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Dr. Szentirmai István az ülés elején ismer-
tette a jelenlévőkkel a két ülés közötti idő-
szakban történt fontosabb eseményeket, 
intézkedéseket, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtását. A polgármester 
egyebek közt kiemelte, hogy a május 31-
én tartott városi pedagógusnapon Simon 
Éva óvónő, Menyhárt Róbertné dajka és 
Périné Harcos Mónika óvodatitkár ré-
szesült elismerésben. Továbbá elmondta, 
hogy az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ tetőcseréjére vonatkozó szerző-
dést a Hugyecz Tetőfedő Kft.-vel aláírta az 
önkormányzat, valamint a Bóbita Óvoda 
mosdó- és padlófelújítására vonatkozó 
szerződéseket is a KK Team Kft.-vel, illet-
ve a Molplast Kft.-vel. A munkálatok már 
megkezdődtek, mindkét beruházás lap-
zártánkig folyamatban volt. A képviselők 
ezután elfogadták a hivatali helyiségeken 
kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kí-
vül történő házasságkötés engedélyezésé-
nek szabályairól szóló rendeletet, amely-
nek egyik pontjában az áll, hogy a hivatali 

munkaidőn kívül megtartott házasságkö-
tés esetén a díjfizetés alól mentesség illeti 
a házasulókat, ha legalább az egyik fél ácsi 
lakos.  A folytatásban a testület módosítot-
ta az előirányzatot, az első lakáshoz jutók 
támogatásáról szóló rendeletet, valamint 
az Ácsi Bóbita Óvoda alapító okiratát. A 
grémium emellett döntött a Gyár utca 38. 
alatti fogorvosi rendelő és az Óvoda köz 
2. alatti orvosi rendelő klimatizálásáról, 
amely az ott dolgozó és várakozó emberek 
mindennapjait könnyíti meg. A következő 
napirendi pontnál a városvezető elmondta, 
hogy Dr. Zilahy Bertalan háziorvos 2019. 
július elsejétől felmondta a I. számú há-
ziorvosi praxist, azonban a körzetet a hat 
hónapos felmondási idő alatt, azaz 2019. 
december 31-ig ellátja. Dr. Szentirmai 
István kiemelte, annak érdekében, hogy a 
körzet ne maradjon ellátatlanul, szükséges 
minél hamarabb meghirdetni a megürese-
dett praxist. Ennek szellemében a testület 
kiírta a pályázatot. Az előterjesztések kö-
zött szerepelt, hogy a 2/43. helyrajzi szá-

mú ingatlan - GESZ-raktár - forgalomké-
pes ingatlan, azonban azt jelzálog terheli. 
A polgármester elmondta, hogy a terület 
befektetési szempontból értékes, így ja-
vaslatot tett arra, hogy a jelzálogjog törlé-
se ügyében intézkedjen az önkormányzat. 
Az előterjesztést a többség támogatta. 
Az  Észak-dunántúli Vízmű Zrt. tulajdono-
si hozzájárulás megadását kérte Ács Város 
Önkormányzatától a koppánymonostori 
vízkezelő mű kapacitásának bővítéséhez, 
amelyet szintén támogattak a képviselők. 
Dr. Szentirmai István - az Észak-dunán-
túli Vízmű Zrt. kérésére - ennél a napi-
rendi pontnál kérte a lakosságot, hogy ne 
dobjanak a lefolyókba nedves törlőken-
dőt, hiszen ez a hulladék sok problémát 
okoz a szennyvíztisztító rendszerekben. 
A testület a továbbiakban ingatlanértéke-
sítésekről szavazott, majd zárt ajtók mö-
gött az első lakáshoz jutók támogatásáról 
és az Esély Otthon lakástámogatásának 
elbírálásáról is döntött.

Nagy Tamás

A legutóbbi testületi ülésen döntöttek 
a képviselők a Gyár utca 38. szám alatti 
fogorvosi rendelő és Óvoda köz 2. szám 
alatti orvosi rendelő klimatizálásáról. 

Az orvosi rendelők épületei ugyanis eddig 
nem rendelkeztek klímával, azonban az 
elmúlt időszak magas hőmérséklete indo-
kolta a klímaberendezések felszerelését, 
hogy az ott dolgozó és várakozó emberek 
mindennapjait megkönnyítse. Az épüle-
tekben folyamatos a betegellátás, a váróhe-
lyiségek klimatizálása pedig a rosszullétek 
számát is csökkenti, valamint a szakembe-
rek munkáját is megkönnyíti. A helyszíni 
felmérés után a beüzemeléshez három 
árajánlatot kért be az önkormányzat: a 

Centrum Klíma Kft.-től, a Klímásember-
től és a Com-Klíma Kft.-től. A legked-
vezőbb ajánlatot a Com-Klíma Kft. adta 
bruttó 2 959 100 Ft értékben. Az Óvoda 
közi épületben 3 rendelőre és a váróterem-
re szólt az ajánlat, a Gyár utcai épületben 
pedig 2 rendelő, 1 iroda és a váróterem ké-
pezte az ajánlat alapját. Ezért volt szükség 
összesen 6 kisebb és 2 nagyobb teljesítmé-
nyű klímaberendezésre és beszerelésére. 
Dr. Szentirmai István elmondta, hogy a 
fejlesztés, amely az orvosaink és a lakosság 
közérzetét és kényelmét szolgálja, megtör-
tént. A polgármester hozzátette, hogy az 
Óvoda közi rendelőben korábban műkö-
dött egy klíma, amelyet az önkormányzat 
nemrég kitisztíttatott, a felújított eszközt a 

pénzásási rendelőben üzemelték be, így az 
összes rendelő klimatizálása megoldódott 
településünkön.

N.T.

Tizennyolc előterjesztést 
tárgyalt városunk 
képviselő-testülete

Számos napirendi pontról döntött június 20-án városunk képviselő-
testülete, amely a nyílt ülésen tizenöt, míg a zárt részen további három 
napirendi pontot fogadott el. 

Klimatizálta az orvosi rendelőket az önkormányzat
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György Árpád belső ellenőr-
zési jelentésében jelezte, hogy 
a hivatali helyiségeken kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól 
szóló önkormányzati rende-
let jogalapjaként megjelent 
jogszabályt hatályon kívül he-
lyezték. Ennek szellemében az 
elmúlt időszakban új rendele-
tet alkotott az önkormányzat, 
amelyet a legutóbbi testületi 
ülésen elfogadtak a képviselők. 
Dr. Fülesné Balogh Anita jegy-
ző elmondta, hogy 2018-ban a 
38 házasságkötésből 25 zajlott 
munkaidőben és 13 munka-
időn kívül. 2019. június 30-ig 
összesen 10 házasságkötés volt, 
ebből 3 munkaidőn túl. Kitért 
arra is, hogy napjainkban még 
mindig sok fiatal él élettár-
si kapcsolatban, ez látható az 
apai elismerések mindig magas 
számánál. Hozzátette: a szám-
adatok tükrében és a házasság-
kötés ösztönzése érdekében a 
helyi kedvezmény biztosítását 
foglalták a rendeletbe. 

Ács Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az anya-
könyvi eljárásról szóló 2010. 
évi I. törvény 96. § a) és b) 
pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország Alap-
törvénye 32. cikk (1.) bekezdés 
a) pontjában, valamint az anya-
könyvi eljárásról szóló 2010. évi 
I. törvény 19. §-ában meghatá-
rozott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 
A rendelet hatálya Ács város 
közigazgatási területén megtar-
tott házasságkötésre terjed ki.

2. §
A rendelet alkalmazásában: 
(1.) hivatali helyiség: Ács Pol-
gármesteri Hivatalának helyi-
sége, Ács, Gyár u. 23.
(2.) hivatali munkaidőn kívüli 
házasságkötés: Ács Város Pol-
gármesteri Hivatalának szerve-
zeti és működési szabályzatá-
ban meghatározott munkaidőn 
kívüli házasságkötés.

3. §
(1.) A hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötés 
esetén a szándék bejelentésével 
egyidejűleg írásban kérelmet 
kell benyújtani. A kérelemben 
meg kell jelölni:
a) a házasságkötés pontos 
helyszínét és tartalékhelyszín-
megjelölést, a lebonyolítást 

akadályozó körülmé-
nyek esetén,
b) a házasságkötés 
időpontját,
c) nyilatkozatot arról, 
hogy: 
• a helyszínen az ese-
ményhez méltó körül-
mények biztosítottak,
• a házasságkötés épü-
leten kívül, szabadban 
történő lebonyolítása 
esetén az anyakönyvi alapirat 
elhelyezéséhez fedett hely biz-
tosított,
d) a külső helyszín indokát.
(2.) Hivatali munkaidőn kívül 
megtartott házasságkötésért a 
(3.) bekezdésben foglalt kivé-
tellel 15.000 Ft díjat kell fizetni.
(3.) A hivatali munkaidőn kí-
vül megtartott házasságkötés 
esetén díjfizetés alól mentesség 
illeti a házasulókat, ha legalább 
az egyik fél helyi lakos.
(4.) Hivatali helyiségen kí-
vül megtartott házasságköté-
sért 15.000 Ft díjat kell fizetni. 
 (5.) Hivatali munkaidőn és hi-
vatali helyiségen kívül megtar-
tott házasságkötésért 20 000 Ft 
díjat kell fizetni.
(6.) A díjat az Ácsi Polgármes-
teri Hivatal fizetési számlájára 
történő befizetéssel vagy átuta-
lással kell megfizetni.

4. § 
(1.) A hivatali helyiségen kí-
vüli, valamint hivatali munka-
időn kívül történő anyaköny-
vi esemény lebonyolításában 
közreműködő anyakönyvve-
zetőt bruttó 20 000 Ft díjazás 
illeti meg, melyet a munkáltató 
fizet meg számára.
(2.) Ha az anyakönyvvezető 
azonos napon több esetben 
működik közre, eseményen-
ként illeti meg a díjazás. 

5. §  
(1.) E rendelet 2019. július 
1-jén lép hatályba.
(2.) E rendelet rendelkezéseit 
a hatálybalépést követően be-
jelentett házassági szándékot 
követő anyakönyvi eseményre 
kell alkalmazni.
(3.) Hatályát veszti a 11/2012 
(III. 30.) számú önkormányza-
ti rendelet.

Nagy T.

Ösztönzi a házasságkötést 
az önkormányzat
Új rendeletet alkotott az önkormányzat, így a hivatali munkaidőn 
kívül megtartott házasságkötés esetén a díjfizetés alól mentesség il-
leti a házasulókat, ha legalább az egyik fél helyi lakos.
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Munkahely és a munkakör 
megnevezése:
Ács város I. számú háziorvo-
si körzet teljes körű ellátása, 
vállalkozási formában, területi 
ellátási kötelezettséggel. Mun-
kahely címe: 2941 Ács, Óvoda 
köz 1.

Pályázati feltételek, csatolan-
dó dokumentumok:
- a 4/2000. (II. 25.) EüM. ren-
deletben foglalt képesítési elő-
írásoknak való megfelelés,
- a 2000. évi II. törvény 
végrehajtási rendeleté-
ben, a 313/2011. (XII. 23.) 
Kormányrendeletben elő-

írt egyéb feltételek meglét 
- három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány a büntet-
len előélet igazolására,
- a képesítést igazoló okiratok 
fénymásolata (az eredeti ok-
iratok bemutatása személyes 
találkozáskor szükséges), 
- részletes szakmai önéletrajz,
orvosi alkalmassági vizsgálat 
meglétét igazoló okmány má-
solata,
- az Orvosok Országos Nyil-
vántartásba vételéről igazolás,
- a praxisjog átvételére vonat-
kozó előzetes megállapodás a 
jogot értékesítő háziorvossal,
- az alkalmazásban álló  

asszisztens továbbfoglalkozta-
tásának vállalása,
- nyilatkozat, amelyben a pá-
lyázó vállalja, hogy a pályázati 
anyag elbírálásában részt vevők 
a közölt adatait megismerjék.

Egyéb információk: 
- az állás betölthető: 2020. 
január 1-től.
- az önkormányzat határozat-
lan idejű szerződést köt a nyer-
tes pályázóval
- az állás betöltése esetén az 
önkormányzat szolgálati lakást 
biztosít
- a pályázat benyújtásának 
határideje az Egészségügyi 
Közlönyben történő megje-
lenést követő 60. nap, elbí-
rálásának határideje a be-
nyújtási határidőt követő 30 
napon belül

A pályázatok benyújtása: 
Ácsi Polgármesteri Hiva-
tal (2941 Ács, Gyár u. 23.),  
Dr. Szentirmai István polgár-
mester részére postai úton 
1 példányban, valamint a 
polgarmester@acsvaros.hu 
címre elektronikusan. 
A postai úton feladott pályázat 
borítékján kérjük feltüntetni: 
„Háziorvosi pályázat”
A képviselő-testület fenntartja 
a jogot, hogy a pályázati eljá-
rást eredménytelennek nyilvá-
níthatja.
A pályázattal kapcsolatban 
bővebb információ kérhető 
dr. Szentirmai István pol-
gármestertől a 34/385-121-
es telefonszámon vagy a 
polgarmester@acsvaros.hu 
e-mailre küldött levélben.

- ph -

Pályázati felhívás
háziorvosi állás
betöltésére

Dr. Zilahy Bertalan háziorvos nemrég arról  
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2019.  
július elsejétől felmondja az I. számú házior-
vosi praxist településünkön, azonban a körze-
tet a hat hónapos felmondási idő alatt, azaz  
2019. december 31-ig ellátja.
Annak érdekében, hogy a körzet ne maradjon  
ellátatlanul, a városvezetés meghirdette  
a megüresedett praxist.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkor-
mányzat által nyert pályázat keretében 
megyénk települései egymáshoz látogat-
tak. Ácsot Nyergesújfaluval sorolta egy-
be a megyei vezetés, így ebben az évben 
Nyergesújfalu látott minket vendégül 
különböző kulturális és sportesemények 
keretében, jövőre pedig mi leszünk a 
vendéglátói a nyergesújfaluiaknak.

Ácsról reggel busszal indultunk úti cé-
lunk felé. Itt megérkezésünkkor Popovics 
György elnök úr és Mihelik Magdolna 
polgármester asszony és csapata várt 

bennünket. A köszöntők és bemutatko-
zások, valamint a megyezászló átadása 
és a települési zászlók elhelyezése után 
bőséges, hazai kistermelők készítette tízó-
rai és ebéd következett. Az ácsi sakkozók 
elkezdték mérkőzéseiket a helybeliekkel, 
s kitűnő eredménnyel végeztek. A festők 
átmentek a festőműhelybe, a túrázók elin-
dultak a nyergesiek vezetésével a környék 
és a pincesorok felderítésére. A többiek 
pedig a helyszínen maradtak. Az időjárás 
eleinte kegyes volt, de idővel megérkezett 
a zivatar. Később az eső tartóssá vált, sőt 
még jég is esett. A túrázókért a város kis-

busza érkezett, valamint a polgármester 
asszony a saját kocsijával.  Az elázott csa-
pat egy pincében kapott menedéket, ahol 
a lassan kisütő nap sugarai és a finom rosé 
felmelegítette őket. A vacsora elfogyasz-
tása után megköszöntük a vendéglátást  
és hazaindultunk.                               - pm -

Megyünk a megyénk körül
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Nyári zenebölcsi-piknik
 
A legkisebbek és szüleik körében nagyon 
népszerű a heti rendszerességű zenebölcsi, 
hiszen a foglalkozások során fejlődik a 
gyerekek zenei hallása, beszédkészsége, rit-
musérzéke, mozgáskoordinációja, szociális 
érzékenysége. 

A nyári szünetben idén is megtartott pik-
nik szintén változatos és kreatív progra-
mokkal várta a gyerkőcöket.  A megszokott 

zenebölcsis foglalkozás mellett ismét volt 
hangszersimogató, vidám kis akadálypálya, 
és jutott idő a szabadtéri mókázásra is. 
A Kemence Egyesület jóvoltából az anyukák 
közös beszélgetés során cserélhettek tapaszta-
latokat gyermekneveléssel, anyai szerepekkel 
kapcsolatban. 
A gyerkőcök és az anyukák nevében ezúton 
is köszönjük Pappné Rohonczi Fruzsinak és 
Meszlényi-Mali Beának a kitartást, a sok sze-
retetet és a hozzáállást, amellyel csütörtökön-
ként mosolyt csalnak az arcokra.

BBMH

A búzaföld szélén összegyűlt érdeklődő-
ket Gerecsei Zsolt tiszteletes köszöntötte, 
majd átadta a szót Pap Istvánnak, aki a 
tőle megszokott humorral és pikantériával 
mesélt az aratás hajdani folyamatairól. 
Pista bácsitól sok mindent megtudhat-
tunk, és mialatt szűnni nem akaró kíván-

csisággal hallgattuk az aratásról szóló tör-
téneteket, a jelen lévő asszonyok és férfiak 
kezében csakhamar dolgozni kezdett a 
sarló és a kasza. Ily módon a gyakorlatban 
is megfigyelhettük, miként arattak nagy-
szüleink azokban az időkben, amikor még  
nem voltak kombájnok. Persze az aratás 
nem csak a búza levágásából áll, „mert a 
gabonákat marokra vágják, a markokból 
kéve lesz és a kévékből: kereszt. De amíg 
odáig eljut a gabona, idő telik el.” Ez idő 
alatt pedig szükség van kötélkészítésre, a 
kötelet terítő szorgos aprónépre, majd a 
kévéket gyakorlott mozdulatokkal meg-
kötő Pista bácsira, aki - ha kérték - lassan 
is megmutatta a szabad szemmel aligha 
követhető folyamatot. Így történt, hogy 
mindenki számára lehetőséget kínált a 
rendezvény egy-egy hagyományos moz-
dulat, fortély elsajátítására. Nagy öröm 
számunkra, hogy sok család és gyermek 
vett részt az eseményen, így ha valami 
különös véletlen folytán a technika visz-
szafejlődése köszöntene az emberiségre, 
Ácson akkor is lenne búza, lenne aratás és 
mindennapi kenyér. Itt szeretnénk meg-
ragadni az alkalmat, hogy megköszönjük 
Abai Attila földtulajdonosnak, hogy lehe-
tőséget, földterületet és búzát biztosított a 
rendezvény megtartásához. 
Miután közösen megkoszorúztuk az egy-
kori baptista temető emlékére állított kop-

jafát, a kévékkel megrakott szekér a Ma-
lom-tó túlsó partjára szállította az értékes 
rakományt, ahol keresztet raktak belőle, 
majd szabadtéri  istentisztelettel folytató-
dott a rendezvény. 
Gerecsei Zsolt tiszteletes elmondta: ebéd 
után különböző programokkal készül-
tek a szervezők kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt, többek között szalmacsokor-
kötéssel és játékokkal. Emellett fellépett 
Écsi Gyöngyi mesemondó, Modrovits Jó-
zsef és Kósa Kornélia énekesek, valamint 
Galgóczi Attila is, aki táncra perdítette a 
jelenlévőket. Az önkormányzat mellett a 
Természetjáró Bakancsos Klub is támo-
gatta a rendezvényt, ők népi fajátékokkal 
kedveskedtek a gyerekeknek. – Ismét egy 
nagyon jó közösségi alkalom volt, ame-
lyen csaknem háromszázan vettek részt 
– emelte ki Gerecsei Zsolt. A program a 
„Hittel Ácsért” című projekt támogatásá-
val valósult meg.

Balogh A. - Nagy T.

Aratás. „Olyan ez a szó a mély 
magánhangzóival és kemény 
mássalhangzóival, mint a ka-
szavágás hangja, amikor halk 
roppanással törik a búza ke-
mény szára, és a búza meg a rozs 
sóhajtva dől a testvérekhez, akik 
még lábon állnak… Az arató 
kaszának más hangja van, mint 
annak, amelyik füvet vág...” - 
írja Fekete István Aratás című 
művében.  
Immár hatodik alkalommal tar-
totta meg az Ácsi Református 
Egyházközség a Malom-tónál 
a Péter-Pál-napi Aratónapot, 
amely a hagyományoknak meg-
felelően idén is kéziaratás-be-
mutatóval kezdődött. 

Aratónapot tartottak
a Malom-tónál
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A meghívó „beszippantott” és 
éreztem a dohányfüstös, zajos, 
félhomályos kávézó hangula-
tát, ahol Ady személye és versei 
teljesen természetesnek tűntek. 
Ennek ellenére meglepődésem 
óriási volt, kb. úgy éreztem, 
mintha űrkutatási kerekasz-
tal-beszélgetésre hívtak volna. 
Valószínűtlennek hatott, hogy 
a mai rohanó világban, ahol az 
irodalomnak egyre kevesebb 
tere van, iskolán kívül Adyról 
elmélkedik pár érdeklődő em-
ber. Meglepődésem fokozó-
dott, mert szép számú érdek-
lődő jelent meg az eseményen.
A rendezők gondolatébresz-
tőnek felvázolták Ady költé-
szetének legfontosabbnak vélt 
témáit: MAGYARSÁG, SZE-
RELEM, ISTEN. A házigazda, 
bár különleges előadással ké-
szült, jó érzékkel átadta a kö-

szöntés után a lehetőséget az 
érdeklődőknek, akik szívesen 
megosztották gondolataikat.
Először kiegészítésre kerültek 
a témák: MAGYARSÁG-EU-
RÓPAISÁG.  A SZERELEM 
témát nem boncolgatták, úgy 
tűnt egyetértés van, hogy Ady-
nál a szerelem minden „bugy-
ra” megtalálható a lángolástól 
a megnyugvásig.  Az ISTEN 
mellett említésre méltónak 
ítéltetett a HALÁL gondolata, 
hiszen a kor, az életmód, a be-
tegségek miatt ez már fiatal ko-
rától jelen volt a költő életében. 
Az elhangzott kedvenc versek 
ezeket a témákat támasztották 
alá. (Meg akarlak tartani, Én 
nem vagyok magyar?) Párizsi 
kötődése is megjelent, hallhat-
tunk egy verset magyarul és 
franciául (A föl-földobott kő).
A résztvevők gondolataiból ki-

derült, hogy Ady „nehéz” köl-
tőnek számít. Nehéz megsze-
retni és megszerettetni, de aki 
ráérzett az Ady-versek külön-
leges ízére, kivételes irodalmi 
élménynek tartja. Tagadhatat-
lan, hogy ebben a legnagyobb 
szerepe az iskolának és a ma-
gyartanárnak van.
Házigazdánk egy ártatlan kér-
déssel vezette be előadását: Ki 
volt Ady életében az „igazi” 
nő? Léda vagy Csinszka? Volt 
bizonytalanság, de a több-
ség Lédára szavazott. Ebben 
szerintem az is közrejátszott, 
hogy tanulmányaink alatt az 
ő személye jobban képviselte a 
lángoló, pusztító szenvedélyt. 
Polónyi Judit a maga csendes, 
intelligens módján - gyereke-
ket segítségül hívva - a meg-
felelő idézetek közvetítéséhez 
elültette bennünk a kételyt, 
miszerint ez nem igaz. Ady a 
csendes, kicsit hétköznapibb, 
megbízható szerelmet kereste 
és találta meg Boncza Berta 
személyében. 
Ez is bizonyíték arra, hogy 
Adyval soha nem lehet eleget 
foglalkozni. Mindig találunk 

benne újat, a 100 éve szüle-
tett versek úgy hatnak, mintha 
most íródtak volna.  
A hallgatóság tagjai között 
voltak, akik hangot adtak an-
nak a véleményüknek, hogy 
soha nem értették, miért kell 
Adyt tanítani, tanulni. A dél-
után legnagyobb sikere, illetve 
eredménye, hogy ígéretet kap-
tunk, miszerint felülvizsgálják 
véleményüket, mert az elhang-
zottak alapján lehet, hogy té-
vedtek. 
Hab a tortán: Gerecsei Zsolt 
tiszteletes zárszava után tény-
leg kávéztunk, közben cseveg-
tünk irodalomról, művészet-
ről.  Jó volt.  
Ezenkívül külön köszönettel 
tartozom, mert feltörtek az 
emlékek kedves régi iskolám-
ról, tisztelt magyartanárom-
ról (Z. Szabó László), aki meg 
tudta velem szerettetni Ady 
Endrét. Most döbbentem rá, 
hogy én 4 évig irodalmi kávé-
házba jártam magyarórákon. 
Aki nem volt ilyen szerencsés, 
most valamit tudott pótolni. Jó 
lenne folytatni!

Hájos Júlia

Az Ácsi Református Egyházközség „Hittel 
Ácsért” című EFOP – 1.3.7-2017-00283 számú 
pályázat keretében megvalósuló programjára 
kapott meghívót Ács város lakossága. Ehhez 
segítséget nyújtott és helyet biztosított a helyi 
művelődési ház. A meghívó arra invitált, hogy 
töltsek el kis időt egy Irodalmi Kávéházban, 
ahol Ady Endrére emlékezünk, halálának 100. 
évfordulója kapcsán. A házigazda, Szalókiné 
Polónyi Judit arra kért mindenkit, hogy  
ossza meg Adyval kapcsolatos gondolatait  
és kedvenc verseit. 

Ady Endrével
kávéztunk
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Nem először és remélem, nem is utoljára 
éreztem azt, hogy valóban sikerült együtt 
tennünk valami nagy dolgot az óvodás 
gyerekekért Ácson.
 
Az önkormányzat által finanszírozott 
felújításhoz kapcsolódva, a Lepke és a 
Nyuszi csoport öltözőjének faláról le-
került a már töredezett, elavult csem-
peburkolat. A falat az apukák beva-
kolták, később majd szép színes festés 
teszi hívogatóvá a gyerekek számára. 
Megkeresésemre Boráros László 
és Moravcsik Balázs vállalta, hogy  

koordinálja a munkálatokat. 
Köszönöm azt a lelkes, önfeláldo-
zó munkát, amit a szülők véghez-
vittek egy szombati nap folyamán.  
Néhányan az óvoda dolgozói közül 
finom reggelivel és ebéddel próbál-
tuk hálánkat kifejezni.

Köszönettel tartozom nekik: 
Menyhárt Róbert, Menyhárt 
Róbertné (Bea néni), Szabó László, Sza-
bó Endre, Szabó Klaudia, Boráros Ró-
bert, Szegedi Szabolcs, Kiss Zsolt, Gruber  
Károly, Potháczky Tamás, Nyékiné  

Keresztes Éva, Keresztesné Kosztolá-
nyi Andrea, Boráros László, Moravcsik  
Balázs. Jót tenni jó! Köszönöm! 

Héreginé Ilonka
óvodavezető

Bár az óvodai nevelé-
si év szeptember 1-től 
augusztus 31-ig tart, 
május végén vagy jú-
nius elején kicsit le-
zárjuk az évet a nyári 
időszak előtt. A nagy-
csoportos, iskolába 
készülő gyerekek el-
búcsúznak egymástól 
és a velük foglalkozó 
felnőttektől.

Családi délutánokat 
szervezünk, ahol a játék 
és beszélgetés közben 

alkalom nyílik a fontos 
dolgok átbeszélésére is, 
és kialakulnak, megerő-
södnek az óvoda-család 
közötti kapcsolatok.
A Szamóca csoport most 
új színt vitt a családi dél-
után történéseibe. Első 
alkalommal az édesapá-
kat is felköszöntötték 
apák napja alkalmából. 
Az édesapák, nagypapák 
büszkén hallgatták gyer-
mekeik és unokáik kö-
szöntő verseit, és szíve-
sen vettek részt az ölbéli 
játékokban.

A nagycsoportokban a 
hagyományok szerint 
idén is színvonalas bú-
csúzó ünnepséggel zár-
tuk az óvodai évet.
A családok ilyenkor 
meghívják a közeli és 
távoli ismerősöket, hogy 
a gyerekekkel együtt te-
gyék meg az első lépést 
az iskolai élet felé.
Az óvodapedagógusok 
úgy gondolták, a búcsú-
zót összekötik egy rövid 
anyák napi köszöntéssel 
is, amely mindig szere-
tetteljes hangulatú, ölbe 

bújós zárást ad az esté-
nek. A gyerekek nagy 
izgalommal készültek,  
mindhárom nagycso-
portban színvonalas 
műsorral örvendeztették 
meg a családot és termé-
szetesen az óvodapeda-
gógusokat is.
Öröm látni ezeken a 
rendezvényeken, hogy 
a picurka, félénk 2 és 
fél évesekből iskolaérett 
nagycsoportosokká let-
tek, akik büszkén, bár 
néha könnyekkel küsz-
ködve éneklik:

„Hívogat az iskola,
Kapuját kitárja...”

Az iskolában maradtak - a 
felső tagozattal együtt - a nap 
nyitányaként a Tatai Refor-
mátus Gimnázium tanulóinak 
előadásában A dzsungel köny-
ve című darabot tekinthették 
meg. A másfél órás előadás 
után Eck Ernő vezette be az 
érdeklődőket a kovácsmester-
ség rejtelmeibe. Ezt követően 
mindenki szabad belátása sze-
rint vehetett részt különböző 

sportos, játékos vagy kézmű-
vességi foglalkozáson. Volt, 
aki papírsárkányt készített, 
volt, aki tollasozott, pingpon-
gozott, parasztolimpián vett 
részt vagy éppen nyakláncot 
készített. De a nap tetőpontja 
a sokak által várt tanár-diák 
kosárlabdameccs volt. Szoros 
küzdelemben a tanárok nyer-
tek, de a tanulók is igazán ki-
tettek magukért.

Június 7-én tartották a pénz-
ásási iskolában is a gyerekna-
pot. A programot exatlonnal 
kezdték, melyet a gyerekek 
izgatottan vártak. Mint ahogy 
a tévéből ismert, a játék 2 pá-
lyán zajlott, ahol osztályon-
ként párosával versenyeztek. 
Volt benne gyorsasági rész, 
ügyességi és egyensúlyfejlesz-
tő játék is. Minden résztvevő 
matricával és a játék örömé-

vel gazdagodott. Ezután kisé-
táltak Ács műfüves pályájára, 
ahol számos ügyességi játék-
kal játszottak, melyekhez az 
eszközök nagy részét saját 
maguk készítették.  A nap vé-
gén a gyerekek buborékfújót 
kaptak ajándékba. Nagyon jól 
érezték magunkat, és élmé-
nyekkel telve ballagtak vissza 
az iskolába.

DÖK

Gyereknap
az iskolában
Az idei tanévben június 7-én tar-
tottuk a gyereknapot. Az alsó tago-
zatosok közül sokan iskolán kívüli 
helyszínt választottak a nebulók szó-
rakoztatására. Ők különböző gyer-
mekparkokba látogattak el. 

„Billegünk, ballagunk, jó így körbejárni…”

A gyerekekért közös erővel
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Beiktatása után első feladata volt az új 
polgármesternek, hogy újraindítsa az Ácsi 
Hírek c. helyi újságot, amelynek első há-
rom számát a szerkesztőség tagjai ingyen 
vállalták, hogy elkészítik. – Ezúton is kö-
szönöm mindazoknak, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy beinduljon az újság, amely 
azóta hónapról hónapra tájékoztatja a la-
kosokat – mondta dr. Szentirmai István. A 
városvezető a választási kampányban tett 
ígéretét betartva, az önkormányzat által 
régebben megkötött szerződéseket átnéz-
te, illetve a pénzügyi átvilágításra is felkért 

egy szakembert, aki májusban átadta a 
polgármesternek a vizsgálat eredményét. 
– Ezt az Ácsi Hírek májusi számában és 
a város honlapján részben nyilvánosság-
ra is hoztuk, de a bővebb tájékoztatásra 
még várni kell, hiszen újabb szakértők be-
vonásával folytatódik tovább a vizsgálat, 
ugyanis igazságügyi értékbecslőt kellett 
felfogadnia az önkormányzatnak, a koráb-
ban megvásárolt, durván 13 hektár föld-
nek a felbecsülésére. Ez jelenleg folyamat-
ban van – folytatta dr. Szentirmai István. 
A kampányban emellett ígéretet tett a je-
lölt, akinek szavát a jelenlévő országgyűlé-
si képviselő, Czunyiné dr. Bertalan Judit is 
megerősítette, hogy a Gyár utca felújítása 
belátható időn belül megoldódik. – A ko-
rábbi évek sikertelen próbálkozásai után, 
idén jómagam többször is egyeztettem a 
Magyar Közút megyei vezetőjével, aki el-
mondta, hogy akár idén vagy jövő tavasz-
szal megvalósulhat a régóta várt fejlesztés 
a településen – emelte ki a polgármester. 
Hozzátette: a Bartók Béla és a Komáromi 
utca sarkán lévő villanyoszlop áthelye-
zését is nemrég megtervezték, amelynek 
költségei elérik a 12 millió forintot. Ezt az 
összeget az önkormányzatnak kell finan-
szíroznia. A városvezetés keresi annak a 

lehetőségét, hogy minél előbb megoldód-
jon az ott kialakult probléma is. A város-
vezető számára fontos volt, hogy minél 
előbb megismerkedjen a város gondjaival 
és lehetőségivel. – Ha őszinte akarok len-
ni, akkor tulajdonképpen ez az ismerke-
dés még mindig tart, hiszen rengeteg szer-
teágazó feladat van, amelyek nagy részét 
már átlátom, de biztos van olyan dolog, 
amelyről még nem tudok – emelte ki a 
polgármester. Kitért arra is, hogy az év vé-
gén népszerű program volt a településen 
az adventi vásár, amely most is nemes célt 
szolgált, hiszen a felajánlott adományok 
két helyi család életét tették meghittebbé. 
– Emellett hagyományteremtő szándékkal 
közös gyertyagyújtást tartottunk a Zichy-
parkban felállított adventi koszorúnál, 
ahol a négy vasárnapon egy-egy helyi 
csoport adott színvonalas műsort – tette 
hozzá. Az Esély Otthon pályázatnak kö-
szönhetően az év elején megkezdődött 
12 lakás felújítása, közülük hétbe már be 
is költöztek. Emellett elkészült a Gyár, a 
Fő és a Zúgó utcák vízelvezetésének ja-
vítása, valamint célegyenesbe érkezett a 
kerékpárút fejlesztése is, amelynek kö-
szönhetően megszépült a városközpont. 
– Az elmúlt időszakban több támadás is 

Beszámolt
az elmúlt 
időszakról 
a városvezető

Több mint fél éve irányítja vá-

rosunkat dr. Szentirmai Ist-

ván, akit egyedüli indulóként 

választottak meg a település 

élére, a tavaly év végi, időközi 

önkormányzati választáson. A 

polgármester betartotta ígére-

tét, hiszen egy független könyv-

vizsgálóval megvizsgáltatta az 

önkormányzat gazdálkodását, 

amelynek részleteit részben 

már nyilvánosságra is hozta.
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érte az önkormányzatot, hogy milyen el-
hanyagolt a városközpont, gazos a terület, 
azonban azt le kell szögezni, hogy amíg 
nem készül el teljesen a beruházás, addig 
az egy munkaterület, így a kivitelező cég 
felel a munkafolyamatokért és az ottani ál-
lapotokért. A beruházás folyamatban van, 
a parkosítás várhatóan ősszel valósul meg,  
és utána adja vissza a munkaterületet az 
önkormányzatnak a cég – fogalmazott 
dr. Szentirmai István. Kitért arra is, hogy 
a városvezetés most azon dolgozik, hogy 
minél hamarabb ki tudják írni a közbe-
szerzést a Zöld város projekt megvalósí-
tására, amelynek köszönhetően megújul 
a Gyár utca egy része és a polgármesteri 
hivatal környezete. Emellett jelenleg is 
számos fejlesztés van folyamatban a vá-
rosban, egyebek közt több mint tízmillió 
forint pályázati forrásból megújul az Ácsi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ tető-
szerkezete, valamint parkolót alakít ki a 
városvezetés az épület mögött és parkosít. 
Csaknem 3 millió forintból megoldódik a 
Bagolyvár alsó szigetelése, hiszen a koráb-
bi beruházás során ez nem valósult meg, 
azonban a jelenlegi beruházó örökös ga-
ranciát vállalt a lemezbepréseléses meg-
oldással elvégzett munkájáért. Megújul 
az Ácsi Bóbita Óvoda egy csoportszobája, 
vizesblokkok és öltözők, mintegy tízmillió 
forintból. – Szeptembertől pedig új cso-
port indul a pénzásási óvodában, amely-
nek felszerelése és berendezése folyamat-
ban van – tette hozzá a polgármester. 

Kitért arra is, hogy az elmúlt napokban 
mindegyik rendelő, valamint az Óvoda 
közi és a Gyár utcai rendelő váróterme is 
klimatizált lett, amely az ott dolgozók és 
a betegek mindennapjait könnyíti meg. A 
jelenleg zajló beruházások és fejlesztések 
mellett az önkormányzat lehetőségeihez 
mérten önerőből és pályázati forrásokból 
is igyekszik fejlődni. A városvezetés jelen-
leg egy határon átnyúló pályázaton dol-
gozik Madar településsel közösen. Sikeres 
pályázat esetén 2020-ban egy nagyszabású 
rendezvényt szervezne az önkormányzat 
az Ács-Kapocs Fesztivál keretein belül. Il-
letve az Ácsi Cukorgyár alapításának 150. 
évfordulójára a fogorvosi rendelő mögötti 
területet újítanák fel, kiemelten az ott ta-
lálható kismozdony és a 100 mázsás kocsi 
felújítását tervezik. Az önkormányzatnak 
az Innovációs és Technológiai Minisztéri-
um számára benyújtott korábbi pályázatát 
az illegális hulladéklerakók felszámolásá-
ra - a támogatási keret kimerülése miatt 
- sajnos elutasították. – Májusban azon-
ban elindult településünkön az illegális 
hulladék összegyűjtése kül- és belterüle-
ten egyaránt. Több helyre helyeztünk ki 
konténereket, például Zöldmező sorra, a 
Gyümölcstározóhoz, Homokszőlőbe, a 
Cukorgyár mögötti területre, amelyeket az 
önkormányzat intézményeinek dolgozói, 
valamint civilek töltöttek meg szeméttel. 
Külön köszönet illeti az Ácsi Városgazda 
Nonprofit Kft. dolgozóinak munkáját – 
mondta dr. Szentirmai István. Hozzátette: 

próba szintjén egy vadkamerát helyezett el 
az önkormányzat az egyik külterületi rész-
re, s ha ez jól működik, további helyekre is 
szerelnek fel készülékeket, emellett hama-
rosan új, utcai szemétgyűjtőket helyeznek 
ki a Fő utcára. 
Többször is jelezték a lakosok, hogy a vas-
útállomás mellett található kerékpártároló-
ból sok biciklit tulajdonítanak el, ezért az 
önkormányzat úgy határozott, hogy a terü-
letet bekeríti, és rövid időn belül visszaállít-
ja a kamerarendszert, amely megoldást je-
lenthet a problémára. Az elmúlt időszakban 
megfogyatkozott a közfoglalkoztatottak 
száma, hiszen többen is megfelelő képesí-
tés megszerzése után munkát találtak, de 
Markó Renáta vezetésével a megmaradtak 
rendben tartják a várost. – Nemrég meg-
alakult és megkezdte munkáját települé-
sünkön az Értéktár Bizottság, amely a váro-
sunk természeti, épített és szellemi kincseit 
gyűjti össze. Bízom abban, hogy a Megyei 
Értéktárba is számos érték be fog kerülni, 
amelynek köszönhetően vonzóbb lesz a te-
lepülésünk a turisták számára – emelte ki 
a városvezető. Dr. Szentirmai István azt is 
elárulta, hogy indul az őszi önkormányza-
ti választásokon, hiszen szeretné folytatni 
a megkezdett munkát. – Céljaim között 
szerepel az intézményeink színvonalas 
működtetése mellett az önkormányzat gaz-
dálkodásának megszilárdítása, és vonzóvá 
szeretném tenni a befektetők számára a 
váro-sunkat – fogalmazott a polgármester.

Nagy Tamás
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Ebben a tanévben is lehetőségünk nyílt 
arra, hogy tanulóinknak a Csodaszar-
vas-program keretében ingyenes nyári 
napközis tábort szervezzünk.

A táborozás 2019. június 17. és 21-e kö-
zött zajlott le, 65 első, második, negye-
dik és hatodik osztályos tanuló rész-
vételével. A táborvezetők: Bíróné Tóth 
Ágnes, Blaesiusné Majorosi Éva, Fülöp 
Mónika, Mészáros Anikó, Nyéki Tiborné 
és Szadeczki Tünde voltak. Az ő munká-
jukat közösségi szolgálatot teljesítő közép-
iskolás diákok és egy önkéntes is segítette.
A tábor vezetése arra törekedett, hogy a 
gyermekek egyéni igényeit és életkori sa-
játosságait is figyelembe véve felejthetet-
len élményt nyújtson, színes, változatos 
programmal, sok játékkal.
Az 5 nap alatt napi négyszeri étkezést biz-
tosítottak a táborozóknak.
Az első nap a tábornyitón ismertettük a 
hét várható programjait, lefektettük a tá-
bor szabályait. Ezután 3 csoportba osz-
tottuk a gyerekeket, vegyesen, életkor 
alapján, majd vidám hangulatban, játé-
kos feladatokon keresztül ismerkedhettek 
egymással a korosztályok. Nekikezdtünk 
a tábortánc tanulásának (Takács Katalin 
önkéntes vezetésével), majd készültünk a 
másnapi kirándulásra.
A második nap egy nagyot túráztunk a 
Malom-tóhoz, játszottunk, táncoltunk, 
majd elkezdtük a Nagy játékoskönyv ké-
szítését. Ez tulajdonképpen egy rajzos él-
ménybeszámoló a napközis táborról.
Szerdára, a harmadik napra azt kértük a 
gyerekektől, hogy aki teheti, a saját ke-
rékpárjával jöjjön. Délelőtt csoportokban, 

Mörk Patrik Larion vezetésével a gyalogos 
közlekedés szabályaival és a közlekedési 
jelzőtáblákkal ismerkedhettek a táboro-
zók játékos formában.
Délután a Brigetio Kerékpáros Sportegye-
sület tagjai közlekedés, KRESZ, sport és 
egészségre nevelés témakörben tartottak 
elméleti és gyakorlati foglalkozást. A gyere-
kek megismerhették a legfontosabb kerék-
páros közlekedési tudnivalókat, a kerékpá-
rosok számára fontos közlekedési táblákat. 
Az oktatás végén tesztet töltöttek ki, majd 
következett az ügyességi akadálypálya, 
ahol 8 különböző nehézségű akadályt kel-
lett a leggyorsabban, lehetőleg hiba nélkül 
teljesíteni. A rendezvény végén mindenki 
csokoládét kapott és a legeredményesebbek 
az egyesület kulacsát vehették át.
A negyedik napon Komáromba utaztunk. 
Strandoltunk, szabadidős és sportjátéko-
kat játszottunk a Brigetio Gyógyfürdőben, 
a vízben és a vízparton egyaránt.
Pénteken, az utolsó nap délelőttjén az is-
kola tornacsarnokában FURI OLIMPIÁT 
játszottunk, vicces sportokkal ismerked-

tünk. Majd zárásként közösen eltáncoltuk 
a hét során megtanult tábortáncunkat. 
Aztán az időjárás javulásának köszönhe-
tően ismét strandra mentünk Komárom-
ba. Sokat fürödtünk, játszottunk. 
Összegzésként elmondható, hogy a gyer-
mekek sok új és kellemes élménnyel tér-
hettek haza. Igyekeztünk egy olyan, vál-
tozatos programokkal teleszőtt, ötnapos 
nyári kikapcsolódást összeállítani számuk-
ra, amely plusz tudással ruházza fel őket és 
élményekben is gazdag. A színes progra-
mokon túl élményt jelent egy több korosz-
tályból összetevődött új csapat részesének 
lenni, így mindegyikük megtapasztalhat-
ta, hogy milyen az, amikor kiszakadnak a 
megszokott környezetükből. Jó volt látni, 
ahogy a nagyobbak kérés nélkül segítik a 
kisebbeket, játszanak együtt! 
A programok során mindvégig a jókedv, a 
vidámság volt jellemző. Az önfeledt szóra-
kozás, a kötetlen beszélgetések, az érdekes 
programok biztosították a kellemes kikap-
csolódást a gyermekek számára.

Blaesiusné Majorosi Éva

Iskolánk húsz tanulója vehe-
tett részt Pálkövén egyhetes 
bentlakásos táborban júni-
us 4. hetében. A tábor EU-s 
forrásból valósulhatott meg, 
a gyerekeknek teljesen ingye-
nes volt. 
A gyerekek faházakban laktak, 
6 és 10 személyes szobákban. 
A szállásunk a Balaton part-

ján, gyönyörű erdős-ligetes 
környezetben volt. A tábor te-
rületén tökéletes strandfoci- és 
strandröplabda-pályán játsz-
hattak a gyerekek, és a stran-
dig is csak kb. 30 m-t kellett 
gyalogolni.
A heti programot az EU-s 
Csodaszarvas-program ál-
tal meghirdetett kötelező és 

választható programelemek-
ből állítottuk össze. A mi heti 
programunk a Vízi Dili nevet 
viselte, amelyben elsősorban a 
strandolást és a vízhez kötődő 
játékokat helyeztük előtérbe.
Hétfőn délután és kedden 
szinte egész nap a strandon 
voltunk, játszottunk, verse-
nyeztünk. Szerdán egy na-
gyon kedves civil szervezettől, 
a nagykanizsai Thúry Vitézlő 
Oskolától érkeztek hozzánk vi-
tézek, hogy szórakoztassák az 
apródnépünket. Szívvel, lélek-
kel, vidámsággal töltötték meg 
a napunkat.
Csütörtökön Tapolcára kirán-
dultunk, megnéztük a Malom-
tavat, utána a Tavasbarlangot! 
Ott egy nagyon gyerekbarát 
idegenvezető kísért végig ben-
nünket a látogatóközponton, 
majd a gyerekek csónakba 
szálltak és ügyesen, fegyelme-

zetten eveztek a barlangi tavon. 
A városi programot a lehető 
legrövidebbre fogtuk, mert az-
nap volt a legnagyobb hőség, 
így siettünk vissza, hogy mi-
nél hamarabb fürödhessünk a 
Balatonban. Este kaptunk egy 
hűsítő záport a nyakunkba, és 
nem szóltunk rá a gyerekeink-
re, akik szilaj csikóként rohan-
gáltak a zuhogó esőben.
Pénteken délelőtt egy rövid 
túrát iktattunk be a közeli ki-
látóba. A gyerekeknek meg-
mutattuk a turistajelzéseket, 
megismertettük őket az erdei 
viselkedés, túrázás szabályai-
val. Délután készülődtünk az 
esti táborzárásra, majd szom-
baton reggeli után fáradtan, de 
élményekkel gazdagon indul-
tunk haza.

Cselovszki Ildikó és 
Cselovszki János 

táborvezetők 

Nyári napközis tábor

Pálkövei tábor



11www.acsvaros.hu

Az Ácsi Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola IV. korcsopor-
tos fiú labdarúgócsapata 747 
résztvevő csapat közül a 13. 
helyen végzett a Diákolimpia 
országos döntőjében.

Hidegben, szélben, esőben, 
máskor tűző napsütésben, hő-
ségben álltak helyt a fiúk.

Kitartó munkájukkal, rááldo-
zott idejükkel elérték a kitűzött 
célt. Gratulálunk! Büszkék va-
gyunk Rátok! További sportsi-
kereket kívánunk!

Csapattagok: Bartal Richárd, 
Bedecs Krisztofer, Bujáki Ger-
gő, Görözdi Gergő, Görözdi 
Róbert, Kollár Patrik, Kun 
Dominik, Rigó Kevin, Taár 
Máté

Elégedetten állapíthattuk meg, hogy alap-
vető céljainkat elértük, kitűzött feladatain-
kat teljesítettük az idei tanévben. Diákja-
ink halmozták a tanulmányi, művészeti és 
sportsikereket, több tárgyból is helyezést 
értek el a különféle megmérettetéseken. 
Nagyon büszke vagyok arra, hogy idén is 
sok országos, megyei, városi, területi ver-
senyen, pályázaton vettek részt diákjaink, 
szép eredményekkel. Kiemelkedően jó 
eredmények születtek idén a sport terüle-
tén kézilabda és labdarúgás sportágakban. 
Kézilabdásaink minden korcsoportból a 
megyei döntőbe jutottak, fiú labdarúgóink 

a diákolimpia országos döntőjében képvi-
selték iskolánkat egy négy napos rendez-
vényen, Egerben, ahol a 747 résztvevő csa-
pat közül az előkelő országos 13. helyen 
végeztek. Külön köszönetemet fejezem ki 
a testnevelő kollégáimnak, hogy kitartó, 
szorgalmas, következetes munkájukkal, 
gyermekszeretetükkel sok tanulónkkal 
megszerettették a sportot, a rendszeres 
testmozgást és kiemelkedő eredményeket 
értek el az idei tanévben. Többször láthat-
tuk tanulóinkat a dobogón állni, szurkol-
hattunk értük a televízió képernyőjén a 
Nagy Vagy! országos televíziós vetélkedő-
ben ősszel és tavasszal, illetve megmutat-
hatták tehetségüket a hét település tanulói 
közt rendezett Játék 6árok nélkül verseny-
ben is. Ezen eredmények az iskola jó hí-
rét viszik tovább. Köszönjük munkájukat, 
büszkék vagyunk rájuk.
Tanévzáró ünnepségünkön köszöntöttük 
nyugdíjba vonuló kollégáinkat: Kocsis 
Zoltánnét, Rigó Rózsát, Schill Csabánét, 
Sméjáné Végh Ilonát és Somogyiné 
Lentulai Esztert.  

Rigó Rózsa 1977-ben az egri Ho Si Minh 
Tanárképző Főiskolán orosz-történelem 
szakos általános iskolai tanár végzett-
séget szerzett. A diploma után szülőfa-
lujában, Ácson, az I. számú Általános  
Iskolában, majd jogutódjaként az Ácsi Gár-
donyi Géza Általános Iskolában mindvégig 

egy munkahelyen tanított. Több mint 40 éves 
pedagógusi pályafutása során eredményesen 
látta el osztályfőnöki feladatait, a kezdeti 
időszakban orosz nyelvet, később angol nyel-
vet is tanított. Jól hasznosította másik szak-
ját is. Munkavégzését az objektív helyzetfel-
ismerés, a pontos, naprakész, lelkiismeretes 
pedagógiai munka jellemzi. Gyakran részt 
vett tanítványaival orosz és angol nyelvi ta-
nulmányi versenyeken, szép eredményekkel. 
Az általa sok éven át szervezett helytörténeti 
témahetekre még mindig szívesen emlékez-
nek vissza tanítványai. Nagy gondot fordított 
osztályfőnökként diákjai hasznos, értelmes 
szabadidő-eltöltésére, az osztálykirándulá-
sok, színház- és múzeumlátogatások pontos 
megszervezésére. Idegen nyelvi szakköröket 
is vezetett, több alkalommal tanulmányuta-
kat szervezett Londonba. Rendszeresen részt 
vett szakmai továbbképzéseken, tanfolya- 
mokon. Több éven keresztül jelentős felada-
tot vállalt iskolánk pedagógiai programjának 
és helyi tantervének készítésében. Hosszú 
éveken át a felső tagozaton tankönyvfelelősi 
feladatokat látott el.

Somogyiné Lentulai Eszter az Esztergomi 
Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítói dip-
lomát. 1978-tól az ácsi II. számú Általános 
Iskolában, majd az intézmény jogutódjaként 
működő Jókai Mór Általános Iskolában, az 
összevonás után az Ácsi Gárdonyi Géza 
Általános Iskolában tanított. Pályáját nap-
közis nevelőként kezdte, tanított felső tago-
zaton is, tanítóként iskolánk aktív dolgozó-
ja volt. Munkája elismeréseként miniszteri 
dícséretben részesült.Többek között alapfo-
kú, majd középfokú számítógép-kezelői tan-
folyamot is végzett. Számítógépes ismereteit 
jól hasznosította a mindennapi oktató-neve-
lő munkában és a könyvtárban is. Alapfokú 
könyvtárosi képesítést is szerzett. Lelkiisme-
retes, alapos tanítói tevékenysége mellett jó 
gazdája volt iskolánk könyvtárának, ahova 
tanulóink mindig szívesen jártak.

Előző számunkban Kocsis Zoltánné,  Schill 
Csabáné és Sméjáné Végh Ilona méltatá-
sát már leközöltük, hiszen őket a megyei  
pedagógusnapon már köszöntötték. 

Héreginé N. Márta - igazgató

Iskolánkban 2019. június 19-én 
tartottuk a tanévzáró ünnep-
séget. 182 tanítási nap után le-
zártuk 507 tanuló tanulmányi 
évét. Az alapos és pontos munka 
jutalmaként 63 alsós és 17 felsős 
tanulónk kitűnő bizonyítványt 
és jutalomkönyvet vehetett át. 
Az iskola tanulmányi átlaga az 
idei tanévben 3,95 lett, mellyel 
elégedettek lehetünk (alsó: 4,3 és 
felső: 3,6). A legjobb tanulmányi 
átlagot elérő osztály alsó tago-
zatban a 2.b (4,63),  felső tago-
zatban az 5.b osztály lett (4,00).

TANÉVZÁRÓ

GRATULÁLUNK!
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- Most éppen rendezvények 
után vagyunk, és rendezvényre 
készülünk - kezdi a beszélge-
tést a klub vezetője. - Nemrég a 
Kisbéri Napokon vendégesked-
tünk a játékainkkal. Ez ugyan 
nem a saját rendezvényünk, 
de visszük a településünk és 
egyesületünk jó hírét szerte 
az országban és azon kívül is.  
Ebben az évben is sok esemé-
nyen vagyunk túl, és a nyár hát-
ralévő részében is nagyon sok 
feladat vár ránk még.

- Milyen helyi programokat 
terveztek a közeljövőben?
A napokban indítjuk az ado-
mánygyűjtő kampányunkat, 
mellyel a Dévai Szt. Ferenc 
Alapítvány munkáját szeret-
nénk segíteni. Ők azok, akik 
több ezer gyermeket nevelnek, 
nyolcvannyolc gyermekvédel-
mi központban. Az ehhez kap-
csolódó adománygyűjtő na-
pokat tervezzük, amelyeket a 
kastély parkjában tartunk.Fel-
állítjuk a játékainkat, amiket a 
gyerekek ingyen használhat-
nak, és a szülőket arra kérjük, 
hogy hozzanak valamit ezért 
cserébe. Akár cukrot, lisztet, 
olajat, tésztát, konzervet, mo-
sószert, csokit, bármit, amit 
el tudunk vinni a gyerekek-
nek. Több ilyen esemény lesz 

augusztusban.  Lesz egy olyan 
nap is, amikor már délután 
elkezdjük a programot, majd 
este szalonnasütés lesz, és a vé-
gén a kastélykertben felállított 
sátrakban töltjük az éjszakát. 
Aztán készülünk az Ács-
Kapocs Fesztiválra, és augusz-
tus végén elmegyünk Erdélybe. 
Elvisszük az összegyűjtött ado-
mányokat, majd részt veszünk 
a testvértelepülésünk, Olaszte-
lek falunapján.

- Beszélnél a Református 
Egyházzal közösen nyert pá-
lyázatotokról?
Egyesületünk az Ácsi Refor-
mátus Egyházközséggel közö-
sen nyújtott be egy pályázatot, 
melyet el is nyertünk. A projekt 
címe: „Hittel Ácsért” (EFOP – 
1.3.7-2017-00283). Ennek a 
lényege, hogy 26 hónapon ke-
resztül szervezünk programo-
kat a nagy nyilvánosságnak. 
A programsorozatnak az első 
rendezvényei már megvalósul-
tak. Ilyen volt a Föld-napi túra, 
a szemétgyűjtő akció, az Ara-
tónap, táborok stb. Előttünk áll 
még a testvérvárosi találkozó, 
a Hagyatéka, és még megannyi 
érdekes és értékes program. 

- Az adománygyűjtést már 
nagyon régóta szervezitek. 
Hogy jött az ötlet? Kik azok, 
akik rendszeresen segítik az 
akcióitokat?
Valóban. Most már ez lesz az 5. 
alkalom, hogy megszervezzük 
a Szt. Ferenc Alapítvány javára 
az adománygyűjtő akciónkat. 
Böjte Csaba testvérrel történt 
találkozásunkkor, az Ő álta-
la mesélt történetek hatására 

kezdtünk bele. Csaba testvér 
nagy családja közel 5000 fős. 
Ez azt jelenti, hogy nyolcvan-
nyolc helyszínen, több ezer 
rászoruló gyermeket karolt 
föl, nevelt, vagy nevel most 
is. A központok nagy része az 
önellátásra rendezkedett be. 
A gyermekek állatokat gon-
doznak, kertészkednek, így is 
nevelve őket az önállóságra, a 
munka szeretetére. Nagyon ke-
vés forrás áll rendelkezésükre, 
amelyből a mindennapjaikat 
finanszírozzák, ezért döntöt-
tünk úgy, hogy segítjük őket, 
amivel tudjuk. 
Az adományokon kívül elvisz-
szük még a játékainkat, és arra 
a kis időre odavarázsolunk 
egy „vidámparkot”, megszer-
vezünk egy gyereknapot ne-
kik.  A törekvéseinket sokan 
segítik, több helyi vállalkozás, 

az önkormányzat és nagyon 
sok magánszemély. A mosta-
ni legnagyobb támogatónk a 
Bethlen Gábor Alap, akik egy 
pályázaton keresztül támogat-
ják az utazásunkat.
Köszönjük. További sok  
sikert a munkátokhoz!

Balogh A.

Sok hírt hallunk, olva-
sunk a Bakancsos Klub-
ról, arra kértük Tóth Já-
nost, az egyesület elnökét, 
hogy meséljen az elmúlt 
időszakról és a szervezet 
közelebbi terveiről.

A Bakancsos Klub mindennapjai
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A legtöbb ember nem éppen jó ér-
zéssel gondol erre a hasznos kétéltű-
re. Ráadásul ringatni? Egy édesanya 
ringatja a gyermekét, de mi ringatja 
a békát? Természetesen kíváncsi let-
tem a helyre: hol is lehet? A válasz 
egyszerű: a Toroknál, vagyis a Concó 
és a Duna torkolatánál. A hely egy 
kicsit megváltozott, amióta utoljára 
láttam. Kövek duzzasztják fel a pa-
tak vizét az átalakított mederben. A 
mellette lévő „kiöntés” így állandó-
vá válik, és mindig tele van vízzel. 
Ottjártunkkor hattyúk, bíbicek, sőt 
még egy fekete gém is vendégeske-
dett a kicsi tóban.
Egy kis keresgéléssel a miértre is 
fény derült. Egy európai uniós pá-
lyázat részeként valósult meg ez a 
beruházás, a NATURA 2000 terü-
letek kompenzálására. Az említett 
területtel kapcsolatos, ökológiai ál-
lapotot felmérő adatlapon a követ-
kezőket olvashatjuk: 
„A Concó-ér torkolat és a Lovadi-rét 
megyénkben egyedülálló, és az egész 
országra kitekintve is ritka természe-
ti értékeket őriz, amelynek megőrzé-
se és fenntartása kiemelt feladat. Az 
itt található ökoszisztéma – Concó-
ér medre, mocsárrétek, ártéri pu-
hafa ligeterdő, lefűződött Duna-ág 
– hosszú évszázadok alatt, speciális 
körülmények között alakult ki, és 
vált növényekben és állatokban gaz-
daggá. Amellett, hogy a rét számos 

lágy- és fásszárú társulásnak, illetve 
növénynek és élőlénynek szolgál ott-
honául, több gazda megélhetéséhez 
járul hozzá, így biztosítva a termé-
szetvédelmi kezelést. Emellett a vá-
ros kiemelt tájképi eleme, valamint 
egy letűnt kor /ártéri gazdálkodás/ 
utolsó hírmondója. Fontos tehát, 
hogy eredeti formájában megőriz-
zük, és ez csak akkor lehetséges, ha 
a hagyományos gazdálkodási for-
mákat fenntartjuk rajta. Az élőhely 
kialakulásában és fenntartásához a 
rendszeres kaszálás és legeltetés, va-
lamint a dunai áradások elengedhe-
tetlenek. Ezekhez a körülményekhez 
alkalmazkodva alakult ki egy egye-
dülállóan változatos ártéri ökoszisz-
téma, amelyből egyre kevesebb van 
nem csak Magyarországon, de az 
Európai Közösségben is.”
A rehabilitációs munkák a torkolat-
nál 2015-ben fejeződtek be. Felhasz-
náltak 4 505 köbméter terméskövet 
671 fm hosszban. A munkálatok 3,1 
hektár területet érintettek.
Visszatérve a cikk elején felvetett 
kérdésre: és mi ringatja a békát? Ter-
mészetesen a víz. 
Hálás vagyok a fiatalembernek, hogy 
felhívta a figyelmemet a Békaringa-
tóra. 
Mi, ácsiak pedig legyünk büszkék 
erre az egyedülálló természeti érté-
künkre, és óvjuk környezetét!

SEL

BÉKARINGATÓ
Tavaszi barangolásaink egyikén, ép-
pen a Lovadi-réten, a társaságunkban 
lévő kisfiú megkérdezte:
„Elmegyünk a Békaringatóhoz?”

Elkerekedett a szemem. Békaringató? 
Ezt a szót eddig még sohasem hallot-
tam, pedig ezek szerint egy ácsi helyet 
jelölhet. A szóösszetétel is felkeltette 
a figyelmem, hiszen egy érdekes, nem 
hétköznapi kifejezés.Kinek jutna eszé-
be békát ringatni? 
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Az elmúlt időszakban számos támadást 
kapott településünk labdarúgócsapata, 
amely a napokban komoly változásokon 
ment keresztül. A vezetőség a múltat le 
szeretné zárni és egy új felállással azon 
dolgozna a játékosokkal közösen, hogy a 
patinás egyesület méltó legyen régi nagy 
híréhez.

A 2018/2019-es idényben nem túl fé-
nyesen szerepelt labdarúgócsapatunk a 
megyei első osztályú bajnokságban, ami 
több tényezőre, főképp az elmúlt években 
tapasztalható nagyarányú játékos-elván-
dorlásokra vezethető vissza. 2018 nya-
rán ugyanis szinte a teljes felnőtt csapat 
elhagyta az egyesületet, arra hivatkozva, 
hogy nem megfelelő számukra a kialakult 
légkör, illetve kedvezőbb feltételeket tud-
tak nekik ajánlani nagyobb szponzorációs 
háttérrel működő egyesületek, az egyre 
jobban „profisodó” megyei I. osztályban. 
Ezzel a döntésükkel, amelyet a szakosz-
tály és a vezetőség is tiszteletben tartott, 
nehéz helyzetbe hozták a klubot. Sipos 
István, aki 2017 októberében lett az Ácsi 
Kinizsi SC elnöke, komoly erőfeszítése-
ket tett, hogy a csapat bent maradjon a 
megyei első osztályban. – Ez a Társasági 
adó (TAO) támogatás miatt is fontos volt, 
ugyanis komoly bevételtől esett volna el 
az Ácsi Kinizsi SC, ha vissza kell lépnie az 
indulástól – mondta az egyesület elnöke. 
Az ifjúsági játékosoknak és féltucatnyi ki-

tartó felnőtt futballistának köszönhetően 
azonban megmenekült a csapat a visszalé-
péstől. Sipos István elmondta, hogy Nagy 
László edző vezetésével szeptemberre több 
mint 20 igazolt futballistája lett a felnőtt 
keretnek. Nagy részük tehetséges ácsi ifi 
játékos volt, akik lehetőséget kaptak a fel-
nőtt csapatban bizonyítani. – Biztató volt 
a fiatalok őszi játéka, azonban tavaszra a 
sok sérülés és az egyre nagyobb arányú 
vereségek miatt elveszítette a motiváció-
ját a gárda – emelte ki az elnök. Azonban 
fontos megemlíteni azt, hogy az ifjúsági 
csapat tagjai a végsőkig küzdöttek, és a 
vereségek ellenére is hétről hétre pályára 
léptek és tették a dolgukat. – A játékosok 
minden szombaton saját U19-es bajnok-
ságukban szerepeltek, majd másnap dél-
után a felnőtt bajnokságban is helytálltak 
– tette hozzá. Kitért arra is, hogy kulcsem-
berek dőltek ki, amelyhez a szakosztályon 
belüli veszekedések is hozzájárultak, így 
egyre mélyebbre csúszott a klub. Az utol-
só fordulókban a szakosztály vezetősége 
mozgosított több idősebb, rutinos játé-
kost, ők segítették ki a fiatal játékosokat. 
Ennek ellenére nagy gólkülönbséggel az 
utolsó helyen végzett az Ácsi Kinizsi SC 
csapata. A vezetőség végül hosszú egyez-
tetések után úgy döntött, hogy ez így nem 
mehet tovább. Egy új felállással a megyei 
másodosztályban indul a felnőtt csapat 
ősszel, míg az U19 és U16-os csapat meg-
őrizte megyei I. osztályú státuszát. A szak-
osztályvezető a Kinizsiben már korábban 

szerepet vállaló Józsa Sándor lett, aki a 
mintegy 50 éve a Kinizsit szolgáló Már-
kus Béla bácsit váltja. A felnőtt csapat és 
az U19-es gárda edzőjének az NB I.-et is 
megjárt Szalai Tamást nevezték ki. 
– Helyén kell kezelni a dolgokat és fel kell 
építeni az alapoktól a csapatot – mondta 
Sipos István. Az új tréner és a szakosztály 
célja, hogy stabilizálják a csapatot és az el-
következő 1-2 évben visszakerüljön a me-
gyei első osztályba Ács. Az elnökség és a 
szakosztály tervei között szerepel továbbá 
egy jobb kapcsolat kiépítése a megyei szö-
vetséggel, és hogy újra élet költözzön a lelá-
tóra. Az utánpótlás-csapatoknál is történtek 
változások. – Az U16-os korosztály edzője 
Kollár Károly lett, az U14-es gárdát Nagy 
László edzi majd, az U13-as játékosokkal 
pedig Karvaj Imre foglalkozik ezután. 
A Bozsik-program (U7-U9-U11) fiatal te-
hetségeit pedig Németh Gyula és Császár 
Ernő terelgeti tovább az úton – fogalma-
zott az Ácsi Kinizsi SC elnöke. Sipos Ist-
ván bízik abban, hogy a szakosztály helyt 
fog állni a bajnokságban és az egyesület 
méltó lesz régi nagy híréhez.   N.T./24 Óra

Három korosztályban az egy 
hét alatt összesen 49 játékos 
fordult meg a táborban.
A program összeállításakor 
próbáltunk figyelni arra, hogy 
a korosztályának megfelelő 
képzést kapjon mindenki. A 
legnagyobbakkal Karvaj Ottó, 
a középső csoporttal Császár 
Ernő, a legkisebbekkel Németh 
Gyula foglalkozott.
Az idei évben két alkalommal 
lehetőségük volt a kapusa-
inknak is szakképzett edzővel 
dolgozni, hiszen Máthé Csaba 
személyében a Kinizsi kapus-
edzője foglalkozott velük.

A napi két edzés mellett, 
szerdán kiránduláson vettek 
részt a játékosok és az őket 
elkísérő szülők. Két nemzet-
közi mérkőzést: a Videoton-
Dunaszerdahely és a Sepsi-
szentgyörgy - Bácskatopoja 
nézték meg. Óriási élmény 
volt a villanyfényes mérkő-
zés megtekintése a táborozók 
számára.
Az edzések közötti pihenő-
időben, különböző labdarú-
gó témájú kisfilmek vetíté-
sére került sor. Csütörtökön 
meglepetés vendég érkezett 
Desits Szilárd, a Szombathelyi  

Haladás megbízott vezetőedző-
je személyében, akivel a tavalyi 
táboros kiránduláson ismer-
kedtek meg a kis focisták.
A megbízott vezetőedző kö-
szöntötte a gyerekeket, átadott 
egy Haladás-zászlót és a dél-
utáni foglalkozáson beszállt  
focizni a két nagyobb korosz-
tály játékosai közé.
Úgy érezzük, hogy a játéko-
soknak nagyon tartalmasan 
telt a hét, bízunk benne, hogy 
az augusztus végi táborban 
hasonló nagy számú táborozót 
köszönthetünk.

Németh Gyula

FOCITÁBOR
Az idei évben is megren-
dezésre került a Kinizsi 
Focitábor július 1-5. kö-
zött. Örömünkre szolgál, 
hogy nagyon nagy szám-
ban vettek részt fiatalok, 
főképpen a Kinizsi után-
pótlásából, de jött egy-
egy játékos Budapestről, 
Győrből, Tatabányáról és  
Szlovákiából is.

Új felállással a megye kettőben indul ősszel Ács
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Nem aludhat ki azonban a mi szívünkben 
a láng, amit a mindenható pici mécsesként 
az ő emlékére, emlékezetünkbe gyújtott. 
Szeretettel és tisztelettel gondolunk Rá 
mindig. Jó ember volt. A családja mellett 
is a beteg volt az első. Sokszor késő este 

vagy éjjel, csavaróval a hajában rohant, 
ha hívták. Gyógyítása során a társadalmi 
munkából is kivette a részét, szűréseket 
szervezett, ezért a város vezetése kitünte-
tésben részesítette.
Az elmúlt évtizedekből emlékek villannak 
fel. A fellobbanó fény erényt és hibát is 
mutat, feszültséget és nyugalmat, ragyo-
gást és árnyékot, vihart és szelíd napokat. 
Mindnyájan ilyenek vagyunk, mert em-
bernek születtünk!
Dr. Gery Margit 1945-ben született 
Budapesten, ott is járt iskolába.  Kö-
zépiskolai osztálytársaival mostanáig 
minden nyáron összejöttek. A gimná-
zium után az orvostudományi egye-
temre nyert felvételt. 1970. december 
1-jén költözött Ácsra, és foglalta el 
körzeti orvosként a pénzásási rendelőt. 
1976 januárjában kötött házasságot dr. 
Némedi István tanár úrral. Két gyerme-
kük született, Andrea és István. Beteg, 
idős szüleit is ápolta, orvosi tudásával 
gyógyította, ameddig lehetett. Szülei 
halála után nem sokkal férje is elhunyt. 
Ezután egyedül nevelte gyermekeit és  

finanszírozta egyetemi tanulmányaikat. 
2018-ban született meg unokája. Lóri 
sok boldog pillanatot szerzett a nagy-
maminak.
Csaknem 50 évig látta el a körzetet, hiszen 
nyugdíjba vonulása után is dolgozott. Be-
tegsége vetett véget a munkájának. 
Nekem különösen fáj, hiszen nemcsak az 
orvost, hanem az egyik teniszpartneremet 
vesztettem el. Hosszú évekig meghatározó 
volt életünkben a kedd este, a teniszezés 
ideje. Meghatottan gondolok vissza a szín-
házlátogatásainkra, az adventi vásárokra, a 
közös beszélgetésekre. A szívem elszorul. 
Margitkám! Sorsod kapuja itt a földön be-
csukódott, és nekünk fájdalmas elviselni 
még akkor is, ha az idő szemünk láttára 
őrölte lassan, elkerülhetetlenül a megfá-
radt testedet. 
Drága doktor néni, hiányozni fogsz ne-
künk! Emberségedet, gyógyító munkádat, 
jó tanácsaidat örökké emlékeinkbe zárjuk.

Vezérelje utadat az égi magasságokban 
is a Mindenható! Isten Veled! 

Nagy Ferencné

Részben megújult a kato-
likus temető ravatalozója, 
amelyet dr. Szalai Gábor 
plébános áldott meg. 

Az elmúlt időszakban számos 
kritika érte a katolikus egy-
házközösséget, mint tulajdo-
nost a temető üzemeltetésével 
kapcsolatban. A közösség úgy 
döntött, hogy megszünteti a 
korábbi vállalkozóval a meg-
bízási szerződést és egy új cé-

get bíz meg a mindennapi fel-
adatok ellátásával. Az elmúlt 
napokban tisztább és rende-
zettebb is lett a temető kör-
nyezete. Lenyírták a füvet és 
részben megújult a ravatalozó 
épülete is, amelyet át is ad-
tak. Emellett a közeljövőben 
további fejlesztések várhatók. 
Egy újabb konténert helyez-
nek el a temetőben, a rava-
talozó előtere is új, járólapos 
borítást kap, valamint egy, az 

ügyintézésre  alkalmas irodát 
is kialakítanak az épületben. 
Az eseményen részt vett dr. 
Szentirmai István polgármes-
ter is, aki örömét fejezte ki az-
zal kapcsolatban, hogy végre 

lezárultak a hónapok óta tartó 
viták. – Emellett előrelépés az 
is, hogy a ravatalozó a maga 
egyszerűségében meg tudott 
újulni – tette hozzá.           

N.T.

IN MEMORIAM
Gyászol Ács lakossága.  

Elment közülünk szeretett  

háziorvosunk, dr. Gery Mar-

git. Mindannyiunkat megdöb-

bentett a szomorú hír, hiszen 

végig itt élt velünk, közöttünk.  

Ismerte mindenkinek nemcsak 

a testi, de lelki baját, bánatát is.  

És most vége. Kialudt elméjének 

tüze, megszűnt szíve dobogása, 

és többé már nem állíthatjuk 

meg akár az utcán is, nem kér-

hetjük segítségét, tanácsait. 

Megszépült a katolikus 
ravatalozó épülete

Dr. Gery Margit




