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Az	egyéni	listás	települési	önkormányzati	jelöltek	száma:	��
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Az álllamiságunk, államalapító kirá
lyunk, Szent István emlékére, valamint 
az új kenyér megszentelésére rendezett 
megemlékezés augusztus 20án a kato
likus templomban ünnepi szentmisével 
kezdődött, majd folytatódott a program 
a Zi chyparkban lévő Szent Istvánszo
bornál. Ezen részt vettek a város és az 
intézmények vezetői, a képviselőtestület 
több tagja, Gerecsei Zsolt nagytiszteletű,  
Varga Imre plébános, a civil szervezetek 
képviselői, és szép számmal jelentek meg 
a helyi lakosok. 

Ünnepi beszédet mondott Nagy Tamás 
önkormányzati képviselő, aki bevezető
jében így fogalmazott: – Az ünnepek éle
tünk rendkívüli pillanatai. Ha tudunk még 

ünnepelni. Ha az augusztus 20ai ünnep
ség nagy államalapító királyunk, Szent 
István előtti tisztelgés marad, és nem si
lányul látványos tűzijátékparádévá. Ezen 
a napon az ezeréves magyar államiságot 
ünnepeljük, Azt, hogy itt vagyunk, itt élünk 
ezer éve a Kárpátmedence szívében. 
Azt, hogy István király erős magyar álla
mot szervezett, keresztény nemzetté tette 
a magyarságot, szilárd erkölcsi alapokra 
épített jelent és jövőt. Amit tett több volt, 
mint reform. Kezdet és fordulat. Az európai 
keresztény állam kezdete és fordulat a ma
gyarok életében. Mindezt sikeresen, ke
ményen, de bölcsen. Mindig többet adott, 
mint amennyit elvett.

 (Folytatás a 12. oldalon)

államalapító királyunkra,
Szent istvánra emlékeztünk

Nagy	Tamás	képviselő	szép	gondolatait	osztotta	meg	az	ünnepség	résztvevőivel

Példaértékű összefogás
Pihenőpark 
és játszótér épült 
a pénzásási városrészen

Igazán szép és megható ünnepséget 
rendeztek augusztus 20án a pénzásási 
orvosi rendelő mellett elkészült pihenőpark 
és játszótér átadásának tiszteletére. Óriási 
munkával és még nagyobb összefogással 
készült el a szép játszótér és pihenőpark, 
és akik ebben részt vettek – nagyon szép 
számmal –, példát mutathatnak elsősorban 
abból, hogy mit jelent egy közösségformá
ló erő, a hit, az elhatározás és a tenni aka
rás a környezetünkért. 

Az uniós előírásoknak minden szempont
ból megfelelő, példát adó közadakozásból, 
társadalmi munkával, a református egyház 
és a város önkormányzatának hozzájárulá
sával készült, mintegy 1,3 millió forint rá
fordítással. A terület 1800 négyzetméter, 
amelynek most egyharmada van beépítve. 

Nagyon sokan eljöttek az ünnepségre, a 
város vezetői, képviselők, intézményveze
tők, és mindazok, akiknek keze munkája 
dicséri Pénzásás új színfoltját. 

(Folytatás a 13. oldalon)

Projektzáró nap
a Jókai-iskolában 

Augusztus 30án nagyszabású rendez
vény volt a szépen felújított Jókai Mór Ál
talános Iskolában. Ez az intézmény adott 
otthont annak a projektzárónak, amely a 
kompetencia alapú oktatás lehetőségei, 
tapasztalatai témakört ölelte fel. Ezen részt 
vett Csöbönyei Imre polgármester, Csányi 
Józsefné alpolgármester, több képviselő, a 
helyi oktatási intézmények vezetői, peda
gógusai. 

(Folytatás a 12. oldalon)

  Ácsi 
Hírek
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A Kossuth Lajos Asztaltársaság több mint fél évtizede történt meg
alapításakor többek között azt a vállalást tette, hogy pályázati pénz
ből és közadakozásból a névadójához méltó, magas művészi értékű, 
egészalakos szobrot állít a legnagyobb magyar politikusnak, amit a 
településünk legfrekventáltabb helyén kívánt elhelyezni. A pénzügyi 
forgalom tisztasága érdekében a megalakított Kossuth Lajos Eszmei
ségéért Alapítvány az ácsi OTP Bankfióknál számlát nyitott, melyre 
2006 óta érkeztek pénzügyi felajánlások a következő megoszlásban:

– Egyéni befizetések:  1.211.000, Ft
– Társadalmi szervezetek támogatásai: 150.000, Ft
– Vállalkozások, cégek befizetései:  1.805.000, Ft 
– Polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői 2.537.000, Ft
   önkéntes tiszteletdíj felajánlásokból
– Az előző tétel szerinti felajánlások  alapítványi 800.000, Ft

célra fordítható járulékai
Összesen: 7.503.000, Ft

Egyéb Pénzforrások:
– Elnyert pályázati összeg: 1.650.000, Ft
– Őnkormányzati képviselőtestület felajánlása: 600.000, Ft

Összesen: 2.250.000, Ft
Ezek után 
az összes támogatás:    Mindösszesen: 9.753.000, Ft

Megjegyzés: 
– Az engedélyezési tervek elkészítése, az engedélyezési eljárás 

költségei felajánlások, kifizetéssel nem jártak.
– A szoborállítás térségbeli lelkes támogatását hűen tükrözi, hogy a 

pénzügyi források 34%át nem ácsi felajánlások teszik ki.

Ebből	a	szoboravatás	napjáig	(�009.	IV.15.)	a	következő	kifizetések	történtek:

Sorszám Számlaösszeg Kifizetőt terhelő 
plusz EKHO Összes kifizetés

1. 1.660.000, 332.000, 1.992.000,
2. 1.660.000, 332.000, 1.992.000,
3. 1.500.000, 300.000, 1.800.000,
4. 1.773.000, 447.000, 2.220.000,
5. 1.000.000, 200.000, 1.200.000,
Összesen 7.593.000, 1.611.000, 9.204.000,

Az alapítványi bevételekből ezen túl megvalósulhatott a szobor köz
vetlen környezetének rendezése, a támfal és cca. 20 m2 térburkolat 
elkészítése. A tér további rendezése cca. 200 m2 térburkolat és mint
egy 180 m2 járdaburkolat elkészítése cca. 3.500.000, Ft önkormány
zati pénzből valósult meg.

Az alapítványi számla még él, mert még van teendő a Kossuthem
lékhely végső kialakításáig.

Várjuk is a további önzetlen támogatásokat az OTP fióknál nyitott 
1174007820002619 számú számlára.

Az asztaltársaság mindig is nyíltan kezelte a Kossuthszobor állítá
sával kapcsolatos költségvetését, hisz a társaság éves költségvetései 
a jövőben is mindenkor nyilvánosak lesznek. Ha pedig bárki az ön
kormányzat költségvetésének Kossuthszoborra vonatkozó tételeire 
kíváncsi, akkor a címzett még a Fórumon sem Nagy Irén a Kossuth 
Lajos Asztaltársaság elnökasszonya az illetékes, hanem a hivatal 
pénzügyi osztálya. 

A névtelenségbe burkolózó érdeklődő a fentiek szerint láthatja, hogy 
az éves költségvetésének 0,30%ával a szobor környezetének kultú
rált kialakításához hozzájáruló önkormányzatnak sincs titkolni valója.

Novák	Géza,	a	Kossuth	Lajos	Asztaltársaság	elnökségi	tagja			

Kossuth Lajos azt üzente....

FELHÍVÁS	PARLAGFŰ
ELLENI	VÉDEKEZÉSRE!

Ács Város Polgármesteri Hivatala felhív
ja a földhasználók és az ingatlantulajdo
nosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról 
és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvényben megfogalmazottak ér
telmében a parlagfűvel fertőzött területek 
mentesítési határideje: 2010. június 30.

A parlagfű és az egyéb allergén gyomnö
vények elleni védekezést a vegetációs idő
szak végéig folyamatosan fenn kell tartani. 

A mulasztóval szemben a Mezőgaz
dasági Szakigazgatási Hivatalnak (MG
SZH) a fertőzött terület nagyságától és a 
parlagfűborítottság mértékétől függően 
– fenti törvény értelmében – 15 000 fo
rinttól 5 000 000 forintig terjedő növény
védelmi bírságot kell kiszabnia.

Fentiek értelmében kérjük valamennyi 
ingatlan használóját, illetve tulajdonosát, 
hogy aki eddig nem tett eleget a törvényi 
kötelezettségeinek, az a védekezési mun
kálatokat önként, haladéktalanul végezze 
el. Az ellenőrzések és a szankcionálások az 
első fagyokig, kb. október közepéig folya
matosak. A parlagfüves területeket a lakos
ság is bejelentheti, ha ácsi belterületről van 
szó, a polgármesteri hivatalban (ügyintéző: 
Rohonczi Fruzsina 34/595155), ha pedig 
külterületről, akkor a KomáromEsztergom 
Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazga
tóságnál. 2890 Tata, Új út 17. Telefon: 06
34/586820.  Fax: 0634/586840. Együtt
működésüket előre is köszönjük.

Ács	Város	Polgármesteri	Hivatal

ÖnKormányzati Híradó
A képviselőtestület augusztus 26án az alábbiakról tárgyalt: csapadékvízelvezeté

si, helyreállítási munkálatok, beszámoló az önkormányzat 2010. I. félév gazdálkodá
sáról. Rendeletalkotás „Ács Város Díszpolgára” cím alapításáról és az adományozás 
rendjéről. A Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde Közös 
Igazgatású Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadá
sa. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatot a képviselőtestület elfogadta. A Hartmann 
Hungary Kft. és Ács Város Önkormányzata közötti megállapodás, valamint a CLEAN 
Energy Kft. és Ács Város Önkormányzat közötti szolgalmi szerződés.

❋ ❋ ❋

A következő képviselőtestületi ülés szeptember 29én (szerdán) lesz, 15 órakor a 
városháza nagytermében. A napirendi pontok: Jelentés a két ülés közötti időszakban 
történtekről és beszámol a képviselőtestület és a bizottságok a 2010. évi munkáról. 

Szüreti felvonulás
Az idei évben október 9én 13 órai kez

dettel ismét múltidéző lovas hintók róják 
majd az utcákat rövid időre a szüreti felvo
nulás keretén belül. 

A felvonulók megállnak egyegy megál
lóban, és ott néptáncosok szórakoztatják 
majd a helyi lakosokat. Majd a Kossuth
szobornál a Ritmus Fúvószenekar ad kon
certet.

Este 20 órától bálba várjuk a szórakozni 
vágyókat a Bálint Étterem és Cukrászdá
ba. A belépőjegy ára 3800 forint szemé
lyenként (svédasztalos vacsora + aperetif 
+ belépőjegy). 

Jegyek a Bálint Étterem és Cukrászdá
ban vásárolhatók meg. A bálon természe
tesen lesz tombola is! A feldíszített kocsik 
pontos útvonalát a felvonulást hirdető pla
kátokon találhatja meg! Szeretettel várunk 
mindenkit! FruKiDa
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Függetlenség, 
tisztaság, 

átláthatóság

Heroldné	Hájos	Júlia
független	polgármester-jelölt

Tisztelt	Ácsiak!	Tisztelt	Höl-
gyem,	Uram!

Köszöntöm Önt!
Heroldné Hájos Júlia vagyok, 

független polgármesterjelölt
ként indulok a 2010. október  
3ai választáson.

Megköszönöm mindazok bi
zalmát, akik támogatták indulá
som személyesen, vagy ajánló
szelvényeik eljuttatásával.

1959es születésemtől négy 
év kivételével ácsi lakos va
gyok. Erős a kötődésem szü
leim, iskoláim, munkahelyeim, 
barátaim révén.

Végzettségem agrármérnök, 
majd pályamódosításom miatt 
mérnöktanári diplomát szerez
tem. A Gárdonyi Géza Általá
nos Iskolában eltöltött éveim 
alatt sok gyermeket, családot 
ismertem meg.

1996ban visszatértem eredeti 
szakmámhoz, és a cukorgyárban 
répatermeltetéssel foglalkoztam 
a gyár bezárásáig, ahol új olda
láról ismertem meg a települést 
és a helyi embereket. Időközben 
növényvédelmi szakmérnöki ké
pesítést szereztem.

A gyár bezárása után egy évig 
növényvédősként dolgoztam 
helyben, majd a Nemzeti Föld
alapkezelő Szervezet megyei 
irodavezetői állását nyertem el 
pályázaton. Három éve a Ma
gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
termőföldhasznosító mene
dzsereként dolgozom.

Ön egy programtervezetet,	vi-
tairatot	olvas, mely az ajánlott kép
viselőjelöltekkel folytatott közös 
megbeszélések eredménye, és 
melyhez várom az Ön javaslatait, 
észrevételeit, mert mindegyikünk 
hisz az őszinte	 párbeszédben. 

Címszavakat olvashat, melyeket 
képviselőjelölt társaim részlete
sebben kifejtenek és reményeim 
szerint személyes	 találkozóin-
kon részleteiben megvitathatunk.

A városnak meg kell őrizni és 
fokoznia kell népességmeg-
tartó	képességét.

Ehhez megfelelő helyi fog
lalkoztatáspolitika és élhető, 
szerethető lakóhely kialakítása 
szükséges.

– Munkahelyteremtő vállalko
zások támogatása, elősegítése.

– Helyi gazdasági egységek, 
szolgáltatók, vállalkozások mű
ködésének segítése (ingyenes 
pályázatfigyelés, pályázatírás).

– A városkép továbbfejleszté
se: városközpont kialakítása, a 
Fő utca egységessé tétele.

– A külső városrészek fejlesz
tése.

– Árvízvédelem, belvízelveze
tés megoldására műszaki fel
mérés elkészítése. A concóháti 
halastavak önkormányzati tulaj
donba kerülése.

– Működő kapcsolat kiépítése 
a különböző vagyonkezelőkkel, 
hogy a felügyeletük alá tartozó 
„vagyon” megfelelően működ
hessen: közútkezelés, vízgaz
dálkodás.

– Aluljáró	használhatóvá	té-
tele időjárástól függetlenül.

– A polgárok hatékony egész
ségügyi ellátásának biztosítása.

– Segíteni az orvosi praxi
sok átadását, amennyiben erre 
igény van.

– Szorgalmazni a pénzásási 
orvosi rendelőben egy „fiókpa
tika” üzemeltetését.

– Megvizsgálni a szociális 
kártya, a szociális bolt és a he
lyi őstermelői piac létjogosult
ságát.

– Megteremteni egy szociális 
otthon létrehozásának lehető
ségét.

– Fokozni a közbiztonságot, 
vagyonvédelmet, térfigyelő ka
merák elhelyezése.

– Hatékony közterületfel
ügyeletet, mezőőri szolgálatot 
üzemeltetni.

– Erősíteni a tömegsport je
lenlétét a településen, ezáltal 
segíteni az egészséges élet ki
alakítását és a jól működő ver
senysportot.

– Nyugalmat teremteni okta
tási intézményeinkben, ezáltal a 
minőségi oktatásra helyezni az 
első számú hangsúlyt.

– Segíteni a turisztika fejlesz
tésének lehetőségeit.

– Ifjúsági fórum létrehozása.
– Szoros kapcsolat a civil 

szervezetekkel.
– Konzultáció folytatása az 

egyházakkal, mivel az embere
ket más oldalukról érintik.

– Élő kapcsolat más önkor
mányzatokkal, mert „van, amit 
már más kitalált”.

– Átlátható	gazdálkodás	az	
önkormányzatban,	 részletes	
tájékoztatás	a	lakosok	felé.

 Legyünk	 őszinték! Oldala
kat tölthetnénk meg megoldan
dó feladatokkal, tervekkel, vagy 
akár álmokkal (pl.: tanuszoda, 
termálfürdő…), és az álmok 
fontosak! Ezeket közösen kell 
összegyűjtenünk. 

A megvalósításhoz megfelelő 
prioritást kell megállapítani le
hetőségeinkhez igazítva. Ehhez	
nélkülözhetetlen	az	ácsi	lako-
sok	 véleménye,	 a	 költségve-
tés	szigorú	betartása,	minden,	
a	kormány	által	meghirdetés-
re	 kerülő	 pályázati	 lehetőség	
ésszerű	kihasználása.

Köszönöm megtisztelő figyel
mét. Remélem, a vázolt gondo
latok elnyerték az Ön és család
ja bizalmát.  Kérem, döntsenek 
legjobb belátásuk szerint és 
amennyiben gondolataink talál
koznak, támogassanak engem 
és a következő független képvi
selőtársaimat szavazataikkal a 
2010. október 3ai választáson:
Markóné Tóth Ágnes Anikó, 
Pajcsa István, Petró Tibor, Sza
kács László, Tóth Károly Péter
Tisztelettel: Heroldné	Hájos	Júlia

06-�0/99-19-119
julia.hajos@gmail.com

Lakatos	Béla
polgármester-jelölt

Fidesz	
Magyar	Polgári	Szövetség

Tisztelt	Választópolgárok!
Engedjék meg, hogy a Fi

desz Magyar Polgári Szö
vetség helyi programjának 
ismertetése előtt bemutat

kozzam mint a város polgár
mesterjelöltje:

Lakatos Béla vagyok, 1969
ben Ácson születtem, ahol 
szüleim és nagyszüleim is él
tek. 19882004 közötti tanulmá
nyaim és munkám miatt Sze
geden, Budapesten éltem, és 
2004 óta vagyok az ácsi Gár
donyi Géza Általános Iskola és 
Szakiskola igazgatója. Azóta 
vezetem a település legna
gyobb önkormányzati intézmé
nyét. Diplomáimat Szegeden, 
a József Attila Tudományegye
temen szereztem történelem–
földrajz és kulturális menedzser 
szakon. 1993 óta vezető beosz
tásokban dolgoztam az okta
tás, a tanügyigazgatás hazai és 
nemzetközi területén. 2003 óta 
vagyok a Fidesz Magyar Polgári 
Szövetség tagja. 2006 óta a he
lyi képviselőtestület tagja.

A Fidesz Magyar Polgári Szö
vetség polgármesterjelöltje
ként – megválasztásom esetén 
– mindent megteszek azért, 
hogy a településünkön élő és 
dolgozó emberek jól érezzék 
magukat városunkban, minél 
kevesebb napi bosszúsággal 
szembesülve tapasztalják vá
rosunk fejlődését, szépülését.  
Lakóhelyünk az elmúlt évek 
során is sokat fejlődött, de nyíl
ván Önök, a választópolgárok is 
tudják, van még sok tennivalója 
a város leendő vezetésének.

Képviselőjelölt társaimmal a 
hagyományos értékrendeket 
szem előtt tartva – tisztesség, 
becsület, a családért és a kö
zösségért végzett munka örö
me és felelőssége – kívánok 
tevékenykedni a fiatalok, a fel
nőttek és az idősek érdekében, 
a város fejlődéséért.

Munkánkkal szeretnénk elő
segíteni városunk felzárkózását 
a környező, szépülő, városias 
és gazdálkodó települések so
rába.

A Fidesz Magyar Polgári Szö
vetség képviselőjelöltjei: Már
kus Béla, Németh Gyula, Ro
honczi József, Tóth Győző

Megválasztásom esetén – prog
ramom alapján – képviselőjelölt 
társaimmal közösen az alábbiak 
megvalósítását vállalom: 

1. Gazdaságfejlesztéshelyi 
foglalkoztatáspolitika követke
zetes kiépítése: 
Helyi	munkaerő,	helyi	fejlő-

dés
– A település fejlesztésében 

és mindennapi életébe a helyi 

Választás – polgármester-jelöltek
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vállalkozások kiemelten keze
lése.

– Az induló Széchenyiprog
ramban és az EUpályázatok
ban a települési munkahelyte
remtés elősegítése.

– Munkahelyeket és adóbe
vételt realizáló gazdasági fej
lesztések megteremtése. 

– Az ipari park fejlesztése.
2. Helyi infrastruktúra, köz

lekedés és szolgáltatások 
színvonalának fejlesztése, va
lamint bővítése: A	városi	rang	
kötelez.

– A település felszíni városké
pének megteremtése

• Járdaépítés
• Főútak és mellékutcák fel

színi vízelvezetésének megol
dása

• Bicikliút és parkolók építé
se 

• Kastélykert, óvodaköz és a 
városközpont kialakítása

• Pihenőparkok létesítése, 
játszóterek építése

• Helyi szolgáltatások segíté
se pályázati tanácsadással

• A településen belüli köz
lekedés megoldása diákok és 
nyugdíjasok érdekében

3. Közbiztonság, vagyonvé
delem erősítése:
	Az	együttélés	csak	kölcsö-

nös	tisztelettel	működik	
– polgárőrség és a helyi rend

őrőrs megerősítése
– a támogatási rendszer és az 

együttélés alapkövetelményei
nek összehangolása a törvényi 
keretek között

– közvilágítás  
– a település képét rontó sza

bálytalanságok, és társadalom 
által elfogadhatatlan életformák 
a hatósági szervekkel közös 
megoldása

4. A gyermekvállalás és a le
telepedés ösztönzése:
	Ahol	a	gyermekek	ott	a	jövő
– vásárlási és építési támoga

tási alap létrehozása fiatal há
zasoknak

– bébikötvény 50 000 Ft min
den ácsi születendő babának, 
amit 18 éves korában kap meg, 
ha helyi lakos

– kedvezményes telekvá
sárlási lehetőség (200 000 Ft), 
ahol 1 éven belül építkezni kez
denek

5. Az egészségügyi és szociá
lis biztonság megerősítése: Az	
egészség	a	legnagyobb	kincs

– szociális ellátórendszer ha
tékony átalakítása az ácsi érde
kek figyelembe vételével

– nyugdíjasklubok kiemelt tá
mogatása

– egészségügyi szakrendelés 
lehetőségének megteremtése

– fogászati rendelés akadály
mentesítése

– tisztességes generáció
váltás a háziorvosi ellátásnál, 
nyugdíjba vonuló orvosaink, 
egészségügyi dolgozóink ki
emelt megbecsülésével

– a szabadon adható szociális 
juttatásoknál a közösségi élet 
és az együttélés minőségének 
figyelembe vétele

– az önkormányzati lakások 
ellenőrzése és elosztásánál az 
életvitel figyelembe vétele

6. Idegenforgalom fejleszté
se:
A	XXI.	század	„iparága”
– Duna természeti értékeinek 

bemutatása (tanösvény)
– Helytörténeti kiállítás létre

hozása
– Falusi vendégszállások ösz

tönzése  
– A fürdő létrehozásának át

tekintése
7. Ács érdekérvényesítésé

nek erősítése a kistérségben és 
a megyében:
Együtt	eredményesebben
– Ács érdekképviseletének 

erősítése a kistérségi döntések 
előkészítésében

– Alközpontok kialakítása 
(szakszolgálat, szociális terüle
teken, okmányiroda)

8. Környezetvédelem tudatos 
betartása, közterületek folya
matos gondozása, a tisztasá
gának megkövetelése: 

– A közmunkaprogramok ha
tékonyságának növelése

– A falugondnoki és karban
tartási részleg átszervezése

– Közösségi szeméttárolók 
kihelyezése

– Parkosítás
9. Helyi rendeletek felülvizs

gálata, betartatása
10. Szabadidős, sport és 

kulturális programok minden 
korosztály számára

– kulturális programok széle
sebb körű szervezése

– a helyi vendéglátó egysé
gekkel hagyományteremtő sza
badtéri programok megszerve
zése és folytatása

– nyári szabadtéri színház és 
koncertek létrehozása (kastélykert)

– az ácsi sport és sportolók 
kiemelt támogatása 

Tisztelt Választópolgárok!
A leírt program mellett min

denkor biztosítani kívánom a 

közigazgatás tisztaságát és 
átláthatóságát, valamint, hogy 
a hivatali apparátusban és az 
önkormányzati intézmények
ben a szakszerű és felkészült 
munkatársak egyenlő bánás
móddal szolgálják ki a telepü
lés minden polgárát.

Összességében az Önök 
véleményére építő, eredmé
nyeket felmutató, a település 
érdekeit mindenkor előtérbe 
helyező önkormányzatban 
szeretnék tevékenykedni vá
rosunk és mindnyájunk közös 
hasznára.

Kérem Önöket, ha egyetér
tenek velem, illetve képviselő
jelölt társaim programjával, a 
2010. október 3ai önkormány
zati választáson támogassanak 
engem és képviselőjelölt társai
mat szavazataikkal, amit előre 
is megköszönünk.

Lakatos	Béla	
polgármester-jelölt

Fidesz	
Magyar	Polgári	Szövetség	

Dr.	Petrasovits	Anna
független	polgármester-jelölt

Ács	a	lehetőségek	városa
Fogjunk	össze	múltunk	
és	jövőnk	védelmében!

A polgármester a város első 
számú közszolgája. Ács egy és 
oszthatatlan. A város vezetésé
nek erősíteni kell az egységes 
ácsi tudatot, biztosítani kell az 
erőforrásokhoz való arányos 
hozzájutást az egyes város
részek számára! (pl.: közleke
dés, városrendezési koncepció, 
posta, bankautomata, gyógy
szertár)

Az önkormányzat fogja ösz
sze, kormányozza a várost, 
védje meg annak polgárait, és 
kezdjen felelős városgazdál
kodást mind a 7500 ember ér
dekében!

1) Ács szellemi értékeinek, 
hagyományainak, tárgyi em

lékeinek megőrzése és kar
bantartása. Anyagi és szellemi 
leltár a városházán és a város
ban

2) Az összefonódások, a 
mutyi és a bratyi megszünte
tése

3) Ácsi közlekedési vállalat 
alapítása önkormányzati tulaj
donban, alacsony padozatú 
mikrobuszokkal

4) A közbiztonság erősítése; 
a rendőrség, a polgárőrség, 
az önkormányzat, valamint a 
lakosság együttműködésével 
és megszervezésével. Köz
világítás – térfigyelő kamera
rendszer – központi riasztó
rendszer

5) A közétkeztetés újjászerve
zése, önkormányzati tulajdonba 
helyezése. Feszes gazdálko
dás, szigorú ellenőrzés

6) Bentlakásos szeretetott
hon létesítése 24 órás orvosi 
felügyelettel

7) Melegvizes fürdő, gyógyí
tórehabilitációs céllal

8) Thermál és uszoda a 
sport és turizmus fejleszté
sére. Az ácsi thermálkút ön
kormányzat tulajdonába való 
visszavétele

9) Kerékpárút szervizállo
mással, szociális helyiségek
kel, idegen nyelvű informá
cióval

10) Tegyük rendbe vízi útjain
kat. Legyünk a Kisalföld Velen
céje!

11) Önkormányzati tulajdonú, 
kis üzemek létrehozása helyi 
alapanyagok, mezőgazdasági 
termékek feldolgozására

12) Díszfaiskola és kertészet 
létrehozása

13) Piactér az ácsi őstermelők 
számára

14) Geotermikus és alternatív 
energiaforrások bevezetése

15) Új fejezetet kell nyitnunk 
az ipari park történetében

16) Információs és tájékozta
tási demokrácia: a hivatal köte
les a közérdekű információkat 
a lakosság számára elérhetővé 
tenni (interneten, személyesen, 
helyi sajtóban)

17) Városi demokráciánk vé
delme, a túlhatalom megaka
dályozása Seniorátus, vagyis 
Bölcsek Tanácsa és Civil Parla
ment segítségével.

Dr.	Petrasovits	Anna
független	polgármester-jelölt

Választás – polgármester-jelöltek➼
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Függetlenség, tisztaság, 
átláthatóság

Markóné	Tóth	Ágnes	Anikó
független	képviselőjelölt

Tisztelt	Ácsiak!
1975ben születtem, azóta 

a településen élek. 1998ban 
érettségiztem, később bér és 
társadalombiztosítási ügyin
tézői, szociális asszisztensi, 
valamint bér és társadalom
biztosítási szakelőadói OKJ 
végzettségeket szereztem.

Több mint tíz éve dolgozom 
az ácsi székhelyű, megváltozott 
munkaképességű emberek fog
lalkoztatására létrejött Memfo 
Kft.nél, ahol jelenleg két ácsi és 
egy etei telephelyen, összesen 
145 fővel dolgozunk. Ügyinté
zőként az alapoktól kezdtem, 
jelenleg munkaügyi vezetőként 
munkálkodom, mely tevékeny
ségem magába foglalja a mun
kabérek és társadalombiztosí
tási ellátások elszámolását is. 
Az, hogy immár egy évtizede 
vagyok itt, annak is köszönhe
tő, hogy soha nem riadtam meg 
a feladatoktól, a nehézségektől, 
vagy a fizikai munkától. 

A rehabilitációs célú foglal
koztatás egy speciális terület, 
így sokrétű tapasztalattal gaz
dagodtam az évek során mun
kaügyi, társadalombiztosítási, 
és szociális résztémákban. Min
dig igyekszem a tőlem telhetőt 
megtenni a hozzám segítségért 
fordulókért, illetve igyekszem 
információkkal ellátni a nálunk 
alkalmazottakat, vagy hozzánk 
jelentkezőket a problémáik 
megoldásához. 

Civilként már több mint nyolc 
éve önkéntese vagyok több 
civil szervezetnek, melyek kö
zül a számomra legfontosabb 
közösség és településfejlesz
tési feladatokat vállalt magára. 
Az itt végzett önkéntes tevé
kenységnek köszönhetően el
juthattam olyan településekre, 

ahol a testület fontosnak tartja 
a	 lakosság	 valós	 igényeinek	
felmérését	és	a	választók	be-
vonását	a	helyi	döntésekbe.	

 A képviselői feladat egy telje
sen új, ismeretlen feladat a szá
momra, és	érzem	a	felelősség	
súlyát.	 Megtisztelt a felkérés, 
és azért vállaltam, mert azzal 
a csapattal, akikkel jelenleg 
együtt gondoljuk át a lehetsé
ges teendőket, szívesen dolgo
zom együtt, hisz tagjai hozzám 
hasonlóan szükségesnek tart
ják a	szemléletváltást.

Úgy tapasztalom, hogy önkén
tes összefogással, támogatókkal 
is megoldhatók kisebb lélegzetű 
feladatok, de a pályázati források 
felhasználásával a lehetőségek 
sokkal nagyobb tárháza nyílik 
meg a város számára. A leg
nagyobb problémát mindig is a 
pénzhiány okozta, a pályázatíró 
cégek drágán dolgoznak és nem 
feltétlenül érdekeltek abban, 
hogy nyertes pályázatok készül
jenek, fontos cél tehát egy saját	
pályázatfigyelő	 és	 pályázatíró 
alkalmazásának megoldása.

 A helyi demokráciáról azt ta
nultam, hogy „Lehetőleg	azok	
döntsenek	 az	 egyes	 ügyek-
ben,	akik	a	döntés	következ-
ményeit	viselik	majd.”	

Bár sokan úgy gondolják, hogy 
a képviselőtestületnek az a dol
ga, hogy mindenki helyett dönt
sön, ez nem minden esetben van 
így. A testületnek a lakosság igé
nyei alapján, a pénzügyi lehető
ségek figyelembevételével szük
séges döntenie. Legfontosabb 
cél ezért számomra a lakosság 
bevonása, aktív részesévé válása 
a település döntéseibe. Minden
nek megalapozásához feltétlenül 
szükséges a települési folyama
tokról történő naprakész infor
mációk eljuttatása a lakosokhoz, 
a helyi újság, honlap, kábeltévé 
ésszerűbb kihasználásával. A te
lepülésen élők igényeinek felmé
réséhez lehetőségnek látom akár 
városrészi	bizottságok létreho
zását is. Nem kizárólag a Pénzá
sásra és a „Falura” gondolok, ha
nem több kis csoportra, így kicsit 
tágabb képet kaphatna a testület 
a megoldásra váró problémákról 
és javaslatokról. 

Szükséges a változás, és 
igény mutatkozik rá. A változá
sokat is csak a helyi lakosokkal 
érhetjük el. Arra kérem a lakos
ságot, ne pletykák és indulatok 
alapján döntsenek. A választás 
előtt látogassanak el minden 

polgármester, illetve képvise
lőjelölt bemutatkozó program
jára, és döntésüket a jelöltektől 
származó információk alapján 
hozzák meg. 

Tisztelettel:
Markóné	Tóth	Ágnes	Anikó

06-�0/�1�-50-80
szinteagnes@vivamail.hu

Pajcsa	István
független	képviselőjelölt

Kedves	Barátaim,
Tisztelt	Ácsi	Lakosok!

A felkéréseknek eleget téve 
szeretném magam megméret
tetni az ácsi önkormányzati vá
lasztáson!

Független képviselőjelöltként 
számítok a támogatásokra, és 
ezúton is szeretném megkö
szönni az ajánlószelvényeket.

Szeretném, hogy végre tiszta 
és átlátható politizálás és gaz
dálkodás mellett Ács a sikeres 
fejlődés útjára lépjen!

1979ben születtem Ácson, a 
2. számú, ma Jókai Mór Általá
nos Iskolában kezdtem tanulmá
nyaimat. Később a tatabányai 
kereskedelmi középiskolában 
kereskedelmi technikumot 
végeztem, majd számítógép
programozást tanultam, és idén 
sikeresen végeztem a Pannon 
Egyetem pedagógia szakán.

Mint életutamon is látható, 
a tanulás és az oktatás mindig 
fontos szerepet töltött be az 
életemben és nem csak az is
kolapadban, hanem a katedra 
másik oldalán is.

Fontosnak tartom, hogy a 
település oktatási intézményei 
közt jó kapcsolat épüljön, és az 
itt végzett diákok büszkék le
gyenek iskolájukra, tanáraikra.

Saját vállalkozásom vezetem 
immáron 7 esztendeje. Ezen idő 
alatt számos olyan tapasztalatra 
tettem szert, melyet szeretnék a 
település javára is fordítani, se
gíteni a helyi kis és középvál
lalkozásokat!

Az idősek iránti tiszteletből is 
fakadóan szeretnék átgondolt 
tömegközlekedést, település
részenként elfogadható szintű 
egészségügyi ellátást megva
lósítani.

2009 decemberében több 
nyitott gondolkodású barátom
mal létrehoztuk a Pénzásás 
Barátainak Körét, mely a meg
alakulás óta több sikeres ren
dezvényt szervezett, ezáltal is 
sok maradandó élményt nyúj
tott a helyieknek.

Továbbá szívügyemnek tar
tom a környezetvédelmet. En
nek megfelelően szeretném még 
jobban előmozdítani a települé
sen a környezettudatosságot, 
rendbe tenni a város folyóit, a 
Dunapartot, ezáltal is elősegít
ve egy élhetőbb környezet lét
rehozását, a pollenallergiások 
problémáinak enyhítését!

Szavak helyett a tetteket része
sítem előnyben, és ezúton kérem, 
ti is, önök is tegyék meg az első 
lépéseket egy új szemléletű, tett
re kész vezetés létrejöttéhez!  

Baráti	üdvözlettel:
Pajcsa	István

istvan.pajcsa@gmail.com
06-�0/�-6�7-697

Petró	Tibor
független	képviselőjelölt

Tisztelt	Ácsi	Lakosok!
1953 óta vagyok ácsi lakos. A 

közéletnek 1990 óta vagyok ré
szese. Egy kft. ügyvezetőjeként 
dolgozom. A rendszerváltás 
óta részt veszek önkormány
zati munkában. Nagyrészt mint 
bizottsági elnök a településfej
lesztési és faluszépítési, majd 
városszépítő bizottságban.

Aktívan részt vettem, sok 
esetben kezdeményezője vol
tam a településen elvégzett fej
lesztéseknek.

Legfontosabbakat vázlatosan 
felsorolom:

– sportcsarnokokat építet
tünk

Önkormányzati képviselőjelöltek➼
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– telefon, gázberuházást 
végeztünk

– szennyvízcsatornarend
szert építettünk ki

– a teljes szilárdburkolatú út
hálózat kiépítése megtörtént a 
településen

– a volt munkásszállóból szo
ciális bérlakást építettünk

– a volt gyógyszertárból 
egészségházat hoztunk létre

– a kastély felújítását és kör
nyezetének parkosítását elvé
geztük

– 2007ben elnyertük a városi 
rangot

– a településen sok helyen 
parkosítottunk, virágosítottunk

– a Bagolyvár külső felújítása 
most történt meg (városi mú
zeum lesz)

– óvoda felújítása és a böl
csőde kialakítása a közelmúlt
ban történt meg

– a két iskola felújítása 
 augusztus végére befejeződött

– 1990től csaknem az összes 
felsorolt beruházást az önkor
mányzat pályázat útján valósí
totta meg

– az önkormányzat mindig 
kihasználta az állam által pá
lyázatokkal támogatott fejlesz
téseket

A felsoroltak az elmúlt 20 
év kiemelt fejlesztései, de mik 
azok a feladatok, amelyek meg
oldásra várnak?

Nagyon sok család került 
nehéz anyagi helyzetbe felvett 
hitelek, megszűnt munkahe
lyek és egyéb okok miatt. Az 
önkormányzatnak legfonto
sabb feladata, hogy segítse 
a munkahelyek létrehozását 
helyben. 

Hogyan lehet ezt elérni?
– helyi vállalkozások segítése 

különböző kedvezményekkel
– új kis és középvállalkozá

sok helybe telepítésének előse
gítésével (kedvezményes telek
vásárlás, adókedvezmény…)

– az autópálya melletti te
rület zöldmezős beruházásra 
alkalmas. A közművek kiépí
tésével ez nagy lehetőség Ács 
városának a munkahelyterem
tésre

A felsoroltak sok munkahe
lyet jelentenének és szintén sok 
adóvonzatot, mely további fej
lesztéseket tenne lehetővé.

Azonnali megoldást kíván Ács 
városában a már kiépített (70 
éve) csapadékvízelvezető rend
szer teljes körű kitisztítása és an
nak folyamatos karbantartása.

Szintén azonnali megoldást 
kíván a Concó és a Székes
patak mederkotrása és a gátak 
kiépítése a vízüggyel közösen.

Határozott intézkedést kíván 
az önkormányzattól a közútke
zelő által kezelt utak leaszfalto
zása. Ide tartozik a Petőfi Sán
dor, a Komáromi, az Igmándi, a 
Bartók Béla és a Gyár utca. (Ez 
a beruházás nem a település 
költségvetését terhelné.)

Az önkormányzati utak fel
újítása szükséges: Óvoda köz, 
Győri utca vége, Bem József 
utca, Dózsa György utca, ezt 
szélesíteni is kell.

A település járdái kritikán alu
liak. Egy programot kell kidol
gozni, hogy a település járdái 4 
év alatt felújításra kerüljenek.

A település több pontján pi
henőparkot kell létrehozni a 
pénzásásihoz hasonlóan, ját
szótérrel egybekötve.

A parkosítás és virágosítás 
egy folyamatos feladata a tele
pülésnek.

Hiába építkezünk és szépí
tünk bármit, ha egyes csopor
tok mindent szétrombolnak. A 
közbiztonságot és a vagyonvé
delmet magasabb szintre kell 
emelni.

A meglévő rendőrség, polgár
őrség, településőrök, mezőőrök 
munkáját hatékonyabbá tud
nánk tenni, ha az egész telepü
lésen térfigyelő rendszert építe
nénk ki.

Összefoglalva az elmondot
takat, úgy gondolom, hogy a 
tapasztalataimmal és kitartó, 
következetes munkámmal so
kat tudnék tenni a felsorolt fel
adatok megoldásában!

Tisztelettel:	Petró	Tibor
06-�0/95-78-10�

Szakács	László
független	képviselőjelölt

Tisztelt	Hölgyem,	Uram!
Köszöntöm Önt! Először sze

retném megköszönni mindazok 

bizalmát, akik felkérésükkel, aján
lószelvényeikkel támogatnak!

23 éves pénzásási lakos va
gyok, általános iskolai tanul
mányaimat a Jókai Mór Általá
nos Iskolában végeztem kitűnő 
eredménnyel, majd az Eötvös 
József Gimnáziumban érettsé
giztem. Jelenleg Budapesten a 
Szent István Egyetem Gazda
ság és Társadalomtudományi 
Karán, gazdálkodási és me
nedzsment szakon hallgatok.

2008tól egy éven át szociá
lisan halmozottan hátrányos 
helyzetű fiatalok felsőfokú ta
nulmányait segítő programon 
dolgoztam, ahol a szemé
lyes kapcsolatok kialakítása, 
egyénre szabott probléma
megoldás/segítségnyújtás 
volt a feladatom. 2009től egy 
német vagyontanácsadó cég 
független pénzügyi tanács
adójaként privát ügyfeleinknek 
személyre szabott gazdasági 
élettervezeteket készítek, me
lyek során csökkentem kiadá
saikat, növelem bevételeiket.

Gyermekkorom óta az ácsi 
kulturális és sportélet aktív sze
replőjeként ismerhetnek, közel 
10 éve a felnőtt sakkcsapatot is 
erősítem.

Tanulmányaimnak, foglalko
zásomnak és érdeklődési kö
römnek köszönhetően az üzleti 
élet több területére van rálátá
som akár pénzügyi, gazdasági, 
közgazdasági, vagy szociális 
kérdés legyen az. Valószínűleg a 
lelkiismeretességem, őszintesé
gem és nyíltságom végett sokan 
támadnak majd, de kötelessé
gemnek tartom, hogy hozzájá
ruljak Ács fejlődéséhez, melyet 
helyi lakosként szívügyemnek 
tartok. Úgy gondolom, fiatalos 
lendületem és elszántságom 
helyismerettel és kapcsolattő
kével párosulva a későbbiekben 
számos előnyt kovácsolhat.

Új indulóként, függetlenül 
aszerint szeretném Önöket 
képviselni, hogy soha ne kelljen 
bocsánatot kérnem!

Tisztelettel:
Szakács	László

laci.mail@freemail.hu
�9�1	Ács,	

Bercsényi	Miklós	u.	1�.

Tóth	Károly	Péter
független	képviselőjelölt

Tisztelt	Ácsi	Választópolgárok!
42 éves autógépész üzem

mérnök vagyok. A saját tulajdo

nú Tóth Trans Ács Kft. ügyve
zető igazgatójaként dolgozom, 
fuvarozással és földmunkákkal 
foglalkozunk.

Rendezett családi és anyagi 
háttérrel rendelkezem, két kö
zépiskolás fiamat nevelem fele
ségemmel.

4 éve vagyok önkormányzati 
képviselő. Mindig az egész te
lepülés érdekeit tartottam szem 
előtt javaslataim és döntéseim 
meghozatalánál, de ez sokszor 
ütközött egyes képviselők egyé
ni érdekeivel. Ez konfliktusokhoz 
vezetett, de ezt fel kell vállalni a 
nemes célok érdekében.

 Sokan kértek fel polgármes
teri jelöltségre. Végül hosszú 
gondolkodás, beszélgetés és 
egyeztetések után, Heroldné 
Hájos Júlia javára visszalép
tem. Kérem, akik bíznak ben
nem, támogassák Őt a polgár
mesterválasztáskor, mert Ács 
biztos jövőjét, fejlődését az Ő 
vezetése alatt látom garantál
va. 

Elképzeléseim a következő 4 
évre:

– A költségvetési	 törvény	
szigorú betartatása minden in
tézmény és az önkormányzat 
számára, a fennálló kötelezett
ségeink teljesítése érdekében. 
A megtakarítások ésszerű fel
használása új beruházásokhoz, 
pályázati önerő biztosításához 
ad lehetőséget. Ehhez tulaj
donosi (vállalkozói) szemlélet 
szükséges.

– Felelősségteljes, ellenőriz
hető és átlátható gazdálkodás	
megteremtése, interneten ke
resztül nyilvánossá tétele. A 
helyi	adók	mértékének és szük
ségességének felülvizsgálata.

– A meglevő csapadékvíz
elvezető csatornák rendbeté
tele, folyamatos karbantartása, 
szikkasztó árok rendszer kiala
kítása, a meglevők állagmeg
óvása.

– A településrészek felzár

Önkormányzati képviselőjelöltek➼
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kóztatása a városközponthoz, 
igazságosabb pénzelosztás. A 
lakosság bevonása, összefogá
sa szükséges ehhez, melyre az 
önkormányzatnak is áldoznia 
kell. Jó példa erre a Pénzásási 
Pihenőpark, mely nem jöhetett 
volna létre az itt élők önzetlen
sége és segítőkészsége, vala
mint az önkormányzat hozzájá
rulása nélkül.

– Városgazdálkodási	 és	
üzemeltetési nonprofit kft. 
létrehozása, amivel több mil
lió forintot lehet megspórolni 
pl.: közétkeztetésben, anyag 
és eszközbeszerzésben, helyi	
közlekedés biztosításánál, jár-
darendszer felújításánál.

– A megkezdett közmunka-
program folytatása, hatéko
nyabbá tételével a település 
tisztaságának, szépülésének 
biztosítása. Palánta és cseme
tenevelési program indítása.

– Folyamatos kapcsolattar-
tás	 a	 lakosokkal,	 kihelyezett 
közmeghallgatások minden év
ben az összes településrészen. 
A városbejárás sokkal gyako
ribbá tétele, a helyi problémák 
azonnali feltárása és megoldá
sa érdekében.

– Saját	 értékeink nagyobb 
megbecsülése és kihasználása. 
Az ácsi művészeti csoportok 
és nyugdíjasklubok szélesebb 
körű bevonása a helyi és kis
térségi rendezvényeken. Duna
partunk és a nemzetközi kerék
párút turisztikai vonzerejének 
kihasználása, pihenőhelyek 
kialakítása. Azon vállalkozások 
támogatása, akik vendégszál
lások létrehozásával pár napra 
helyben tudják tartani a külföldi 
vendégeket.

– A munkahelyteremtésnek	
két irányát kell követni. Egyrészt, 
a jelenleg működő ácsi tulajdo
nú vállalkozások helyben tartá
sa, telephelybővítésük segítése. 
Másrészt, mivel a zöldmezős be
ruházások Ácson csak magán
tulajdont tudnak igénybe venni, 
az Ő letelepülésüket az önkor
mányzat közművek kiépítésével 
tudná támogatni, amennyiben a 
cég vállalja meghatározott idő
re, megfelelő számú ácsi mun
kavállaló alkalmazását.

– Átmenő	 kamionforgalom	
kitiltása a jobb közlekedés és a 
tisztább levegő érdekében.

– Civil	bizottság létrehozása 
az összes helyi civil szervezet, 
településrész képviselőiből, 
intézményvezetőkből és vállal
kozókból. Havi rendszeresség
gel találkozó velük, az aktuális 
kérdések megvitatása, vélemé
nyük meghallgatása érdekében 

a döntések meghozatala előtt, 
amelynek mindig a közösség 
érdekét kell szolgálni.

BECSÜLETESSÉG,	IGAZSÁ-
GOSSÁG,	 KÖVETKEZETES-
SÉG	A	GAZDÁLKODÁSBAN	A	
FEJLŐDÉS	ÉRDEKÉBEN	!

Eddigi és jövőbeni bizalmu
kat, támogatásukat megkö
szönve, maradok  Tisztelettel:

Tóth	Károly	Péter
06-70/�6-�6-��1

tothtrans@t-online.hu

Márkus	Béla 
1949ben születtem Buda

pesten, 1952től lakom a Pénz
ásás városrészben. Általános 
iskolai tanulmányaimat Ácson 
végeztem, majd 1963tól Győr
ben tanultam tovább, ahol ma
rós szakmunkás vizsgát tettem. 
Öt évig a Szerszámgépgyárban 
dolgoztam, 1968tól az ácsi Cu
korgyárba kerültem, és 16 évig 
voltam a gyár dolgozója. Utána 
a helyi TSZ melléküzemében a 
fémiparnál dolgoztam. Időköz
ben elvégeztem a vendéglátói 
szakiskolát, és 11 év magánvál
lalkozás következett vendéglá
tósként.

Munkám mellett az Ácsi Kinizsi 
SC labdarúgó szakosztályánál 
töltöttem 40 évet, 1963–2003
ig, játékosként, edzőként majd 
vezetőként alelnöki beosztás
ban. 2003 októberétől a Nagyig
mándi KSK elnöke vagyok.

Tisztelt	Választópolgár!
Németh	 Gyula vagyok, 40 

éves, nős. 11 éve az ácsi Bartók 
Béla Művelődési Ház, Könyvtár 

és Városi Sportcsarnok igazga
tója. 

A FIDESZ Magyar Polgári 
Szövetség képviselőjelöltjeként 
szeretném elnyerni az Önök bi
zalmát.

Az Ácsi Kinizsi volt sportolója
ként és testnevelőtanárként Ács 
sportjáért, munkámból kifolyólag 
a helyi kulturális élet még színe
sebbé tételéért és az oktatás 
magas szinten tartásáért kívá
nok dolgozni. Másik szívügyem 
a településszépítés. Munka
társaimmal sokat dolgoztunk a 
kastély és környékének rendbe
tételéért és ennek az állapotnak 
a megtartásáért. Bízom abban, 
sikerül a település minden részét 
hasonlóan széppé varázsolnunk! 
Amennyiben elnyerem az Önök 
bizalmát, ezeken a területeken 
kívánok tovább dolgozni.

Koromnál fogva – hiszen még 
közel állok a fiatalokhoz, de már 
az idősebb korosztály gondjait 
is megértem – most éreztem 
úgy, hogy megmérettetem 
magam. Ebben az elmúlt 4 év, 
melyet mint a KomáromEsz
tergom Megyei Közgyűlés Mű
velődési, Oktatási és Sportbi
zottságának tagja dolgoztam, 
nagyon megerősített, hiszen 
belülről tapasztaltam meg az 
önkormányzatiságot.

Kérem Önöket, támogassák 
a FIDESZ Magyar Polgári Szö
vetség többi helyi képviselője
löltjét és polgármesterjelöltjét 
is!  Szavazzanak október 3án a 
FIDESZ megyei listájára is!

Köszönöm!

Rohonczi	József
1953. december 24én szület

tem Szőnyben. 1977 augusztu
sától élek és dolgozom Ácson. 
Három felnőtt gyermekem közül 
ketten városunkban dolgoznak.  
Feleségemmel együtt a Gárdo
nyi Géza Általános Iskolában 
tanítok 33 éve, jelenleg felső 
tagozatos referensként vagyok 
tagja az iskolavezetésnek. Ma
tematika és fizika szakos tanári 
képesítéssel és felsőfokú okta
tásinformatikus végzettséggel 
rendelkezem. A mindennapi ta

nári munkám mellett több mint 
tíz évig voltam megyénk szak
tanácsadója fizikából. Közel 
húsz éven át voltam és vagyok 
szerkesztője a megye tehetsé
ges gyerekeit foglalkoztató fizi
kaversenynek.

 1994 óta veszek részt képvi
selőként településünk vezeté
sében. 2006tól segítem a me
gyei önkormányzat munkáját az 
oktatási bizottság tagjaként a Fi
desz Magyar Polgári Szövetség 
megbízásából. Városunkban az 
oktatási, majd az ügyrendi bi
zottság vezetésével segítettem 
az önkormányzat munkáját. Ez 
alatt az időszak alatt a minden
kori polgármesterek programjá
ból sok mindent sikeresen meg
valósítottunk és természetesen 
sok olyan feladat maradt, ami 
megvalósításra vár. Ismerem 
városunk gondjait, problémáit. 
Úgy érzem, a következő négy 
évben is tudnám munkámmal 
felelősen és becsületesen segí
teni településünk fejlődését.

Tóth	Győző vagyok, 1957ben 
születtem, születésem óta Ácson 
élek. Feleségem óvodatitkár, 3 
felnőtt lánygyermekem, és egy 
másfél éves kislány unokám van. 
Győrben szereztem középfokú 
autóforgalmi képesítést, jelen
leg a Hartmann Hungary Kft.nél 
dolgozom rakodásvezetőként. 

1998 óta vagyok Ácson ön
kormányzati képviselő, szintén 
1998 óta tagja vagyok Komá
romEsztergom Megye Köz
gyűlésének is.

Általános iskolás koromtól 
az egyik legfontosabb dolog a 
sport volt az életemben.

Fiatalon aktívan kézilabdáz
tam, jelenleg az ácsi kézilab
dások szakosztályvezetőjeként 
szeretnék mindent megtenni 
azért, hogy a település sport
élete minél színvonalasabb le
gyen.

Szabadidőm legnagyobb 
részét a ház körül töltöm el. 
Szeretem az állatokat és a ter
mészetet, szívesen tevékeny
kedem a kertben.

A továbbiakban is legjobb 

➼

➼



	 8	–	ÁCSI	HÍREK	 VÁROSI	KRÓNIKA	 �010.	szeptember

tudásom szerint kívánok tevé
kenykedni városunkért, ezért 
kérem Önöket, hogy a 2010. 
október 3ai önkormányzati vá
lasztáson támogassanak meg
tisztelő szavazataikkal.

Kérem továbbá, hogy szava
zataikkal támogassák a FIDESZ
KDNP megyei listáját, melyen 
a 11. helyet kaptam. Az Önök 
szavazataival lehetővé válna, 
hogy ismét legyen ácsi képvise
lő a megyei közgyűlésben.

Tisztelt	Választópolgárok!
Csányi	 Józsefné	 (Juhász	

Éva)	 vagyok. Gyerekkorom
tól Ácson élek. Évtizedeken 
át tanítottam a helyi általános 
iskolában, majd az esti gimná
ziumban is. Férjem ugyancsak 
pedagógus. Felnőtt gyerme
keink diplomaszerzésük után a 
fővárosban kaptak állást.

Pályafutásomat és későbbi 
képviselői indulásomat is nagy
ban befolyásolta, hogy szeretek 
emberekkel foglalkozni, szíve
sen veszek részt mindenféle 
közösségi munkában, jólesik, 
ha egy probléma, feladat meg
oldásában segíthetek. Az Önök 
támogatásával 1994. óta va
gyok a helyi képviselőtestület 
tagja. Az előző ciklusban a me
gyei közgyűlés munkájában is 
részt vettem.

Társadalmi munkában ellátom 
az „Ács Fejlődéséért” Alapítvány 
kuratóriumi elnöki teendőit, s 
tagja vagyok a „BakonyaljaKis
alföld Kapuja” Vidékfejlesztési 
Egyesület elnökségének.

Jelenleg alpolgármesterként 
tevékenykedem. Bár megbi
zatásomat nem főállásúként 
látom el, rendszeresen bejárok 
a polgármesteri hivatalba, ahol 
elsősorban oktatással, művelő
déssel, egészségüggyel, tele
pülésfejlesztéssel kapcsolatos 
ügyek megoldásában műkö
dök közre. Nagyon sok ren
dezvényen képviseltem az ön
kormányzatot helyben és más 

településen. Bekapcsolódtam 
a városi pályázatot előkészítő 
csapat munkájába, kezdemé
nyeztem és segítettem a böl
csődei pályázat beadását és 
a Bagolyvár felújítását Leader
pályázat keretében. 

A bizottsági üléseken, valamint 
a kisebbségi önkormányzat ülé
sein rendszeresen részt vettem, 
ami nagymértékben hozzájárult 
ahhoz, hogy az önkormányzati 
ügyekben naprakész informá
cióim legyenek. Örülök, hogy a 
hivatal dolgozóival, a polgármes
ter úrral és képviselőtársaimmal 
sikerült jó munkakapcsolatot ki
alakítani, s az ácsi lakosok közül 
is nagyon sokan fordultak hoz
zám bizalommal, ha valamilyen 
problémájuk volt. A bíztatást is 
tőlük kaptam, hogy az évek során 
megszerzett képviselői tapaszta
latomat tovább kamatoztassam.
Kedves	Ácsiak!
Köszönöm a bíztatást, a sok 

„kopogtató cédulát”, amivel 
megtiszteltek. A korábbi válasz
tásokhoz hasonlóan független 
jelöltként indulok, de minden
kivel szívesen együttműködöm 
és dolgozom egy csapatban, 
aki a következő feladatok meg
oldását velem együtt fontosnak 
tartja és segíti:

– csapadékvízelvezetés, ár
kok, patakpart és meder rend
betétele,

– útpadkák javítása, forgalma
sabb szakaszokon kerékpársáv 
és átkelőhelyek kijelölése, járda
program beindítása,

– rendezett parkolóhelyek ki
alakítása (Fő úton, állomásnál, 
üzletek, intézmények környé
kén),

– fásítás, parkosítás, újabb 
játszótér építése (alapítványi 
közreműködéssel folyamatban 
van),

– egészségház bővítése, aka
dálymentesítése,

– idősek átmeneti otthonának 
létrehozása méltó feltételekkel,

– pályázati lehetőségek felku
tatása és kihasználása a fenti 
célok megvalósításához,

– közbiztonság megszilárdítá
sa, létbiztonság megteremtése,

– segítség és támogatás az 
önhibájukon kívül nehéz körül
mények között élőknek,

– helyi vállalkozók, kisterme
lők támogatása, munkahelyte
remtés segítése,

– színvonalas alapellátás (ok
tatás, egészségügy, közműve
lődés területén),

– tervszerű és ésszerű önkor
mányzati gazdálkodás, követ
kezetesség és kiszámítható
ság,

– színes kulturális és sport
élet, minden korosztálynak 
megfelelő programok,

– összefogás a civil szerveze
tekkel, egyházakkal a jó minő
ségű életfeltételek megterem
téséért.

Mindez csak egy csokor 
azokból a célokból, amelyek 
megvalósításával Ács egy él
hető, vonzó kisváros lenne, s 
megtartó ereje fokozódna.
Kedves	Ácsiak!
Amennyiben eddigi képvise

lői munkámat megfelelőnek és 
hitelesnek tartják, szavazatuk
kal segítsék elő, hogy ezután is 
képviselhessem Önöket. 

Támogatásukat köszönöm.
Csányi	Józsefné
képviselőjelölt

Tisztelt	Ácsi	Választók,	
Kedves	Ácsiak!

2010 Magyarországon a vá
lasztások és a változások éve is 
egyben, remélhetőleg így lesz ez 
Ácson is, szűkebb hazánkban.

Mielőtt megosztom Önök
kel, hogy mire gondolok a fen
ti mondatban, néhány szóban 
bemutatkozom az Ácsi Hírek 
olvasóinak.
Csuka	László vagyok, 1967

ben születtem és azóta Ácson 
élek, és itt is dolgozom. Csak
úgy, mint szüleimnek, nekem is 
legfontosabb a családom, fele
ségem és két fiúnk, akik lassan 
felnőtté érnek. 

Pályakezdőként dolgoztam 
a Cukorgyárban, jó emlékeim 
vannak abból az időből, kö
szönhetően az ottani „idősebb” 
munkatársaknak. Utána a For
duló Kft. alkalmazottja lettem 
és azóta már résztulajdono
sa is, amikor ezeket a sorokat 
írom, 49 munkavállaló kollégánk  
van, nagyrészt helyi emberek. 
Eredeti szakképzettségem ma

gasépítési technikus,  az elmúlt 
években építési műszaki ellen
őri és felsőfokú ingatlanszakmai 
képzettséget is szereztem.

2002 óta vagyok településün
kön önkormányzati képviselő, 
ez idő alatt igyekeztem az Önök 
által rám ruházott feladatoknak 
úgy megfelelni, hogy az szolgál
ja Ács és annak lakóinak érde
keit is – néha ugyanis az a leg
nehezebb, hogy olyan döntések 
szülessenek, melyek egyik érin
tett félnek sem fájnak túlzottan.

Ez különösen a közelmúltban 
volt nehéz, hiszen a gazdasági 
élet eseményei alól az önkor
mányzatok sem tudják kivonni 
magukat, és ezt sajnos a pol
gárok is és az intézményeink is 
megérzik. A nehézségek ellené
re az elmúlt néhány évben fej
lődni tudott Ács, és a 2006os 
választások után nem sokkal 
várossá is avattuk. Azóta igyek
szünk – Önökkel együttmű
ködve – a rangot tartalommal  
megtölteni, kis lépésekkel, ám 
biztosan haladunk egy minden 
igényt kielégítő, színvonalas 
szolgáltatásokkal és magas 
szintű egészségügyi és oktatá
si intézményekkel rendelkező, 
kellemesen élhető kisvárossá 
felnőni.

Persze vannak még hiányos
ságok, ám sajnos mindent nem 
lehet egyszerre és egy időben 
megoldani, de amint egy fel
adatot elvégzünk, már a követ
kezőn kell gondolkodnunk, és 
annak megvalósításán dolgoz
nunk. 

Vannak olyan feladataink is, 
melyekre ha nem is figyelnénk, 
a természet felhívja a figyel
münket, és a fontossági sor
rend élére állítja. 

Amennyiben ismét bizalmat 
szavaznak nekem a következő 
négy esztendőre, az alábbi el
képzeléseket próbálom majd a 
megválasztott polgármester és 
képviselőtestület támogatá
sával megvalósítani, amellett, 
hogy legfontosabb feladatunk 
továbbra is az intézmények za
vartalan működésének biztosí
tása lesz:

– Települési vízrendezés ter
veinek és kivitelezésének elké
szítése

– A Fő út városiasra formálá
sa, parkolási rend kialakításával

– A Kastélypark hátsó részé
nek hasznosítása

– Civil szervezetek hatéko
nyabb támogatása

Önkormányzati képviselőjelöltek➼

➼
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– A versenysport szinten tar
tása, tömegsport rendezvények 
szervezése

– Önkormányzati épületek 
felújítása vagy ésszerű értéke
sítése

– Úthálózatunk rendszeres 
karbantartása

– Gazdasági társaságok ide
telepítése 

– Helyi buszjárat beindítása
Biztosan vannak még fontos 

és jelentős megoldandó felada
tok, ám a fentieket a teljesség 
igénye nélkül vetettem papírra, 
hiszen a tennivalók szembe jön
nek velünk az utcán, csak észre 
kell venni azokat.

Végezetül visszatérve a beve
zető gondolathoz, hogy miért 
szeretném a választásokkal a 
változásokat is Ácson!

Nem politikai, nem személyi 
változásokra gondolok. A po
litika eddig sem befolyásolta 
és osztotta meg a képviselő
testületet, bízom abban, hogy 
ezután sem következik ez be. 
A személyek eddig is értelmes, 
tájékozott és a maguk területén 
képzett emberek voltak.

Mégsem sikerült együtt gon
dolkodni és békésen együtt 
dolgozni. Sport nyelven szólva 
az egyénileg jól képzett tagok
ból nem lett jó CSAPAT. 

Ezen kellene változtatni, hi
szen a sikerhez összefogás, a 
munkához pedig nyugodt háttér 
szükséges, ha ez meglett volna 
az elmúlt négy évben, akkor az 
elért eredmények könnyebben 
és hamarabb valósulnak meg, 
és talán maradt volna erő to
vábbi fejlesztések és szükséges 
feladatok elvégzésére is.

 Amennyiben Önök ismét a 
város vezetésébe juttatnak sza
vazatukkal, továbbra is azon 
leszek, hogy a csendes össze
fogás, a békés munka és az 
örömteli siker jellemezze Ács 
városának életét. 

Ha ez Önök szerint is fontos, 
kérem szavazzanak olyan jelöl
tekre, akik szavatolhatják, hogy 
nem a „balhékról” és az újabb 
és újabb szócsatákról szólnak 
a testületi ülések. Nem egymás 
hazug rágalmazása és felje
lentgetése a téma, hanem Ács 
városának közösséggé formá
lásával és az itt lakó valamennyi 
ember és minden településrész 
érdekében végzett közös mun
kával telnek el napjaink.     

Köszönöm eddigi munkám
hoz nyújtott segítségüket és 
azt, hogy ajánlószelvényeikkel 
ismét megtiszteltek. 

Csuka	László
független	képviselőjelölt	

 Tisztelt	Választópolgárok	!
Imhof	 János vagyok, nyug

díjas tanár. 43 éve élek és dol
gozom Ácson, Ácsért. 1967től 
1997ig a Jókai Mór Általános Is
kolában tanítottam, az utolsó hat 
évben pedig igazgatója voltam az 
intézménynek. A helyi közéletben 
1990 óta veszek részt. Szeretnék 
mint független képviselőjelölt az 
őszi választásokon indulni, ezért 
szeretném bemutatni elképzelé
seimet, terveimet a város fejlesz
tésével kapcsolatban.

A várost érintő feladatok kö
zül három nagy részterülettel 
szeretnék foglalkozni, melyek a 
következők: 

1. Helyi energiák feltérképezé
se, felhasználása, ezzel együtt 
új munkahelyek létrehozása. 

2. Városunk szépítése, ar
culatának alakítása helyi erők 
bevonásával. Rendezett, szép 
városcentrum létrehozása.

3. Kulturális életünk fejlesz
tése, hagyományok ápolása, 
hagyományteremtő programok 
szervezése.

1. Az Önök érdekében első 
és legfontosabb feladatomnak 
tekinteném azokat a feladato
kat, melyek munkalehetőséget 
teremthetnének az itt élő csalá
dok számára. Ezek az elképze
lések összefüggésbe hozhatók 
a helyi energiák feltárásával, 
felhasználásával. Gondolok itt 
a Nap energiájára, napkollek
torok felhasználásával eset
leg helyi kisüzemben történő 
előállításával. Kisebb energia
szükséglet esetén napelemek 
felhasználásával. Fontos lenne 
a Kisalföldön rendszeresen fújó 
szél energiájának házi méretű 
felhasználása áramtermelésre, 
melyet a napelemekkel együtt 
lehetne hasznosítani. Ezek a 
módszerek Európában már 
régóta működnek hatásosan. 
Nem elhanyagolható az energia 
sem, mely alattunk, a mélyben 
található. Szerencsés helyen 
vagyunk, hiszen hatalmas geo
termikus energia (melegvíz
készlet) felett élünk. Ennek a 
kihasználása szintén komoly le

hetőségeket nyújthatna a város 
lakosságának, de ezt már az 
Önök fantáziájára bíznám. 

2.  Városunk arculata nem 
éppen a legszebb. Már kiala
kulóban van a központi rész 
egy szép park kialakításával. 
Ez a park adhatná a centrum 
jelleget és nyitna meg a Fő út 
felé egy rendezettebb központi 
szakaszt. A házak szépek, csu
pán az előttük húzódó területek 
nem egységesek. Egy végleges 
és továbbfejleszthető rendezé
si tervre lenne szükség, melyet 
meg is kellene valósítani lépés
ről lépésre.

Szép lenne az Ácsra bejövő 
utak egyöntetű fásítása, virá
gosított utcák létrehozása. Egy 
helyi díszfa és dísznövénytelep 
ezeket a gondokat meg tudná 
oldani, mely szintén munkaerő
elhelyezést is jelenthetne.

3. Bemutatkozásom elején je
leztem, hogy 1990 óta kapcso
lódtam be a település közösségi 
életébe. Talán még emlékeznek 
a kedves lakosok a Lovadi réten 
megtartott „Családi majális”
okra, az utcabálokra. Kulturális 
életünk a közösség tevékeny
ségére épül. Tervem, hogy szo
rosabb kapcsolat alakuljon ki az 
egyes civil szervezetek munkája 
között. A városi rendezvényeken 
nagyobb szerepet kapjanak, 
hogy minél szélesebb rétegeket 
tudjunk bevonni a programjaink 
lebonyolításában. Ne csupán 
nézői legyünk a műsoroknak, 
hanem résztvevő szereplői. Ez
zel jelentős anyagi megtakarí
tást is elérhetünk, de talán job
ban is érezhetnénk magunkat. 
Régebbi időkről még fennma
radt hagyományokat újra kel
lene teremteni, összegyűjteni 
régiségeinket, és az átalakítás 
alatt lévő múzeumunkban el
helyezni. A régi hagyományok 
mellett létjogosultsága lenne a 
hagyományteremtő rendezvé
nyeknek is. Jó példa erre a 20 
éve meglévő Pénzásási Nyugdí
jas Klub munkája, hagyomány
teremtő programjai. Közülük 
csak néhányat: „Nagyanyáink 
ételei”, Májfaállítás és döntés, 
Tökfesztivál, de javaslat lehet
ne még számtalan, és ezek a 
rendezvények Ács és az ácsiak 
hírét messze elvinnék, akár ha
zánkon kívülre is. „Mindent le
het, csak akarni kell !”

  Köszönöm, hogy elképzelései
met végigolvasták, amennyiben 
egyetértenek vele, úgy szavaza
taikkal segítsenek hozzá, hogy 
ezek meg is valósulhassanak.

Tisztelettel:	Imhof	János	
képviselőjelölt

Tisztelt	Hölgyem,	Uram!
Köszönöm, hogy megtisztel 

figyelmével, és elolvassa rö
vid bemutatkozásom, melyben 
Ács város független képviselő
jelöltjeként a terveimről tájé
koztatnám Őnöket!
Ifj.	 Lakatos	 Lajos vagyok, 

1981ben születtem Komárom
ban. Iskoláimat Ácson kezdtem, 
majd Győrben folytattam, ahol 
élelmiszeripari vegyész techni
kusként végeztem, majd infor
matikus képesítést szereztem. 
Szerteágazó végzettségeimnek 
köszönhetően sikeresen kipró
báltam magamat különböző 
szakterületeken.

Önök a szüleim által működ
tetett helyi lottózóból ismerhet
nek.

Terveim közt elsődlegesnek 
tartom a csatorna és árokrend
szer az egész településre kiható 
javítását, valamint a kerékpár
utak, járdák felújítását.

Céljaim közt szerepel még 
a helyi városi buszközlekedés 
újbóli beindítása, valamint kör
nyezetünk, utcáink, tereink par
kosítása, szebbé tétele.

Fontosnak tartom még, hogy 
olyan gazdasági erőket enged
jünk Ácsra, ami munkahelyeket 
tud teremteni a helyi lakosok
nak, valamint a város bevételeit 
növelheti, és ezzel a fenti tervek 
megvalósulhatnak! 

Ahhoz, hogy ezek az elképze
lések, tervek valóra váljanak, ké
rem, támogasson szavazatával!

Moncz	Imre
Fegyelmezett,	

felelős	gazdálkodást!

➼
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Születésem óta itt élek és 
dolgozom, az ácsiak többsé
ge ismer. Tekintsünk vissza 
az elmúlt négy évre! Nagyon 
sokat tettünk Ácsért, de nem 
annyit, amennyit tehettünk 
volna. Nap mint nap tapasz
taljuk, hogy nem lehet minden 
igénynek megfelelni, gyakran 
egymással ellentétes érdekek 
között kell a konfliktusokat 
megtalálni.

A tények:
Az ipari park fejlesztésében 

nem tudtunk elmozdulni a holt
pontról, pedig a gazdasági élet 
fellendülése minden fejlődés és 
juttatás alapja.

A járdák és a kerékpárutak 
építésében sem történt előre
lépés, ebből következik, hogy 
ezek folyamatosan romlanak. 
Játszótér egy létesült, összefo
gással, ami dicsérendő.

Soha ennyit nem áldoztunk a 
sportra, az eredményt látja min
denki. Új (vagy a nem is olyan 
régi) alapokra kell helyezni a 
sportéletet.

Elveszítettük a helyi buszjára
tot!

Tehát feladat van! És mind 
megmarad az ötletelés szint
jén, ha az új képviselőtestület 
nem fog „FEGYELMEZETT	ÉS	
FELELŐS	 GAZDÁLKODÁST”	
folytatni!

Egy barátom azt mondta, az 
nyer, aki ígér – ígérget fűtfát, 
rózsaszínre festi az eget, majd 
széttárja a karját és azt mondja, 
hát nem sikerült. Jó lenne, ha 
ezután nem így lenne!

A felvázolt célok szerények, 
de a mai gazdasági helyzetben 
ez is komoly erőfeszítést igé
nyel.

Moncz	Imre

TISZTELT	ÁCSI	
VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Novák	 Géza	 vagyok, 60 

éves, tavaly december közepe 
óta nyugdíjas. A Budapesti Mű
szaki Egyetem Gépészmérnöki 

Karán szereztem diplomát, kö
zel 40 éven át okleveles vegy
ipari és épületgépész végzett
séggel dolgoztam. Szakmai 
pályámat a Budapest székhe
lyű Láng Gépgyárban kezdtem, 
majd vezető tervezőként, ké
sőbb irodavezetőként 27 évig a 
Bábolna Rt.nél, míg az utolsó 
10 évben az Ácsi Polgármes
teri Hivatal köztisztviselőjeként 
tevékenykedtem. A hivatalban 
műszaki vezetőként szinte 
egyedül fáradoztam a település 
és annak intézményei műsza
ki problémáinak megoldásán, 
de mindezek mellett jelentős 
szakhatósági feladatkört is be
töltöttem. Közel 10 éve itt élek 
Ácson, ahol munkám során sok 
értékes és tisztességes embert 
ismertem meg. Ennek köszön
hetően nagyon megszerettem 
a települést, itt leltem boldog 
és harmonikus párkapcsolatra.

Városunk tisztességes és 
törekvő polgárainak jogos igé
nye az, hogy élhető, megtartó 
erejű és értékmegőrző telepü
lésen szeretnének élni. E té
ren nagyon sok feladat vár a 
gyerekcipőben tipegő 2 éves 
városunkra. A siker záloga az 
újonnan felálló képviselőtestü
let és a nagy tapasztalatokkal 
rendelkező hivatal harmonikus 
kapcsolatának visszaállítása. A 
friss képviselőjelölteknek tudo
másul kell venni, hogy a vállalt 
tisztség nem előjog, nem karrier 
és nem megélhetési forrás, ha
nem kőkemény feladat, mely
nek mozgatója a tisztesség. 

Nagy kihívás a települé
sünket is elnyomorító sze
génység kezelése. Kevés a 
segélyosztás automatizmusa, 
ki kell, hogy egészüljön az 
önhibáján kívül nehéz hely
zetbe került törekvő családok 
visszaterelésével a becsüle
tes munkából élők táborába, 
munkahelyteremtéssel, céltu
datos szakképzés és átképzés 
rendszerének kiépítésével. A 
munkahelyek létrehozásában, 
a helyi vállalkozások helyzet
be hozásán túl döntő szere
pet kell szánni a „vállalkozó” 
önkormányzatnak elsősorban 
– a környezetünket szépítő és 
nem azt romboló – turisztikai
vidékfejlesztési szférában. A 
szegénység leküzdése sajnos 
közbiztonságot érintő kérdés 
is. A felállított rendőrőrs és a 
már működő polgárőrség ösz
szehangolt munkájának támo

gatása a rossz úton járók dol
gát nehezíti és ezzel a köz és 
magántulajdon védelmét szol
gálja. A fokozatosan bővíthe
tő térfigyelő hálózat kiépítése 
fontos cél, de a közvilágítási 
anomáliák felszámolása sem 
lebecsülendő erőfeszítés.

A jövő fejlesztéseinek helyes 
irányát az idei év természeti ka
tasztrófái mutatták meg. Priori
tást kell, hogy élvezzen a súlyos 
károkat okozó, árvizeket meg
előző és a belvízi problémák 
leküzdését szolgáló egységes 
felszíni vízelvezetési rendszer 
elemeit helyreállító és azt meg
nyugtató módon megoldó be
ruházások megindítása.

Fejlesztéseink alapvető fel
tétele a mindenkori önkor
mányzati költségvetés egyen
súlymegtartása. A források 
hatékony felhasználása akár 
30%os megtakarítást is hoz
hat, ehhez persze már a ter
vezés időszakában a célok 
pontos meghatározása, az 
alapos előkészítés, a közbe
szerzések szakszerűsége, 
törvényessége és etikussága, 
a szakmai ellenőrzések állan
dósága szükségeltetik. Mind
ezek eredményeként évenként 
több tízmillió forint fordítható 
az itt élők komfortérzetének 
javítására, úgymint útjavítá
sokra, járdaépítésre, játszóte
rek létesítésére, színvonalas 
városközpont kialakítására, 
településen belüli teljes körű 
ügyintézés szolgáltatásának 
kiépítésére, az egészségügy
ben a megelőzést szolgáló 
szűrővizsgálatokat és felmé
réseket igénylők táborának ki
szélesítésére is.

Az évtizedek alatt felhalmozó
dott szakmai és vezetői tapasz
talatom birtokában kijelentem, 
hogy hiszek magamban, hiszek 
az Önök bölcsességében és 
a szavazófülke magányában 
meghozott szabad akaratuk
ban. Minél többen menjenek el 
szavazni, és voksoljanak a vál
tozásra, szavazzanak rám!

Novák	Géza	
képviselőjelölt							

Tisztelt	Ácsi	
Választópolgárok!

Engedjék meg, hogy röviden 
bemutatkozzak. Szabó	 Sa-
lamon	 Zsolt	 vagyok, 10 éve 
lakom Ácson. 1976. március 
31én születtem Szőnyben. Az 
általános iskolát Almásfüzitőn 

végeztem, majd Tatabányán, a 
Mikes Kelemen gimnáziumban 
érettségiztem.

Az LMP támogatásával sze
retnék részt venni Ács város 
életének elkövetkezendő négy 
évében mint képviselő. 

Eddigi munkahelyeim:
– PHILIPS Kft., Győr
– Perlos Kft., Komárom
– SCI, Tatabánya
Mindegyik munkahelyemen 

raktárvezetőként dolgoztam. 
2003ban nyitottam meg PC

Hardware számítástechnikai üz
letünket Ácson a feleségemmel 
együtt, aki jelenleg GYESen 
van hároméves fiúgyermekünk
kel. Kiegyensúlyozott, harmoni
kus családi életet élünk.

2008 óta tevékenyen részt ve
szek az Ácsi Horgászegyesület
ben is mint informatikai vezető. 
Emellett versenyeket szervezek, 
illetve a kezdeményezéseimmel, 
újításaimmal szeretném minél 
hatékonyabbá tenni az egyesü
let életét. 

Ezen kívül a nyár eleji árvíz
védelemnél is aktívan részt vet
tem, nemcsak a gátak megerő
sítésénél, hanem a lakóházak 
védelménél is. Éjjelnappal a 
vízállás magasságát figyeltem, 
és figyelmeztettem az illetéke
seket.

Elképzeléseim közé tartoznak 
a következők:

– Rendszeresen lebonyolított, 
érdemi és döntésképes helyi 
véleménynyilvánításokra van 
szükség. A rendelkezésre álló 
fórumok – városrészi tanácsko
zások, viták, képviselői fogadó
órák – előzzék meg a fontosabb 
döntéseket.  

– Nem csak Ács város lakói
nak, de az idelátogató turisták 
számára is vonzó városhoz elen
gedhetetlenül szükséges a meg
felelően karbantartott és rendbe 
tett utak, járdák, árkok tisztasá
gának megőrzése, valamint a 
szükséges helyeken felújítása, 

Önkormányzati képviselőjelöltek➼
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megépítése. Sajnos nagyon sok 
helyen észrevettem, hogy járha
tatlanok a járdák, esetleg nincs 
is. A kismamák kénytelenek az 
úton tolni a babakocsit.

– Kerékpárutak kialakítása.
– Tervezem, hogy minél több 

játszótér épüljön városunkban, 
természetesen az uniós köve
telményeknek megfelelően.

– Szeretném, ha Ácson minél 
több fiatal telepedne le, és itt 
alapítana családot. Ezért úgy 
gondolom, hogy a környékbeli 
városokhoz hasonlóan támo
gatni kell a letelepedni vágyó
kat.

– A helyi étkeztetés megrefor
málása. Értem ez alatt a nyug
díjasok, óvodások, iskolások 
étkeztetését. Az ételek mennyi
sége, minősége nem mindig tük
rözi az érte kifizetett összeget. 

– Az ácsi civil szervezetek (Ba
kancsos Klub, horgászegyesü
let, nyugdíjasklub, stb…) támo
gatását is szorgalmazni fogom. 
Ezen kívül nem feledkezhetünk 
meg az egyházak támogatásá
ról sem.

– Terveim közé tartozik a vas
útállomás rendezése, felújítása.

– A művelődési ház közössé
gi életének fellendítése.

– Fiatalok kulturált szórakozá
si feltételeinek megteremtése.

– Helyi sportegyesületek to
vábbi támogatása, „életben 
maradásuk” segítése.

Véleményem szerint céljaim 
nem hatalmasak, de teljesít
hetők. Még sok más javítandó 
és megoldandó kérdés merül 
fel bennem, de bízom abban, 
hogy megválasztásom esetén 
egy hasonlóan gondolkodó, 
Ács jelentős fejlődéséért tenni 
szándékozó, a tiszta közéletet  
támogató és szem előtt tartó 
tagokból álló testülettel mind
ezeket meg tudjuk valósítani. 

Remélem, terveim elnyerték 
az Önök tetszését és megtisz
telnek bizalmukkal, így támo
gatva önkormányzati képvise
lővé választásomat. 

Bármilyen probléma, ötlet, 
javaslat esetén szívesen állok 
rendelkezésükre személyesen, 
telefonon és az interneten is. 
Kérem, keressenek meg ilyen 
esetekben, hiszen csak közö
sen tudjuk megoldani az előt
tünk álló feladatokat. 

Merjünk újítani!
Újult erő, fiatalosság.
Köszönettel	és	tisztelettel:																																																																																							

	Szabó	Salamon	Zsolt
önkormányzati	képviselőjelölt

E-mail:	
szabo.salamon@freemail.hu

Telefon:	06-�0/�595715

Szűcs	Attila	
független	képviselőjelölt	

Tisztelt	Hölgyeim	és	Uraim!
Engedjék meg, hogy néhány 

szóban bemutassam önmagam 
és programom.

1969ben születtem Szőny
ben. Középiskolai tanulmányai
mat Komáromban végeztem. 
Feleségemmel három isko
láskorú gyermeket nevelünk.  
2008ig a győri Határőr Igazga
tóságnál dolgoztam mint hiva
tásos határőr, majd nyugállo
mányba vonultam.

Gondolataim, terveim a jövő
re nézve:

Programom két alappillére a 
közbiztonság javítása és a kör
nyezet védelme.

• Közbiztonság javítása, a si
keres kezdeményezések folyta
tása

 polgárőrség, rendőrség
• Közlekedésbiztonság: 
 gyalogátkelőhelyek a főbb 

csomópontoknál
 parkolók kialakítása, gyalo

gos utakon a parkolás mérsék
lése

 kerékpáros közlekedés biz
tonságosabbá tétele

• Csapadékvíz, belvíz elveze
tésének kérdése

 patakmedrek, vízelvezető 
árkok karbantartása

 polgárvédelmi raktár létre
hozása
† szakemberek bevonása a 

polgári védelembe
• Pihenőpark létrehozása
 önkormányzati telek fel

ajánlásával, közösségi munká
ból (idővel településrészen
ként)

• Környezetvédelem 
 szemétkérdés
 mezőgazdasági gazdálko

dók védelme
† mezőőri munka hatékonyab

bá tétele
 Natura 2000 program
† Ács egyedülálló, természeti 

értékekben gazdag területeinek 
fokozott védelme (Lovadi rét, 
szivattyúház környéke)

 • Közmunka program

 hatékonyabb, átláthatóbb 
rendszer
Megköszönve	figyelmüket:	

Szűcs	Attila
�0/6�1-��-85

Mindig	a	jobbért,	
településünk	boldogulásáért

TISZTELT	ÁCSI	
VÁLASZTÓPOLGÁR!

2010. október 3án Ács város 
választópolgárai az urnákhoz 
járulnak, hogy bizalmat szavaz
zanak az új városi vezetésnek. 
Polgármester és képviselővá
lasztás lesz. Tisztelettel kérem, 
hogy tegyen eleget állampolgári 
kötelességének, és szavazzon 
a város jövőjére.

Képviselőjelöltként indulok a 
választáson. 50 éve iparosként, 
ebből 12 éve képviselőként szol
gálom a város polgárait. Úgy gon
dolom, hogy az általam elvégzett 
munka igazolja tenni akarásomat, 
mindig a jobbért, településünk 
boldogulásáért dolgozom.
Tisztelt	Választópolgár!
Arra kérem, támogasson 

szavazatával, hogy a városért 
érzett felelősségem és a prog
ramomban meghatározott sze
repemet végrehajthassam az 
Ön és lakóhelyünk javára.
Az	alábbi	programot	 tárom	

a	Tisztelt	Választópolgár	elé:
1. Legyen pártpolitikamentes 

az önkormányzat.
2. Sürgetni fogom a város 

ipari parkjának további betele
pítését.

3. A helyben végzett munká
latok elvégeztetése helyi vállal
kozókkal, cégekkel.

4. Támogatom a termálkút 
visszavásárlását.

5. Szorgalmazom a városi 
turizmus kiépítését és a fizető 
vendéglátás megteremtését, va
lamint a Dunapart és a Concó
patak európai szintű fejlesztését.

6. Gondoskodás az egyedül 
élő, idős emberekről, családok
ról, valamint a szociális hely
zet további fejlesztése, pozitív 
irányba való meghatározása. 
Különös tekintettel a város kül
területein élők sorsáról.

7. A városi rang megbecsü
lése, Ács és Csallóközaranyos 
testvértelepülési kapcsolatá
nak szélesítése.

8. Biztosítani akarom a helyi 
intézmények, egyházak, civil 
szervezetek, sportegyesületek, 
ifjúsági és kulturális igények ki
szolgálását, támogatását.

9. A helyi intézményekkel, 
gazdasági szervezetekkel, az 
egyházakkal való rendszeres 
találkozást, párbeszédet, va
lamint kölcsönös tiszteletben 
tartás mellett a gyümölcsöző 
együttműködést szeretném to
vábbvinni.

10. A település anyagi biz
tonságának megteremtése, a 
magán és társadalmi tulajdon 
védelmének biztosítása, a köz
biztonság javítása és a polgárőr
ség megerősítése, az ehhez szol
gáló anyagi javak biztosítása.

11. A temetőkertek minden
kori rendezettségét és az ehhez 
szolgáló segítséget figyelemmel 
kísérem.

12. Támogatni fogom a helyi 
buszközlekedés megteremté
sét, a kistermelői piac létreho
zását.

13. Szorgalmazni fogom a vá
ros járdarendszerének mielőbbi 
felújítását.

Amennyiben az Ön választá
sa nem rám esik, azt tudomásul 
veszem, de továbbra is ugyan
olyan energiával, lelkes aktivi
tással dolgozom Ács városért, 
mint tettem az elmúlt önkor
mányzati ciklus négy évében.

Arra kérem Önt, hogy 2010. 
október 3án menjen el szavaz
ni, voksoljon személyemre és a 
jövő polgármesterére, a város 
biztonságosabb létére!

Tisztelettel:
		Varga	József	Károly

független	képviselőjelölt

Kisebbségi 
önkormányzati jelöltek
A KomáromEsztergom Megyei 
Cigány Kisebbségi Önkormány
zatok Szövetségének jelöltje: 
Lakatos Endréné, Lakatos Jó
zsef, Lakatos Tibor, Lakatos 
Zsolt, ifj. Bogdán János

Nagy	 Irén	 polgármester-
jelölt	 (független)	 és	 Csor-
dás	 János	 (független),	
Háromházi	 Györgyné	 (füg-
getlen),	 Kürti	 Róbert	 (füg-
getlen)	 képviselöjelöltek	
nem	éltek	a	bemutatkozási	
lehetőséggel.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Pásztorkodás helyett földművelést, po

gány életforma helyett keresztény normákat, 
törzsi szervezet helyett központosított álla
mot. Ismerte a kormányzás művészetét, in
tézkedései megoldották a jelen problémáit, 
és elkerülték a jövő feszültségeit. Mindez 
azért volt lehetséges, mert Szent István ki
rályunk a hazát Jézus Krisztus tanításának 
sziklájára emelte. Az államalapítás Szent 
István király elvitathatatlan érdeme, amely 
által lett történelmünk egyik legnagyobb 
egyénisége és a magyar szentek legna
gyobbika – fogalmazott  az ünnepi szónok. 
Augusztus 20a a kenyér ünnepe is. Ezzel 
kapcsolatban idézünk Nagy Tamás beszé
déből: – Magyarországon a nemzet ünnepe 
egyben a kenyér ünnepe is! A mi nyári ün
nepünk ugyanis a kenyérről szól és a földről 
is, amely a kenyeret adja. A kenyér, a föld 

legalább olyan fontos az államalapításban, 
mint a kereszt. Szent István nem csak a ke
resztény Európához csatlakozott, hanem a 
földművelő Európához is. Az országot nem 
csak a keresztény eszméi tartották meg 
ezer éven át, hanem a parasztok áldozatos 
munkája és kenyere is. A földművelés lét 
legalább akkora jelentőségű a magyarság 
életében, mint a vallás és a letelepedés. 
Ünnepi beszédének további részében is 
nagyon okos és megszívlelendő gondola
tokat fogalmazott meg Nagy Tamás, majd 
így fejezte be: – Az ünnep mindig jó alkalom 
arra, hogy lelkünket, életünket egy pillanat
ra kiemelje a hétköznapi küzdelmek világá
ból. Magasabbra emelkedve pedig tisztáb
ban látunk: a múltunkat is, a jelenünket és 
a jövőnket is. Önmagunkat és másokat is. 

Adja Isten, hogy Magyarországnak, Ács
nak 2010. augusztus 20án ilyen ünnepe 
legyen! Segítsen abban, hogy a jövő útját 
emelkedetten, több igazságérzettel, de 
több megértéssel is keressük. 

Ezt követően Gerecsei Zsolt nagytiszte
letű és Varga Imre plébános megáldották 
az új kenyeret. Majd koszorút helyezett el 
az emlékműnél Ács Város Önkormányzata, 
a Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság, a 
Hartmann Hungary Kft., a Fiorács Kft., az 
ÁcsVárTár, a Pénzásási Nyugdíjas Klub, 
a Kossuth Lajos Asztaltársaság, a reformá
tus és a katolikus egyház.  

A Szivárvány Vegyeskórus szép előadása 
és közreműködése tovább emelte a műsor 
ünnepélyességét.

N.	L.	Zsuzsa

államalapító királyunkra,
Szent istvánra emlékeztünk

Az	egyházak	képviselői	megszentelték	az	új	kenyeret

Az	emlékezés	koszorúit	helyezték	el	a	
város	elöljárói	is

(Folytatás az 1. oldalról)
A program egyben kistérségi tanév

nyitó értekezlet is volt, amelyen részt 
vettek a kistérség iskoláinak, óvodáinak 
vezetői is. 

Az oktatásfejlesztés kiemelt feladata az 
önkormányzatnak, így még 2008 decem
berében pályázatot nyújtott be Ács vá
ros önkormányzata a Kompetencia alapú 
oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív 
intézményekben címmel. Az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő 
Igazgatósága támogatásra érdemesnek 
ítélte  a TÁMOP3.1.408/220080152. 
azonosítószámú projekttervet. A pályázat

ban a Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Szakiskola, a Jókai Mór Általános Iskola és 
az Összevont Napköziotthonos Óvoda vett 
részt. A projekt támogatása 44 millió 426 
ezer forint. 

A kompetencia alapú oktatás tizenhá
rom tanulócsoportban és négy óvodai 
csoportban valósul meg. Az eseményen 
köszöntőt mondott Csöbönyei Imre, a vá
ros első számú vezetője, aki a többi kö
zött arról is tájékoztatott, hogy a sikeres 
pályázatoknak köszönhetően a település 
oktatási intézményeinél jelentős fejlődés 
valósulhat meg, így a diákok felvehetik a 
versenyt akármelyik nagyváros tanintéz

ményében tanulókkal, mivel a feltételek 
biztosítottak. A szakmai megújulás mellett 
az oktatási intézmények is megszépültek, 
a XXI. század követelményeinek megfele
lőek – emelte ki a polgármester, aki utalt 
még arra: fontos, hogy megvalósulhat az 
integrált óvodabölcsőde bölcsődei intéz
ményegységének létrehozása. A projekt
záró napon Molnár Lajos, az intézményi 
folyamat szaktanácsadója tartott elő
adást, majd dr. Halász Károly, Komárom 
önkormányzatának intézményfelügyeleti 
osztályvezetője a 2010/2011es tanév fel
adatait ismertette. 

N.	Lakics	Zs.	

Projektzáró nap a Jókai-iskolában 
Több mint 40 millió forint oktatásfejlesztésre
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(Folytatás az 1. oldalról)
Elsőként Nagy Ferencé tagintézményve

zető, a Jókai Mór Általános Iskola Tanulóiért 
Alapítvány kuratóriumának elnöke köszön
tötte a szépszámú ünneplő közönséget. 
– Régen a falu minden településrészén volt 
játszótér, volt közösségi helye a gyerekek
nek. Ezek a játékok azonban elhasználód
tak, tönkrementek. Ma már a Rektortelepen, 
a Pénzásáson, az Etelkatelepen is csak 
a helyük van.  Már több éve próbálkozunk 
legalább egy központi játszótér létesítésé
vel. Sajnos erre soha nem volt pénz. Aztán 
beszélt arról is Nagy Ferencné, hogy Pénzá
sásban az iskola épületén és az orvosi ren
delőn kívül semmi nevezetesség, látványos
ság nincs, és néhány tenni akaró fejében 
megszületett az elhatározás: szükség van 
ennek a városrésznek egy közparkra és egy 
játszótérre. A gondolatot tettek követték, de 
kérdés volt, hol legyen. Ünnepi beszédéből 
kirajzolódott egy nagyon is kerek és embe
ri történet, ami szintén az elhatározás és a 
megvalósítás széles tárházát tárta a közön
ség elé. A pénzásási orvosi rendelő melletti 
területet találták a legmegfelelőbbnek, de ott 
egy éppen összedőlni készült épület állt. A 
kiszemelt terület a református egyház birto
kában van. Dr. Szentirmai István presbiter
rel felvették a kapcsolatot, és támogatását 
élvezve keresték meg Gerecsei Zsolt nagy
tiszteletest. A másik nagy kérdés volt, hogy 
milyen pénzből lehetne megépíteni. Közpon
ti támogatáshoz nem jutottak, így maradt a 
közadakozás és a társadalmi munka, aminek 
itt, a pénzásásban komoly hagyománya van. 
1958ban így jött létre itt az iskola, így is lett 
2000ben felújítva és a mellette lévő gazos, 
elhanyagolt területen a parkoló megépítve 
– emelte ki Nagy Ferencné. 

Tóth Károly képviselő is köszöntötte az 
egybegyűlteket, aki beszédében külön ki
emelte, hogy szerencsére sok pénzásási 
és néhány más településrészen élő ácsi 
lakos, cég érezte fontosnak az ügyet, 
támogatta pénzzel, vagy anyaggal az 
építkezést. Sokan jöttek, akik kétkezi 

munkájukkal segítettek. Az ő közremű
ködésükkel 2008. szeptemberében 200 
tuját ültettek, kiépítették a százméteres 
vízvezetéket, kétszázméteres elektromos 
kábelt és vízcsövet raktak le az automa
ta öntöző és közvilágítás későbbi meg
valósíthatósága érdekében. 2009ben 
a járda és a hinta alapja készült el, majd 
2010re gyűlt össze annyi pénz, hogy az 
uniós előírásoknak megfelelő, minősített 
játékokat 605 ezer forint értékben meg
tudják rendelni. A padokat, az új kapukat 
is mind pénzásási szakemberek készí
tették szabadidejükben. Körülbelül 5000 
munkaórát, 200 gépi munkaórát öltek 
bele, több száz köbméter földet, sódert, 
murvát mozgattak meg – foglalta össze 
a közös munka eredményeit, nem kis 
büszkeséggel Tóth Károly, aki köszönetet 
mondott Ács Város Önkormányzatának a 
terület előkészítéséért és anyagi támoga
tásáért, Németh Zoltán egyéni vállalkozó
nak, a Hartmann Hungary Kft.nek, a Herz 
műszaki boltnak, a Görözdi és Társa Kft.
nek, a Kezel boltnak. Külön köszönetet 
mondtak dr. Gery Margit háziorvosnak, 
aki rendelőjében helyet biztosított a tér
figyelő kamera számítógépének. Nagyon 
kedves, szívhez szóló és megszívlelendő 
beszédet mondott Gerecsei Zsolt nagy
tiszteletes, és köszöntőt mondott Csöbö
nyei Imre polgármester is. A városvezető 
azt emelte ki, hogy a pénzásásiak példát 
mutathatnak a településnek, hiszen ahol 
ilyen összefogás van, ott csak jó dolgok 
történhetnek. A  pihenőparkkal kapcso
latban azt még fontos elmondani, hogy 
ebben a formában, ahogy most átadásra 

került, még nincs kész, tervben van még 
egy bébihinta, egy sakkasztal felállítása, 
de még sok szép terv szerepel az 1800 
négyzetméteres területen. Azt is megtud
tuk például, hogy a hosszú távú tervek 
között szerepel például a Gyulaharang
láb felállítása, Szabó Gyula tiszteletére, 
hiszen ő vette az egyháznak az épületet, 
és a közösség céljára átadta. 

A	PÉNZÁSÁSI	PIHENŐPARK		mun-
kálataiban	résztvevők:

Aranyosi József, Baranya Attila, Bor
sos Ferenc, Múth József, Nagy Ferenc, 
Nagy Tamás, Pulai János, Szabó Zoltán, 
Tóth Károly, Végh Sándor, Balogh Zsófia, 
Barassó Katalin, Barassó László, Bolla 
Imre ifj., Borbély Lászlóné, Bottyán Beá
ta, Bottyán János, Fülöp Attila, Gulyás 
Henrik, Halász Zoltán, Hoffman Viktória, 
Horváth András, Kátai Tamás, Kiss Klau
dia, Kovács Bence, Kozma Henrik, Krén 
László, Kubola József, Lakasz Nándor, 
Lukács Sándor, Magyar Balázs, Mar
kotics Éva, Markotics István, Markotics 
István ifj., Mayer József, Meggyesi Jó
zsef, Nagy Roland, Nagy Sándor, Nagy 
Szabolcs, Németh Zoltán, Németh Ta
más, Németh Zsanett, Ódor Lajos, Pu
lai János id., Rideg Ferenc, Rigó Ernő, 
Simonics János, Szőnyi Lajos, Szücs 
Zsolt, Takács Tamás, Tóth Gábor, Tóth 
Károly id., Tóth Martin, Tóth Péter, Va
dász Attila, Végh Alexandra, Végh Imre, 
Végh Márk, Végh Miklós, Vinkovics Ist
ván, Zsédely Péter

Példaértékű összefogás

Pihenőpark és játszótér épült 
a pénzásási városrészen

Méltán	kaptak	elismerést	a	példaértékű	munkában	résztvevők.	A	díjazottak	egy	csoportja

A	kis	ovisok	műsorral	kedveskedtek
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Európai mobilitási Hét 2010.
Menetrend szeptember 20–24.

Szeptember	�0.,
hétfő

Szeptember	�1.,
kedd

Szeptember	��.,
szerda

Autómentes	Nap

Szeptember	��.,
csütörtök

Szeptember	��.,
péntek
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„Szokásod változzon, 
ne az éghajlat” 
[Ált. Isk. felső tagozatos 
osztályok levelezős ver
senye (online lehetőség!)]
I. rész: Környezetvédel
mi feladatok 

„Szokásod változ
zon...” 
II. rész: 
Helyismereti 
feladatok

„Szokásod változzon...” III. rész: 
Közlekedési feladatok
Körözzük!!!: a 2010es év Kerékpár
barát Munkahelyét és Osztályát!!! 

D
él

ut
án

„Autó nélkül a termé
szetben”
Kerékpártúra 
a Természetjáró
Bakancsos Klubbal 
a szélerőművekhez

14:00tól  „Miénk itt a köz!”
Ha a Posta Köz sétáló utca lenne...! 
·  Utánpótlás toborzás Kinizsi SC 
szakosztályainak

·  Bemutatók a Coop előtt 
(Felföldi Baranta Magyar Harcművé
szek stb.)
· Ismereti tanösvény
·  Rex állatvédők örökbefogadási 
délutánja

· Utcazene helyi tehetségekkel
· Regisztráció a felvonulásra 
· Pólófújás
17:0018:00
Kerékpáros felvonulás
18:00 Pénzásási Pihenő Park
Zsíros kenyér parti

„Szokásod 
változzon, ne az 
éghajlat” megol
dások beküldé
sének határideje

A Hét ünnepélyes zárása
16:00 B.B. Műv.ház
Zöld Kréta pályázatra 
beküldött kisfilmek és 
fotók levetítése

Eredményhirdetés és 
díjátadás:
 A „Körözés”  2010es 
év kerékpárbarát munka
helye és osztálya
  „Szokásod változ
zon...” levelezős verseny
 Zöld Kréta művészeti 
pályázat

Részletek és bővebb információk: www.acsvaros.hu, iskolákban, plakátokon, tel.: 595155, rohonczi.fruzsina@acsvaros.hu.

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!

A z elmúlt hónapban a négyes gyilkosság megrázta 
Ács város lakosságát, de nem csak a helyiek álltak 
döbbenten a tragikus kimenetelű esemény előtt, az 

egész országot – a média „hathatós” közreműködésének kö-
szönhetően – még hetekig sokkolta a döbbenetes hír. Az új-
ságírók között van egy mondás: a negatív hír is hír. Ez most 
ebben az esetben nem állja meg a helyét, hiszen ilyenről írni, 
tudósítani szívszorongató feladat. Ezért álltam érthetetlenül az 
a fajta „oknyomozati mélyinterjúk” előtt, amelyek még hetek-
kel a történtek után is megjelentek a különböző televíziós csa-
tornákon, újságok hasábjain. Tudni véltek ezt, tudni véltek azt, 
magyaráztak, véleményeztek, úgy igyekeztek gyűjteni az infor-
mációkat – köztük bizonyára több fals hírt is –, mintha legalább 
őket kérték volna fel, hogy derítsék ki, mi az igazság. A rendőr-
ség viszont korrekt volt. Annyit és csak annyiszor nyilatkozott, 
amiről pontos információja volt, se többet, se kevesebbet. A 
teljes igazságot pedig az elhunytak magukkal vitték a sírba. 

K ét ártatlan kisgyermekért vérzik a szívünk, nem 
tudhatjuk, mi vezetett odáig, hogy egy férfi lemé-
szárolja a családját. A kilátástalan anyagi helyzet, 

vagy valami más. Mennyi keserűség, boldogtalan napok, 
családi perpatvar előzhette meg azt a szörnyű napot, soha 
nem tudjuk meg. Lehet hallani nagyon sok hasonló helyzetről 
sajnos nap mint nap.  A mai világban nem könnyű kiegyen-
súlyozottan, stressz nélkül élni  és  az élet minden területén 
a legjobbat csinálni, helytállni, boldoggá tenni a környeze-

tünkben élőket, és a magunk lelkét is ápolni. Vannak, akik a 
gondokkal együtt tudnak élni,  vannak,  akik tesznek azért, 
hogy pozitív irányba tereljék életüket és vannak, akik nem… 
Az ácsi fiatalember bizonyára nem tudott.

A z is eszembe jutott, hogy Ács városa egy ilyen hír 
kapcsán „országos ismertségre” tett szert, hiszen 
az ékszerrablás kapcsán is ismét szerepelt az 

egyik kereskedelmi csatornán a napokban. Erről a telepü-
lés, az itt élő, becsületesen dolgozó, a szakmájukban, mun-
kájuk kapcsán szép sikereket elérő helyiek nem tehetnek. 
Az eredményekről, a jó hírekről sajnos kevesebben tudnak, 
azok nem kapnak sajnos ekkora publicitást. Pedig az ácsi 
iskolák már nagyon sok olyan diákot neveltek ki, akik az élet 
különböző területein – legyen az tudomány, kultúra, kutatás, 
sport – országos elismertségre, hírnévre tettek szert. Ács 
azzal is büszkélkedhet, hogy a világhírű cég, a Hartmann 
Hungary Kft.  Magyarországon belül Ácson találta meg a 
számítását, az osztrák Leier-csoport is megvetette lábát 
ezen a településen, a helyi vállalkozásoknak is igen jó hírük 
van, szélerőművet épített egy szintén világszínvonalat kép-
viselő spanyol cég. A városban pedig sokan vannak, akik 
azért dolgoznak, hogy ez a település gazdaságilag megiz-
mosodjon, jobb legyen az életszínvonal és az életkörülmé-
nyek. Akkor lesz igazán minden szép és jó, ha Ács neve nem 
ilyen tragédia kapcsán kerül a köztudatba. 

N.	Lakics	Zsuzsa

Egy fekete nap margójára…
…amit a hozzátartozók soha nem tudnak feldolgozni
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Új tanév, felújított iskolák
 Ez az első tanév, hogy Gárdonyi Géza 

Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és 
Bölcsőde Közös Igazgatású Közoktatá
si  Intézményként funkcionálnak a tele
pülés oktatási intézményei. Szeptember 
elsején már a szépen felújított általános 
iskolákban fogadták az évnyitóra érkező 
tanulókat és a szülőket. Elsőként a Gár
donyi Géza Általános Iskolában került sor 
az évnyitóra, ahol Lakatos Béla, a Közös 
Igazgatású Közoktatási Intézmény veze
tője köszöntötte a diákokat,  kiemelve 
a most iskolába lépő kis elsősöket.  Az 
eseményen részt vettek a város vezetői, 
képviselők és Gerecsei Zsolt nagytisz
teletű is. Lakatos Béla elsősorban arra 
hívta fel a tanulók figyelmét, hogy vigyáz
zanak a szépen felújított intézményre, 
mutassanak példát rendszeretetből és 
becsüljék meg  a sok munkával, komoly 
anyagi ráfordítással elkészült iskolájukat. 
A kis elsősöknek azt kívánta, hogy érez
zék jól magukat és biztosította őket, hogy 
erről nagy odafigyeléssel fognak gondos
kodni a tanító nénik. Negyvennyolc első 
osztályos kezdi meg a tanulmányait a 
Gárdonyiiskolában. Az I. a osztályosok 
osztályfőnökei – iskolaotthonos osztály 
–  Horváthné Borvendég Terézia és Su
lyokné Szeitl Rita lesznek, míg az I. b osz
tályfőnöke Ódorné Gede Tímea. A  SIÓ 
támogatásának köszönhetően ezután hat 
tanuló kapott iskolatáskát, akik nagyon 
örültek a szép kivitelezésű tanszertar
tóknak. Az évnyitón vehette át Kovács 
Balázs és Hugyecz Flóra – Manó Tanoda 
– az elmúlt évi munkájuk elismeréseként  
megérdemelt díjukat. A leendő első osz
tályosok kis műsorral  kedveskedtek  az 
iskola tanulóinak, majd  a nagyobbak is 
köszöntötték a kicsiket.

A Jókaiban is ünnepeltek
Innen a város vezetői, a meghívott ven

dégek átvonultak a Jókai Mór Általános 
Iskolába, ahol a szintén szépen felújított 
iskola aulája – közkedveltebb nevén zsi

bongó – fogadta a betérőket. Nagyon ked
ves jelenet volt, amikor a leendő – talán 
kissé megszeppent – első osztályosokat 
óvónőjük bekísérte az évnyitó ünnepség
re. Aztán a szerepléssel már nem volt baj, 
szép kis versekkel köszöntötték az ese
ményen résztvevő vendégeket, az iskola 
tanulóit.

Nagy Ferencné tagintézményvezető 
tanévnyitói köszöntő beszédében első
ként megköszönte az önkormányzatnak, 
a képviselőtestületnek, hogy az európai 
uniós pályázat megnyerésével lehetővé 
tette, hogy egy szép, modern, a XXI. szá
zadi iskolában kezdhetik meg az új tan
évet. Az iskola tanulóinak pedig elmond
ta, hogy óvják a felújított iskolájukat. – Ez 
a második otthonotok, a tiétek, érezzétek 
jól benne magatokat, és nagyon vigyáz
zatok rá – szólt a tanítványokhoz. Azt is 
elmondta, hogy kamerákat szerelnek fel, 
és a rongálásokat meg kell fizetni. Ezután 
néhány fontos információt is elmondott 
Nagy Ferencné, köztük a napi oktatás
sal kapcsolatos igen lényeges dolgokat, 
illetve a  személyi feltételeket, és felso
rolta az osztályfőnökök nevét. Huszonegy 
kis első osztályos kezdi meg a tanulmá 
nyait, akiknek osztályfőnöke Tóthné Múth 
 Julianna lesz.  

N.	L.	Zsuzsa

megkezdődött a 2010/2011-es tanév

A	felújított	Gárdonyi-iskolában	kezdik	meg	a	kicsik	az	iskolai	éveket

Huszonegy	kis	első	osztályos	kezdi	meg	tanulmányait	a	Jókai-iskolában

Jónéhány	anyagot	nem	tudtunk	megjelentetni	ehavi	számunkban,	anyagtorló-
dás	miatt.		Ezeket	természetesen	pótoljuk	a	következő	lapszámban,	ahol	beszá-
molunk	sok	érdekes	programról	és	persze	az	október	�-ai	választások	eredmé-
nyéről	is.	

Ácsi HÍREK 
Ács	város	közéleti	havilapja

Felelős kiadó: Bartók Béla Művelődési Ház, 2941 Ács, Pf.: 8. Tel.: 34/385043, Fax: 34/385042
Főszerkesztő: Némethné Lakics Zsuzsa. Tel.: 30/2353570

Levélcím: Bartók Béla Művelődési Ház, 2941 Ács, Pf.: 8. Email cím: acsihirek@freemail.hu
Nyomda: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. Felelős vezető: Kovács Jánosné ügyvezető igazgató

Terjeszti: Ács város üzlethálózata és az utcák megbízott felelősei
Előfizetési díj: 1200 Ft/év. Előfizethető az utcafelelősöknél. Hirdetésfelvétel: Bartók Béla Művelődési Ház

Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!
OM 163/307/2009

Fotók:	Nyéki	János
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Az Ácsi Kinizsi SC labdarúgói az őszi sze
zont Magyar Kupamérkőzésekkel kezdték. 
Augusztus 8án a Kisbér csapatát győzték 
le 53ra, augusztus 18án a Mocsát 91re, 
majd szeptember 1jén az Esztergom csapa
tával mérkőztek, és 30lal jutottak tovább.

A kupamérkőzésekkel párhuzamosan 
augusztus 15én kezdődött a pontvadá
szat a megyei első osztályban. 

Ácsi	Kinizsi	–	Vértesszőlős	�-�	(1-1)
A 34. percben már három gólhelyzetet ki

hagyott a Kinizsi. Két perc múlva a vendé
gek kihasználták a kínálkozó lehetőséget, 
és vezetéshez jutottak, 0-1. A 43. percben 
Földes jól helyezkedett, és szabadrúgással 
kiegyenlített, 1-1. A 80. percben Földes 
szabadrúgása kipattant a kapusról, a jól ér
kező Lakatos gólba rúgta a kipattanót, �-1. 
A 89. percben a 16oson belül szabadon 
hagyott vendégcsatár védhetetlenül fejelt a 
kapuba, �-�.	

Karvaj Imre: – Győzelmi lehetőséget sza
lasztottunk el. Remélem, ennél jobb mecs
cseket fogunk játszani. 
Jók: Földes, Kovarek, ifj. Kelemen,	ifi:	22, 

gól: Hegedűs 2

Tardos	FC	–	Ácsi	Kinizsi	SC	�-�	(�-1)
Az 5. percben az ácsi kapu előterébe ívelt 

labdát a védők kifejelhették volna, ha nem 
egymásra várnak, így a hazai csatár senkitől 

sem zavartatva csúsztatott a hálóba,	1-0. A 
17. percben Lakatos jól eltalált lövése a kapu 
bal alsó sarkában kötött ki, 1-1. A 44. percben 
a beívelt labdát a lesen álló játékos juttatta a 
hálóba, a bíró azonban a középre mutatott,  
�-1. A 70. percben ismét szabadrúgáshoz 
jutott a Kinizsi, ezúttal is Földes állt a labda 
mögé. A jól eltalált lövése megint a kapuban 
kötött ki, �-�.	A 84. percben egyenlített a Tar
dos, amikor a beívelt labdát a hazai csatár 
senkitől sem zavartatva rúgta a hálóba, �-�.	

Karvaj Imre: – A bajnokcsapat otthoná
ban a döntetlen mindenképpen siker. Gra
tulálok az egész csapatnak. 
Jók: Kelemen, Lakatos, Vörös, Rusz

nyák, Dobai, ifi:	21, gól:	Szabó

Ácsi	Kinizsi	SC	–	Zoltek	SE	�-1	(�-0)
A 10. percben ifj. Kelemen lövésével ve

zetést szerzett a Kinizsi, 1-0. A 41. percben 
Tóth megszerezte a Kinizsi második gólját, 
�-0. A 60. percben szépített a Zoltek, �-1. 
A 80. percben nagy gólhelyzetet hagyott ki 
a hazai alakulat. Aztán az utolsó percekben 
a vendégek nagy erőfeszítéseket tettek az 
egyenlítésért, azonban a védők sikerrel 
léptek közbe. 

Karvaj Imre: – A Zoltek edzőjével ellen
tétben senki sem becsülhet le minket.
Jók: az egész csapat, illetve Rusznyák 

és Mészáros a mezőny legjobbjai, ifi: 11, 
gól: Gerencsér.  Hoczek	József

Elindult a labdarúgószezon Strandkézilabda-tornát
nyertek a lányok

Az Ácsi Kinizsi SC színeiben játszó lá
nyok is meghívást kaptak a Lábatlanon 
megrendezett strandkézilabdatornára.

 Mindenki lázban égett, kíváncsiak vol
tunk a számunkra annyira kedvelt sportág 
„nyári” változatára. Nagy készülődés előz
te meg a versengést: szabályok áttanul
mányozása, mezek készítése és az utazás 
megszervezése. A tornán a fiúcsapatok 
mellett 6 lánycsapat vett részt. A kezdeti 
bakik után kezdtük megérteni a játék tech
nikáját, taktikáját, és egyre csak szaporod
tak a gólok az ellenfelek kapuiban. Nagyon 
nagy örömet és még nagyobb lendületet 
adott számunkra, amikor már az első he
lyért játszhattunk. A legnagyobb boldog
ság az volt számunkra, amikor átvehettük 
az első helyért járó kupát. 

Ez a torna nagyszerű lehetőséget adott 
arra, hogy segítse felkészülésünket a baj
nokságra, és még jobban összekovácsolja 
a csapatot. Sajnos az edzőnk, Pék Balázs 
nem tudott részt venni ezen a tornán, de úgy 
gondolom, hogy az Ő tanácsai és tanításai 
nélkül ezt nem érhettük volna el. Köszönjük!

A strandkézilabdakupán résztvevők: 
Sima Gabriella, Török Bernadett, Szücs 
Bernadett, Nyári Kitti, Csukáné Hörömpöli 
Ilona, Józsáné Varga Zita, Gerencsér Rita.

Lejegyezte:	Gerencsér	Rita

nyugodjanak békében
BÉKEFI	Károlyné	

sz.:	Fikner	Teréz	(19��-�010)
ZSIGOSZKI	Barnáné	

sz.:	Borsi	Mária	(1961-�010)
HORVÁTH	László	(1957-�010)
HUSZÁR	Márta	(1966-�010)

RIGÓ	Lászlóné
sz.:	Vámos	Margit	(19�8-�010)
KONZOLA	István	(19�1-�010)
FEHÉR	János	(1958-�010)

SOHA	Erik	Adrián	(�001-�010)
SOHA	Krisztián	Márk	(�000-�010)
HORVÁTH	Mária	(198�-�010)

SIMONEK	Mihályné
sz.:	Szücs	Julianna	(19�7-�010)

ZVEZDOVICS	Jánosné	
sz.:	Szabó	Mária	(1907-�010)

BÉDI	Gergelyné
sz.:	Mészáros	Teréz	(1911-�010)

rangadóval indult 
a férfi kézilabdaidény

Szeptember 11én az éllovas Komáromi 
AC csapatához látogatott az Ácsi Kinizsi 
SC NB IIes csapata, ahol a Bárdosile
génység 3427re kikapott. 
A	további	mérkőzések: szeptember 18. 

18 óra: Ácsi Kinizsi SC – Pápa Elmax SC, 
szeptember 25. 18 óra: Georgikon – Ácsi 
Kinizsi SC, október 2.18 óra:  Ácsi  Kinizsi 
SC – SZESE.
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