volt elvégezni a kutyakiképző tanfo-
lyamot. Az alap képzések elvégzése után 
betekintést nyerhettem különböző ága-
zatokba is, mint például az agility, vagy a 
nyomkövetés.

Minden oktató specializálódik 
valamire, amiben jó, amire nagyobb 
hangsúlyt fektet. Te miben tudsz 
leginkább segíteni a gazdiknak?

Én elsősorban a "családi kutyások-
nak" szeretnék segíteni az alapok elsajá-
tításában, hogy egy jól nevelt kutyussal 
élhessenek együtt a gazdik. Alapfokú 
engedelmes és ügyességi feladatokat 
tanulunk az órákon, azonban emellett 
igyekszem megoldást nyújtani az otthon 
felmerülő problémákra is.

Milyen egyéni igényeket elégítenek 
ki és problémákat oldanak meg ezek 
az oktatások és hogyan zajlanak?

Elsősorban a kutya-gazdi kapcsolat 
javítását szeretném kiemelni, ha a gazdi 
tudatosan elkezd foglalkozni a kutyájá-
val, máris sokat javít a helyzeten. Az órá-
kon az alap feladatokat megtanuljuk (ül, 
fekszik, behívás stb.,) és az egyéni prob-
lémákkal kapcsolatban is tanácsot kap-
hatnak a gazdák (ugatás, felugrálás, 
szobatisztaság, stb.)

A csoportos oktatást, vagy inkább az 
egyéni képzést helyezed előtérbe?

Mindkettőnek megvan az előnye, a 
csoportos órákon sokat lehet a szociali-
zációval foglalkozni és nagyobb inger-
környezetben dolgozik a kutya, megta-
nul más kutyák mellett is az emberre fi-
gyelni. Egyéni órákon pedig a teljes fi-
gyelem egy párosra irányul, személyre 
szabottan lehet a feladatokkal előreha-
ladni.

Kiknek a jelentkezését várjátok a 
képzésekre? Vannak-e esetleg egyedi 
feltételek, amiknek meg kell 
felelniük az ebeknek?

Bárki jelentkezhet, aki szeretne ta-
nulni vagy akár egy közös programot be-
iktatni a négylábújával. Kis- és nagytestű, 

fiatal és idősebb kutyával is egyaránt 
látogathatják az órákat. Feltétel a köte-
lező oltások megléte és természetesen 
az élősködők elleni védelem. Agresszív 
kutyával az első néhány alkalommal min-
denképpen egyéni foglalkozások szük-
ségesek.

Hány oktató segíti a munkádat és 
mennyi időt vesz igénybe egy-egy 
oktatás?

Egyedül oktatok, kb. 60 perc egy fog-
lalkozás, de ez nincs kőbe vésve, van, 
hogy 30-40 perc után elfárad a kutya 
(leginkább szellemileg), és ezután meg-
lehetősen nehéz bármilyen feladatot is 
kérni tőle, de az is előfordul, hogy több 
időt vesz igénybe, hogy végigvegyük a 
feladatokat.

Milyen képzések közül választhatnak 
az érdeklődők, illetve hogyan zajlik a 
nyitvatartás?

Csoportos és egyéni képzések lesz-
nek, elsősorban alap engedelmes és 
ügyességi feladatokkal, néha egy-egy 
utcai tréninget is szeretnék beiktatni. 
Előzetes időpont egyeztetés alapján 
alakítjuk majd az órákat, egyelőre szom-
bati napokra tervezek, de ha van rá 
igény, több időpont is szóba jöhet a hét 
folyamán.

Honnan lehet tudni, hogy milyen fajta 
kutya illik egy-egy bizonyos 
embertípushoz?

A leendő gazdinak mindenképpen 
érdemes utánajárni a fajta jellemzőinek, 
mielőtt kiválasztja új társát és ez alapján 

eldönteni, hogy illik-e az életviteléhez, 
illetve a fizikai erejét sem hátrány figye-
lembe venni. Minden fajtában jelen van 
egy adott genetika, amit nem lehet 
kiölni belőle, de tudni kell kezelni, jó 
esetben inkább kihasználni. Ha nem 
hozzánk illő kutyát választunk, sok 
bosszúság érhet minket a hétközna-
pokban. Például bármilyen szép szemű 
egy husky, ne válassza olyan magának, 
aki nem szeret sportolni és nincs töké-
letes kerítése. Mert a husky szinte biztos, 
hogy szökni fog és arra tenyésztették, 
hogy hatalmas távokat tegyen meg, szó-
val lételeme a futás. Aki szívesen sportol 
és sétál sokat az ebbel, annak jó válasz-
tás lehet, de ha egy kutyának nincsenek 
levezetve az energiái, akkor gyakran 
rongálással, szökéssel és egyéb tevé-
kenységekkel fogja levezetni magának. 
A bull típusú kutyák is nagy divatnak ör-
vendenek, de amikor a kiskutya egy iz-
mos, 30 kg-os felnőtté válik, nagy moz-
gásigénnyel és még agresszív is lesz, 
gyakran rájön a gazdi, hogy se ereje, se 
tudása kezelni egy ilyen kutyát. Viszont 
tökéletes választás lehet egy aktív, ha-
tározott gazdi mellé, aki ki tudja hasz-
nálni a fajta adottságait, például valami-
lyen kutyás sportban.

Szóval érdemes tájékozódni leendő 
társunk várható jelleméről és egy jó te-
nyésztőt választani, aki részletesen tájé-
koztatja a gazdit minden fontos tudniva-
lóról. Egy menhelyes, felnőtt kutya 
esetében is mindig informálódni kell a 
gondozóktól és hasznos lehet néhány 
közös séta a választott ebbel, mielőtt 
döntést hozunk.

Milyen jövőbeli elképzeléseid, terveid 
vannak ezen a területen?

Szeretném az ácsi kutya-gazdi páro-
sokat segíteni, hogy a lehető legjobban 
megértsék egymást és problémamen-
tesen élhessenek együtt. Az önkormány-
zattal egyeztetve, szeretnénk az isko-
lákban és óvodákban is megismertetni a 
gyerekeket a felelős kutyatartással és a 
kutyákkal való helyes viselkedés alap-
vető normáival, lépéseivel.
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