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1.
Tóth Károly Péter

polgármester- 
és képviselőjelölt

52 éves autógépész üzemmérnök 
vagyok, 24 évesen önerőből hoz-
tam létre a saját vállalkozásomat. 
Jelenleg a Tóth Trans Ács Kft. 
tulajdonos ügyvezetője vagyok,  
fuvarozással, földmunkákkal, 

daruzással és térkövezéssel fog-
lalkozunk.  Általános iskolába a 
Pénzásásba jártam, majd Győrbe 
a Révai Miklós Gimnáziumba és a 
Széchenyi István Főiskolára.
A feleségem 30 éve tanít a helyi 
iskolában, a nagyobbik fiam szer-
ződéses katona, a kisebbik a vállal-
kozásunkban dolgozik.
 Tősgyökeres ácsi vagyok. Sajnos 
volt idő, amikor nehéz volt büszke 
lenni erre. Ezért szeretnénk elérni 
képviselőjelölt társaimmal együtt, 
hogy mindenki emelt fővel mond-
hassa: Én ácsi vagyok! Az Önök 
jóvoltából 4 évig voltam már ön-
kormányzati képviselő. Mindig 
a település fejlődése, a törvény-
szerűség betartása, a feszes pénz-
ügyi gazdálkodás volt az elsődle-
ges célom. Emiatt sajnos sokszor 
kerültem konfliktusba azokkal a 
képviselőkkel, akik inkább a saját 
érdekeiket helyezték előtérbe. Az 
5 évvel ezelőtti  polgármester vá-
lasztáson az érvényes 2496 szava-

zatból 1100 szavazatot kaptam úgy, 
hogy a regnáló polgármesternek a 
pozíciójából adódóan egészen más 
esélyei és lehetőségei voltak. 
Jelenleg több hasonló gondolko-
dású, pártoktól független jelölt-
tel vágunk neki a kampánynak. 
Mindannyian szeretnénk elérni a 
település fejlődését, szépülését, a 
befolyó adók, támogatások, uniós 
pályázatok észszerű, pontos fel-
használását. Széles körű pályázta-
tással, olcsóbb beruházásokat lehet 
végrehajtani, a szigorú ellenőrzés-
sel az elvégzett munkák magasabb 
minőségű teljesítését megkövetel-
ni. Így még több kisebb beruházás-
ra is maradna forrásunk. 
Bárhogy is alakul a választás 
eredménye, mi bárkivel együtt 
tudunk dolgozni a városunk ér-
dekében.
Hitvallásom, hogy „ a kimagasló 
teljesítmény a kimagasló elkötele-
zettségből származik.” 

 (Andrew Matthews)

ÁCSÉRT MÁSKÉP(P)
- ahogy mi gondoljuk

TÖRVÉNYESSÉG - NYÍLTSÁG: 
- a törvényesség és etikus maga-
tartás maximális betartására törek-
szünk!

- az összeférhetetlenséget mi 
komolyan gondoljuk! (vagyis 
képviselő-testületi tagok és hoz-
zátartozóik nem pályázhatnak 
önkormányzati munkákra)
- az önkormányzati pályázatokat 
nyilvánossá kell tenni! 
- pályázati tanácsadás a kis- és kö-
zépvállalkozásoknak

ÖSSZEFOGÁS:
- induljon el a kommunikáció! A 
lakosok véleményének figyelembe 
vétele a döntéshozatalnál!
- a helyi nagyvállalatokkal, vállal-
kozókkal jó, kétirányú (!) kapcso-
lat kiépítése
- a helyi intézmények közötti 
együttműködés javítása

POLGÁRMESTERJELÖLTEK

Kedves Olvasóink! 

A közelgő önkormány-
zati választásokra való 
tekintettel jelenlegi lap-
számunkat választási 
különkiadásként jelentet-
jük meg. Természetesen 
az Ácsi Hírek októberi 

számában olvashatnak 
a közelmúltban történt 
fontosabb eseményekről, 
rendezvényekről. 
A következő ha-
sábokon először a 
polgármeterjelöltek és 
csapataik bemutatkozá-
sát, programját olvashat-

ják, majd a képviselője-
löltek mutatkoznak be 
rövidebben, hosszabban. 
Felhívjuk figyelmüket, 
hogy csak a határidőre 
beérkezett írásokat van 
módunk közölni, továbbá 
kiemeljük, hogy a jelöl-
tek által küldött szöve-

geket szerkesztett formá-
ban, de változtatás nélkül 
közöljük. A leírtak az 
egyes jelöltek személyes 
benyomásait, gondolata-
it, véleményét tükrözik, 
azok tartalmáért semmi-
lyen felelősséget nem 
vállalunk!           (szerk.)

SZERKESZTŐI MEGJEGYZÉS
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- a képviselők Ács egy-egy telepü-
lésrészét kiemelten képviseljék!
- a testvértelepülésekkel való kap-
csolat erősítése

BIZTONSÁG:
- a rendőrőrs visszaállítása
- jól szervezett polgárőrség fejlesz-
tése
- a gyermekek biztonsága érdeké-
ben Völgy úti járda kialakítása- 
akár kalákában is! 
- a Gárdonyi iskola, Városi Sport-
csarnok melletti parkoló kialakítá-
sa (a volt mozi területének vissza-
vásárlásával)

PEZSGŐ KULTURÁLIS
ÉS SPORTÉLETET: 

- törekednünk kell a különböző 
sportágak igazságos, differenci-
ált támogatására
- a meglévő civil szerveződések 
felkarolása, újak kezdeményezé-
se a lakosság igényei alapján
- hagyományteremtés: az Ácsi 
Cukorgyár emlékére „Édes Na-
pok” megrendezése
- Ács múltjához kapcsolódó te-
matikus napok megszervezése 
(Ács a római korban, A középko-
ri ácsok)
- Adjunk teret az ifjúságnak!:
• a fiatalok képviselőinek ifjú-
sági fóruma, meghívásuk az ön-

kormányzati bizottsági munkába 
külsős tagként
• ingyenes wifi-pont a város több 
pontján; nyilvános internet teázó
• „nyitott sportpálya” - a sportpá-
lya megnyitása a tömegsportnak, 
futópálya
• az iskolai játszóterek kibővítése  
• bölcsődei férőhelyek növelése a 
családbarát program kihasználásá-
val

EGÉSZSÉGESEBB ÁCSOT!
- a Gyári rendelő észszerűbb, jobb 
kihasználása (esetleg a gyermek-
orvosi rendelő áthelyezése)
- a fogászati ellátás rendbetétele
- egészségklub - tematikus előadá-
sok a különböző korosztályoknak, a 
felmerülő kérdések megbeszélése
- a még rossz állapotú rendelő fel-
újítása
- egy nívós orvosi lakás kialakítása 
háziorvosi szolgálati lakás céljára

MEGBECSÜLÉST 
AZ ÉVEKNEK!

- egy idősek otthonát városunkban
- a házi betegápolás rendszerének 
bővítése egészségügyi ellátással

ÁCS KINCSEI 
(környezetünk védelme):

- minden ácsi újszülött kap-
jon ajándékba egy növendék fát 

(had eresszen gyökeret Ácson...) 
- egy szérűskert kialakítása: városi 
komposztáló létrehozása (levágott 
gallyak újrahasznosítása)
- a keletkező építési törmelék ösz-
szegyűjtése (Ledarálásával jó 
minőségű útalapot nyerhetnénk. 
Ezzel a külterületi dűlőutakat ja-
víthatnánk.)
- egy dunai csónakkikötő létreho-
zása (a testvértelepüléssel közös 
pályázat útján)

Fontosnak tartjuk továbbá a Nők 
arányának növelését a képviselő-
testületben!

Célunk: Ácsért MÁSKÉPP,  
hogy kialakulhasson 
EGY „MÁS KÉP”!

Tóth Károly Péter 
független polgármester-

és képviselőjelölt

Heroldné Hájos Júlia (Dudi)
Pappné Csere Gabriella

Sméjáné Végh Ilona
Varga Orsolya

Háromházi György
Moncz Imre
Nagy Miklós

Szalai Károly
független képviselőjelöltek
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2.
Dr. Szentirmai István

polgármesterjelölt

Kedves Ácsiak! 
Tisztelt Választópolgárok!

Mindig egyenes ember voltam. 
Most sem tagadom le, hogy az ok-
tóber 13-i önkormányzati választá-
son a Fidesz-KDNP jelöltjeként, a 
pártok támogatásával indulok, én 
is és csapatom is. Mások a függet-
lenség mögé bújva vezetik félre 
választóikat, és letagadják a mö-
göttük álló politikai erőket. Min-
denki szubjektív egyéniség, így 
valamilyen beállítottsága van. Ki-
nek a konzervatív, nemzeti irány-
zat, kinek a szociál-liberális irány-
zat tetszik jobban. Ezért tisztán 
független jelölt nincs.
Emellett én csak polgármester-
nek indulok, mert szeretném Ács 
javára befejezni azt, amit tavaly 
novemberben elkezdtem. Nem in-
dulok képviselőnek, mert tudom, 
hogy az ellenjelölttel nem tudnék 
harmonikusan együtt dolgozni, 
mivel elveink különböznek.
 
TÍZ hóNAP POLGÁRMES-

TERI MUNKa aLaTT 
MEGVALóSÍTOTTAK:

- Takarékos költséggazdálkodás.
- Pályázatból megvalósul beruhá-
zások:
• Esély-otthon EFOP pályázat 
„Ácsra vágy Ács” keretében 12 
lakás lett felújítva, bebútorozva, 

háztartási gépekkel felszerelve, és 
jövedelem kiegészítést is biztosít a 
fiataloknak.
• Két TOP-os pályázat befejezése, 
az egyik a csapadékvíz-elvezetés, 
a Fő utca és Gyár utca egy részé-
nek, a Postaközig terjedő részén, 
és a Zúgó utcának, és a másik ke-
rékpárút kialakítása a Fő utca egy 
részén, ahol a járda az útburkolat 
megújítása és zöld terület kialakí-
tása is megtörtént.
• Interreg pályázat befejezése, 
ahol a szociális alapszolgáltató 
tetőhélyazatának, ereszcsatornájá-
nak cseréje, parkírozó kialakítása 
és tereprendezés is megvalósult.
• Két Interreg pályázatot indítot-
tunk útjára. Egyet az „Ács-Kapocs” 
Fesztivál megrendezésének a biz-
tosítására, a másikat a cukorgyár 
alapításának 150 éves jubileumi 
ünnepségének, a kismozdony és 
a 100 mázsás vagon felújításának 
érdekében.

SaJÁT ERŐBŐL MEGVa-
LóSULT fEJLESZTÉSEK:

- Óvodaközi óvoda három vizes-
blokkjának és egy öltözőjének tel-
jes felújítása, ablakcsere, és egy 
csoport szoba padlójának cseréje, 
új bútorzat beépítése. A kinizsi úti 
óvodában a negyedik csoportszoba 
teljes berendezése, bútorokkal, és 
egyéb felszereléssel.
- A pénzásási iskola konyhájának 
felújítása.
- A Bagolyvár falának átvágásos 
módszerrel való szigetelése. Ennek 
az épületnek a falak 2 méterig tör-
ténő vizesedése volt a legnagyobb 
problémája.
- Még sok kisebb dolog megvaló-
sítása.

VÁLASZ 
a KÉTKEDŐKNEK:

Naivitás volt azt hinni, hogy Laka-
tos Bélát a Fidesz le tudta volna vál-
tani. Egy választott polgármestert 
csak a törvények szerint lehet levál-
tani és nem hatalmi szóra. Ugyan 
így, azért mert valakik azt gondol-

ják, hogy „Lakatos Béla lopott”, ez 
nem elég, hogy börtönbe lehessen 
csukni. Én megindítottam a hozzá-
értő szakemberekkel az átvilágítást 
az előző polgármester ténykedé-
sének időszakára. A májusi Ácsi 
Hírekben mindenki olvashatta az 
egyik vizsgálatot. A többi azért nem 
került még a nyilvánosság elé, mert 
még nem zárultak le.
Én és csapatom mindenhol az 
internet felületen névvel jelenik 
meg. Nem burkolódzik névtelen-
ségbe. Kijelentem, azért, hogy pol-
gármester legyek, nem fogok senkit 
bemocskolni, róla valótlant állítani, 
és főleg azt a látszatot kelteni, hogy 
talán még lophatott is. Akik ezt csi-
nálják, azok magukból indulnak ki.
De nem vagyok balek sem, aki 
mindent eltűr. Kénytelen vagyok 
az Ácsért Máskép(P) újság össze-
mosó, ellentmondásos és valótlant 
állító propagandájára válaszolni. 
Én csak 2019. november 28-a utá-
ni történtekről felelek.
Az előbbiekből nyilvánvaló, ahol 
felsoroltam az elvégzett munkákat, 
hogy nem vártam a csodát, hogy 
az aktuális párt oldja meg a város 
problémáit. 
A 2018 novembere előtti Ácsról 
kialakult képhez képest azonban 
Ácsnak mára már jó híre van. Nem 
szerepelünk acsarogva a médiák-
ban, hanem az építő munkát mu-
tatják be. 
Fontos elmondani, hogy a Malom-
tó és a Concó között eladtunk 0,17 
ha földet, amit az önkormányzat 
nem hasznosított. Az Erkel Ferenc 
utca kertjei mögött végig húzódott 
egy 1,3 ha terület, amelynek az ele-
jét már Szűcs Attila megvette, és 
a maradék területet is ő használta. 
Ezt most az ott lakók, megegyez-
ve egymással, megvették a kertjük 
mögött. Amint látszik, ésszerű meg-
oldás született, és összesen ez 1,47 
ha. Óriási terület és vagyon. A város 
összvagyonának 0,78 %-a. Válasz-
tási propagandának is csapnivaló.
Most jön a saját verembe esés. 
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„Aki eladja a földet, az eladja a 
jövőjét” szlogen, milyen jól hang-
zik. Kérdezem én, a 30 családi ház, 
amit terveznek, az kinek a földjén 
fog megépülni? Építési engedélyt, 
csak saját tulajdonú teleken épült 
házra adnak. Akkor nem lesz az 
önkormányzat földje eladva?
Fontos azt is elmondani, hogy én 
csak polgármesternek indulok, 
mert szeretném Ács javára befe-
jezni azt, amit elkezdtem. Nem in-
dulok képviselőnek is, mert tudom, 
hogy az ellenjelölttel nem tudnék 
harmonikusan együtt dolgozni, 
mivel elveink különböznek. Ak-
kor ki a hatalomra vágyó? De nem 

lesz életképes az az önkormányzat 
sem, amelyik nem a megválasztott 
polgármester csapatából fog állni. 
Hiszen a polgármester a munkában 
csak egy fecske, kell mellé a kép-
viselő testület, akikkel együtt tudja 
szolgálni a várost. Ezért olyan, főleg 
fiatal felsőfokú végzettséggel ren-
delkező ácsi polgárokat kértem fel 
képviselő jelölteknek, akik a telepü-
lés egyes részeit, és egyes szakterü-
leteket is tudnak képviselni, akikkel 
csapatként együtt tudnék dolgozni.
Arra kérek minden ácsi lakost, aki 
szavazatképes, hogy menjen el 
szavazni és gyakorolja állampol-
gári jogait.

Kérem, hogy október 13-án, a 
szavazólapon a fidesz-KDNP 
polgármesterjelöltjére és az álta-
lam felkért képviselőjelöltekre: 
földes Zsuzsannára (3.),  Nagy 
Sándornéra (6.), Kalla Sándorra 
(17.), Szűcs Erikára (20.), Nyéki 
Szabolcsra (25.) Nagy Tamásra 
(26.), Hegedűs Rolandra (27.) 
szavazzon!
Emellett a Fidesz-KDNP megyei 
listáját is támogassa, mert a listán 
előkelő helyen vagyok, és ez előnyt 
is jelent a településünknek. Köszö-
nöm!

KÖZÖSEN ÁCSÉRT!
Dr. Szentirmai István

polgármesterjelölt

A „KÖZÖSEN ÁCSÉRT” 
(fidesz-KDNP) csapatának 

közös programja:

- „A városközponti funkciók és 
zöldterületek megújítása Ácson” 
elnevezésű, TOP-os pályázat 
megvalósításához – a már elnyert 
és régebben elköltött – pénz-
ügyi hátteret újra előteremteni. 
- Költségtakarékos gazdálko-
dást kell megvalósítani az önkor-
mányzatnál, ami már elkezdődött. 
- A beruházásoknál a józan parasz-
ti ész szem előtt tartásával, inkább 
kevesebbet megvalósítani, de azt 
jó minőségben. Minden esetben ki-
használni a pályázati lehetőségeket. 
- Útjaink és járdáink felújítása, 
ezzel együtt a csapadékvíz elve-
zetésének megoldása. Emellett 
az önkormányzat tulajdonában 
lévő épületek közül, nincs olyan, 
amelyet vagy részben, vagy tel-
jes egészben ne kellene felújítani. 
- A nemrég megválasztott helyi Ér-
téktár Bizottság támogatása, hogy 
minél több kincset tudjunk megóv-
ni az utókornak.
- A helyi egyházközségekkel a 
szoros kapcsolat további ápolása. 
Több közös program szervezése.
- A fiatalok első lakáshoz jutásának 
és az újszülöttek egyszeri támoga-
tásának megtartása.
- Az orvos kérdés megoldásá-
hoz szolgálati lakás biztosítása. 
- A köztéri játszóterek felújítása 
és bővítése. A Fáy András utcában 
lévő játszótérre egy multifunkcio-
nális pálya kialakítása.

- A nemrég elkezdett egészség-
megőrző előadások, szűrővizs-
gálatok és az ingyenes újra-
élesztései tanfolyam folytatása. 
- Az Árpád út és a Gyár utca közöt-
ti részen lévő csaknem 6 hektáros 
területen egy parkerdő kialakítása, 
amely a város „tüdejeként” mű-
ködne, tanösvénnyel, kutyafutta-
tóval, erdei játszótérrel, futókörrel 
és egy őshonos gyümölcsössel. 
- Hagyományteremtő céllal be-
vezetni, hogy minden ácsi újszü-
lött szülei ültessenek fát, amelyet 
az önkormányzatunk biztosítana. 
- Városunk nevéhez és múltjához 
kapcsolódva ács vagy fafaragó szak-
mai találkozót lehetne rendezni – 
szintén hagyományteremtő céllal –, 
ahol az ott készült munkák közül a 
legjobbak, Ács városképét díszíte-

nék. Ez a program szerves része le-
het az „Ács-Kapocs” Fesztiválnak.

Úgy gondoljuk, hogy ezután a 
választási kampány után is a to-
vábbi, töretlen fejlődéshez nél-
külözhetetlen lesz a nyugalom, 
a kiszámíthatóság, a rend és az 
egység megteremtése Ácson.

POLGÁRMESTERJELÖLT:
Dr. Szentirmai István (2.)

KÉPVISELŐJELöLTEK:
földes Zsuzsanna (3.) 

Nagy Sándorné (6.)
Kalla Sándor (17.)
Szűcs Erika (20.)

Nyéki Szabolcs (25.)
Nagy Tamás (26.)

Hegedűs Roland (27.)
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KÉPVISELŐJELöLTEK
1.

Nagy Zoltán
független képviselőjelölt

Tisztelt Ácsiak!
Képviselőjelöltként szeretnék be-
mutatkozni azoknak is, akik eset-
leg még nem ismernek.
A nevem Nagy Zoltán, Ácsi lakos 
vagyok születésem óta. Házas, két 
gyermek büszke édesapjaként élek 
ma is Ács városában. 
Az Ácsi Általános Iskola elvégzé-
se után, tanulmányaimat a Győri 
Pattantyús- Ábrahám Géza Ipari 
Szakközépiskolában végeztem. 
Ezt követően jó néhány szakmát 
szereztem, többségében elektro-
mossággal kapcsolatos végzettsé-
geket, ami a munkámat is előse-
gíti. Jelenleg a Tatabányai Edutus 
Egyetem hallgatója vagyok. 
Tíz éve a helyi áramszolgáltató-
nál dolgozom főállásban, ami szá-
momra nem csak munka, hivatás 
is. Mellékállásban egyéni vállal-
kozó vagyok, melynek fő profilja 
a villanyszerelés, erősáramú tech-
nikusi végzettséggel, regisztrált 
szerelőként és plombabontási jo-
gosultsággal tevékenykedem, el-
sősorban mérőhely kialakítás, tel-
jesítménybővítés, fővezeték csere 
munkákat végzek.

Pár gondolatban leírnám, miért is 
döntöttem úgy, hogy indulok kép-
viselőjelöltnek az önkormányzati 
választásokon. 
Eddig úgy éreztem, hogy ez a sze-
repkör távol áll tőlem, de látva 
az elmúlt idők történéseit város-
unkban, egyre inkább erősödött 
bennem a tenni akarás iránti el-
köteleződési tudat. Nem tisztem a 
jelenlegi és a korábbi városvezetés 
munkáját megítélni, ettől elhatáro-
lódom és az esetleges megválasz-
tásom után is ezt fogom tenni.
Tényleg tenni szeretnék a város-
ért, az emberekért, a gyerekekért, a 
közösségért, és nem ígérni. Ígérni 
annyit tudok, hogy amit csinálok, 
azt szívvel, lélekkel és a legjobb 
szándékkal teszem, beleadva min-
den tudásomat, tapasztalatomat. 
Nyilván elképzelése van az ember-
nek, de nem ismerve a város anya-
gi helyzetét felelőtlenség lenne 
ígéreteket tenni. 
Olyan képviselő szeretnék lenni, 
aki a választások után bele tud néz-
ni az emberek szemébe, akihez bár-
ki bizalommal fordulhat. Ne értse-
nek félre, nem megfelelni szeretnék 
mindenkinek, hanem tisztességes 
maradni és igazságos lenni.
Ezúton is szeretném megköszönni 
mindazoknak, akik ajánlásukkal 
támogattak, hogy indulhassak a 
választásokon!
Én szeretném és bízom is 
benne,  hogy ott a helyem a 
képviselőtestültben, ha ezt Önök is 
így gondolják, kérem támogassanak 
egy szavazattal október 13.-án. 
Minden indulónak sok sikert kí-
vánok, a választópolgárokat pe-
dig arra buzdítom és kérem, hogy 
mindenki arra szavazzon, akit a 
legjobban eltudnak fogadni és 
úgy érzik, hogy valóban jó képvi-
selője lehet Ács városának. 

Tisztelettel: Nagy Zoltán 
független képviselőjelölt

2.
Sinóros-Szabó József

független képviselőjelölt
(nem érkezett bemutatkozó)

3.
földes Zsuzsanna

független képviselőjelölt

Kedves Ácsi Polgárok, 
Kedves Ácsi Ismerősök!

Képviselőjelöltként szeretnék be-
mutatkozni azoknak is, akik még 
nem ismernek.
Mosonmagyaróváron születtem, 
iskoláimat szülővárosomban és 
Győrben végeztem. Lassan több 
mint 15 éve dolgozom az autóipar-
ban logisztikusként. 
2008-ban választottuk otthonunk-
nak Ácsot. Itt alapítottunk csalá-
dot - kislányom, aki 9 éves, már 
itt született. Az elmúlt 11 év alatt, 
sikerült megismerni a települést, 
sok itt élő embert, elsősorban a re-
formátus közösség rendezvényein 
keresztül. Jó érzéssel tölt el, hogy 
munkámmal személyesen is hoz-
zájárulhatok a közösség eredmé-
nyeihez. Úgy gondolom, ennek a 
munkának a továbbfejlesztésére 
kaptam lehetőséget azzal, hogy Dr. 
Szentirmai István polgármester úr 
csapatának tagjaként, FIDESZ-
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KDNP támogatásával, indulhatok 
az önkormányzati választáson. 
A képviselői munka sokban hason-
lít jelenlegi munkámhoz: 
- mindig van megoldandó feladat, 
amelynek megoldásában be kell 
tartani a jogszabályok adta kerete-
ket; 
- csak csapatmunkával lehet kidol-
gozni a helyi érdekeket legjobban 
szolgáló kompromisszumos meg-
oldásokat, 
- időt és energiát kell szánni arra, 
hogy minden szükséges informá-
ciót beszerezzünk ahhoz, hogy a 
döntések megalapozottak legye-
nek. 
- és ami még nagyon fontos: az 
információkat tovább is kell adni 
azoknak, akik a képviseletükkel 
megbíztak – az ácsi polgároknak.
Hiszem, hogy együtt tudunk dol-
gozni egy, a hagyományokat tisz-
teletben tartó, a jövő nemzedéknek 
is lehetőséget biztosító, mind-
nyájunk számára élhető Ácsért. 
Ehhez kérem továbbra is az 
Önök megtisztelő bizalmát és 
szavazatait 2019. október 13-án. 

4.
Szűcs attila

független képviselőjelölt

Kedves Ismerőseim,
tisztelt ácsi Lakosok!

Szűcs Attila ácsi lakos vagyok, 
a településen élek feleségemmel 
és négy gyermekemmel. Szíve-

sen vállalok továbbra is közösségi 
munkát és részt veszek a települést 
érintő feladatokban.
Független képviselőjelöltként in-
dulok az ácsi lakosság érdekeit 
szem előtt tartva. Nem szeretnék 
megvalósíthatlan dolgokat ígéri. 
Ésszerű határokon belül kell ma-
radni. Általam és a lakosok által is 
tapasztalt problémákra szeretnék 
lehetőségekhez mérten megoldást 
találni.
Tisztelettel tájékoztatom Önöket, 
hogy a 2019. évi önkormányzati 
választáson, mint független képvi-
selőjelölt ismét indulok lakóhelye-
men, Ácson.
5 évvel ezelőtt bizalmat szavaztak 
nekem, ezáltal, mint képviselő ve-
hettem részt a település életében. 
Remélem, hogy akik problémá-
jukkal, észrevételükkel az elmúlt 
időszakban megkerestek, azoknak 
nem okoztam csalódást
Így, mint egy ciklust megélt 
képviselő be kell látnom és el 
kell ismernem Önöknek, hogy 
nem tudok nagy dolgokat ígérni. 
Számos megoldásra váró  prob-
lémát látok, mint például a be-
töltetlen orvosi praxisok; utak, 
járdák, árkok állapota; fűnyírási, 
hókotrási munkálatok összehan-
golás, közösségi élet fellendítése. 
Az önkormányzati munkatársak 
tájékoztatása alapján városunk 
anyagi helyzete nem teszi lehe-
tővé azt, hogy a biztonságos vá-
rosüzemeltetésen kívül nagyobb 
projekteket ígérjek.
A választási eredményektől füg-
getlenül továbbra is részt kívánok 
venni a település életében, társa-
dalmi munkámmal segíteni azt, 
mert úgy hiszem a közösség ere-
jével megvalósíthatunk terveket, 
mint az idei évben az óvoda kap-
csán vagy a szemétszedési akció 
során is láthattuk a megmozdulást.
Immár 11éve veszem ki részem a 
helyi polgárőrség működtetéséből, 

részt veszünk a helyi rendezvé-
nyek biztonságos lebonyolításá-
ban és tagjaink szabadidejüknek 
megfelelően szolgálatot látnak el. 
Szeretném a taglétszámot tovább 
bővíteni megbízható, talpraesett 
személyekkel és eszközökkel fej-
leszteni a magasabb színvonalú 
munkavégzés érdekében.
Az elmúlt években aktívan ko-
ordináltam a külterületi szemét-
szedési akciót, így továbbra is 
szorgalmaznám ennek megterve-
zését és végrehajtását, ugyanak-
kor hangsúlyt kell fektetnünk arra 
is, hogy feltárjuk az illegális hul-
ladék-elhelyezés okait.
Fontosnak tartom az uszadékfa fo-
lyamatos összegyűjtésének megter-
vezését a rászorulók érdekében. Az 
idei évben is nagy segítség volt ez 
a lehetőség az önkormányzatnak, 
azonban szervezettebb munkavég-
zésre van szükség, hogy maximáli-
san kihasználjuk ezt a lehetőséget. 
Az önkormányzat tulajdonában 
lévő külterületi utak tisztítása so-
rán keletkező ágakat össze lehetne 
aprítani, mivel az ehhez szükséges 
eszközökkel rendelkezünk. Télen 
pedig ez is kiosztható lenne a rá-
szoruló családoknak, idős lakosa-
inknak.
Folyamatosan felmerülnek a fele-
lőtlen kutyatartás okozta kellemet-
lenségek, ezért mivel a gyerekek 
még fogékonyak a tanulásra és 
megvan bennük az állatok iránt ér-
zett szeretet szorgalmaznám az is-
kolai, óvodai programok keretében 
akár állatvédő szervezetek oktató 
előadásának megtartását.
Tárgyaltuk már a testülettel, de 
előrelépés ez ügyben nem történt, 
így területet ajánlanék fel a tele-
pülés kutyásai részére, amit kör-
bekerítenénk és egyeztetve, közös 
megállapodás alapján oktatási cél-
lal rendelkezésükre bocsátanék.
Kiemelt figyelmet kellene fordíta-
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ni a cukorgyár mögött a Bocskai 
utca folytatásának rendbetételére, 
mivel a munkába járást könnyítené 
a lakosság nagy részének; el kell 
gondolkodnunk a központi óvoda 
udvarának bővítési lehetőségeiről; 
a Duna parton nagyszerű lenne, ha 
megvalósulhatna egy pihenőhely 
kialakítása az ácsi szivattyúház 
környékén, idővel akár csónakki-
kötővel kibővítve. Azonban ezek 
tervek, amik kellő utánajárást és 
anyagi keretet igényelnek.
Függetlenként, egymást kölcsö-
nösen tiszteletben tartva kívánok 
részt venni a kampányidőszakban.
Amennyiben egyetértenek velem 
és törekvéseimmel, úgy kérem, 
hogy továbbra is szavazzanak ne-
kem bizalmat, hogy az általam el-
kezdett utat tovább folytathassam.
2019. október 13-án az önkor-
mányzati választáson a szavazó-
lap negyedik (4.) helyén található 
meg a nevem. Támogatásukra és 
szavazatukra számítok.

Tisztelettel köszönöm: 
Szűcs attila

5. 
Tóth Károly Péter

független képviselőjelölt

Tóth Károly Péter bemutatkozását 
a 2. oldalon olvashatja (szerk.)

6. 
Nagy Sándorné

független képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Tisztelt Ácsi Lakosok!

Nagy Sándorné sz.: Varga Szil-
via vagyok. 1963-ban születtem. 
Születésem óta, Ácson élek. Szü-
leim is ácsi származásúak, édes-
apám Varga Ernő volt, édesanyám 
Németh Margit. 
Az Általános Iskolát a Pénzásási 
Iskolában végeztem, majd a Ré-
vai Miklós Gimnáziumban érett-
ségiztem, később egészségügyi 
szakképesítést szereztem. 
Férjemmel, aki a Hartmannban 
dolgozik, 1981-ben kötöttünk 
házasságot. 2 gyermekünk szü-
letett, akik ma már felnőttként, 
saját családot alapítva, szintén a 
településünkön élnek. 
Munkahelyem az Ácsi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ, ahol 
intézményvezetőként dolgozom, 
1988-óta. 
Munka mellett szereztem meg a 
felsőfokú végzettségemet a győ-
ri Széchenyi István Egyetemen, 
ahol először szociális munkás 
diplomát, később pedig közössé-
gi és szociális terepgyakorlat ve-
zetői diplomát szereztem. Mindig 
szívesen képeztem magam, és ma 
is nyitott vagyok az új ismeretek-
re, szeretem a kihívásokat. 
Azon szerencsés emberek közé 

tartozom, akik olyan munkát vé-
gezhettek egész éltükben, amit 
szerettek. A Szociális Központ-
ban a munkámat 31 év után is, 
nagy szeretettel, a legjobb tudá-
som szerint végzem. Munkámat 
hivatásomnak tekintem.  A másik 
ember tisztelete, az odafigyelés, 
a segítségnyújtás, a tisztesség 
és a becsület fontos alapértékek 
számomra.
A munkám során sok emberrel 
kerültem kapcsolatba, s ismertem 
meg a különböző korosztályok 
napi szintű problémáit. 
Vallom és hiszem, hogy akarat-
tal, egy kis odafigyeléssel, össze-
fogással, még a pénzügyi erőfor-
rások szűkössége esetén is lehet 
olyan eredményeket elérni, amik 
hozzájárulnak egy folyamatosan 
fejlődő, szépülő, minden korosz-
tály számára élhető kisváros ki-
alakításához.   
Amennyiben lehetőséget kapok, 
képviselőként, kiemelten szeret-
ném támogatni a minőségi szol-
gáltatások bővítését, fejlesztését, 
szűrőprogramok szervezését, 
parkosítást, fák ültetését, a helyi 
tömegközlekedés javítását, idős 
otthon kialakítását, az utak felújí-
tását és minden olyan jószándék 
megvalósítását, ami a város fej-
lődését, szépülését szolgálja. 
A helyi választáson független 
képviselőjelöltként, Fidesz-
KDNP támogatással indulok Dr. 
Szentirmai István megtisztelő 
felkérésére, a „Közösen Ácsért” 
csoport tagjaként.
Amennyiben megtisztelnek a bi-
zalmukkal, becsülettel, tisztes-
séggel szeretném a város érdekét 
szolgálni, a tudásomat, tapasztala-
tomat, az itt élők javára fordítani.
Kérem, támogassanak, szavaz-
zanak rám, hogy munkámmal 
segíthessem egy olyan város lét-
rejöttét, ahol minden korosztály 
érzi a megbecsülést, az odafigye-
lést! Köszönöm.

Nagy Sándorné
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7.
fülöp Tünde

független képviselőjelölt

Tisztelt Ácsi Választópolgárok!
Fülöp Tünde vagyok.  Általános és 
középiskolai tanulmányaimat Tata-
bányán végeztem, az érettségi után  
a Pécsi Tudományegyetem Kapos-
vári Központjában szereztem dip-
lomát védőnőként. Két gyermekem 
van, egy 11 éves nagylány és egy 
18 hónapos kisfiú, akivel jelenleg 
GYED-en vagyok. Lányom a he-
lyi általános iskola tanulója. Tagja 
vagyok az iskola szülői munkakö-
zösségének.
Védőnőként dolgozom a pénzásási 
városrészben, ellátom a külterüle-
teken élő családokat is. 1 évig dol-
goztam a helyi laboratóriumban, 
ahol szintén sok embert, családot 
ismertem meg.
Munkám során rendszeresen ta-
lálkozom szülőkkel, nagyszü-
lőkkel, kisebb közösségekkel, 
meghallgatom és tapasztalom az 
általuk felsorolt problémákat, 
amelyek a település egyes része-
it érintik. A település jelenlegi 
anyagi helyzetének ismerete nél-
kül nehéz pontos ígéretet tenni. 
Azonban léteznek olyan problé-
mák, amelyek sürgős megoldást 
igényelnek. Például a felnőtt 
háziorvos hiány, az utak, járdák 
rossz állapota, a település egyes 
részein a eső-és szennyvíz elve-

zetése, illegális hulladéklerakó- 
helyek felszámolása és még hosz-
szan lehetne sorolni. Ezek mind 
megoldásra váró feladatok.
Képviselői munkámmal a lakos-
ság, a település érdekeit szeret-
ném képviselni. Fontosnak tar-
tom a megfelelő kommunikációt. 
Sokan vagyunk Ácson, akik egy 
jó ötlettel, felvetéssel hozzájárul-
hatnak a település fellendítéséhez. 
Beszéljünk a városunkat érintő 
problémákról! Szívesen fogadom 
felvetéseiket, javaslataikat és ha 
bizalmat szavaznak nekem, igyek-
szem azokat képviselni, támogatni 
a testületben.

Tisztelettel:
fülöp Tünde

8.
Keresztes József

független képviselőjelölt

Tisztelt Ácsi Választópolgárok!
Keresztes József a nevem. Aki 
nem ismer - nos neki legyen elég 
ennyi (hogy a szerkesztőknek is 
megfeleljek): születésemtől Ácson 
élek. Ötvenegy éves, egy gyerme-
kes, egy unokás férj, családapa, 
nagyapa, az Ács Önkormányzati 
Tűzoltóparancsnokság parancsno-
ka vagyok. Itt él családom, itt él-
nek barátaim. 
Miért jelentkeztem helyi önkor-
mányzati képviselőnek? - mert 
szeretnék tenni a településért.

Volt egy ÁCS nevű álom, - valóra 
kell válnia!!! Régen hittünk ebben, 
- HITESSÜK el újra!!!
Hogy az itt élő embert ne csak 
az kösse lakóhelyéhez, hogy itt 
nyugszanak ősei, itt él családja, 
itt élnek barátai, vagy itt a munka-
helye. Alakítsunk ki KÖZÖSEN 
egy „ÉLHETŐ” települést, hogy 
büszkén mondhassuk: ÉN ÁCSI 
VAGYOK!
Nem tudok senkinek milliárd „kraj-
cárokat” ígérni, illetve hasonló 
badarság lenne programról, elkép-
zelésekről beszélni. Ez a választás 
után legyen a képviselő-testület 
feladata az ÖNÖK segítségével, 
támogatásával.
Esetleg, mégis?: egészségügy; 
közbiztonság; rend; tisztaság; segí-
tő kéz az iskolának IS; több lehető-
ség gyermeknek, fiatalnak, idősnek 
szabadideje minőségi eltöltéséhez; 
és PÉNZ ...

KÉREM ÖNÖKET, hogy olvassák 
el Bikics-Kiss Katalin: Magyar va-
gyok című dalszövegének részle-
tét, vagy akik tehetik nézzék meg 
a dal egyik videófelvételét a szerző 
és egy gyermekkórus előadásában.

„ Együtt dobban a szív, 
s benne dobban a szó

Magyarnak lenni, igenis jó!
Az egekig ér már a nyíló virág,
Karjába zárja a Magyarhazát.
Hazám e föld mit szívünk fölé
Kárpátok fonnak népünk köré,

Hazámban mindig otthon vagyok
Hiszem, hogy én is 
jó magyar vagyok.

Ezer virágból bokrétát kötni 
kéne már,

Mert egy az utunk s ha összefo-
gunk megmarad Hazánk!”

Ha mindezt megtették és összeszo-
rul torkuk, szívük, - azt tanácso-
lom válasszanak október 13-án.

Tisztelettel:
Keresztes József
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9.
Sméjáné Végh Ilona

független képviselőjelölt

Ácson születtem 1957-ben. Tős-
gyökeres ácsinak számítok, mert 
több generáció óta itt éltek csalá-
dunk tagjai.
Férjem Sméja Miklós, Ő is peda-
gógus, rajzot tanít a helyi iskolá-
ban. 
Egy fiam van, aki műszaki egye-
temet végzett, sikeres informatikai 
céget vezet Budapesten. Az unoká-
im óvodáskorúak. 
Tanulmányaim:  Győri Kazinczy 
Ferenc Gimnázium, Esztergomi 
Tanítóképző
Főiskola
A Gárdonyi Géza Általános Is-
kolában tanítottam. A 40 éves 
tapasztalat birtokában nagy rálá-
tásom van az itt élő családok éle-
tére, a helyi oktatás helyzetére. 
Képviselőként kiemelt figyelmet 
fordítanék a gyermekekkel kap-
csolatos szociális problémákra. 
Az önkormányzat és az iskola 
kapcsolatát mindenképpen javíta-
ni szeretném! Ma orvos hiányzik 
a városból, holnap pedagógus! 
Friss nyugdíjasként úgy döntöt-
tem, hogy szeretnék még a kö-
zösségért dolgozni! Jó lenne, ha 
növelni tudnánk a nők arányát a 
képviselő testületben!
Nem vagyok tagja egyik pártnak 
sem, függetlenként indulok a vá-
lasztáson.

10.
Csuka László

független képviselőjelölt

Tisztelt Ácsiak, kedves olvasók!
Az önkormányzati választások 
előtt lehetőséget kaptunk az Ácsi 
Hírekben a bemutatkozásra. Azt 
gondolom, hogy a legtöbben is-
mernek, ám mivel én is találkoz-
tam a képviselőjelöltek névsorában 
olyanokkal, akiket nem ismerek, 
- és mindez előfordulhat velem 
kapcsolatban is - pár mondatban 
bemutatkozom.  Csuka László 
vagyok és 1967-ben születtem, 
felmenőim közül mindenki itt élt 
illetve él Ácson. Mindegyikük be-
csületes kétkezi, fizikai munkával 
keresték meg kenyerüket, emberi 
kapcsolataikat a szeretet és a tisz-
telet jellemzi a mai napig.     
Iskolai végzettségem magasépítési 
technikus, emellett felsőfokú in-
gatlan szakértői és építési műszaki 
ellenőri OKJ-s képzettséget is sze-
reztem. A szakmámban dolgozom, 
építőipari kivitelezéssel foglako-
zom. Ha kell, akkor a betonkeverő 
gép mellett, ha arra van szükség a 
számítógép előtt ülve telnek a nap-
jaim. 
2002 óta vagyok képviselő Ácson, 
az utóbbi 5 évben alpolgármester-
ként vettem részt az önkormányzat 
munkájában. Ezen kívül is részt 
vállalok a város életéből, az Ács 
Fejlődéséért Alapítvány kuratóri-
umának elnöke vagyok, tiszteletre 

méltó elődöket követve ebben a po-
zícióban. A Dr. Pap András Baráti 
Kör tagsága is elnökének választott 
2011-ben, ez szívemhez nagyon is 
közel álló, hiszen a szülőföld szere-
tete és a barátság jegyében alakult 
1973-ban ez a társaság.  Megtisz-
telő felkérésnek eleget téve vállal-
tam el az Ácsi Cukorgyár Történeti 
Múzeuma Alapítvány kuratóriumi 
tagságát, mint volt cukorgyári dol-
gozó nagyon büszke vagyok erre.  
Tagja vagyok az ácsi Természet-
járó Bakancsos Klubnak, ahol a 
jövőben még több időt szeretnék 
eltölteni, mert nagyon is azonosan 
gondolkodunk az életről ottani ba-
rátaimmal. Lelki feltöltődést jelent 
közöttük lenni, és velük együtt val-
lom én is, hogy „Adni Jó”!
Feleségem a Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola iskolatitkáraként dol-
gozik és intézi a gyerekek, tanáraik 
és az iskola ügyeit, két felnőtt fiúnk 
sikeresen veszi az első munkahely 
jelentette nehézségeket.
Nagyon sok emberrel beszélgetek, 
igyekszem segíteni is akkor, ami-
kor kérik, ám mostanában a követ-
kező két kérdést hallom a leggyak-
rabban:  
Miért csinálod, szükséged van 
erre? 
Nem vagyok „feladós” típus, lett 
volna okom is és alkalmam is 
erre az elmúlt másfél évben. De 
nem tettem és most is azt vallom, 
hogy van még dolgom itt és még 
nem valósult meg sok minden ab-
ból, ahogy én elképzelem Ácsot. 
Ezért csinálom és folytatnám, ha 
úgy gondolják. Mindenféle ígé-
reteket felelőtlenség tenni képvi-
selőjelöltként, megvalósítani azo-
kat az elképzeléseket és terveket 
lehetséges, amihez rendelkezésre 
áll az anyagi fedezet, pl. nyertes-
ként vesz részt az önkormányzat 
pályázatokon. Honnan is tudhat-
nánk most azt, hogy mik lesznek 
ezek?   Ezért ígérni „csak” azt 
tudom Önöknek, hogy minden 
olyan kezdeményezést segíteni és 
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támogatni fogok, amivel települé-
sünk további fejlődését biztosíta-
ni lehet. Azért írom, hogy további 
fejlődést, mert nagyon nem értek 
egyet azokkal a véleményekkel mi 
szerint Ácson megállt az idő.  A le-
hetőségeink valóban szűkösebbek, 
mint a szomszédos helyeken - pl.  
a város saját bevétele arányosan 
jóval kevesebb, csupán működés-
re elegendő - de a kapott esélyeket 
jól használtuk ki eddig is. Tudom, 
hogy vannak most egyéb vélemé-
nyek, de ezeket a választási kam-
pánynak tulajdonítom leginkább.        
Ki lenne jó képviselő, milyen je-
löltre érdemes szavazni? 
Ha röviden akarok erre válaszolni, 
akkor annyit mondanék, hogy első-
sorban emberséges, aztán megfontolt 
és körültekintő. Kicsit hosszabban 
kifejtve a fentieken túl, szerintem 
a megválasztott képviselők dolga, 
hogy a polgármester elképzeléseit, 
terveit támogassák, saját ötleteik-
kel segítve a polgármesteri program 
megvalósítását. Ha nem is egyezik 
esetleg a vélemény, azt mindig meg 
lehet és kell is beszélni, a konstrukti-
vitás és az intelligencia fontos erény 
ebben a pozícióban. Azt gondolom, 
hogy az elmúlt öt évben nem volt 
könnyű a képviselői székekben ülni, 
akik ott voltak- a személycserékkel 
együtt is. Ők azonban minden körül-
mény ellenére a vállalt feladatukat 
teljesítették.  
Nem vagyok egyik képviselőjelölti 
csoportnak sem tagja, soha nem vol-
tam egyik pártnak sem a tagja, nem 
befolyásol semmilyen elkötelezett-
ség, független jelöltként indulok a 
választáson. 17 év tapasztalatával 
azonban van elképzelésem arról, 
hogy milyen választási eredmény 
szolgálná megfelelően városunk ér-
dekeit. Akik most jelöltként vádas-
kodással, mások lejáratásával, fél-
igazságok ismételgetésével, hamis 
részletek kiragadásával igyekeznek 
maguknak előnyt csiholni, képvi-
selőként is ezen az úton tudnának 
csak haladni. 

Kérem Önöket, hogy minél töb-
ben vegyenek részt az október 
13.-i választáson és tegyék voksu-
kat arra a polgármesterjelöltre és 
azokra a képviselőjelöltekre, akik 
a nyugodt, békés munka hívei és 
higgadtan tudják kezelni a vitás 
helyzeteket. Azokra, akik a civil 
életükben is szót értenek minden-
kivel, akik tisztelnek minden em-
bert és minden más véleményt.

Tisztelettel: 
Csuka László 

képviselőjelölt 

11.
Rohonczi József

független képviselőjelölt

Kedves Ácsiak, 
tisztelt Választópolgárok!

1953-ban születtem Szőnyben. 
Három felnőtt gyermekem kö-
zül ketten házastársukkal együtt 
városunkban élnek és itt nevelik 
négy unokámat. Feleségemmel 
együtt itt tanítottunk (matematika 
és fizika szakos tanári képesítéssel 
és felsőfokú oktatásinformatikus 
végzettséggel) 1977 augusztusától 
nyugdíjba vonulásunkig. Jelenleg 
feleségem a városunk iskolájá-
ban tanítja óraadóként a 7. évfo-
lyamon, én pedig Komáromban 
a Széchenyi István Közgazdasá-
gi- Informatikai Szakgimnázium-
ban tanítom minden évfolyamon 
a fizikát. Több mint tíz évig vol-
tam megyénk szaktanácsadója fi-

zikából. Huszonöt éven át voltam 
szervezője és szerkesztője a megye 
tehetséges gyerekeit foglalkoztató 
fizikaversenynek.
Öt esztendő telt el azóta, hogy a 
2014-es önkormányzati választá-
sokon Önöktől ismét képviselői 
megbízást, az új képviselőtestület-
től pedig a gazdasági és település-
fejlesztési bizottság elnöki posztját 
kaptam. Ezen utóbbi öt év kemény 
kihívást jelentett a város vezeté-
sének és az itt élő embereknek 
egyaránt. Mint minden ciklusban, 
ebben is voltak nehéz helyzetek és 
voltak reményt adó pillanatok.
A 2018-as esztendő tett legtöbb-
ször próbára bennünket. A köz-
ponti híradások általában ugyan 
eddig rólunk ritkán szóltak, de ak-
kor sikerült országos hírűvé tenni 
településünket. Ez a hírverés nem 
javított és nem segített a város 
helyzetén.  A képviselő testület 
önhibáján kívül került lehetetlen 
helyzetbe. Segítséget a probléma 
megoldásához igazán senkitől nem 
kaptunk. A folyamatosság fenntar-
tása érdekében az önkormányzati 
törvény által biztosított lehetősé-
gek közül az általunk választott 
megoldás tűnt a legoptimálisabb 
útnak. Talán ez okozott a legkeve-
sebb kárt a városnak. Tudom, hogy 
ez akkor nagy vihart kavart, de a 
város töretlen fejlődése helyre állt. 
Még ha kemény kritikával illették 
is néhányan az elmúlt időszakban 
a Képviselő testület és természe-
tesen az én munkámat is, hiszem, 
hogy az Önöktől kapott bizalom-
mal megfelelően éltem és élek és 
soha nem éltem vissza. Bizalmuk 
kötelezett arra, hogy legjobb tudá-
som szerint képviseljem érdekei-
ket a város vezetésében.  Őszinte 
tisztelettel köszönöm mindazok 
segítségét, akik valamilyen módon 
tevékenyen részt vállaltak az öt 
év feladataiból, vagy jelzéseikkel, 
rendezvényeinken való megjelené-
sükkel, jóindulatú kritikával segí-
tették a városvezetés munkáját. 



Nem vallom a tévedhetetlenség 
hitét. Aki dolgozik, az hibázhat. 
A képviselő testület és bizottsá-
gai ebben a ciklusban is, - mint 
az előző ciklusok mindegyikében 
- elképzelhető, hogy vétettek hi-
bát, de törvénytelen döntést soha 
nem hoztak. A polgármesteri hi-
vatal szakembereinek alapos és 
kiváló munkája, ügyfélbarát te-
vékenysége hatékonyan segítet-
te, kiegészítette és előkészítette a 
képviselőtestület törvényes mű-
ködését. Ennek az alapos együtt-
munkálkodásnak eredményeként 
a látható fejlődés folytatódott 
városunkban. Az infrastrukturális 
alapfejlesztéseken kívül, ha vé-
gigmegyünk a városon, sok he-
lyen találkozhatunk azokkal az 
új és szép létesítményekkel, amik 
egyaránt szolgálják az itt élőket és 
az idelátogatókat.
A polgármester vezetésével ke-
ményen, megalapozottan és si-
keresen harcoltunk a lehívható 
uniós pénzekért. Az ő ténykedése 
alatt - sok minden más mellett - 
elkezdődött a csapadékvíz-el-
vezető rendszer kiépítése, a ke-
rékpárút fejlesztése, a Szociális 
Alapszolgáltatási Központ felújí-
tása. A jelenlegi polgármester irá-
nyításával az önkormányzatunk 
ezeket a beruházásokat sikeresen 
befejezte. A két nagy beruházás-
nak szerintem akkor lesz igazán 
jelentősége, ha sikerül a csapa-
dékvíz-elvezető rendszer bővíté-
se a város legveszélyeztetettebb 
területeinek becsatlakoztatásával 
és a kerékpárút bővítése a két te-
lepülésrészt összekötő Batthyány 
útig, majd folytatva a kiépítést 
ezen út teljes hosszában (járdával 
és útszélesítéssel együtt).
Minden erőnkkel azon kell len-
nünk, hogy a függőben lévő 
beruházásokat mihamarabb 
megvalósítsuk. Természetesen 
e feladatok megoldása mellett 
mindent meg kell ragadnunk, 
ami a foglalkoztató ipar megte-

remtését elősegítené. Folytassuk 
az építkezést és itt, az erősebb 
várak szomszédságában hozzunk 
létre egy élhető, szép és bizton-
ságos kisvárost!
Ismerem városunk gondjait, prob-
lémáit.  Úgy érzem, a következő öt 
évben képes vagyok időt, fáradt-
ságot és energiát nem kímélve a 
25 év alatt megszerzett képviselői 
tapasztalataimmal Ács érdekeit és 
várasunk lakosságát szolgálni. 
Tudom, hogy a politikai erők ver-
sengése időnként elkerülhetetlen, 
de nem szükségszerű, sőt káros az 
indokolatlan szembenállás. Legyen 
fontos a hitelesség, a tisztes múlt, 
no meg az érvelés, természetesen 
bizonyítékokkal. A polgármester-
és képviselő jelöltekben nyilvánul-
jon meg az egymás iránti tisztelet 
és megbecsülés. Ne a másik lejára-
tása legyen a cél, hanem az, hogy 
a város polgárainak mutassa meg, 
mivel tud többet a másiknál és azt 
a tudástöbbletet képes e kamatoz-
tatni a város javára és a város ér-
dekében. 
Valamennyien tudjuk, hogy nagyon 
sok mindent lehet és kell tenni la-
kóhelyünkért. Bízom városunk tö-
retlen fejlődősében már csak azért 
is, mert személyes dolgaim állása 
szerint már négy unokám is itt fog 
felnőni.
Kérem éljenek állampolgári jo-
gaikkal, és jöjjenek el október 
13-án választani. Bízom böl-
csességükben és hiszem, hogy a 
megkezdett munka folytatására 
lehetőséget adnak a jelöltként 
újra induló polgármesternek és - 
politikai hovatartozástól függet-
lenül - megválasztják azt a nyolc 
képviselőt, akik szolgálatnak 
tekintik azt a lehetőséget, amit 
Önöktől kapnak.
Köszönöm a jelölésemhez kapott 
ajánlásokat és kérem, adják sza-
vazatukat rám is, ha alkalmasnak 
találnak e feladatra.

Rohonczi József
képviselőjelölt

12.
Nagy Miklós

független képviselőjelölt

1971-ben születtem, édesapám 
asztalos, az édesanyám motorte-
kercselő volt. Egy öttagú család-
ban nőttem fel, tehát jól ismerem 
az egyszerű, sokgyermekes csalá-
dok életét, gondjait. 
Tanulmányok: Ácsi  I. Sz. Általá-
nos Iskola,  Kossuth Lajos Szakkö-
zép- és Szakiskola: bútorasztalos 
1989-ben, majd épületasztalos.
 Jónéhány év gyakorlat után önálló 
vállalkozást indítottam Ácson. A 
hosszú évek alatt megszerzett ta-
pasztalataimat felhasználva tanuló-
kat is elkezdtem oktatni.  2015-ben 
szereztem meg a mesterlevelet. 
A családi életem is rendezett: a 
feleségemmel 1995-ben házasod-
tunk össze, két lányunk született. 
Virág kozmetikustanuló, Kamilla 
a Deák Közgazdasági Szakközép-
iskolában tanul. 
Érdekel a belsőépítészet, valamint 
a gazdasági kérdések, hobbim a 
horgászat. Az ácsi sporthorgász 
egyesület tagja vagyok, aktívan 
részt veszek az egyesület életében, 
voltam vezetőségi tag is. Szeretem 
a természetet járni, ezért nagyon 
fontos városunk környezetének, 
természeti értékeinek védelme 
(külön felháborít az, hogy Ács leg-
szebb részeit elborítja a szemét). 
Megválasztásom esetén figyelmet 
fordítok majd arra, hogy az ácsi 
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lakosok összefogásával megoldjuk 
ezt az áldatlan állapotot. 
Ács életében eddig is aktív részt 
vállaltam a családommal, rendsze-
resen megjelentünk a jótékonysági 
rendezvényeken (időnként azok 
szervezésében is részt vettünk), al-
kalmanként támogatjuk az Óvodát, 
a református egyházat, az iskolát. 
(Műhelyemben a pályaválasztási 
napon minden évben több iskolás 
csoport is megfordul, hogy bepil-
lanthassanak az asztalosmunka 
rejtelmeibe.)
Úgy látom, ennél többet ki lehet 
hozni Ács adottságaiból. Döb-
benten tapasztaltam, hogy telepü-
lésünkön a volt polgármester és 
képviselők akkora erkölcsi és hite-
lességi válságot okoztak, hogy bi-
zalmatlanok vagyunk mindenkivel 
szemben. 
Képviselőként azon leszek majd, 
hogy visszaálljon a bizalom a vá-
ros vezetése és a lakosok között. 
Bárki is legyen a polgármester, 
minden Ács érdekét szolgáló dön-
tésben támogatom majd, szakmai 
tudásom és az életben szerzett ta-
pasztalataimat felhasználva. 

13.
héregi Péter

független képviselőjelölt

Kedves Ácsi Polgárok!
Héregi Péter vagyok, képviselő-
jelöltként indulok a helyi önkor-
mányzati választásokon, szeretnék 

röviden bemutatkozni Önöknek. 
Ácsi születésű vagyok, tanulmá-
nyaim, a katonaság, és egy év né-
metországi gyakornoki időszakot 
leszámítva itt éltem, ez a település 
az otthonom. Szüleim több évti-
zeden keresztül dolgoztak a helyi 
álltalános iskolában, édesanyám 
tanítónőként, édesapám tanárként 
és igazgatóhelyettesként. Felesé-
gem az Ácsi Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola igazgatója és taná-
ra. Két fiúnk van, Péter Győrben 
egyetemista, Patrik gimnáziumi 
tanulmányait végzi Komáromban. 
Általános állattenyésztési üzem-
mérnöki diplomát Kaposváron 
szereztem, azóta kapcsolatom az 
állattenyésztéssel folyamatos, je-
lenleg a világ egyik meghatározó, 
állattenyésztési technológiákkal 
foglakozó cégének képviseleté-
ben felelek a szakmai munkáért 
Magyarország területén. Refor-
mátusként próbálok szerepet vál-
lalni az ácsi református egyház 
életében, két éve pót presbiteri 
megbízatást kaptam a gyüleke-
zettől. Rendszeresen sportolok, 
a komáromi Brigetio Kerékpáros 
Sportegyesület alelnöki feladatait 
is ellátom. Talán ez utóbbi tevé-
kenység csapatként elvégzett si-
keres munkája, sikerei, és termé-
szetesen számos barát inspirációja 
révén határoztam el, hogy jelöl-
tetem magam képviselőnek, és 
megpróbálok tevőlegesen hozzá-
járulni ahhoz, hogy lakóhelyünk, 
Ács sikeresebben működjön, von-
zóbb, élhetőbb kisvárossá válhas-
son a következő években. Hosszú 
folyamat ez, mint ahogy hosszú 
idő telt el az önkormányzatisággá 
válás óta, és talán többen érezzük, 
hogy fekvése, mérete, adottságai 
révén nem olyan mértékben gya-
rapodott településünk, ahogyan 
néhány, a közvetlen közelünkben 
fekvő település tette azt az elmúlt 
évitizedekben. Több esetben lát-
hatjuk, hogy egy vezető és a mögé 
felsorakozó képviselők motiváltsá-

ga, élettapasztalata, szakmaiságuk, 
talán a szerencsével is kiegészítve 
kedvező esetben hogyan lendíti, 
segíti elő a település fejlődését. 
Az, hogy egy település megőrzi-e 
az értékeit, kihasználja-e kínálko-
zó pályázati lehetőségeket, hogy 
összefogásra, értékteremtésre tud-
ja-e buzdítani a lakosait, nagyban 
függ attól a szakmai munkától, 
amely az önkormányzatban folyik. 
Nagy felelőségnek tartom az ezzel 
járó feladatot, nagy felelősség az 
is, hogy a lakosok miként válasz-
tanak képviselőket, polgármestert 
a jelöltek közül. Az gondolom, a 
képviselőség nem abból a havi pár 
alkalomból kellene, hogy álljon, 
amit az önkormányzati, bizottsági 
gyűlések jelentenek. Nagyon fon-
tosnak tartom, hogy ők közvet-
len, aktív kapcsolatot tartsanak a 
lakossággal, őket az utca embere 
kereshesse problémáival, ötlete-
ivel, javaslataival, és álljon élére 
azoknak az ügyeknek, amelyek-
nek megoldása számos embernek, 
a településnek előrelépést jelent. 
Járjon nyitott szemmel, vegye 
észre a problémákat, és keresse, 
találja meg a megoldást együtt a 
testülettel! A képviselőnek képvi-
selnie kell tetteiben és jelenlétével 
azokat, akik megválasztották őt, 
jelen kell lennie a település ünne-
pein, rendezvényein. Én az elmúlt 
évek képviselői közül csak keve-
sekben láttam ezt a hozzáállást. 
Annak nem szabad megtörténnie, 
ami talán a legextrémebb dolog 
volt az elmúlt években, hogy ami-
kor Ács várossá avatásának 10. 
évfordulójára szervezett rendezvé-
nyen, melyen a megyei legfelsőbb 
vezetés is részt vett, családommal 
és velük együtt mindösszesen 14 
embert számoltam meg, az ön-
kormányzat képviseletében pedig 
csupán az alpolgármester és egy 
képviselő vett részt. Talán az ilyen 
hozzáállás is oka a település sok 
esetben évtizedes lemaradásnak. 
Rengeteg dolog van, amin tenni 
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akaró hozzáállással változtatha-
tunk, csak észre kell venni, akarni 
kell észrevenni azokat. Ennek az 
élére kellenek képviselők, és ak-
kor nem állhat majd roncsautó a 
főutcán évekig, nem javíthat meg 
úgy villanyoszlopot a szolgáltató, 
mint a Gárdonyi iskola főbejára-
ta előtt, nem fog kitörni az autó-
kerék, leesni a biciklis a kerék-
párjáról, amikor áthalad a vasúti 
átjáróinkon, és még sorolhatnám 
sokáig, vagy sorolhatná bárme-
lyikünk. Számos esetben nem 
az anyagi háttér, sokkal inkább 
a szándék viszi előre a dolgokat. 
Mindenképpen szükségesnek tar-
tom, hogy a képviselők egy-egy 
településrészért felelve észreve-
gyék a problémákat és közösen, 
az önkormányzat és a lakosság 
oldjuk meg azokat. De feladat a 
változásban minden ácsi előtt is 
adódik, ha nem várjuk, hogy az 
önkormányzat vágja le a házunk 
előtt a füvet, ha rendben tartjuk a 
környezetünket, ha nem tüzelünk 
gumi, műanyag hulladékot, ha a 
hulladékszigeteket, Ács határát 
nem szemétlerakóként használ-
juk, már akkor jelentős változást 
érhetünk el, és motiválhatunk 
vele másokat is a változtatásra. 
Sokak átélték a tanácstalanságot, 
hogy ha vendégük érkezik, és 
szeretnék bemutatni Ácsot, mit 
tudunk mi megmutatni a város-
ból, ami rendben van, ahol büsz-
kén szállnánk ki az autóból. Van 
egy gyönyörű tavunk, de gaz-
ban áll, meg kell nézni, máshol 
mit kezdenek egy ilyen értékes 
területtel, hagytuk elpusztulni 
a malom épületét, lebontani a 
mozit, hogy az enyészetté vál-
jon a Concóháti kastély. A helyi 
értékek megmentése pályázati 
forrásból, vállalkozók bevonásá-
val elsődleges feladat kell, hogy 
legyen az elkövetkező években. 
De feladat rengeteg van még, el-
szomorító állapotúak a település 
útjai, rosszabbak a településről 

kivezető utak, mint 30 éve, egyre 
több az autó a településen, és a 
közlekedés szabályozatlansága, 
járdák, közlekedési táblák, rend-
őri jelenlét hiánya tovább ront az 
összképen. Ezekre megoldásokat 
kell találni, a problémát fel kell 
karolni, lobbizni kell érte, hogy a 
változás Ácsot is elérhesse. Nagy 
kihívás az éghajlat jelentős meg-
változása, sok település már je-
lentős mennyiségű, nagy lombot 
adó fát ültetett a közterületekre, 
növelte a zöldfelületek arányát, 
ezzel kapcsolatban is gyors lé-
pésre, döntésekre van szükség.  
Településünkön a képviselők 
pártok szerinti tagozódása szá-
momra nem értelmezhető, itt nem 
pártérdekeltségek, hanem a tele-
pülés érdekei szerint kell dolgoz-
ni. Azt viszont a település érde-
kében nagyon fontosnak tartom, 
hogy az önkormányzat vezetése 
jó kapcsolatot ápoljon a megyei, 
országos vezetéssel. Láthattuk, 
milyen, amikor ez nincs meg. E 
nélkül nehezen tud ma telepü-
lés sikeresen működni Magyar-
országon. Ezt látjuk, hogy most 
rendben van, reményeim szerint 
a folyamat, ez a jó kapcsolat 
megmarad, és Ács az elkövetke-
ző években ezáltal is sikereseb-
ben tud működni, mint korábban. 
Önálló, független jelöltként in-
dulok, és fontosnak tartom, sze-
mélyem ne valamelyik csapatba 
tartozás miatt jelentsen alterna-
tívát október 13-án a választók 
számára. 
Arra biztatom a település válasz-
tó joggal rendelkező lakóit, hogy 
menjenek el szavazni, olyan pol-
gármestert és képviselőjelölteket 
válasszon, akit, akiket ismer, 
akikben látja azt az elhivatottsá-
got, hogy elszántan, aktív és kul-
túrált módon, valódi képviseletet 
jelentve fog az elkövetkező évek-
ben dolgozni a településért. 

Tisztelettel: 
héregi Péter

14.
Pappné Csere Gabriella
független képviselőjelölt

 

1967-ben születtem Szőnyben, az-
óta Ácson élek. 
Tanulmányaim: ácsi I. Sz. Általá-
nos Iskola, komáromi Jókai Mór 
Gimnázium, Baross Gábor MÁV 
Oktatási Központ: vámkezelői és 
tiszti tanfolyam. 
1986 – óta vagyok a MÁV-nál. 
Előbb Komáromban,    9 éve a 
győri rendező pályaudvaron állo-
mási operatív koordinátorként dol-
gozom : a teherforgalommal kap-
csolatos vonatokat szervezem, és 
az embereket irányítom. Ezen kí-
vül a cégekkel, fuvarozási felada-
tokkal kapcsolatos információkat 
is szolgáltatok. 
A férjem, Papp Antal családi gaz-
dálkodó, mindketten rendszere-
sen részt veszünk Ács közössé-
gi életében, munkánkkal, anyagi 
támogatással segítünk a főként 
gyermekekkel kapcsolatos fontos 
ügyekben. Hiszen nekünk is há-
rom gyermekünk van. 
Tudom, hogy Önök, kedves Vá-
lasztók, a választásnál nehéz 
helyzetben vannak, nem könnyű 
jól dönteni. Ezt nap mint nap 
megtapasztalom, hiszen a mun-
kám során folyamatosan talál-
kozom olyan helyzetekkel, hogy 
a döntéseimért vállalnom kell a 
felelősséget. 

Pappné Csere Gabriella
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15.
Abai Szilárd

független képviselőjelölt
(nem érkezett bemutatkozó)

16. 
Bugyi Sándor
képviselőjelölt

jelölő szervezet: JOBBIK
(nem érkezett bemutatkozó)

17. 
Kalla Sándor

független képviselőjelölt

Tisztelt ácsi Választópolgárok!
Kalla Sándor vagyok, 44 éves, ácsi 
lakos.
Győrben születtem, 1975-ben és 
ott is éltem 25 évig. Ott végeztem 
az általános iskolát és a középisko-
lát, mely után erősáramú villamos 
technikus lettem. Főiskolai diplo-
mámat informatikus mérnökként 
szereztem.
Húsz éve, 1999-ben házasságköté-
sünk után költöztem Ácsra. Fele-
ségemmel, Kustán Anikóval - aki 
születése óta Ácson él- úgy döntöt-
tünk, hogy itt alapítunk családot. 
Két fiúnk született. Sándor Mátyás 
egyetemista, történelem-angol sza-
kos tanárnak készül. Marcell gim-
nazista, sportoló és jelenleg a ko-
máromi KVSE csapat labdarúgója. 
Fontos számunkra a kultúra és a 
sport, mely meghatározza minden-

napjainkat. Családi értékrendünk 
szerint úgy élünk, hogy közössé-
gek tagjai legyünk, ahol közös erő-
vel tevékenykedhetünk és kitelje-
sedhetünk.
20 év alatt, mióta Ácson élek állan-
dó résztvevői vagyunk családommal 
városunk és a református egyház-
közösség különböző rendezvényei-
nek, mint az Arató-nap, szüreti fel-
vonulás, Hagyatéka, Ács-Kapocs. 
Fiaink óvodás korukban kezdtek az 
Ácsi Kinizsi SC színeiben futbal-
lozni. Rendkívül fontosnak tartom, 
hogy az ácsi fiataloknak és a spor-
tolni vágyó felnőtteknek legyen 
egy egyesület, egy csapat, ahol kö-
zösségben sportolhatnak. Ácsnak 
szüksége van egy sportegyesületre, 
ahol sportrolók és szurkolók együtt 
örülhetnek a sikereknek minden 
szakosztályban.
Szakmai pályafutásomat tekintve 
1994 óta dolgozom egy magyaror-
szági áramszolgáltató vállalatnál, 
ahol 16 évet a beszerzésen töltöttem 
el kiemelt beszerzési területi refe-
rens pozícióban. Munkakörömhöz 
tartozott kis-, és nagyértékű pá-
lyázatok kiírása, tárgyalása, teljes 
körű ügyintézése országos és nem-
zetközi szinten is. Úgy gondolom, 
hogy az itt szerzett tapasztalataim 
hasznosak lehetnek a településünk 
által kiírt pályáztatások során.
Mindig is csapatjátékosnak tar-
tottam magam, aki tud és akar 
közössen, a közösségért dolgozni. 
Ezért is örültem Dr. Szentirmai 
István polgármester Úr ötletének 
és felkérésének, hogy egy csapat-
ként induljunk el a választáson és 
tegyünk együtt, Közösen Ácsért.
Amennyiben megtisztelnek bizal-
mukkal és október 13-án szavaz-
nak rám, azon leszek, hogy olyan 
beruházások is megvalósuljanak, 
mely bevételhez juttatja városun-
kat, hogy azt a település fejleszté-
sére, szépítésére lehessen fordítani. 
Egy lendületes, dinamikus várost 
szeretnék, ahol jó élni, ahol van 
munkalehetőség, ahol van kikap-

csolódási és szórakozási lehetőség 
minden korosztály számára.
Engedjék meg, hogy bemutatko-
zásom egy idézettel zárjam, mely 
egyben a hitvallásom:
„Változtass a hozzáállásodon, és 
a Világ veled változik! Ne változ-
tass, de a Világ akkor is változik, 
csak nélküled!”

18.
Szalai Károly

független képviselőjelölt

Születésem óta Ácson élek. Itt nőt-
tek fel a gyermekeim is, ide jártak 
iskolába. Ma már kétunokás nagy-
papa vagyok.
A közösségi munka mindig a szív-
ügyem volt, legyen szó sportról, 
társadalmi munkáról, jótékonyko-
dásról. A több mint 30 éve működő  
Ácsi Öregfiúk Futballcsapatnak 
alapító tagja és kezdetben vezetője 
is voltam, a mai napig aktívan részt 
veszek az eseményeken szervező-
ként is. Az újjáalakult ácsi labdarú-
gó csapat hazai rendezvényein pe-
dig rendezőként tevékenykedem. 
Mellette az Ácsi Horgászegyesület 
tagja és a fegyelmi bizottság elnö-
ke is vagyok. A másik „szerelem” 
a zene. A helyi és a környékbeli 
rendezvényeken 1974-től szóra-
koztatom a közönséget. (Éppen 
ezért sokan ismernek „diszkós 
Karcsiként”.)
Képviselőként is Ács város lakó-
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inak érdekeit képviselném. Első-
sorban a közösségi összefogást 
szeretném erősíteni. Másrészt szí-
vesen képviselném a kétkezi dol-
gozókat, mivel magam is közülük 
való vagyok. (Középiskolai tanul-
mányaimat Győrben végeztem a 
Bercsényi Szakközépiskolában.) 
Egy egységes, fejlődő városban 
szeretnék élni, ahol az embe-
rek együtt, egymásért teszik a 
dolgukat. Én is ezt szeretném 
tenni - MEGALKUVÁS NÉL-
KÜL ÁCS VÁROSÁÉRT, AZ 
ÁCSIAKÉRT.

19.
Varga Orsolya

független képviselőjelölt

1982-ben születtem. Ahogy nagy-
szüleim és szüleim, jómagam is a 
párommal és három gyermekem-
mel Ácson élek.
Tanulmányaim:  Vas László Egész-
ségügyi Szakközépiskola,  OKJ-s 
felnőtt szakápolói végzettség
Munkahelyek: Szent Imre Kórház 
ápolónőként, Medicina Egész-
ségközpont háziorvosi és üzem-
orvosi asszisztensként, majd az 
ácsi laboratóriumban dolgoztam. 
Jelenleg a komáromi Magnólia 
Egészségház Synlab magánvér-
vételi helyén és egy pénzügyi 
vállalat területi képviselőjeként 

tevékenykedem városunkban. 
Tagja vagyok az Iskolai Szülői 
Munkaközösségnek.
Meggyőződésem, hogy harmoni-
kusan együtt élni csak egymást 
segítve lehet.
Szívügyem az egészségügy. Na-
gyon jó a kapcsolatom az em-
berekkel, a munkám a település 
minden korosztályával összeköt. 
Azért szeretnék tenni, hogy gyer-
mekeink számára városunk vonzó 
hely legyen. 
Úgy gondolom, hogy az időseb-
bek tapasztalatai, valamint a fiata-
lok új ötletei és lendülete együtt 
nagyban hozzájárulna ehhez.
Egészségügyi dolgozóként isme-
rem a helyi egészségügy problé-
máit, visszásságait, az orvosok, 
asszisztensek túlterheltségét.
Képviselőként ezzel a problémá-
val kiemelten szeretnék foglal-
kozni majd. 

20.
Szűcs Erika

független képviselőjelölt

Kedves Ácsiak!
Szűcs Erika vagyok, főállásban 
három gyermek édesanyja, mel-
lette pedig a Ritmus Művészeti 
Iskolában tanítok társastáncot.  

Megtisztelő felkérésnek tettem 
eleget, amikor igent mondtam dr. 
Szentirmai István polgármester úr 
felkérésének, hogy induljak a csa-
patában képviselőnek az idei ön-
kormányzati választásokon.
Aki már ismer, az tudja, hogy 
szívügyem az óvoda és a gyere-
kek. Az Ácsi Bóbita Óvoda Szülői 
Szervezetének elnökeként több jó-
tékonysági rendezvény is fűződik 
már a nevemhez, amelyek fő célja 
az intézmény megsegítése, és ez-
zel egyidejűleg a közösségépítés, 
a szülők és a lakosság összeko-
vácsolása. Fontosak számomra 
a kulturális események, minden 
olyan rendezvény, amely minél 
több embert megmozgat, ezzel 
is lehetőséget biztosítva egymás 
megismerésére és elfogadására.
Minden erőmmel azon leszek, 
hogy az ácsiak az otthonuknak 
érezzék a várost, ne csupán egy 
településnév legyen a lakcímkár-
tyájukon. Olyan élhető és barát-
ságos kisvárost szeretnék, ahol 
gyermekeink el tudják képzelni az 
életüket. Felvidéki születésűként 
rég megtanultam, mit jelent igazi 
közösséghez tartozni, építeni és 
megtartani azt. 
Továbbra is szeretnék részt venni 
Ács közösségi életének formá-
lásában, ezúttal már mint önkor-
mányzati képviselő. Úgy vélem, a 
múlton való rágódás, az egymás-
sal való viszálykodás nem visz 
előre, a jövőbe kell tekinteni, és 
a lehetőségeket minél jobban ki-
használni az ácsiak érdekében. 
Kérem, aki úgy gondolja, he-
lyem van a képviselő-testületben, 
október 13-án szavazzon rám, a 
szavazólapon a 20. helyen leszek 
megtalálható!

KÖSZÖNÖM!
Szűcs Erika
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21.
Krajczár Györgyné

képviselőjelölt
jelölő szervezet: JOBBIK

(nem érkezett bemutatkozó)

22.
Moncz Imre

független képviselőjelölt

Ácson születtem 1952-ben.  
Tanulmányaim: Ácsi Általános 
Iskola, PÁGISZ (Győr).  
Az Ácsi Cukorgyárban dolgoztam 
30 évet, majd pár év vállalkozói 
munka után  a Komáromi Alapy 
Gáspár Ipari Iskolában voltam 
szakoktató. Utána az oroszlányi 
Wescast-ból mentem nyugdíjba.  
Jelenleg is óraadó szakoktatóként  
dolgozom Komáromban.
Több cikluson keresztül képvi-
seltem már a települést. Mindig 
fontos volt számomra az önkor-
mányzati törvény ismerete és 
betartatása. Ezt hiányoltam az el-
múlt években a képviselő-testü-
let  munkájából,  ezért jelentkez-
tem 2019-ben újra képviselőnek. 
Képviselővé választásom esetén 
abban szeretnék segíteni, hogy 
olyan legyen településünk, amely 
napról napra fejlődik, hogy szü-
lőfalum élhetőbb legyen az itt 
élőknek.

23.
Gerencsér István

független képviselőjelölt

Tisztelt ácsi Lakosok, 
kedves Ismerőseim!

Önös érdekeim helyett gyermekeim 
jövőjét szem előtt tartva, független 
képviselő jelöltként mérettetem 
meg magam településünkön az 
őszi önkormányzati választásokon, 
mellyel célom egy élhető város ki-
alakítása.
Biztos családi hátteremnek köszön-
hetően szerencsésnek mondhatom 
magam, elértem azt, hogy vállal-
kozásaimat sikeresen vezetem. 
Autóvillamossági műszerész vég-
zettséggel rendelkezem, ami jelen 
van mindennapjaimban. Jelenleg 
fő tevékenységem az autómentés-, 
és kereskedés, továbbá édesanyám, 
Gerencsérné Gizike vezetésével 
háztartási boltot üzemeltetünk vá-
rosunkban.
A képviselői feladatokért járó jutta-
tást közösségi feladatok megvalósí-
tására, krízishelyzet esetén, annak 
enyhítésére fordítanám. Aki ismer, 
tudja, hogy amit megígérek, azt be 
is tartom és nem az anyagi vonzat 
motivál.
▪ Gyermekeimre és a fiatalos kör-
nyezetre tekintettel az első meg-
valósítandó tervem- a tiszteletdí-
jamból és civil összefogással- a 
Fáy A. utcai játszótér befejezése, 
amennyiben az önkormányzat a 
korábban már körbekerített terü-
letet rendelkezésemre bocsátja. 

▪ Esedékessé vált a kamera-
rendszer folyamatos kiépíté-
se, melyben szakmámból adó-
dóan aktívan részt vállalnék. 
▪ A temetők mentén parkolóhely 
kialakítás lehetőségének felmérése 
és a lehetőségek szerint kialakítása. 
▪ Az elmúlt években a testület 
tárgyalta a közvilágítás fejlesz-
tését az Erkel F. utca, Igmándi 
út és Temető sor-Fáy A. utca ke-
reszteződésében, ezen az úton 
haladva szorgalmaznám ezek 
megvalósítását és a további fejlesz-
tésre szoruló címek összegyűjtését. 
▪ A meglévő járdák felújítása és vízel-
vezető árkok tisztítása, karbantartása. 
▪ Visszatérő problémát okoznak a 
gazos ingatlanok, melyre megoldást 
jelentene, ha településrészenként 
összegyűjtésre kerülne, melyek az 
önkormányzat tulajdonában lévők 
és a városüzemeltetés dolgozói ez 
alapján végezhetnék azok rend-
betételét. Munkaerőhiány esetén 
lakossági összefogással is megva-
lósulhatna egy-egy terület rendbe-
tétele, melyhez kaptam már támo-
gató visszajelzést az ismeretségi 
körömből. Szükség esetén eszközö-
ket, üzemanyagot ajánlok fel ehhez. 
▪ A hulladékgyűjtő szigetek környe-
zetének rendbetétele, valamint tár-
gyalni kell a szolgáltatóval a lom-
talanítás újbóli megszervezéséről, 
hogy kevesebb hulladék kerüljön ki 
a külterületekre.
Számos egyéb ötletem van, illet-
ve sok megoldásra váró feladatot, 
problémát látok a településen, azon-
ban mindenre ígéretet tenni felelőt-
lenség lenne.
Úgy gondolom, hogy az uniós for-
rásokat megelőzően is épültek, szé-
pültek települések, így bízom a kö-
zösség erejében, hiszen a hóhelyzet 
illetve árvíz idején is megmutatko-
zott, hogy Ács lakossága összefog 
a bajban.
Amennyiben bizalmat szavaznak 
nekem, kérem támogassanak az 
október 13.-ai választáson szava-
zatukkal.

Köszönettel: 
Gerencsér István
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24.
Zsebők Zoltán

független képviselőjelölt
(nem érkezett bemutatkozó)

25.
Nyéki Szabolcs

független képviselőjelölt

Tisztelt Ácsiak, 
Tisztelt Választópolgárok!

Nyéki Szabolcs vagyok 1978-ban 
születtem Komáromban. Édesapá-
mat Nyéki Vincének, édesanyá-
mat Nyéki Vincénének, lánykori 
nevén Beke Piroskának hívják. 
Kisebb megszakítással születé-
sem óta Ácson élek.
Az általános iskolát településün-
kön, a jelenlegi Gárdonyi Géza 
Általános Iskolában, középisko-
lai tanulmányaimat Tatabányán a 
Bánki Donát Ipari Szakközépis-
kolában végeztem, ahol érettsé-
git és gépjárműtechnikai szerelő, 
autószerelő képesítést kaptam. 
Felsőfokú végzettséget Győrben 
a Széchenyi István Főiskolán sze-
reztem, gépészmérnöki szakon, 
autógépész szakirányon. Főisko-
lai szakmai gyakorlatot a Magyar 
Suzuki Zrt-nél Esztergomban, va-
lamint a Vértes Volán Zrt-nél Ta-
tabányán teljesítettem.
A diploma megszerzése után 
2000-ben Komáromban kezdtem 
el dolgozni a Géringer Szerviz 
Kft-nél, ahol Suzuki gépkocsik 

szerviz munkafelvételével és ga-
rancia ügyintézésével foglalkoz-
tam.
Sorkatonai szolgálatra hívtak be 
2002-ben a Magyar Honvédség-
hez. Alapkiképzést a Kinizsi Pál 
Tiszthelyettes Szakképző Isko-
lában Szentendrén kaptam, majd 
a Bólyai János Katonai Műszaki 
Főiskolán gépjármű-technikusi 
szakon, tartalékos parancsnoki 
képzésben részesültem, hadnagyi 
rendfokozatban szereltem le.
Ezt követően az IKR Zrt. 
Nagyigmándi Műszaki Központ-
jában kaptam állást, a New Hol-
land traktor és földmunkagép 
üzletágnál vevőszolgálati mér-
nökként dolgoztam. Kezdetben új 
mezőgazdasági gépek átvételével 
és átadásával foglalkoztam, majd 
a New Holland Központi Vevő-
szolgálati Műhelyének vezetője 
lettem. 2005-ben beiskoláztak a 
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakközépiskolá-
ba, ahol traktor és önjáró betaka-
rítógép mezőgazdasági gépkezelő 
bizonyítványt szereztem. New 
Holland európai oktatási köz-
pontjaiban kaptam továbbképzést, 
majd a megszerzett tudást az IKR 
Zrt. Oktatási Központjában Bá-
bolnán felnőttképzési rendszerben 
adtam tovább gépkezelőknek és 
a vállalat szerviztechnikusainak. 
2011-ben Jármű műszaki vizsga-
biztosi tevékenységi engedélyt 
kaptam a Budapesti Műszaki 
Egyetemen, amivel új járművek 
forgalomba helyezését megelőző 
műszaki vizsgáztatását végeztem 
a Cég telephelyén. 
2013-ban a New Holland ve-
zérképviseleti jogosultság az 
AGROTEC Magyarország Kft-
hez került. A márkát követve az-
óta területi műszaki vezetőként 
dolgozom Komáromban. Alkal-
mazotti jogviszonyom mellett 
egyéni vállalkozást indítottam el 
2016-ban, ennek kertében főként 
jármű Általános Forgalomba He-

lyezési Engedély előkészítését 
végzem. 
Feleségemmel, 11 éves lányom-
mal és 9 éves fiammal Ácson la-
kunk. Célom, hogy Ács olyan 
várossá váljon, ahol a felnővő 
gyerekek szívesen megteremthe-
tik otthonukat. 
Megtiszteltetésként ért, hogy dr. 
Szentirmai István polgármester 
úr felkért képviselőjelöltnek, és 
csapatába indulhatok a megmé-
rettetésen független jelöltként a 
Fidesz-KDNP támogatásával. A 
programjával egyetértek, és támo-
gatom. 
Szavazólapon a 25. helyen va-
gyok, amennyiben bizalmukkal 
megtisztelnek, szeretnék egy él-
hető, tisztább és fejlődő Ácsért 
dolgozni; ahol a lakosság és a 
helyi vállalkozások érdekeit, vé-
leményét fontosnak tartják.

Nyéki Szabolcs
képviselőjelölt

26.
Nagy Tamás

képviselőjelölt
jelölő szervezet:
fIDESZ-KDNP

Kedves ácsi Ismerőseim!
Tisztelt Választópolgárok!

Engedjék meg, hogy bemutat-
kozzam: Nagy Tamásnak hívnak. 
1985-ben, Komáromban szület-
tem. Édesanyám Pék Erzsébet, 
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nyugdíjas pedagógus, volt iskola-
igazgató, édesapám, Nagy Ferenc, 
nyugdíjas festő-mázoló.
Általános iskolába Ácson és Győr-
ben jártam, majd a győri Czuczor 
Gergely Bencés Gimnáziumban 
érettségiztem. Ezt követően fel-
vételt nyertem a Széchenyi István 
Egyetemre, műszaki menedzser 
szakra, majd munka mellett 2012-
ben szereztem meg a diplomámat.
Évekig újságíróként dolgoztam. 
Nagy öröm volt számomra, hogy 
az önkormányzat által újraindított 
Ácsi Hírek című havilap főszer-
kesztői munkáját végezhettem az 
elmúlt időszakban, azonban azt 
gondolom, a képviselői jelölésem-
mel ez a tevékenység összeférhe-
tetlen, ezért az újságírói és főszer-
kesztői munkám felfüggesztését 
kértem.
Igyekszem több fronton is bekap-
csolódni a település vérkeringé-
sébe. Ennek szellemében több, 
mint 15 éve kézilabdázom, az Ácsi 
Kinizsi SC NB II-es csapatának 
vagyok a játékosa. Emellett aktív 
tagja és egyben világi elnöke va-
gyok a helyi római katolikus egy-
házközösségnek.
2006 és 2010 között képviselő-
ként már részt vettem az akkori 
önkormányzat munkájában, ezért 
is különösen nagy megtiszteltetés 
volt számomra, amikor nemrég dr. 
Szentirmai István felkért, hogy in-
duljak a csapatában képviselőnek, 
az őszi önkormányzati választáso-
kon, a Fidesz-KDNP jelöltjeként. 
Meglátásom szerint Pista bácsi 
bölcsessége és élettapasztalata, 
valamint az általa felkért csapat 
kreativitása, lelkesedése és ereje 
hozzájárulhat egy fejlődő és barát-
ságosabb város megszületéséhez.
Úgy gondolom, hogy meg kell be-
csülnünk fiataljainkat, akik gyara-
pítani tudják a várost tudásukkal, 
meglátásaikkal és munkájukkal. A 
fiatalok frissességét és széles-lá-
tókörű tájékozottságát a települé-
sünk javára kell fordítani. Emellett 

tennünk kell egy zöldebb Ácsért 
is, hogy gyermekeink és unokáink 
barátságos és tiszta környezetben 
nőjenek fel.
Békés egységben Önökkel, „KÖ-
ZÖSEN ÁCSÉRT”, képesek va-
gyunk egy összetartó közösséget 
kovÁCSolni. 
Október 13-án városunk jövője 
a tét, ezért kérem Önöket, hogy 
szavazzanak dr. Szentirmai Ist-
vánra és csapatára, valamint 
támogassák a Fidesz-KDNP me-
gyei listáját!
Kérem, tiszteljenek meg szavaza-
tukkal! Köszönöm!

Nagy Tamás
képviselőjelölt

27.
Hegedűs Roland
képviselőjelölt

jelölő szervezet:
fIDESZ-KDNP

Tisztelt Ácsiak! 
Tisztelt választópolgárok!

Hegedűs Roland vagyok. 1973. 
október.17-én Szőnyben szület-
tem. Tősgyökeres ácsi családból 
származom. Édesapámat Hegedűs 
Bálintnak, Édesanyámat Bandler 
Emmának hívják. 3 éves koromig 
itt laktam Ácson, majd Komárom-
ba költöztünk, de komáromi lakos-
ként is sokat tartózkodtam Ácson, 
a szünidőket és szinte minden hét-

végéket nagyszüleimnél töltöttem. 
Mindig is ácsinak éreztem magam. 
Komáromban jártam Általános és 
Középiskolában, majd közel 20 
éves kitérő után költöztünk vissza 
Ácsra. Azóta is itt élek, itt alapítot-
tam családot. Van egy 9 éves kisfi-
am, akit szeretnék, ha egy nyugodt 
és folyamatosan fejlődő települé-
sen nőne fel.
2000 óta vállalkozóként dolgozom, 
előbb a vendéglátó iparban, majd 
2012 óta lottózót és szolárium stú-
diót üzemeltetünk városunkban. 
Emellett aprócikk nagykereske-
delemmel is foglalkozom. Észak-
Dunántúl kis és nagyobb boltjait 
látom el apróságokkal. Sokfelé já-
rok, sok emberrel és vállalkozók-
kal ismerkedtem meg az évek so-
rán. Úgy gondolom, az itt szerzett 
tapasztalataimat is a város javára 
tudnám fordítani.
Szeretem az állatokat és a sportot, 
azon belül a labdarúgás a kedven-
cem. Az életben is mindig a sport-
szerűség jellemzett. Mindig maxi-
malista voltam, és mindig arra is 
törekedtem, hogy mindenből ki is 
hozzam azt, legyen az sport, üzlet 
vagy bármi más az életben. Be-
csületes és tisztességes embernek 
tartom magam, aki ismer, az tud-
ja, hogy amit megígérek, azt be is 
tartom.
2018-ban léptem be a Fidesz-MPSZ 
helyi alapszervezetébe, majd idén 
júniusban az alapszervezet elnöké-
vé választottak. Nagy megtisztelte-
tés számomra, hogy dr. Szentirmai 
István csapatában indulhatok az 
őszi önkormányzati választásokon 
a Fidesz- KDNP jelöltjeként. Pol-
gármester úrral közösen munkál-
kodva, szeretnénk, egy nyugodt és 
békés Ácsért dolgozni!
Kérem Önöket, hogy minél többen 
menjenek el október 13-án szavaz-
ni, támogassák dr. Szentirmai Ist-
vánt és a Fidesz-KDNP csapatát!
Köszönöm!

Tisztelettel: Hegedűs Roland
képviselőjelölt
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28.
Háromházi György

független képviselőjelölt

1975-ben születtem Szőnyben. 
Édesanyám Pauer Erzsébet nyug-
díjas könyvelő, édesapámat is 
Háromházi Györgynek hívják, már 
nyugdíjas. Milán fiam 16 éves , a 
Jókai Gimnázium tanulója. 
Tanulmányaim: a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola után mezőgazda-
sági gépszerelői képesítést szerez-
tem Komáromban. 
Az iskolák elvégzése után 1994 
februárjában hívott  a HAZA,  
egy év katonai szolgálat követke-
zett.  1995-ben kezdtem dolgoz-
ni a Kvalitás Kft-ben. 2000-től a 
Hartmann Hungary Kft-nél dolgo-
zom, immáron közel húsz éve mint 
anyagbeszerző. A munkám mellett 
vállalkozást is vezetek 1995 óta. 
Jelenleg építménytakarítással és 
autókozmetikával, karbantartással 
és ingatlan bérbeadásával is foglal-
kozik a cégünk.  2013-ban  Pénz-
ásásban építettünk részben uniós 
pályázati pénzből egy közel 200 
m2-es műhelyt. Fontos tapaszta-
latokat szereztem a pályázatírás-, 
elszámolás terén. Úgy gondolom, 
a nagyvállalati  és vállalkozóként 
szerzett tapasztalatokat jól tudnám 
kamatoztatni a város érdekében. 

Az üzleti élet megtanított arra, 
hogy a háttérinformációk megis-
merése és a folyamatos fejlődés, 
önképzés milyen fontos. Ebből 
adódott, hogy látva az ácsi önkor-
mányzatnál tapasztalható felelőtlen 
gazdálkodást, kezdtem utánajárni a 
visszásságoknak. Bizonyos körök-
ben nem lettem népszerű, mikor 
a talált szabálytalanságok egy ré-
szét a közösség nyilvánossága elé 
tártam. Ez történt a 2019. február  
13-ai közmeghallgatáson is. 
Képviselőként is úgy maradok hű 
önmagamhoz, hogyha visszaélést, 
etikátlanságot tapasztalok, azt to-
vábbra is a közvélemény elé tárom 
majd. „Én nem fogom be pörös 
számat…”

29.
Szigeti Erzsébet

független képviselőjelölt

KEDVES ÁCSI LaKOSOK, 
TISZTELT 

VÁLASZTóPOLGÁROK!
Szeretnék bemutatkozni  Önök-
nek. Szigeti Erzsébet vagyok, ácsi 
lakos.1982. január 3-án Komárom-
ban születtem.
Óvodai éveimet ,később általános 
iskolai tanulmányaimat Ácson vé-
geztem el,  azóta is itt élek. Egy 10 

éves gyermek édesanyja vagyok.
Szakközépiskolai tanulmányaimat 
Tatabányán a Vass László Egész-
ségügyi Szakközépiskola és Gim-
náziumban folytattam,ahol álta-
lános ápoló és asszisztensi szakot 
,majd szintén Tatabányán a Kos-
suth Lajos Közgazdasági és Hu-
mán Középiskolában felnőtt  ápo-
lói szakképesítést szereztem.
2002-ben a Selye János Kórház se-
bészeti osztályán kezdtem el dolgoz-
ni, majd gyermekem megszületése 
után  2011 óta a Selye János Kórház 
Rendelőintézet kiváló csapatának  
tagja vagyok. Egészségügyi szak-
dolgozóként elmondhatom,hogy 
nem az anyagiak miatt vagyok 
még a szakmámban,hanem a 
hivatástudat,az embereknek való 
önzetlen segítésnyújtás az ami hajt.
Ezeket olvasván gondolataikban 
felmerül a kérdés , hogy miért is 
indul a választásokon  ez a nő ?
Válaszom: Kisgyerekkortól egé-
szen idős korig  - függetlenül 
nemre, származásra,iskolai vég-
zettségre, politikai beállítottságra 
- mindenki érezze, hogy értékes 
tagja városunknak és ezért vannak 
is erőfeszítések, megmozdulások.
Az egészség az egyik legfontosabb 
kincsünk, így  egészségügyi „vé-
náimat” nem megtagadva fő  fel-
adatomnak a betegellátásra több fi-
gyelem fordítása,szűrővizsgálatok 
és  megelőzési programokra szer-
vezésére koncentrálódik.
Felesleges ígéreteket nem szeret-
nék tenni,de minden ami a közja-
vakat ,a lakókat ,a város fejlődést 
támogatja, előbbre viszi azokat 
biztosan támogatni és szorgalmaz-
ni szeretném.
Néhány elképzelésem: 
- Józan gondolkodású, kompro-
misszum képes, közérdeket szem 
előtt tartó képviselő-testület. 
-Közvagyon megóvása.
-Szórakozási- és  kikapcsolódási  
lehetőségek megteremtése 
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- Testi- és  szellemi fogyatékkal, 
valamint nehéz körülmények kö-
zött élő idősek segítése 
- Környezetünk szépítése, környe-
zetvédelem
- Közutak javítása, járdák kiépítése
- Munkalehetőségek bővítése
- Helyi vállalkozók támogatása 
stb. 
Hétköznapi ember vagyok,  kép-
viselői jelöltségemmel példát sze-
retnék  mutatni, hogy egy átlagos 
ember is,  ha mer és kiáll elveiért, 
ésszerű  gondolataiért, embertár-
saiért, egy közösségért, akkor az 
érdektelenséget felválthatja a tenni 
akarás városunkban.
A 2019. október 13. választásokon 
független képviselő jelöltként in-
dulok, ha úgy gondolják ott a he-
lyem a testületben akkor tegyenek  
egy X-t a nevem mellé. Köszönöm 
megtisztelő figyelmüket!

30. 
Heroldné Hájos Júlia

független képviselőjelölt

Tisztelt 
Ácsi Választópolgárok! 

Tanulmányaim: Pénzásási Általános 
Iskola, Kazinczy F. Gimnázium - 
Győr, Keszthelyi Agrártudományi 
Egyetem, Mosonmagyaróvári Kar 
- agrármérnök, Gödöllői Agrártu-
dományi Egyetem –mérnöktanár, 

KATE- Mosonmagyaróvár – nö-
vényvédő szakmérnök. 
1959-ben születtem, születésemtől 
Ácson élek. Fiatal éveim Pénzásás-
hoz kötnek,  jelenleg a  Cukorgyár 
lakótelepen élek.
Családom:  2 gyermekem van és 
2 unokám.  A gyermekeim Ácson 
végezték általános iskolai tanulmá-
nyukat.
Munkahelyeim: a komáro-
mi Gabonaforgalmi Vállalat, a 
nagyszentjánosi és az ácsi 1.sz. 
Általános Iskola,  Ácsi Cukor-
gyár,  Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet,  Nova Energia Kft.   
Jelenleg a Dunamenti Cukorré-
pa-termelő Szövetkezet vezetője 
vagyok. Munkahelyeim mellett 
vállalkozóként növényvédelmi 
szaktanácsadási tevékenységet 
folytatok.
Az életemet soha nem tudtam 
máshol elképzelni, mint Ácson. 
A település fejlődése, szépülése 
mindig örömmel töltött el- város-
vezetéstől függetlenül. Az elmúlt 
évek megalapozták azt a vélemé-
nyemet, hogy a világot megválta-
ni ugyan nem lehet, de egy tisz-
tességes, felelős, jól gazdálkodó 
vezetés sok mindent meg tud ol-
dani. Ez nyilvánosság nélkül nem 
képzelhető el.  Ez több kell, hogy 
legyen, mint a testületi ülések 
közvetítése, bár ez egy jó kezdő 
lépés. Jó lenne egy olyan han-
gulatot megélni, ahol érezhető a 
bizalom, ahol a lakosok valóban 
érzik, hogy a település érdeke do-
minál, nem a magánérdek,  ahol 
eltűnik a közöny, ahol a politikát 
átlépik a helyi ügyek. 
Ez a polgármester és a testület 
felelőssége. Szeretnék egy ilyen 
Ácsot, mert ez mindenkinek jó 
lenne. Képviselőként ez a gondo-
lat vezérel majd.

TÁJÉKOZTATó
NEMZETISÉGI 

öNKORMÁNYZaTI 
KÉPVISELŐK 

VÁLASZTÁSÁRóL

Október 13-án nemzetiségi ön-
kormányzati képviselőket is vá-
lasztunk. A nemzetiségi válasz-
táson kizárólag az a személy 
tud szavazni, aki a nemzetiségi 
névjegyzékbe regisztráltatta 
magát.
A regisztrációs adatlapokat a 
nemzetiségi képviselőjelöltek 
már korábban eljuttatták az em-
berekhez és hozzájárulásukkal 
a központi nemzetiségi név-
jegyzékbe regisztrálták. 

Aki nem szerepel a nemzetiségi 
névjegyzékben, az nem szavaz-
hat a nemzetiségi választáson. 
Természetesen a polgármesterje-
löltekre és az önkormányzat kép-
viselőjelöltjeire bárki szavazhat, 
akinek a lakcíme Ácson van.

Ez a különálló nemzetiségi 
névjegyzék azt a célt szolgál-
ja, hogy a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselő-testü-
letét azok a polgárok szavazzák 
meg, akik roma származásúak 
és romának is vallják magukat.

A szavazólapon a nyilvántar-
tásba vett települési Roma 
nemzetiségi képviselőjelöltek 
sorsolásos sorrendje az alábbi: 

1. Kürti Róbertné
2. Markó Renáta

3. fajkusz Melinda
4. Micsunekné Németh Irén

5. Góger Szilárd
6. Bezstenlerer Zoltán

7. Bakacs Ernőné
8. Kolompár Hajnalka 

Gyöngyvér
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