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HIREK

A fejlődés nem állhat meg!
Új tetőszerkezetet kapott városunk ikonikus épülete, a Zichy Kastély 

Megújult az óvoda Új tetőt kapott a 

kastélyunk Hittantábor 

Szilvásváradon Portré: Horváth 

Józsefné óvónővel beszélgettünk 

Hírek, információk, önkormányzati 

közlemények Így takarékoskodhatunk 

az energiával Használjuk a 

kondiparkot! Kézilabda emléktorna

A Bartók Béla Művelődési Háznak otthont adó, több, mint 
240 éves Zichy Kastély épületének tetőszerkezete jelentős 
átalakuláson ment keresztül az elmúlt időszakban. A felújítási 
munkálatok az utóbbi évek többszöri épület beázásai miatt 
már szükségszerűnek bizonyultak, városunk vezetése pedig 
kiemelten fontosnak tartotta, hogy ne romoljon tovább en-
nek az ikonikus épületnek az állapota. Az önkormányzat egy 
nyertes pályázatnak köszönhetően 115 millió Ft forrást nyert 
az épületkorszerűsítésre, melyet oroszlánrészt a Magyar Kor-

mány finanszírozott, Ács Városának 22 millió Ft önerővel kel-
lett kiegészítenie. A munkálatokat egy helyi vállalkozás, a BR-
Rönkvilág Kft. munkatársai végezték el. Az átépítés 2022. már-
ciusában kezdődött és igen rövid időn belül, a nyári hónapok 
végére be is fejeződött.

A projekt során új tetőszerkezetet kapott a Zichy Kastély, 
de többek között megújult az ereszcsatorna és egy villámvé-
delmi rendszer is létesült. 2022. szeptember 7-én hivatalosan 
is átadták a beruházást. (Folytatás a lapban)
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Különdíjat kapott az ácsi csapat

Településünk is részt vett a Komá-
rom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
„A mi megyénk, a mi világunk” elnevezé-
sű identitás programja keretében rende-
zett 'Mozdul a megye' játékos vetélke-
dőn.  

Az eseményre hat településről érkez-
tek csapatok a járásból. Végül a szoros 
küzdelemben a nagyigmándiak diadal-
maskodtak. Az ácsi csapat különdíjat 
kapott a legszellemesebb településbe-
mutatásért, amelyet Dr. Szentirmai 
István polgármester vett át Popovics 

Györgytől, a megyei közgyűlés elnö-
kétől.  

A játékos vetélkedő kora délután 
kezdődött a koppánymonostori Berecz 
Dezső Sporttelepen. A csapatok a fair 
play szabályok szerint különböző ügyes-
ségi és sportfeladatok során döntötték 
el a helyezéseket. A vetélkedőre az 
ácsiak elsősorban a jókedvüket és vi-
dámságukat hozták magukkal – nyilat-
kozta a megyei sajtónak Balogh Attila, a 
csapat vezetője.

Az első feladat a települések bemuta-

tása volt, amelyre különböző produkci-
ókkal készültek a résztvevők. Az ácsiak a 
megyei identitás erősítésének szellemé-
ben egy rögtönzött Ács-Kapocs szertar-
tással is készültek, amely során a részt-
vevő települések csapatvezetői beüt-
hették az ácskapcsokat a gerendába, 
ezzel szimbolizálva az összetartozá-
sunkat és barátságunkat. A zsűri a bemu-
tatkozásunkat végül különdíjjal jutal-
mazta.

 A 'Mozdul a megye' vetélkedő vala-
mennyi résztvevője emléklapot kapott, 
az első három helyezett, valamint a Fair 
Play díjas csapat pedig szépen csillogó 
érmeket és kupákat.

A zsűri tagjai voltak: Romanek Etelka, 
a megyei közgyűlés alelnöke, Eszter-
gályos Patrik párbajtőröző, az Exatlon 
Hungary férfi bajnoka, valamint Cserteg 
István tehetséggondozó szakember, 
filmes kutató.

A vetélkedővel párhuzamosan kultu-
rális programok is zajlottak a színpadon 
a Megyehét program keretében. Művé-
szeti csoportok, előadók kaptak lehető-
séget a bemutatkozásra a járásból. Vá-
rosunkat a Kifordítva együttes képvisel-
te, akik az esemény zárásaként adtak 
koncertet a kitartó közönségnek.

Az eseményről készült filmes és 
képes beszámolóinkat keressék a 
MiMegyenk.hu YouTube csatornán és a 
megyei önkormányzat Facebook olda-
lán.

PAUER GERGELY
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A fejlődés nem állhat meg!
Új tetőszerkezetet kapott városunk ikonikus épülete, a Zichy Kastély 

DZS

(Folytatás az 1. oldalról)
A rendezvényen elsőként városunk 

polgármestere, Dr. Szentirmai István kö-
szöntötte a megjelenteket. - Több em-
beröltővel ezelőtt itt, ezen a helyen egy 
nemesi család nagyot álmodott: egy im-
pozáns lakhelyet maguknak, ami névhez 
és ranghoz méltó. Az Esterházy-Liecht-
enstein-Zichy-Kastély Ács nevezetessé-
ge lett már akkor is és maradt azóta is. Ez 
a gyönyörű épület folyamatos odafigye-
lést, törődést igényel, amit lehetősége-
inkhez mérten el kell végeznünk. A jelen-
leg átadott tetőszerkezet cseréje nem 
csak esztétikumában, de szerkezetében 
is nagyon időszerű volt – mondta el be-
szédében a rendezvényen Dr. Szentirmai 
István, aki hozzátette, a projekt kereté-
ben mindösszesen 137.889.000 forint-
ból sikerült megállítani az épület állagá-
nak romlását. Szívügy volt számomra ez 
a beruházás, ennek szükséges a folyta-
tása, hiszen az épület belső szerkezete 
és állapota is rendkívül korszerűtlen.

-Ezért fogunk dolgozni a későbbiek-
ben és tudom, hogy el is érjük a célunkat, 
mert olyan partnerünk van benne 
Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselő 
asszony személyében, aki tudja, érti és 
átérzi a gondunkat, aki nem ígér soha 
felelőtlenül és mindig számíthatunk rá – 
emelte ki a Polgármester.

A városvezető gondolatai után a kivi-
telező BR. Rönkvilág Kft. ügyvezetője 
Balázs Róbert tájékoztatta a megjelen-
teket a beruházás műszaki paramétere-
iről. Elmondta, az időjárás ugyan több-
ször is hátráltatta őket a munkában, 

azonban igyekeztek tartani a határidőt. 
Hozzátette, majd 90 m faanyagot épí-
tettek be, 12.000 folyóméter tetőlécet 
helyeztek fel és több mint 100 tonna te-
tőcserép került fel végül a kastély tete-
jére.

Czunyiné dr. Bertalan Judit térsé-
günk országgyűlési képviselője az ünne-
pélyes átadón elmondta: egy ilyen mo-
numentális épület felújítása kormány-
zati támogatás nélkül nem kivitelezhető. 
Az önkormányzattal való újabb közös 
munka ez esetben is meghozta az ered-
ményt. - Egy műemlék jellegű épület re-
konstruálása meghaladja egy önkor-
mányzat költségvetési kereteit. Ekkor 
merült fel a kérdés, hogy ha van olyan 
rendkívüli kormányzati támogatás, ami 
középületek infrastrukturális felújításá-
ra fordítható, akkor tud-e a város olyan 
alternatívát mondani, ami támogatható. 
Ács városa tudott, méghozzá a Művelő-
dési Házat, azon belül is annak tetőszer-
kezetét. Úgy hiszem, a megfelelő körül-
mények és az épület állaga, minősége az 
alapja az intézményben zajló színvonalas 
munkának. Polgármester úr és csapata 
nem tétlenkedett, azonnali feltételes 
közbeszerzést követően rögtön elkezd-
ték a munkát. Nagy öröm számomra, 
hogy a  város jellegzetes épülete végre 
biztonságban van, nem kell tartani a Mű-
velődési Ház belső állagának további 
romlásától – hangsúlyozta az ország-
gyűlési képviselő. 

Az ünnepélyes átadón részt vett Dr. 
Kancz Csaba, Komárom-Esztergom Me-
gye főispánja is. Beszédében kitért arra, 

hogy a város kultúrális életének alapjai, 
meghatározó mozzanatai az épületben 
zajlanak, ezért is volt fontos a korszerű-
sítés. - Rendkívül örülök, hogy helyi vál-
lalkozás végezte a munkát. Akárhány-
szor a városban járok azt látom, hogy 
amikor egy munkafolyamat befejeződik, 
már megvannak a tervek egy újabb fej-
lesztés megvalósítására. A helyi közös-
ségek mindig találnak olyan kihívásokat, 
amelyeket meg is valósítanak, s ame-
lyekkel Ács előrébb tud lépni. Gratulálok 
az eddig elért eredményekhez – emelte 
ki köszöntőjében Dr. Kancz Csaba.

A Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár vezetője, Balogh Attila el-
mondta, az épület már a második ottho-
nuk. Az ünnepélyes átadón ragadta meg 
az alkalmat és köszönte meg mindazok-
nak a munkáját, akik közreműködtek a 
régen várt projekt megvalósításában. - 
Köszönettel tartozom mindenkinek. Egy 
álom vált valóra. Kötelességünk megóv-
ni egy ilyen értékes épületet, hiszen a 
település éke, továbbá a helyi és megyei 
értéktárban is szerepel, emellett a város 
egyik legfontosabb intézménye műkö-
dik benne, a kulturális élet központja – 
mondta. 

Az új infrastrukturális fejlesztésnek 
köszönhetően tehát megszűntek a rég-
óta fennálló beázási problémák a Zichy 
Kastélyban, amivel az épület belső szer-
kezetének és állagának további romlása 
is megelőzhető. A településvezetés to-
vábbra is keresi azokat a pályázati lehe-
tőségeket, melyekkel tovább szépülhet 
városunk ikonikus épülete. 
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Korszerűbb körülmények várják az óvodásokat
az idei nevelési évben 

- Első évben saját forrásból öltözőket, 
vizesblokkot, valamit egy csoportszobát 
újítottunk fel. A következő esztendőben 
a konyha részleges felújítása történt 
meg, a hozzá tartozó szociális helyisé-
gek, folyosók, gazdasági bejárat korsze-
rűsítésével. Jelen projekt keretében pe-
dig három új kazán beépítésével és nyí-
lászárócserével járultunk hozzá az intéz-
mény energetikai fejlesztéséhez. - Emel-
te ki a beruházás részleteit polgármes-
ter úr. 

Ezt követően Héreginé Major Ilona, a 
Bóbita Óvoda vezetője fejezte ki köszö-
netét a felújítás valamennyi közreműkö-
dőjének. Hozzátette, újabb jó hírrel szol-
gálhat a gyerekek és a szülők számára, 
hiszen további fejlesztések várhatóak az 
intézményben egy Top Pluszos pályázat 
eredményeképpen. Az eseményen be-
szédet mondott Popovics György, a Ko-
márom-Esztergom Megyei Közgyűlés 

elnöke is, aki elmondta, 215 millió Ft-os 
forrásból valósulhat majd meg az óvoda 
további korszerűsítése. - Annak ellenére, 
hogy ez Aurópai Uniós forrás, a Magyar 
Kormány megelőlegezi a települések-
nek az elnyert támogatási összeget 
annak érdekében, hogy a fejlesztések 
minél hamarabb és gyorsabb ütemben 
tudjanak zajlani. - Emelte ki elnök úr. 

Czunyiné dr. Bertalan Judit, térsé-
günk országgyűlési képviselője az ünne-
pélyes átadón elmondta: a most megva-
lósult beruházás nagyon fontos lehet a 
mai, energiaválságos időkben, a város-
vezetés pedig jól gondolkodott, hiszen a 
most elvégzett fejlesztéseknek köszön-
hetően az önkormányzat jelentősen 
csökkentheti az épület fenntartási költ-
ségeit. 

Az ünnepélyes átadón az óvoda apró-
ságait is hallhattuk, akik egy-egy verssel 
készültek az eseményre.  Ezt követően 

Gerecsei Zsolt esperes és Minus Ferenc 
plébános szentelte meg az épületet, 
majd szalagátvágásra került sor a Bóbita 
Óvoda épületénél. A megjelentek 
együtt járták be a megújult intézményt.

Dr. Szentirmai István városunk- pol-
gármestere elmondta, az óvoda további 
korszerűsítése keretében a tetőhéjazat 
cseréje, a csapadékvíz elvezetőrendszer 
felújítása, a falak külső szigetelése és 
egy napelemrendszer kiépítése a cél. 

Az ide járó gyermekek és szüleik nagy 
örömére tehát egy megújult környezet 
fogadta az új nevelési-oktatási évben az 
Ácsi Bóbita Óvoda apróságait, a fejlesz-
tések azonban még nem értek véget. Az 
önkormányzat igyekszik a következő 
időszakban is még otthonosabbá, élhe-
tőbbé, korszerűbbé tenni az intézmény 
épületét, jelentősen megkönnyítve ez-
zel az ide járó csöppségek és az óvoda-
pedagógusok mindennapjait. 

Két telephelyen, 261 kisgyermek gondozása, nevelése, iskolára való felkészítése zajlik az Ácsi Bóbita 
Óvoda falain belül. A nevelési-oktatási intézmény városközpontban található régebbi épülete felett azonban 
sajnos már eljárt az idő. A több mint 30 éve kialakított óvodai épület több szempontból is felújításra szorult. 
23 millió Ft-os pályázati és több mint 20 millió Ft önkormányzati forrásból azonban jelentős fejlesztésen 
esett át az intézmény telephelye az utóbbi hónapokban, melynek célja az épület energetikai korszerűsítése 
volt. A fűtésrendszer teljeskörű felújítása, a külső nyílászárók cseréje, valamint a közlekedő folyosók járó-
lappal való burkolása is megvalósult a fejlesztés során. Az ünnepélyes szalagátvágással egybekötött átadón 
Dr. Szentirmai István, településünk polgármestere elmondta, hogy a város vezetése már korábban is jelentős 
beruházásokat valósított meg az épületben azért, hogy a gyerekek és az itt dolgozók számára minél ottho-
nosabbá tegyék az intézményt, növelve ezzel a nevelés, oktatás színvonalát. 

DZS
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Református hittantábor Szilvásváradon 

Felnőtt konfirmáció 

GERECSEI JUDIT lelkipásztor

GERECSEI JUDIT lelkipásztor

Szinte hagyománynak mondható 
már az a hittantábor, amit évente meg-
szervezünk a református egyház kerete-
in belül. Több mint tizedik éve egyre töb-
ben csatlakoznak hozzánk, hogy Magyar-
ország valamelyik csodálatos helyszínén 
együtt töltsünk majd egy hetet. (Kere-
csend, az Őrség, Zalakaros, Szilvásvárad, 
Visegrád-Mogyoró-hegy, Szandavár, Vá-
roslőd). Gyerekek, felnőttek együtt ké-
szülünk már hónapokkal a táborba indu-
lás előtt, hova menjünk, hányan férünk 
el, mindenki el fog férni, kivel aludhatok 
egy szobában, miket fogunk megnézni, 
hová megyünk túrázni, milyen progra-
mok lesznek? Csak úgy záporoznak a kér-
dések a szervezők felé. Vannak gyere-

kek, akik már két héttel korábban bepa-
kolják a bőröndöt...biztos ami biztos. Mi 
felnőttek is sokat készülünk, elmegyünk 
„terepszemlére” a táborba, megszerve-
zünk előre programokat, étkezéseket, 
szóval megpróbálunk mindenre oda fi-
gyelni. A gyerekek nagy örömmel veszik 
birtokba szobáikat, olyan hálásak, hogy 
jó programokon vehetnek részt. Volt 
olyan táborunk, ahol amikor már haza-
felé indultunk, az egyik fiú azt mondta, 
neki még vannak tiszta ruhái, nem ma-
radhatnánk még pár napot. Idén 81 fővel 
indultunk útnak Szilvásváradra. A legfia-
talabb gyermek első osztályos és a leg-
idősebb segítőnk 64 éves volt. Rengeteg 
élménnyel gazdagodtunk. Minden nap 

vidám áhítattal indítottunk a reggeli 
után és este is énekekkel, történetekkel, 
tábortűzzel zártuk a napot. Sokat kéz-
műveskedtek, játszottak a gyerekek. 
Részünk volt Szalajka-völgyi sétában, 
kisvonatozásban, ősember-barlang lá-
togatásban, kilátóhoz hegymászásban, 
lipicai lovak meglátogatásában, kaland-
parkban az akadálypályákon. 

Köszönjük a gyerekeknek, hogy min-
ket választottak, a szülőknek, hogy meg-
bíztak bennünk, mindenkinek, aki bármi-
lyen módon támogatta adományával ezt 
a tábort, és Istennek, aki vigyázott kicsik-
re és nagyokra. A tábor az EFOP-os pá-
lyázatunk, a „Hittel Ácsért” programso-
rozatba illeszkedett. 

Augusztus 21-én vasárnap, egy na-
gyon szép és megható ünnepi istentisz-
teleten tett konfirmációi fogadalmat 15 
felnőtt testvérünk. Hosszú hónapokon 
keresztül hétről hétre találkoztunk a 
Timóteus csoportban. Sokszor több 
mint húszan is voltunk, hogy elmélyül-
jünk a Biblia tanításaiban, református 
tanításunk rejtelmeiben, életünkben 

felmerülő problémák, kérdések megvá-
laszolásában. Gyakran késő estébe nyú-
lóan osztottuk meg gondolatainkat, 
énekeltük kedves énekeinket, hordoz-
tuk imában betegeinket, vagy bárme-
lyikőnk szeretteit. Összekovácsolt ben-
nünket az Istenben való hit és remény, az 
öröm és a könnyek, mert mindegyikben 
volt részünk, amikor megismertük egy-

más problémáját és együtt kerestük rá a 
választ Isten segítségével. Ebből a cso-
portból kérte több testvérünk a kereszt-
séget és vállalta a konfirmációi fogadal-
mat. Ezzel egyházunk és gyülekezetünk 
teljes jogú tagjai lettek. Az egész gyü-
lekezetet meghatotta az ünnepi óra. Ez 
a csoport továbbra is működik, szeretet-
tel várunk minden érdeklődőt közénk. 
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Az állatok világnapja 
Az állatok világnapját 1931 óta ün-

neplik, Szent Ferenc emléknapján, ok-
tóber 4-én.

Ez a nap Assisi Szent Ferenc-nek, az 
állatok védőszentjének halála napja.

A legenda szerint nemcsak értette az 
állatok nyelvét, hanem beszélgetett is 
velük, s már a 13. század elején azt hir-
dette, hogy mindent szeretnünk kell, 
ami körülvesz minket, legyen az élő vagy 
élettelen.

Búcsú az óvodától...
Nyugdíjba vonul Horváth Józsefné óvónő

Kinek szólnék egy olyan bizonyos holnapon, amikor épp 
nem vagyok elég erős vagy elég bátor?

- Hát tulajdonképpen...          
- És kitől kérnék tanácsot, amikor nem tudnám, 

hogy merre tovább?
- Micimackó, mi van, ha mégis?
- Mégsem, az nem fordulhat elő... Ha mégis eljön az 

"- Micimackó! Mi van, ha egyszer elkövetkezik egy 
olyan nap, amikor el kell válnunk?

- Ha együtt válhatunk el, akkor semmi kifogásom 
ellene.

- Na igen-igen, úgy könnyű. De... ha nem lennénk 
együtt? Hogyha én máshol lennék? - Jajj... de nem 
lehetsz máshol, hiszen nélküled egészen elvesznék. 

idő, amikor nem leszünk együtt, akkor nagyon fontos, 
hogy megjegyezz valamit!

- Mi az a fontos megjegyeznivaló?
- Hogy bátrabb vagy, mint hiszed, erősebb vagy, 

mint sejted és okosabb, mint véled. De a legfontosabb 
az, hogy ha el kell válnunk, én akkor is mindig veled 
leszek... veled leszek!" 

Nem hiába a fenti idézet, nyugdíjba vonul az Ácsi Bóbita Óvoda ikonikus pedagógusa, a nagybetűs Óvó néni, Horváth 
Józsefné, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Hugi néni. Egy óvodapedagógus legnagyobb feladata – a gyermekekre való 
felügyelet mellett -, hogy megteremtse azt a biztonságot nyújtó légkört, amelyben egyszerre fejlődik test és lélek, ahol 
minden gyermek úgy érezheti „otthon” van. Hugi néni, negyvennégy évig igyekezett mindent megtenni az óvodába járó 
kicsikért és szüleikért. Munkáját mély elhivatottsággal végezte, máig is hivatásának él. Tanulmányait a Győri Zrínyi 
Ilona Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskolában végezte, majd 1979-ben kezdte a pedagógiai pályáját az akkori, 
Pénzásási Óvodában. Három gyermeke született, két fia (1979-ben és 1980-ban) és egy lánya (1992-ben). Férjével mai 
napig Ácson élnek, mindenki jól ismeri őket, de vajon tudják-e, hogy miért választotta annak idején Hugi néni, ezt a szép 
és örömökben gazdag, ugyanakkor kihívásokkal és felelősséggel teli szakmát? 

- „Az én egykori kedves osztályfőnö-
köm, Hoczek József bácsi felesége, Ho-
czek Józsefné, Marika néni köztisztelet-
ben álló óvónő volt a városban. Annak 
idején a pályaválasztás közeledtével a ta-
nítók, tanárok látogatást tettek a csalá-
doknál, ahogy ez nálunk is történt, hogy 
megvitassák a szülőkkel közösen, mely 
szakma/hivatás választása lenne a leg-
ideálisabb. Szüleim és pedagógusaim ak-
kor úgy látták – örömömre –, hogy az 
óvodapedagógusi pálya lenne számom-
ra a legjobb. A szakközépiskola elvég-
zése után rögtön munkához is láttam, 
mint frissen végzett óvó néni. A kezdeti 
esztendők izgalmasak voltak, hiszen 
nagy csoportlétszámokkal működött ak-
koriban az intézmény. 1986-ban újabb 
szakmai kihívás elé kerültem, hiszen a 
két óvoda összevonásával óvodavezető-
helyettesi feladatokkal is megbíztak, a 
gyermeknevelési feladatokkal egyidejű-
leg. 1994-től bekerültem az akkori köz-
ponti óvodába, ahol a csoport teendői 
mellett, a vezetőt is segítettem.” – Me-
sélte lapunknak Hugi néni. 

Az Ácsi Bóbita Óvodában kezdte és 
fejezi is be szakmai munkáját. Gondosko-
dással, szeretettel és alázattal végezte 
mindennapi tevékenységét. Ugyanolyan 
gonddal és szeretettel fordult minden 
gyermekhez és szüleikhez egyaránt. A 
kollégákkal a kezdetektől fogva jó vi-
szonyt ápolt. Sok új, kezdő óvó nénit is 
segített az évek alatt, hogy megkönnyít-

se számukra a szakmai gyakorlat éveit és 
a beilleszkedést az intézménybe. Mind-
annyian szeretettel gondolnak vissza rá. 

- „Sokan megismernek az utcán a mai 
napig, régi kis óvodásaim, szüleik és 
nagyszüleik. Jóleső érzés, ha emlékez-
tetnek rá, milyen régóta is vagyok már a 
pályán és mennyi minden történt már ez 
idő alatt. Bízom benne, hogy legalább 
annyi szeretetet és tudást tudtam adni a 
kezeim alatt fejlődő gyermekeknek, 

mint amennyit ők adtak nekem.” – 
Mondta, Marika néni. 

Horváth Józsefné, Marika néni negy-
vennégy éves óvodapedagógusi pályá-
ját fejezi be 2022. december 20-án, je-
lenleg felmentési idejét tölti. 

- „Nagyon szívesen maradnék a pá-
lyán, azonban tudomásul kell venni, 
hogy eljön az idő, amikor egy másik útra 
kell lépni, ahol újra meg kell találnunk 
önmagunkat.” – Emelte ki Hugi néni. 

Idén májusban búcsúzott el utolsó 
nagycsoportosaival együtt az óvodától. 
Ezúttal nem csak a gyermekek kaptak 
egy ballagó batyut, hanem ő is. 

-„Egy új korszak kezdődik most az éle-
temben, ami legalább annyira izgalmas 
mint a pályám kezdete. Az az igazság, 
hogy nekem most meg kell tanulnom 
pihenni. Nagyon aktív voltam a munkám 
során, szerettem minden nap készülni a 
következőre. Az óvodapedagógusi mun-
kám azonban megtanított arra is, hogy 
milyen sok rejlik az irodalomban. A me-
sék által megismerhettem a gyerekekkel 
közösen a fantázia világát. Mindig is sze-
rettem olvasni, éppen ezért bízom ben-
ne, hogy most végre lesz lehetőségem 
elolvasni azt a sok-sok könyvet, melyet 
az évek alatt kaptam a hozzám járó 
gyermekektől, kollégáktól. Mosolygós 
szívvel gondolok majd vissza a csodákkal 
és vidámsággal teli szakmai éveimre, 
szeretett kollégáimra.”
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Sajtóközlemény

Ács Város  Önkormányzatának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz felhívására benyújtott 
pályázata 300 M Ft európai uniós, vissza nem térítendő támogatást nyert el.
A támogatás segítségével felújítják és tökéletesítik a település csapadékvíz-elvezető rendszerét. A projekt célja, hogy 
megfelelő biztonságot nyújtó csapadékvíz elvezetési rendszer kerüljön kialakításra.
A projekt eredményeként, elsődlegesen a projekt területén és a hozzájuk tartozó területen jelentősen lecsökken a 
csapadékkárok bekövetkezésének veszélye, javul a belterületi csapadékvíz elvezetés megfelelősége. A tervezett 
fejlesztés Ács belterületén valósul meg.

Sikeresen pályázott Ács Város Önkormányzata a TOP-PLUSZ-1.2.1.-21.KO-2022 kódszámú, Élhető települések című 
felhívásra – ennek eredményeképp megkezdődhet Ács településen a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli 
elvezetése. 
A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00004 azonosító számú projekt keretében a beruházás során 5 helyszínen 
terveznek felújítást 5078 méter hosszan.
1. helyszín - Dózsa Gy. u. – Községi u. – Vörösmarty u.: burkolt árokszakaszok kiépítését tervezik. 
2. helyszín - Komáromi utca: A kis rendezési szélesség és a kis zöldfelület miatt zárt csatorna építése szükséges. A 
befogadó földárokban torkolati műtárgy építésére kerül sor. Az útpálya teljes szakaszán annak mindkét burkolat szélén 
padkafolyóka építése tervezett.
3. helyszín - Fő utca: Az Országos közút alatti áteresz jó karba helyezése, a befolyó oldali műtárgy felújítása tervezett. A 
Tűzoltó szertár épülete melletti meglévő csatorna nagyobb méretűre történő cseréje, majd a telek hátsó részében a 
földárok burkolt- fedett kivitelben való felújítása szükséges. Emellett tervezett a 2279/2 hrsz.-ú út alatti áteresz kiépítése, 
és a 2293/2 hrsz.-ú telken földárok kiépítése a 2359 hrsz.-ú árokig.
4. helyszín - Ady E. u: Meglévő csapadékcsatorna felújítása történik az aknák- víznyelők felújításával és a hiányzók 
pótlásával.
5.helyszín  - Árpád utca: Burkolt árokszakaszok kiépítése tervezett.
A fejlesztés megvalósításával Ácson a rendkívüli időjárási helyzetek idején kialakuló havária helyzetek számának jelentős 
csökkenése, az okozott károk minimalizálása, ezáltal az itt élők életminőségének javulása várható. A műszaki 
megoldások mellett a projekt keretében szemléletformálási, tájékoztató akciók valósulnak meg.

A projekt végrehajtását követően az alábbi eredmények várhatók:
 A fejlesztett infrastruktúra által megvédett lakosság száma: 1350 fő
 A fejlesztett kék infrastruktúra hossza: 5078 méter
 A megvédett vagyon becsült értéke: 14,5 Mrd  forint 
 A projekt várható befejezése: 2025. szeptember 30.

A projektről bővebb információt a www.acsvaros.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: 
Ács Polgármesteri Hivatal
Telefonszám:06/34/385-121

Megoldódik a csapadékvíz elvezetése Ácson
2022.08.30.

HAGYA-TÉK-A augusztus 20-án a templomdombon

Hagyományosan-hagyományőrzés. A 
református egyházközség ismét szere-
tettel várta a város lakosságát a temp-
lomdombon állami ünnepünk délután-
ján. Újra kitártuk kincseinket, hogy min-
denki lássa és rácsodálkozzon. Ebben az 
évben az Aranybulla kiadásának 800. 
évfordulója állt a középpontban: II. 
Andrást és korát többféleképp is meg-

idéztük. Krónikák, képek, illusztrációk 
mutatták be a királyt és híres oklevelét. 
De kitekintettünk nemzeti drámánk és 
operánk felé a II. András korát idéző 
Bánk bán histórián át.

Ugyanakkor Novák Géza gyűjtemé-
nye által megismerkedhettünk Ács és 
környéke középkori régészeti leleteivel 
is. Különös érdeklődés övezte a Héregi 

Péter és Varga Miklós gyűjteményéből 
összeállított vetélkedőt: olyan régi tár-
gyakat láttunk, amelyekről sokszor sem 
nevüket, sem rendeltetésüket nem tud-
juk már. De aki bátor volt és kitöltötte a 
feladatlapot, az versenyre kelhetett tu-
dásával. A végső eredményhirdetés so-
rán „lepleződött le” az is, hogy mi micso-
da. No meg kiderült a nyertes személye 

GERECSEI ZSOLT ref. lelkész
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is: Farkas Károly ismerte fel a legtöbb 
tárgyat. A templomban a protestánsok 
19. század közepi jogküzdelme, a Protes-
táns Pátens elleni nemzeti ellenállás do-
kumentumait, főbb szereplőit mutattuk 
be. De örömmel hallgattuk Tatai Márta 
teológiai hallgató énekhangját is, aki az 
új református énekeskönyvből hozott 
egyes darabokat. Mindezek után a 
Rosette Quartett csodálatos muzsikája 
során igazi koncertteremmé lett a temp-
lom. A gyülekezeti házban Orbán Ilona 
képeit és a Tóthné Zsuzsa, valamint 
Földes Zsuzsanna jóvoltából féltve őr-
zött régi falvédőket, terítőket csodál-

hattuk meg. Toronytúra, kézműves fog-
lalkozás, lángos, sült hal, halleves, apró-
sütemény, üdítők várták még az érdek-
lődőket. Számomra a legfontosabb és 
legszebb az összefogás volt: sokan hoz-
ták felajánlásukat, ajánlották segítségü-
ket. Köszönet érte mindenkinek! És kö-
szönjük azoknak is, akik elhozták termé-
keiket, kezük munkájának gyümölcseit, 
hogy megismerhessük. 

Ebben az évben különleges volt az is, 
hogy másnap vasárnap volt. A délelőtti 
istentiszteleten újkenyéri úrvacsora al-
kalmával 15 felnőtt testvérünk is konfir-
mált. Délután pedig a gyülekezeti ház-

ban Márkus Gábor református lelkész, a 
Tatai Református Gimnázium történe-
lemtanára tartott izgalmas, érdekes, sok 
összefüggést feltáró előadást az Arany-
bulla koráról és annak társadalmi fe-
szültségeiről, megoldásairól. A lelkes 
hallgatóság mindjárt megfogalmazta 
vágyát: jó lenne folytatni az előadást. 
Örömmel jelenthetem: terveink szerint 
novemberben a tatárjárásról tart előa-
dást nálunk tanár úr. A programot a 
„Hittel Ácsért” elnevezésű EFOP-1.3.7-
17-2017-00283 számú pályázati projekt-
ben valósítottuk meg.

Tájékoztatás az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Itt az ősz és időszerű áttekinteni, feleleveníteni az avar és a 

kerti hulladék égetésének szabályait.
Önkormányzatunk hatályos rendelete szerint a legfonto-

sabb szabályok a következők:

1. A rendelet alkalmazásában:
 (1) a lehullott falomb, avar,  avar és kerti hulladék: 

gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, nyesedék.
 (2)  az a természetes vagy jogi sze- ingatlantulajdonos:

mély vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, 
hogy tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, hasz-
nálója, bérlője az ingatlannak.

2. A település területén a kórokozóktól és kártevőktől men-
tes avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, kom-
posztálni kell.

3. Amennyiben az avar és kerti hulladék komposztálása 
nem lehetséges (pl. diófa levél), akkor annak eltávolítására a 
településen a hulladékgazdálkodást végző szervezet által 
biztosított edényzetet kell használni.

4. Az avar és kerti hulladék égetésére csak abban az eset-
ben kerülhet sor, ha eltávolítása, hasznosítása a fent megha-
tározott módon nem lehetséges.

5. A nem komposztálható kerti hulladék és az avar nyílt 
téri égetése március 1. és május 15. valamint szeptember 
15. és november 30. közötti időszakban – ünnepnapok 
kivételével

ź hétköznapokon: 8.00 és 19.00 óra között,
ź szombaton: 8.00 és 12.00 óra között megengedett.
6. Nyílttéri égetés során égetni csak szélcsendes időben 

szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése az engedélye-

zett időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős idő-
ben.

7. Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvő-
képes személy folyamatos felügyelete mellett a tűzvédelmi 
előírások betartásával csak olyan helyen és területen szabad, 
ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyon-
biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt 
nem okoz.

8. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz 
gyújtója köteles gondoskodni.

9. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz eloltható, illetőleg ter-
jedése megakadályozható.

10. A füstképződés csökkentése érdekében a nem kom-
posztálható avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasz-
tani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban tör-
ténhet, amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, 
megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.

11. A kerti hulladékkal együtt semmilyen más hulladék nem 
égethető.

12. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék 
(pl. benzin, gázolaj), légszennyező vagy bűzös segédanyag 
nem használható.

13. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz el-
hamvadt. Amennyiben fennáll a veszélye a tűz feléledésének, 
gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel 
történő lefedéséről.

14. Közterületen az avar és kerti hulladék égetése tilos.
15. Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet 

nem ad felmentést.
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Bursa Hungarica tájékoztatás
tatásban hallgatói jogviszonnyal rendel-
kező, vagy a 2022/2023. tanévben utol-
só éves, érettségi előtt álló középisko-
lások vehetik igénybe.

A pályázat benyújtásának módjáról, 
feltételeiről a https://emet.gov. hu  
linken tájékozódhatnak az érdeklődők. 

Pályázatukat 2022. október 5. napjá-
tól  2022. november 3. napjáig nyújthat-
ják be a Polgármesteri Hivatalba, a pá-
lyázati kiírásban szereplő  formában, a 
megadott, kötelező mellékletek csatolá-
sával

Kérem, minél többen éljenek a pályá-
zat adta lehetőséggel, s váljanak Bursa-
ösztöndíjassá!

Önkormányzatunk 2023. évben is 
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zathoz. A pályázat célja a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőoktatásban való részvételének tá-
mogatása.

A pályázati lehetőséget a települé-
sünkön lakóhellyel rendelkező, felsőok-

Tisztelt Ácsi Lakosok!
Városunk önkormányzatához több lakossági panasz érkezett a Batthyány utca forgalmával kap-

csolatban, elsősorban a kerékpárosok, gyalogosok és a babakocsit toló édesanyák fordultak hoz-
zánk. Ennek következtében Ács város önkormányzata 2022.05.26-án a 82/2022 (05.26.) sz. hatá-
rozatában a Batthyány utca egyirányúsítását határozta el. 

Az egyirányúsítás a Komáromi utca felől történik a Vásárhelyi Pál utcától a vasúttal párhuzamos 
ágig, amely csak a gépjárművekre lesz kötelező, a kerékpáros és gyalogos forgalom viszont két-
irányú marad. A Komáromi utca egyirányúsított részén annak nyugati oldalán 1,25 m széles kerék-
pársáv kerül felfestésre. A keleti oldalán pedig piktogramok jelzik a kerékpáros közlekedést. Az 
egyirányúsított szakaszra 3,5 t-nál nehezebb járművek csak áruszállítás céljából hajthatnak be és az 
egész utcára 30 km/h sebességkorlátozás lép érvénybe.

Sokan, sokféle stílusban, más-más ötletek nyomán, ki előre gyártott, mások pedig saját kezűleg készített 
dekorációkkal díszítik saját lakásukat, otthonosabbá, esztétikusabbá varázsolva annak hangulatát. Gyakran 
mondják, a virágokkal nem lehet mellé lőni. De mi van akkor, ha ezek a virágok szappanból készülnek? For-másak, 
illatosak, az élénk, vagy éppen pasztell színű kiegészítőkkel harmóniát sugároznak és nem utolsó sorban – idővel – 
eredeti funkciójának előnyeit is kihasználhatjuk. A korábban pénzügyi szférában, jelenleg befektetésekkel foglal-
kozó Szalai Katalin – ahogy a városban ismerik: Katica – készíti ezeket az ötletes dekorációkat immár másfél éve 
másodállásban, aki egykori kollégáitól kapott először hasonló kompozíciót, ez inspirálta. A szappanköltemény 
olyannyira megtetszett neki, hogy számos interneten töltött óra és kutatás után elhatározta: Ő is megpróbál 
készíteni hasonlót, saját kezűleg. Az első kompozíció megálmodása nagy sikert aratott a közösségi média felüle-
teken, így 2021 februárja óta egyéni vállalkozásban készíti a szebbnél szebb, innovatív lakásdíszeket.

A kész szappan alapanyagát Szlová-
kiából szerzi be Katica, ezt – olvasztás, 
vagy igény esetén illóolaj hozzáadása 
után – formákba önti, így nyeri el a vég-
leges virág alakot. A következő munka-
fázis, hogy ezeket különböző selyem és 
művirágokkal díszíti, majd fa, papír do-
bozokba, vagy kerámia edényekbe, kas-
pókba helyezi a csokrot, s az elkészült 
alkotás valóban otthonunk egyik leg-
szebb éke lehet. Katica egyelőre csak 
megrendelés alapján készíti az illatos 
lakásdekorációkat, melyeknek kihelye-
zés után egyetlen ellensége van: a por. 
Egyébként meglehetősen tartósak, akár 
két évig is gyönyörködhetünk bennük. 

- Azt kell mondjam, hogy napjainkban 
egyre nagyobb igény mutatkozik a mo-
dern lakásdekorációk használatára. Fő-

Illatos virágcsodák szappanból

ként jeles napokon, születés- és névna-
pokon, évfordulókon, de óvodai,- illetve 
iskolai ballagások alkalmával keresnek 
fel a környékbeliek, de volt már meg-
rendelésem Pedagógusnapra és Anyák 
napjára, Győrből és Komáromból is. A 
számok világából valódi szellemi kikap-
csolódás ez a hobby, ahol kiélhetem a 

kreativitásom. Időközben elvégeztem a 
virágkötő tanfolyamot is, így alkalman-
ként élő virágokból is készítek csokrokat 
– tette hozzá Katica.

Egy-egy szappanvirág dekoráció árát 
a mérete határozza meg, de a legkisebb, 
8 cm-es 2500 forintos darabtól igény 
szerint egészen a 15.000 forintos dísz-
ekig készülnek a különleges virágcsodák 
Katica kezei által. - Mindig gondolkozom 
az újításban, egyre modernebb boxokat 
tudok készíteni tekintettel arra, hogy az 
alapanyag kínálat is egyre széleskörűbb. 
Mindig szerettem kézműveskedni, amit 
csak lehetett, mindent magamnak készí-
tettem el, beleszőve a saját ötleteimet – 
hangsúlyozta a virágkötő. 

Ajándékozzon Ön is szépet, időtállót, 
szívből!
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Hogyan kell takarékoskodni az energiával?

I. Hogyan fogyasszunk kevesebb 
áramot?

1. Amikor háztartási gépeket ve-
szünk, figyeljünk oda, hogy lehetőleg a 
legkisebb energiafogyasztásút válasz-
szuk ki! Ez az esetek nagy részében ter-
mészetesen kicsit több költséggel jár, de 
például egy energiatakarékos hűtő vagy 
mosógép esetében ez az összeg az 
áramszámlán nagyon gyorsan megtérül.

2. Közel 10% megtakarítást hoz, ha 
az elektromos berendezéseket haszná-
laton kívül kikapcsoljuk. Ne hagyjuk az 
elektromos eszközöket készenléti 
üzemmódban, hanem kapcsoljuk ki tel-
jesen! Egy tévé, amit naponta 3 órát néz-
nek és a nap maradék 21 órájában ké-
szenlétre van állítva, az általa felhasznált 
energia 40%-át a standby üzemmód 
alatt használja el.

3. A mobiltelefon töltőjét se hagy-
juk bedugva, mert ez a kis szerkezet 
ilyenkor is folyamatosan áramot fo-
gyaszt. A legegyszerűbb módszer az 
áramtalanításra, ha a hasonló eszkö-
zöket egy elosztóba dugjuk be, melynek 
fogyasztása egy gombnyomással leállít-
ható.

4. Használjunk energiatakarékos 
izzókat, melyek közel 75%-kal kevesebb 
áramot fogyasztanak a hagyományos-
nál; az energiatakarékos izzókat lega-
lább 20 percig kell bekapcsolva hagyni, 
hogy elérjük velük a várt megtakarítást 
(a gyakori ki- és bekapcsolástól csökken-
het az élettartam)! A LED-es izzók még 
ezeknél is takarékosabbak, és a fel-le-
kapcsolgatást is jól tűrik, szemben az 
energiatakarékos izzókkal.

5. Használjuk ki a természetes 
fényt! Amennyiben lehetőség nyílik rá, 
inkább természetes fénnyel világítsuk 
meg az otthonunkban lévő tereket. En-
nek egyik legfőbb eszköze az épület tá-
jolása szerinti helyes lakberendezés, 
hogy például az íróasztalt és környékét a 
lehető legtovább érje a természetes 
fény! Ez azért is fontos, mert a szemünk-
nek is sokkal egészségesebb a termé-
szetes fényben olvasás, mint a lámpa-
fény mellett eltöltött idő.

II. Hogyan takarékoskodhatunk a 
vízzel?

1. Figyeljünk mosási szokásainkra! 
Érdemes alaposan külön válogatni a 
különböző mosási fokozatokat igénylő 
darabokat! A mai mosószerek mellett a 
legtöbb ruha már 30°C-on is teljesen tisz-
tára mosható, mellyel jelentősen csök-
kenthetjük áramfogyasztásunkat a 40°C-

os mosáshoz képest. Amelyeknek pedig 
szükséges a magasabb fokozat, várjuk 
meg, míg valóban összegyűlik egy mo-
sásra való ruha! Vagy ha mégis kevesebb 
ruhát mosunk, akkor mindenképpen a 
fél adag opciót állítsuk be a mosógépen, 
hogy ne használjunk feleslegesen vizet 
és energiát!

2. Csökkentsük a folyóvíz használa-
tunkat! A legalapvetőbb változtatás a 
mosogatásnál érhető tetten, mikor is a 
mosogatóba engedett vízzel és öblítés-
sel sokkal kevesebb vizet használhatunk 
el, mint a folyamatos folyóvízzel való 
mosogatásnál. Ha mégis ragaszkodunk a 
folyóvízhez, akkor arra az időre, amíg 
mosogatószerrel töröljük az edényeket, 
zárjuk el a vizet, és csak öblítéshez 
nyissuk meg újra! Ugyanez a gyümölcsök 
lemosására is igaz: nem kell őket folyóvíz 
alatt tisztítani, nyugodtan bele tehetjük 
egy tál vízbe is őket.

3. Hogy fürödjünk? A gyors zuhany 
jobb, mint a fürdőzés, mert kevesebb 
vizet fogyasztunk vele, de ha minden-
képpen hosszú perceken keresztül sze-
retnénk érezni magunkon a meleg víz bi-
zsergető hatását, akkor inkább válasszuk 
a fürdőkádas módszert! Ha zuhanyzunk, 
akkor, amíg nem szükséges, zárjuk el a 
vizet, és csak akkor nyissuk, meg újra, ha 
valóban szükségünk van rá, testünk 
leöblítéséhez!

4. Egy csepp is számít! A csöpögő 
csapok hosszútávon nagyon sok felesle-
ges vizet emésztenek fel, ezért amint 
lehet, nézessük meg ezeket szerelővel, 
és figyeljünk oda a helyes tömítésre!

5. Ha éppen felújítás előtt va-
gyunk, figyeljünk oda, hogy olyan WC-

öblítő tartályt válasszunk, amely vízfo-
gyasztása szabályozható, tehát egy 
öblítéssel nem kell az egész tartály vizet 
elhasználnunk!

6. Seprű a víz helyett! A külső terü-
letekre például kocsi feljáró letakarítá-
sára bőven jó a seprű is, nem szükséges 
az ivóvizet pazarolni rá a slaggal veretés 
közben! A lépcsőházak és egyéb kevésbé 
fontos területekre szintén igaz, hogy 
nem muszáj nekik új vödör ivóvizet en-
gedni a felmosáshoz, hanem felhasznál-
hatjuk hozzá például a mosásnál vagy 
mosogatásnál leengedett vizet.

7. Gyűjtsük össze és használjuk fel 
az esővizet öntözéshez! Ne az ivóvizet 
pazaroljuk a slaggal!

 
III. Hogyan csökkenthetjük 
gázfogyasztásunkat?

1. Csökkentsük a lakás hőmérsék-
letét egy fokkal! Elhihetjük, hogy egy fok 
hőmérséklet-változást meg sem érzünk 
majd, ha mégis így lenne, inkább a réte-
ges öltözködést válasszuk, mint a fűtés 
feljebb tekerését! A téli hónapok során 
teljesen normális, ha pulóverben va-
gyunk otthon és nem pedig pólóban.

2. Télen érdemes inkább rövid, in-
tenzív szellőztetésekkel felfrissíteni a 
levegőt. Tehát tárjuk ki sarkig az ablakot, 
esetleg csináljunk huzatot a lakásban, 
hogy gyorsan kiszálljon az elhasználó-
dott levegő, majd rövid után csukjuk be 
azokat! Ne fűtsük az utcát órákon ke-
resztül bukóra nyitott ablakkal!

3. Nézessük át házunk szigetelését 
egy szakértővel! A legtöbb feleslegesen 
elhasznált fűtőenergia arra megy el, 
hogy lakásunk rossz szigetelése miatt 
nem tartja meg a hőt kellőképpen! Ez 
anyagi szempontból is nagyon sokat 
számíthat hosszútávon, ezért minden-
képp érdemes előbb költeni egy keveset 
a helyes szigetelésre!

FORRÁS: www.hogyankell.hu

Manapság lépten-nyomon találkozhatunk azokkal a figyelemfelhívó, olykor már-már ijesztő adatokkal és 
statisztikákkal, melyek a Föld energiakészleteinek kimerülését vetítik előre. Ennek elkerülése érdekében az 
egyik mód a megújuló energiaforrásokra való átállás, a másik pedig a meglévő energiaforrásokkal való 
takarékoskodás. Ehhez adunk most pár tippet, hogy mit tehet valaki a mindennapjaiban.



Október a második őszi hónap a 
naptár szerint és az első teljes őszi 
hónap csillagászati szempontból.

Időjárásunkban e hónapban már je-
lentős változások következnek be a nyári 
időszakhoz képest, igaz a hónap elején 
még jellemzőek a tipikus “vénasszonyok 
nyara” vagy más néven “indián nyári” na-
pok. A népi időjóslás szerint október, 
azaz Mindszent hava ha zivataros, hideg 
és szeles lesz a tél. S a jövő tavaszra is 
jövendöl: úgy tartják, hozzá hasonló lesz 
majd a március időjárása. Ha októberben 
még meleg van, annak a „böjtje” egy hi-
deg februárral jön el, az októberi hideg 
szelekért viszont enyhe január fog kár-
pótolni.

Az elmúlt évtizedek tanúsága szerint 
ebben a hónapban jelennek meg jellem-
zően az első fagyos hajnalok, kezdetben 
csak talaj mentén, később már 2 méte-
res magasságban is. Egyre gyakoribbak a 
hajnali ködfoltok, melyek a hónap má-
sodik felében már gyakran makacsan 
megmaradnak a délutáni órákig vagy 
esetleg egész nap. Feltehetőleg éppen 
ezek miatt, illetve amiatt, hogy ebben a 
hónapban már jóval többen és többet 
kényszerülünk sötétben közlekedni ez a 
hónap kiugróan magas baleseti statiszti-
kával rendelkezik. Egy, az Országos Bal-
esetmegelőzési Bizottság által készített 
statisztika szerint az október a legbale-
setveszélyesebb hónap. Kétszer annyi 
baleset következik be általában, mint 
februárban, ami ugyanezen kimutatás 
szerint a legkevésbé balesetveszélyes.

Az éghajlati statisztikák szerint a 
jellemző minimum hőmérséklet 4 / 7 °C, 
míg a jellemző maximum hőmérséklet 
15 / 18 °C, 26-48 mm csapadék hullik és a 
napsütéses órák száma 142-170 óra 
körül van összesen a hónap folyamán.

Október 4.: 1957-ben ezen a napon 
bocsátották fel az első mesterséges 
holdat,  a szovjet Sputnik1-et.  A műhold 
egy 56 cm átmérőjű, 83,6 kg súlyú gömb 
volt. Azon felül, hogy a technológia út-
törője volt, ennek a műholdnak köszön-
hetjük a felső légköri rétegekről beszer-
zett első információkat, adatokat. Az 
eszköz 29,000 km/órával halad, így 96,2 
percbe tellett neki a Föld megkerülése. 
20.005 és 40.002 MHz-en sugárzott 
rádiójeleket, amit szerte a Földön fog-
hattak az amatőr rádiósok is. A jelek su-
gárzása 22 napig tartott, amikor az ener-
giaellátó elem kimerült. A műhold 1958 
január 4-én érkezett vissza a légkörbe, 
ahol elégett a súrlódásnak köszönhető-
en. 60 millió km-t tett meg és 3 hónapot 
töltött a Föld körüli pályán.

Október 4.: 1582-ben október 4. 
után 15. következett. XIII. Gergely pápa  
rendeletére – ekkor hajtották végre a 

Jeles napok októberben
naptárreformot, mert az addig  alkalma- 
zott Julianus-naptár már 10 napos ké-
sésben volt.

Október 6-20.: Átlagosan az első fa-
gyos reggelek ezen időszakban követ-
keznek be hazánkban.

Október 6.: Legkorábbi hóesés, amit 
eddig hazánkban regisztráltak. 1936-
ban Tolmácson esett a hó. Igaz, van egy 
korábbi dátum is, amiről 1948. augusz-
tus 13-án készültek feljegyzések. Akkor 
ugyanis Zircen észleltek hószállingózást.

Október 6.: 1849. Aradi Vértanúk 
Napja. „Egész nap borús, ködös idő volt. De 
eső nem esett.” (történelmi feljegyzés)

Október 6-10: Draconidák meteorraj  
hullócsillagai ekkor figyelhetőek meg, 
amennyiben tiszta az égbolt. 2021-ben 
október 8-án lesz megfigyelhető legna-
gyobb eséllyel hullócsillag, ekkor éri el 
csúcspontját a meteorzápor. A Nagy 
Göncölt megkeresve, kicsit még feljebb 
tekintve az égbolton található a Draco, 
azaz Sárkány csillagkép, ami kb. a hulló-
csillagok kiindulópontja.

Október 13.: 1869-ben ezen a napon  
született Anderkó Aurél meteorológus, 
egyetemi tanár, feltaláló, az esőmérő 
szerkezet megalkotója. Ugyanezen a 
napon a mérési statisztikák szerint ez a 
legkisebb napi felmelegedés átlagos 
napja hazánkban. (1.2 C)

Október 15.: Teréz napja. Ez a nap 
sokfelé a szüret kezdete, elsősorban az 
erdélyi magyar borvidékeken, de Somló 
hegyén is, Egerben Teréz-szedés a neve.

Október 21.: Az Orionidák meteorraj 
csúcspontja. Ez a csillaghullás messze 
nem olyan látványos, mint az augusztusi, 
de a szerencsésebbek ilyenkor is meg-
pillanthatnak egy-egy hullócsillagot. A 
csúcs általában 21-re esik, de október 
20-24 között bármikor láthatunk hulló-
csillagot. A jelenség szabad szemmel is 
megfigyelhető, a legtöbbre éjfél és 
napfelkelte között számíthatunk, ebben 
az időben óránként 15-20 tűnhet fel. Ne-
vét onnan kapta, hogy a legtöbb hulló-
csillagot a Földről nézve az Orion csillag-
képben lehet látni. Az Orion hajnalban a 
déli égbolt irányában, magasan a 
horizont felett látható.

Október 21.: Orsolya napja. A népi 
tapasztalás azt mutatja, hogy a tél 
milyenségét leginkább Orsolya árulja el. 
Ha ilyenkor szép az idő, akkor az kará-
csonyig meg is marad.

Október 23.:
1989. október 23. óta ez a jeles nap 

kettős nemzeti ünnep Magyarországon. 
Az 1956-os forradalom kitörésének nap-
ja és a Magyar Köztársaság 1989-es kiki-
áltásának napja, melyet az 1990. évi 
XXVIII. törvény iktatott a nemzeti ünne-
pek sorába.

Az 1956-os forradalom és szabadság-

harc, vagy az 1956-os népfelkelés Ma-
gyarország népének a sztálinista terror 
elleni forradalma és a szovjet megszállás 
ellen folytatott szabadságharca, amely a 
20. századi magyar történelem egyik 
legfontosabb eseménye volt. A buda-
pesti diákoknak az egyetemekről kiindu-
ló békés tüntetésével kezdődött 1956. 
október 23-án, és a fegyveres felkelők 
ellenállásának felmorzsolásával fejező-
dött be Csepelen november 11-én.

Az október 23-i budapesti tömeg-
tüntetés a kommunista pártvezetés el-
lenséges reakciója és a fegyvertelen tö-
megre leadott véres sortűz következ-
tében még aznap éjjel fegyveres felke-
léssé nőtt, amely október 30-án a párt-
ház elfoglalásával végül győzött. Ez a 
kormány bukásához, a szovjet csapatok 
visszavonulásához, majd a többpárt-
rendszer visszaállításához és az ország 
demokratikus átalakulásának megkez-
déséhez vezetett. November első nap-
jaiban az új kormány megkezdte a tár-
gyalásokat a Szovjetunióval a szovjet 
csapatok teljes kivonásáról, a Varsói 
Szerződésből való kilépésről és az or-
szág semlegességéről. A szovjet politikai 
vezetés azonban a kezdeti hajlandóság 
után meggondolta magát, és miután 
számíthatott arra, hogy a nyugati nagy-
hatalmak nem nyújtanak a magyar kor-
mánynak segítséget, november 4-én 
hajnalban a szovjet csapatok hadüzenet 
nélküli háborút indítottak Magyarország 
ellen. A honvédségi laktanyák, repülő-
terek a Szovjet Hadsereg egységeinek 
gyűrűjébe kerültek. Az aránytalanul 
nagy túlerővel szemben egyedül maradt 
ország több napon át folytatott hősi 
forradalma így végül elbukott.

Magyarországnak a forradalom bu-
kás volt, de egyrészt az idők során hozzá-
járult az elnyomás enyhítéséhez, más-
részt erőt adott az alávetettség elviselé-
séhez, és nemzetközi elismerést szer-
zett a magyarság számára.

1991 decemberében Szovjetunió 
alatt Mihail Gorbacsov és Oroszország, 
amelyet Borisz Jelcin képviselt, hivata-
losan bocsánatot kért az 1956-os szovjet 
tettekért Magyarországon.

Október 26.: Dömötör napján ha hi-
deg szél fúj, igen hideg lészen a tél is.

Október 28.: Hegyalján ilyenkor 
kezdték Tokajon a szüretet. A szüreti 
szokások a szőlőszedés utolsó napjához 
kapcsolódnak. Simon, Júda napja is szo-
rosan kötődött a juhászélethez – mint az 
ezt megelőző Demeter-nap is. Ekkorra a 
nyájak behajtását mindenképpen be 
kellett fejezni. Amennyiben szép idő van 
e napon, akkor jó termésre van kilátás a 
következő évben.

Forrás: Eumet.hu; Wikipédia
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Jön az újabb hullám, érdemes védekezni!

Az elmúlt néhány hónapban keve-
sebb szó esett a koronavírusról, hiszen 
az oltásoknak köszönhetően sikerült 
visszaszorítani a járványt, azonban a 
nemzetközi tapasztalok azt mutatják, 
hogy nyakunkon az újabb hullám. 

Tisztán körvonalazódik egy ideje az 

úgynevezett BA.4 és BA.5 variánsok által 
indított nyári hullám Európában. Az első 
tapasztalatok már megérkeztek, nálunk 
pedig épp felívelőben vannak az eset-
számok. Már a korai tudományos adatok 
megmutatták, hogy az omicron és eddi-
gi variánsai ellen a három oltás tornássza 

fel megfelelő szintre a védelmünket, 
hogy a súlyos állapotot és kórházat nagy 
eséllyel megússzuk, így aki továbbra is 
két vakcinával él, gyorsan kövesse az ese-
ményeket egy harmadikkal – figyelmez-
tetnek a szakemberek.

A vírus – mivel jelentős mértékben 
hagyjuk terjedni a világban, és az átol-
tottság sem megfelelő a legtöbb sze-
gény országban – jóval gyorsabban ké-
pes újabb és újabb variánsok kitermelé-
sére. A legfőbb tulajdonságuk, hogy 
rendre rálicitálva elődjeikre, kissé job-
ban kikerülik az első védvonalnak számí-
tó, leegyszerűsítve leginkább a fertőzés 
elleni védelmet szolgáló úgynevezett 
neutralizáló antitestjeink nyújtotta vé-
delmet. Ez annak köszönhető, hogy a 
tüskefehérje megfelelő helyein mutá-
ciókat halmoznak fel, ez emellett gene-
tikai értelemben is kissé elkülöníti előd-
jeiktől, ilyenkor kapnak új számot a vari-
ánsok. Ahhoz, hogy a rövid és hosszú tá-
vú hatásokat mérsékeljük, elővigyáza-
tosnak kell lenni. Sokan az intézkedések 
hallatán továbbra is a végső megoldás-
nak számító lezárásra asszociálnak, 
holott a kezünkben lévő egyszerű és 

HASZNÁLJUK A KONDIPARKOT, ÉRTÜNK VAN!

Kondipark, egy lehetőség arra, hogy a 
szabadban mozoghass!

Egyre népszerűbbek itthon is a fit-
neszparkok, melyek nem mások, mint 
kültéri tornapályák. Felnőtt játszótérnek 
is nevezik ezeket, de itt a gyerekjátszó-
terekkel ellentétben nem hintát és libi-
kókát találunk, hanem olyan fitneszgé-
peket, melyekkel egyes izomcsoportja-
inkat át tudjuk mozgatni.
Gyalogló

A végtagjaink formálására, erősítésé-
re és a mozgékonyságuk fokozására va-
ló. A gyakorlattal növelhetjük ízületeink 
rugalmasságát. A használata rendkívül 
egyszerű. Ráállunk a pedálokra, és kez-
dünk lépegetni, mintha gyalogolnánk. A 
gyakorlatot akkor csináljuk jól, ha a sar-
kunk nem emelkedik el.
Derékforgató

Mint a neve is mutatja, ez az eszköz a 
derék formálására, a hát nyújtására és 
ágyéktájéki erősítésre használható. 

Lazítja ezen kívül a hát és a derék izmait. 
Az eszközön egy korong található, erre 
kell rálépni, és megfogva a kapaszkodót 
tudjuk a derekat jobbra és balra forgatni.
Ferde haspad

Ez az eszköz a has erősítésére szolgál. 
Egyszerűen csak rá kell feküdni a padra, 
és felüléseket végezni rajta. Népszerű-
sége ellenére azért óvatosan kell bánni 
vele, mert a gerincnek nem igazán tesz 
jót.
Evezőpad

Ezzel a fitneszgéppel teljesen át le-
het mozgatni az alsó és felső végtago-
kat. Rá kell ülni az ülőkére, és megtá-
masztani a lábainkat a lábtartón. Fogni a 
kapaszkodókat, és evezőmozgást vé-
gezni.
Derék- és csípőformáló

Egy újabb eszköz a derékra és a csí-
pőre, valamint a test mozgáskoordi-
nációját is fejleszteni lehet vele. Ez a gép 
2 funkciós, és egyszerre ketten is hasz-

nálhatják. Az első funkció a billenő elem. 
Itt rá kell lépni a lábtartóra, és a lábbal 
oldalirányú mozgást végezni mindkét 
irányba. A második funkció a forgó elem. 
Ez olyan, mint a derékforgató.  
Párhuzamos nyújtó

A karok, a váll és a hát erősítésére 
használható. Rendkívül jól erősíthető ve-
le a tricepsz. Itt is a saját testsúlyt kell 
kinyomni. A korlátok közé állni és feltolni 
magunkat, majd tolódzkodásokat vé-
gezni.
Komplex hasizom erősítő

Ez elsősorban a has erősítésére szol-
gál, de közben fejleszthető vele a váll- és 
a derékizom is.
Lábizom erősítő

Ezt az eszközt a láb, a derék, a hasiz-
mok, valamit a vádli erősítésére lehet 
használni, leülni a székre, támaszkodni a 
háttámlának, lábakat behajlítva ráhe-
lyezni a pedálra, majd nyomni magun-
kat, míg kiegyenesedik a láb.  

A kondipark egy olyan sokoldalúan használható kis területigényű kültéri fitneszpálya, amely alkalmas 
bármely korcsoport edzési igényeit megfelelően kielégíteni. A kondipark biztonságos, az eszközök körül ütés-
csillapító burkolat szolgálja a biztonságos és a szakszerű használhatóságot. A kondiparkot felnőtt felügye-
lete mellett gyerekek testedzésére, kondíciójuk javítására, játékos feladatokkal ügyességük fejlesztésére 
használhatják. Használata a sportolni vágyó saját testsúlyának emelésén, megtartásán, felhúzásán alapul, 
ennek megfelelően nincsen szükség külön súlyokra, mozgó illetve mozgatható alkatrészekre, melyek általá-
ban a meghibásodás forrásai lehetnek. Az eszközök sokoldalúan használhatók, az edzők kreativitásán múlik 
a végezhető gyakorlatok száma. A kondipark eszközeit mindenki csak saját felelősségére használhatja!
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A település lakóinak nem idegen a 
megújuló energiatermelés „látványa”, 
mert szélerőművet bármikor láthatnak a 
horizonton, de sokan nem tudják, hogy 
létezik egy sokkal kevésbé feltűnő erő-
mű rendszer, ami Ács városában létesült. 
2020-ban kezdődött a cukorgyár mögöt-
ti területen, a régi Csillapusztai-halasta-
vak helyére tervezett 20 MW teljesítmé-
nyű napelem park építése. Ez az erőmű 
éves szinten annyi villamos energiát 
termel, amely elegendő egy 15.000 fős 
város lakossági felhasználói számára. A 
beruházó egy szegedi cégcsoport, 
amelynek az LLDL Energy Kft. és a CAGT 
Energy Kft. nevű cégei végezték el a 
fejlesztést kizárólagos tulajdonosok-
ként. A parkok teljes értéke nettó 7 milli-
árd forint.

A kivitelezés során először a cukor-
gyár mögötti nádas és törmelékkel teli, 
közel 30 hektáros területét készítették 
elő 2020. őszén, hogy az alkalmassá vál-
jon a technológia felépítésére. A föld-
munkák befejezését követően a tartó-
cölöpök fúrását és a kábelek elhelyezé-
sét végezték el: összesen közel 600 km 
vezeték került beépítésre a napelem 
technológia kialakítása során. Az 55.000 
darab napelem felszerelése az 1 éves fej-
lesztési időszak végére történt meg. A 
rendszer Magyarországon egyedülálló-
an központi invertereket alkalmaz, ame-
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lyek 5 MW-os egységekben kerültek te-
lepítésre.

Az erőmű köré 2 méter magas kerí-
tést telepítettek, amelyet elektromos 
áramvédelemmel láttak el a vadak elleni 
védekezés miatt, ez elriasztja az odaté-
vedt vadállatokat. A napelem park biz-
tonsági rendszerei riasztó és kamera ala-
pú védelemmel vannak felszerelve, me-
lyek automatikusan többszintű mecha-
nikai- és térvédelemmel kapcsolatos 
funkciót is ellátnak és jelzéseket külde-
nek az üzemeltetőknek. A napelem park 
tervek szerint, 2021. szeptember kö-
zepén kezdte meg a működését.

A napelem park ipari terület, ami fo-
kozottan veszélyesnek számít, a belépés 
csak engedéllyel és szakszemélyzet kí-
séretében lehetséges, ugyanis a terme-
lés ideje alatt nagyon jelentős energia 
mennyiségek folynak a napelem park ve-
zetékeiben. A naperőmű éjszaka is „dol-
gozik”, rendszerei működnek, feszültség 
alatt vannak. Ilyenkor a komáromi alállo-
másból látják el villamos energiával a 
naperőművet egy földbe fektetett táv-
vezeték összeköttetésen keresztül. A 
kivitelezők itt szeretnék megköszönni 
Ács város lakosságának türelmét, amit 
ennek fektetésekor tanúsítottak.

A beruházásnál keletkező csomago-
lóanyaghulladékot a beruházó három fé-
leképpen hasznosította. A műanyag 

hulladékot a NAKOR Kft. Komáromi te-
lepére szállították be további feldolgo-
zásra. A fa hulladékot az önkormányzat 
segítségével rászorulók kapták meg tü-
zelőként hasznosításra, a papírhulla-
dékot pedig szintén Komáromban adták 
le. Az ebből befolyó összeget CAGT 
Energy Kft és az LLDL Energy Kft két 
helyre ajánlotta fel. Az egyik egy Apaji 
Óvoda Egyesület, aki 100 ezer Ft-ot kap, 
a másik részről pedig az Ács Fejlődéséért 
Alapítványon keresztül, az „Ács város 
óvodáinak fejlesztő játékaira” címezve 
100.000,-Ft-ot adományoz a beruházó.   

Fontos tudni, hogy a napelem park a 
termelésén keresztül a város részére 
iparűzési adóbevételt generál, valamint 
az üzemeltetéshez helyi vállalkozókat 
alkalmaz az őrzés, növényzet vágása és a 
takarítási feladatok elvégzésére. Az ácsi 
polgármesteri hivatallal jó kapcsolatot 
ápol a szegedi befektető csoport, fontos 
számukra a várossal való együttműkö-
dés. A szegedi tulajdonos megbízásából 
a pest megyei székhelyű mérnökiroda, a 
Giraffe E.T.K. Kft. végzi az üzemeltetési 
feladatokat.

Amennyiben kapcsolatba szeretné-
nek lépni az üzemeltetővel, akkor azt 
megtehetik az alábbi elérhetőségen: 
Novák Pál vezető tervező, email: 
giraffe@giraffe.hu.

hatékony eszközökkel a működésünk fo 
lyamatos biztosítása mellett is minima-
lizálhatóak a vírus káros hatásai. Ezek: 
maszk – jókor jó helyen –, vakcinák meg-
felelő dózisban és megfelelő időzítés-
ben, zárt terek ventillációja, tesztelés. A 
szakemberek szerint továbbra sem 
érdemes a vírust elkapni, hiszen ezernyi 
kérdés maradt megválaszolatlan a vírus 
működésére, főként a long-covid (elhú-
zódó covid) jellegére és hatásaira vo-
natkozóan. 

– Ráadásul korábbi fertőzés a vakci-
nával együtt sem nyújt az újrafertőződés 
ellen védelmet, a vírus előbbiekben is-
mertetett változásai miatt, tehát a fer-
tőzés elleni védelem – például a maszk – 
mindenki számára fontos! 

Már klinikai fázisban vannak a máso-
dik generációs COVID-19 vakcinák. 
Többféle megoldás született, de a lé-
nyeg, hogy lekövetve a vírus evolúcióját 
az eredeti Wuhan-törzs Omicron-ra tör-
ténő cseréjével vagy egy Omicron kom-

ponens bevezetésével, hatékonyabb an-
titestes immunitást váltanak ki az újab-
ban cirkuláló variánsok ellen, azaz job-
ban ellensúlyozható az újabb és újabb 
variánsok jobb terjedése.

Fontos újra megjegyezni, hogy a 
megfelelő dózisban felvett vakcinák 
továbbra is jól védenek a kórházi kezelés 
és súlyos állapot ellen, de a mostani je-
lenség hátterében álló fertőzés elleni 
védelem kikerülésével lépést kell tar-
tani. 

A fotó illusztráció. Forrás: internet

FIZETETT HIRDETÉS Napelem park épült Ács város területén
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„Örökbe fogadták” a játszóteret

Számos probléma merült fel a Rek-
tor-telepi játszótéren, amely lassan már 
10 éve nyújt kikapcsolódást a szülőknek, 
de főként a gyerekeknek. Az elmúlt 
időszakban több játék is meghibáso-
dott, a járda gazos volt, a focipálya hálója 
lógott, a bejárati ajtó nem záródott, a 
kerítés hiányos volt, így arra jutottak a 
környékben élő szülők, hogy leveszik az 
önkormányzat válláról a terhet és ma-
guk javítják, fejlesztik és építik tovább a 

játszóteret. Nagy Tamás alpolgármester 
kezdeményezésére csoport alakult, 
amelyhez egyre többen csatlakoztak és 
vállalták a feladatot, hogy gyermeke-
iknek szebbé varázsolják a teret. A cél az, 
hogy egy impozáns tér valósuljon meg, 
ahová jó szívvel vihetik gyermekeinket 
az ácsiak. Az őszi tervek között szerepel 
a tér és a játékok rendbetétele, egyebek 
közt egy homokozó kialakítása is, amely 
fölé tavasszal egy napvitorlát tennének 

az önkéntesek, emellett újrafestenék a 
játékokat és padokat. Amit tudnak ma-
guk oldanak meg a szülők, ami pedig na-
gyobb falat, abban kérik majd az önkor-
mányzat segítségét és támogatását. 
Abban bíznak az önkéntesek, hogy pél-
dájukat követve, mások is kedvet kapnak 
és összefogva számos pontja újulhat, 
szépülhet meg és fejlődhet a városnak.

Folyamatosan szépül a Rektor-telepi játszótér a környékben élő szülőknek is köszönhetően. A cél az, hogy 
egy impozáns tér valósuljon meg, ahová jó szívvel vihetik gyermekeinket az ácsiak.

Értesítés térítési díj változásáról
Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022 (IX.9.) önkormányzati rendelete szerint 2022. 

október hónap 01. napjától az alábbiak szerint módosulnak az intézményi térítési díjak: 

Ácsi Bóbita Óvoda
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, 

hogy a 14/2022. (IX.9.) önkormányzati 
rendelet alapján 2022.10.01-től az óvo-
dai étkezés napi térítési díja 490 Ft-ról 
565 Ft-ra emelkedik.

Általános Iskola 1-8. évfolyam:
· 1x-i étkezés (menza) 460 Ft
· 3x-i étkezés (napközi) 655 Ft
(az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák)
Egyeztetés, további információ:
Szabó-Kiss Bernadett
06 20/ 950 4506
penzugy9@acsvaros.hu
„Iskolai étkezés Ács” Facebook oldal: 

https://www.facebook.com/iskolaietke
zesacs

Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási 
Központétkezési díjai a térítési díj mó-
dosulását követően az alábbiak szerint 
változnak:

·Étkeztetés

50.000 alatt

50.000-80.000

80.001-100.000

100.001-120.000

120.001-140.000

140.001-160.000

160.001 felett

Ingyenes

300.-Ft

400.-Ft

500.-Ft

600.-Ft

650.-Ft

670.-Ft

Ingyenes

420.-Ft

520.-Ft

620.-Ft

720.-Ft

770.-Ft

790.-Ft

Ebéd Ebéd
kiszállításával

Jövedelem

Fizetendő térítési díj
(az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák)

Egyeztetésre, további információkra 
az alábbi elérhetőségen van lehetőség:

Apró Rita 34/ 386-667, 
gondozas@acsvaros.hu

Ácsi Pitypang Bölcsőde
635 Ft,- (reggeli + tízórai + ebéd + 

uzsonna)
(az ár az ÁFÁ-t tartalmazza)

Egyeztetésre, további információkra 
az alábbi elérhetőségen van lehetőség:

Hozmann Zsoltné 06 20/ 267 5193, 
bolcsode@acs-varos.hu

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kardirex Egészségügyi 

Központtal 2022. október 1. nappal kezdődően foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátására határozatlan idejű szer-
ződést kötött. Az üzemorvosi szolgáltatásokkal kapcsolatosan érdeklődni lehet a következő elérhetőségeken: 

Név: Kardirex Egészségügyi Központ, Győr Kft, Varró Anita, Telefonszám: 0696/516-320 Titkárság
E-mail cím: varro.anita@kardirex.hu

mailto:penzugy9@acsvaros.hu
https://www.facebook.com/iskolaietkezesacs
https://www.facebook.com/iskolaietkezesacs
mailto:gondozas@acsvaros.hu
mailto:bolcsode@acs-varos.hu
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 Hirdetési szándékát az alábbi e-mail címen jelezheti: acsihirek@gmail.com

Tisztelt Ácsi Lakosok!
A GYHG-val történt egyeztetés alapján lehetőség van ágak, nyesedékek elszállítására, amennyiben ezt a lakosság igényli 

október végén, november elején, illetve majd tavasszal is. 
Az őszi szállításhoz fel szeretnénk mérni mekkora igény mutatkozik erre a szolgáltatásra.
 Terveink szerint – a pénzásásba is egy ponton, valamint a hulladékudvar mellett is –,  egy szombati napon 8:00-12:00 óráig 

lenne rá lehetőség, hogy az ide szállított konténerbe a lakosság a fásszárú nyesedékeket (füvet, avart, zöldhulladékot nem 
lehet) ingyenesen leadhassa. 

Kérjük a lakosságot, aki őszre igényt tart az elszállításra, Ács város hivatalos facebook oldalán, az Ács-
informon, a titkarsag@acsvaros.hu  és a Polgármesteri Hivatalba juttatásával vagy ezen lap levágásával
2022. október 10-ig jelezzék.

………………………………………………………………………………………………………………………………

        Pénzásás                                                                    Hulladékudvar

Igénylő :          

Ágak és nyesedékek elszállítása

Elhunyt csapattársukra emlékeztek a sportolók
Negyedik alkalommal rendezték meg a Szigeti Sándor Kézilabda Emléktornát szeptember 3-án a sport-

csarnokban, ahol négy öregfiúk csapat mérkőzött meg egymással, emlékezve egykori csapattársukra.

Negyedszer találkozott egymással az 
Ácsi Kinizsi Öregfiúk, a Globál SC Öreg-
fiúk, a Győri ETO Öregfiúk és a Kisbér KC 
Öregfiúk csapata egy barátságos tor-
nán. Egykori csapattársukról, a 2019-ben 
tragikus körülmények között elhunyt 
Szigeti Sándorról emlékeztek meg a 
sportcsarnokban. A megjelenteket Nagy 
Tamás alpolgármester köszöntötte, aki 
beszédében elmondta, hogy emléke-
zünk és az emlékezés mindig fájdalmas, 
de akármennyire is furcsa ezt mondani, 
Sanyi él. Ti éltetitek, akik itt vagytok, hi-
szen, ahogy az idézet is mondja: „egy 
ember addig él, amíg emlékeznek rá”. 
Hozzátette: ez a torna tesz tanúságot ar-
ról, hogy nem felejtettétek el. Köszönet 
érte nektek és köszönet mindenkinek, 

aki bármivel hozzájárult ahhoz, hogy ez 
az emléktorna meg tudjon valósulni – 
emelte ki.

Köszöntője után Jámbor Vilmos, az 
Ácsi Kinizsi SC férfi kézilabdacsapatának 
egykori, kiváló edzője méltatta Szigeti 
Sándort és mesélt életútjáról a jelenlé-
vőknek.

A torna izgalmas és küzdelmes mér-
kőzéseket, hozott. Az egyik elődöntő-
ben az Ácsi Kinizsi Öregfiúk, a Globál SC 
Öregfiúkkal csapott össze, amelyen az 
ácsiak egy góllal maradtak alul, míg a 
másik mérkőzésen a Kisbéri KC Öregfiúk 
együttese magabiztosan jutott a finálé-
ba. A döntő és a bronzmérkőzés előtt az 
Ácsi Kinizsi SC felnőtt női csapata, az 
U19-es lányokkal mérkőzött meg, amely 

egy színvonalas találkozót hozott. 
Az emléktorna végeredménye: 1. 

Globál SC Öregfiúk, 2. Kisbér KC Öreg-
fiúk, 3. Ácsi Kinizsi Öregfiúk, 4. Győri ETO 
Öregfiúk.

Az emléktorna legjobb kapusa: Róth 
Lajos (Kisbér KC Öregfiúk) lett.

A „világ legjobb kapusa elismerést” 
pedig   Szigeti Sándor kapta. Az okleve-
let fia Szigeti Dávid vette át.

Az emléktorna támogatói: Büki Zsolt, 
Csuka László, Háromházi György, Pék 
Balázs, Bedi Zoltán, Szalai Ákos, Kustyán 
Zoltán és Lőrincz Péter, valamint Ács 
Város Önkormányzata. Az esemény szer-
vezésében pedig Németh Levente vál-
lalt oroszlánrészt.
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