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A tavaly november 11-én 
tartott időközi polgármes-
ter választáson egyedüli 
jelöltként indultam, s a la-
kosság bizalmat szavazott 
nekem, amit ezúton is kö-
szönök. 

Beiktatásom november 20-án 
volt, amikor letettem a hiva-
tali esküt. Nem ácsi születésű 
vagyok, de 1976 szeptembere 
óta itt élek a településen, ami 
idestova 42 év. Így életem nyi-
tott könyv minden ácsi szá-
mára. A hivatásom állatorvos. 
Először a termelőszövetkezet, 
majd a Fiorács Kft. állatorvosa 
voltam, ezt követően pedig 
10 évig járási főállatorvos. In-
nen mentem nyugdíjba. 2018 
nyarán ért a felkérés, hogy in-
duljak a polgármesteri válasz-
táson. Eleinte nemet mond-

tam, mert jól és nyugodtan 
teltek nyugdíjas napjaim a 
családom körében. Egy ki-
sebb magánpraxisom is volt, 
és sokat lehettem együtt az 
unokákkal. Aztán augusztus-
ban megkeresett Czunyiné 
dr. Bertalan Judit, a térség 
országgyűlési képviselője, aki 
meggyőző érveket sorakozta-
tott fel. Ezek után döntöttem 
arról, hogy vállalom a felké-
résnek megfelelően a polgár-
mesteri jelöltséget.  Nem 
szokatlan számomra a kö-
zösségekért dolgozni, hiszen 
a református egyházban és 
a lovas szövetségnél is aktív 
szerepet vállaltam, valamint 
a rendszerváltás utáni első 
ciklusban önkormányzati és 
megyei közgyűlési képviselő 
is voltam. Megválasztásom 
óta próbálok a feladatnak 

megfelelni. A szerződésekkel, 
beruházásokkal, az önkor-
mányzat és intézményeinek 
működésével, dolgozóival 
való ismerkedés sok időt vesz 
el. De foglalkoznunk kell egy 
hosszú távú városfejlesztési 
terv összeállításával, valamint 
a különböző hatóságokkal, 

társszervekkel való kapcso-
lattartással is. Emellett meg-
győződésem, hogy a város 
és polgárainak mindennapos 
gondjaival is körültekintően 
kell törődni.
 

Dr. Szentirmai István
polgármester

Tisztelt Ácsi Polgárok! 
Bort, búzát, békességet!

Eleink így kívántak egymásnak bol-
dog új évet. Ebben a három szóban 
talán minden benne van, ami a bol-
dog élethez kell.  
A bor a vidámságot, a közös ösz-
szejöveteleket, jó beszélgetéseket, 
közös éneklést jelenti. Talán ezek 
hiányoznak a legjobban a családok 
és a nagyobb közösségek életében. 
A búza az élet alapvető feltételét, az 
emberi táplálékot jelképezi, amely 
kevés család életében okoz ma gon-
dot, de azért vannak olyan családok 
még Ácson is, akik sok dologban 
nélkülöznek. A közösség felelőssége 
is a rajtuk való segítés. Ez a 2018-as 
év adventjében nagyon jól sikerült 
településünkön. Köszönet érte a 
szervezőknek és adakozóknak is.
A békesség a nyugodt élet és az 

alkotómunka alapvető feltétele. 
Igaz ez egy családra, de igaz egy 
település, így Ács életére is. Ha 
egy család életében békesség van, 
akkor van megértés, egymáshoz 
való alkalmazkodóképesség, ami a 
legfontosabb a gyerekek számára, 
akik frusztráció nélkül nőnek fel, ki-
egyensúlyozottak lesznek, vannak 
gyökereik. A település életében a 
békesség, az összefogás, a közös 
gondolkodás és alkotás alapvető 
feltételek. Ezek nélkül pedig nincs 
fejlődés. 

Kívánom, hogy Ács 2019-es éve legyen a 
megbékélés, a kiegyensúlyozott alkotó-
munka és a nagy tervek elkészítésének az 
éve, amely a polgárok véleményén alapszik. 
Adjon a jó Isten ehhez mindenkinek erőt és 
jó egészséget! 

Dr. Szentirmai István 
polgármester
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OM 163/307/2009

Bemutatkozik a település új polgármestere

tisztelt Olvasó!
Az Ácsi Hírek új szerkesztősége nevében is megkülön-
böztetett tisztelettel köszöntöm Önt. 
Dr. Szentirmai István polgármester beiktatása után beszélt 

elképzeléseiről és tervei-
ről, amelyek egyike az Ácsi 
Hírek havi szintű megje-
lentetése. A polgármester 
és mi is fontosnak tartjuk, 
hogy a lakosság kellően 
tájékozott legyen a telepü-
lésen történtekről. Minden 
alkalommal beszámolunk 
majd az önkormányzati 
ülésekről, az önkormány-
zat munkájáról, a helyi 

rendezvényekről, sporteseményekről és azok eredményeiről. 
Szerkesztőségünk tervei között szerepel, hogy bemutassuk az 
itt élő és itt dolgozó vállalkozókat, hogy tudjuk, problémáink 
esetén kihez tudunk fordulni. Lehetőségeinkhez mérten sze-
retnénk mindenkinek teret biztosítani az újságban. Összeg-
zésképpen: igyekszünk tájékoztatás terén az Önök igényeinek 
megfelelni. Ebben segíthetnek is nekünk. Előre is megkö-
szönjük javaslataikat, építő jellegű ötleteiket, amelyeket az  
acsihirek@gmail.com e-mail címre várjuk. 

Tisztelt Ácsiak! Magam és a szerkesztőség nevé-
ben kívánok 2019-re jó egészséget, áldott és békés  
mindennapokat. 

Tisztelettel: 
Nagy Tamás

Bort, búzát, békességet!
Újévi köszöntő



Tavalyi utolsó ülését de-
cember 12-én tartotta a 
képviselő-testület, amely 
tíz napirendi pontot tár-
gyalt meg a városháza 
nagytermében.

Dr. Szentirmai István először tá-
jékoztatta a lakosságot, hogy a 
megígért független könyvvizs-
gáló ez év elején fogja megkez-
deni a munkáját, hogy átnézze 
az önkormányzat pénzügyi 
helyzetét. A polgármester ez-
után a két ülés közötti beszá-
molójában többek között arról 
tájékoztatta a képviselő-tes-
tületet, hogy 2018. december 
4-én a Komárom és Környéke 
Önkormányzati Társulás Társu-
lási Tanácsi ülésen személyét, 
a társulás alelnökének válasz-
tották meg. Kitért arra is, hogy 
a korábbi évekhez hasonlóan 
önkormányzatunk ismét csat-
lakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz. Emellett 
elmondta, hogy a megürese-
dett jegyzői pozícióra a pályá-
zatot 2018. november 30-án 
kiírták, amelynek benyújtási 
határideje 2019. január 31., el-
bírálásának ideje pedig 2019. 
február 28. Valamint az Ács 
Városgazda Nonprofit Kft. no-

vemberi testületi ülésén meg-
választott felügyelőbizottsági 
tagok bejegyzése a Tatabányai 
Törvényszék Cégbíróságán 
jelenleg is folyamatban van, 
emiatt a vállalkozás 2018. évi 
01.01-09.30 közötti időszakos 
beszámolóját a képviselő-tes-
tület a bírósági bejegyzést 
követően, csak a 2019. januári 
ülésén tudja tárgyalni. 

•••
A következő napirendi pont 
keretében az önkormányzat 
költségvetését tartalmazó 
önkormányzati rendeletben 
előirányzat módosításról is 
döntött a testület. A napirendi 
pontok között szerepelt még 
az Ácsi Bartók Béla Művelődé-
si Ház és Könyvtár igazgatójá-
nak vezetői megbízása, amely 
2019. március 31-én lejár. A 
képviselő-testület emellett 
elfogadta a pályázati felhívás 
kiírásának szövegét. A vezetői 
pályázat benyújtási határideje 
2019. február 15-e.

•••
Sajnálatos módon dr. Kiss-
Szóllinger Attila háziorvos 
2018. december 1-től benyúj-
totta felmondását is, ettől szá-
mítva hat hónap, feladatellátási 
kötelezettsége van. A képvi-
selő-testület ennek eredmé-

nyeképpen elfogadta a 3. sz. 
háziorvosi körzet pályázati fel-
hívását is. 

•••
A következő napirend a gyep-
mesteri tevékenységről szólt, 
amelyben a testület megbízta 
a polgármestert, hogy kezde-
ményezze a Társulási Tanács 
elnökénél a Társulási megál-
lapodás módosítását, amely-
ben Ács Város Önkormányza-
ta 2019. évtől a gyepmesteri 
tevékenységet a Komárom és 
Környéke Önkormányzati Tár-
sulás keretein belül látná el. 

•••
A képviselő-testület a decem-
beri testületi ülésen az önkor-
mányzat jogi ügyeinek intézé-
sére megkötött szerződését 
dr. Paróczai Tibor ügyvéddel 
az év végével felmondta, és a 
következő határozatban 2019. 
január 1-i hatállyal megbízta 
a Neiger, Kókai, Papp Ügyvédi 
Irodát, dr. Papp Gábor képvise-
lete mellett határozatlan időre 
az önkormányzat jogi képvise-
letére. 

•••
A testület ezenkívül elfogad-
ta a 2019. évi munkatervét, 
amelyből kiemelendő, hogy 
a közmeghallgatást még az 
önkormányzati választás előtt, 

2019 szeptemberében tartsa 
meg a város vezetése. 

•••
A képviselő-testület még 2015-
ben döntött egy HYUNDAI 
ix35 típusú személygépko-
csi beszerzéséről. A gépkocsi 
azonban nem kapcsolódott 
közvetlenül a közfeladat ellá-
tásához, így a gépkocsi értéke-
síthető. Ennek következtében 
a képviselő-testület határozott 
arról, hogy az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló 
HYUNDAI ix35, NCB-644 for-
galmi rendszámú gépkocsit 
értékesíti.  A képviselő-testü-
let megbízta a polgármestert 
az értékesítéssel kapcsolatos 
eljárás lefolytatásával. Az elekt-
ronikus pályázati felületen, 
hasznaltauto.hu oldalon meg-
hirdetésre kerülő ár: 3.800.000 
forint. Az értékesítésről majd a 
képviselő-testület dönt, azon-
ban az értékesítés lebonyolítá-
sához szükség volt a vagyon-
rendelet módosítására. 

•••
A képviselők emellett elfo-
gadták a lakások és helyiségek 
bérletéről, valamint elidege-
nítéséről szóló önkormányzati 
rendelet módosítását is.

Fülesné Balogh Anita
aljegyző

számos napirendi pontról döntött a testület
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Sajtóközlemény 
eFOP-1.2.11-16-2017-00020 azonosító számú Projekt
Az Esély Otthon című felhívásra benyújtott EFOP-1.2.11-16-2017-00020 azonosító 
számú támogatási kérelmet jóváhagyták, és 150.217.884  Ft összegű 
támogatásban részesítették Ács város önkormányzatát. 

A pályázat két részre bontható, egyrészt egy épületfelújítási és eszközbeszerzési részre, másrészt közösségi progra-
mok indítására, ösztönzők  kialakítására, tanfolyamok, tréningek szervezésére. 
A projektben 12 db lakás felújítására pályáztunk: 10 db lakás a Gyár u. 79. sz., illetve 2 db lakás a Deák u. 25. sz. alatt. 
Általánosságban elmondható, hogy az ingatlanok felújítása időszerű, gépészeti felújítást, festést tervezünk. A lakások 
felújítását különböző berendezési tárgyak beszerzése is kiegészíti. A programban résztvevőknek önkéntes munkát is  
vállalniuk kell. 
A képviselő-testület elfogadta a felújítandó lakások bérlésére illetve az ösztönzők igénybevételére vonatkozó pályázati 
felhívást, jelentkezni 2019. január 31-ig lehet. 
A pályázati felhívás megjelent a város honlapján, a Facebook-oldalon, illetve papír alapon átvehető a hivatal ügyfélszol-
gálatán.

A pályázattal kapcsolatosan tájékoztató workshop-ot szervezünk 
2019. január 24-én 17:30 órai kezdettel,

a Polgármesteri Hivatalban, amelyre minden érdeklődőt szívesen látunk. 



Tizenöt család kapott támo-
gatást az önkormányzattól 
december elején a Polgár-
mesteri Hivatal nagytermé-
ben.

Évek óta hagyomány ugyanis 
a településen, hogy a város-
vezetés támogatja a lakást 
vagy házat vásárló fiatal csa-
ládokat. Ezzel a kezdeménye-

zéssel is próbálják vonzóvá 
tenni a települést, valamint 
elősegítik a fiatalok helyben 
maradását. Dr. Szentirmai Ist-
ván polgármester az esemé-
nyen elmondta, hogy minden 
család életében fontos mér-
földkő a lakásépítés vagy -vá-
sárlás. – Ehhez igyekszik egy 
jelképes összeggel hozzájá-
rulni a városvezetés – emelte 

ki a polgármester. A fiatalok 
átlagosan 300 ezer forint 
értékű támogatást kaptak. 
Csányi Józsefné a Családsegí-
tő és Egészségügyi Bizottság 
elnöke elmondta, hogy a tá-
mogatások mellett az önkor-
mányzat számos intézkedés-
sel igyekszik megkönnyíteni 
az itt élők életét, hiszen az 
óvoda mellett bölcsőde is 

működik és hamarosan egy 
megszépült központ fogadja 
a városba érkezőket. Ebben 
az évben csaknem 15 millió 
forintot kapott 34 család. Tá-
volabbról is vonzó a telepü-
lés, hiszen Szombathelyről,  
Debrecenből és Kolozsvárról 
is érkeztek új lakosok. 

N.T.
Forrás: 24 Óra

Huszonnégy újszülöttet 
és szüleiket köszöntöt-
te december elején Dr. 
Szentirmai István polgár-
mester és Csányi Józsefné 
a Családsegítő és Egészség-
ügyi Bizottság elnöke a vá-
rosházán. 

Az önkormányzat akko-
ri képviselő-testülete még 

2011-ben döntött úgy, hogy 
a városban a gyermekvál-
lalási kedv ösztönzéseként 
az újszülötteket nevelő csa-
ládok gyermekeit egyszeri 
50 ezer forintos életkezdési 
támogatásban részesíti. Dr. 
Szentirmai István polgármes-
ter a decemberi ünnepségen 
elmondta: nagy öröm, amikor 
egy családba újszülött érke-

zik. – Ez az élet egyik értelme, 
hogy az utódoknak átadjuk 
majd a helyünket és neveljük 
őket, hogy a társadalom és a 
település értékes tagjai legye-
nek – emelte ki a polgármes-
ter. Az önkormányzati támo-
gatás népszerű a gyermeket 
vállaló családok körében, 
melyet mutat az is, hogy idén 
eddig 55 kérvény érkezett az 

önkormányzathoz, amelyből 
egyet sem kellett elutasítani. 
A polgármester egy-egy szál 
rózsával köszöntötte az édes-
anyákat, az édesapáknak pe-
dig egy emléklapot adott át. 
Az esemény kötetlen beszél-
getéssel ért véget.

N.T.
Forrás: 24 Óra 

Fotók: Nyéki J.

fiatal családokat támogattak

újszülötteket köszöntöttek
Huszonnégy család kapott életkezdési támogatást Egy-egy szál rózsa is járt az édesanyáknak

A polgármester köszöntötte a résztvevőketMinden fiatal párnak nagy segítség a támogatás
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Évek óta hagyomány a tele-
pülésen az idősek karácso-
nya elnevezésű esemény, 
amelyre a városvezetés 
azokat a helyieket hívja és 
várja, akik betöltötték már 
a hetvenedik életévüket. 

Az önkormányzat ugyanis 
minden évben megrendezi 
ezt az ünnepséget a városi 
sportcsarnokban. Ilyenkor 
egy ajándékcsomaggal és 
egy ebéddel kedveskednek 

a szervezők, valamint közös 
együttlétre és éneklésre hív-
ják össze Ács idősebb korosz-
tályát. A pénteki eseményen 
dr. Szentirmai István polgár-
mester köszöntötte a jelen-
lévőket, köztük Czunyiné 
dr. Bertalan Juditot, a térség 
országgyűlési képviselőjét 
és Molnárné dr. Taár Izabel-
lát, a Komáromi Járási Hiva-
tal vezetőjét. Czunyiné dr. 
Bertalan Judit beszédében 
kiemelte, hogy nem a csillo-

gó ablakban, nem a tizenkét 
fogásból terített karácsonyi 
asztalban, nem a tizennyolc 
féle süteményben és nem is 
a karácsonyi nagytakarítás-
ban lakik a karácsony lénye-
ge, ezektől csak több lehet 
az ünnep. Ezekkel a gondo-
latokkal kívánt a jelenlévők-
nek szeretetteljes és békés 
ünnepeket. A köszöntők után 
a helyi óvodások és kisiskolá- 
sok műsorral kedveskedtek az 
egybegyűlteknek, valamint a 

budapesti Voices Társulat egy 
csaknem egyórás előadással 
működött közre. Soós Piros-
ka, a rendezvény szervezője 
elmondta, hogy a korábbi 
évekhez hasonlóan több mint 
nyolcszáz meghívót küldtek 
ki, és mintegy négyszázan el 
is jöttek az eseményre. – Az 
idei csomag tésztát, lisztet és 
kolbászt, valamint szaloncuk-
rot is tartalmaz – emelte ki 
Soós Piroska. 

N.T./24 Óra

Szerencsére nem mond-
hatom újdonságnak azt, 
hogy óvodánkban a szülők 
és nevelők között nagyon 
jó a kapcsolat. Ebből ere-
dően nagyon sokszor  tud-
tunk már együtt mozdulni a 
gyerekek érdekében. Most 
azonban valami új csapat-
szellem ébredt fel bennünk, 
és ez belengi a központi  
és a pénzásási óvodát is. 

A Szülői Szervezet tagjai 
mindig aktívan segítettek a 
rendezvényeken. Most Szűcs 
Erikával, a Szülői Szervezet 
elnökével karöltve sikerült 
elérnünk, hogy a két telepü-
lésrészen elhelyezkedő óvo-
daegységek között folyama-
tos az információáramlás, és 
kölcsönös összefogás alakult 
ki a szülők között. A szülőfele-
lősök több fórumon is egyez-
tetnek, ötleteket hoznak, 
megbeszélik a teendőket, se-
gítik egymás munkáját, majd 
összefogják a segíteni vágyó-
kat. Júliustól a nyár végéig jó 
alkalom nyílt arra, hogy az 
óvoda udvarát színesebbé, 

„élőbbé” tegyük a szeptembe-
ri kezdésre.  Célunkat azzal az 
elhatározással tűztük ki, hogy 
ehhez a fenntartó anyagi hoz-
zájárulását nem kérjük, főleg 
szülői támogatást veszünk 
igénybe, és amit lehet, saját 
kézzel készítünk el. A munka 
nagy részét az édesapák és 
édesanyák végezték, de kez-
deményezésünkhöz időköz-
ben a JABIL és a HARTMANN 
HUNGARY Kft is csatlakozott. 
Az egész azzal kezdődött, 
hogy találtunk néhány fotót 
az interneten, amelyen régi 
zománcos tálakból készült 
gombák díszítettek egy ud-
vart. „Ezt mi is meg tudnánk 
csinálni!” – mondtuk, és ettől 
kezdve sorra jöttek a jobbnál 
jobb ötletek. A legnagyobb 
csoda az volt, hogy mindig 
ott termett valaki, aki segített 
a tervek megvalósításában. 
Gyűltek a tálak, a farönkök, 
beüvegeztük a kerékpár tá-
roló ablakát, ajtó került a 
szétesett régi helyére, saját 
készítésű játszóasztalok ké-
szültek, mesebeli mézes-
kalács ház lett a sötétbarna 

helyén, megoldódott a kert-
kapu zárása, és sorolhatnám 
napestig. A szülők munkájuk 
végeztével az óvoda udva-
rán rakodtak, gereblyéztek, 
ültettek, hogy szebbé tegyék 
azt a környezetet, ahol gyer-
mekük a nap nagy részét töl-
ti. Minden játék esténként, 
hétvégeken, szabadidőben 
készült, amit az apukák és az 
anyukák, régi óvodásaink és 
az óvodai dolgozók szorgos 
keze, nyitott és szeretettel teli 
szíve alkotott. Közben pedig 
olyan jó volt hallgatni a be-
szélgetésüket és a nevetgé-
lésüket, s meglátni azt, hogy 
egy munkafolyamat végez-
tével tiszta szívből örülnek, 
hogy elkészült, amit eltervez-
tünk. Minden alkalommal új 
célt tűztünk ki, mert mindig 
akadt valaki, akinek eszébe 
jutott, mivel folytathatnánk a 
munkát. Kérés nélkül is jöttek, 
akik segíteni szerettek vol-
na. Nem kértek semmit, csak 
adtak. Azt viszont szívből, 
szeretettel tették. Szeretném 
azt hinni, hogy ehhez kellett 
az a nyitott szív is, amivel az 

óvoda dolgozói fogadták ezt 
a sok jót, amit kaptunk. Nem 
tudom mással megköszön-
ni ezt az aktív összefogást, 
csak hogy mindent megte-
szek azért, hogy az Ácsi Bó-
bita Óvodában öröm legyen 
gyermeknek és szülőnek len-
ni. Vezetőként pedig szem 
előtt tartom Kemény Dénes 
szavait, amivel hivatásom 
új szakaszának elején útnak 
indultam: „A vezetés elsősor-
ban hatás! Hatás a környeze-
tedre, hatás azokra, akikkel 
együtt dolgozol, akikkel kö-
zös céljaid vannak! Emellett 
az is a vezető dolga, hogy 
jövőképet adjon, és tettekre 
tudja sarkallni a vele együtt-
működőket.”

Héreginé Major Ilona
óvodavezető

Egy-egy szál rózsa is járt az édesanyáknak

A polgármester köszöntötte a résztvevőket

együtt karácsonyoztak a szépkorúak

nem kértek semmit, csak adtak...
Valami új összefogás van születőben
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Advent, a karácsony előtti 
négy hét, a várakozás, a ké-
szülődés időszaka. Mi is kö-
zösen kezdtük el a készülő-
dést az óvodában, mellyel 
igyekeztünk megerősíteni, 
kiegészíteni, esetleg pó-
tolni az otthoni ünnepekre 
való ráhangolódást.

Mindennapjaink tervezé-
sénél decemberben fontos 
helyet kapnak a népi hagyo-
mányok. Az adventi időszak 
alatt minden tevékenységi 
terület alapját ezek a hagyo-
mányok adják, igyekszünk 
ezekből minél többet meg-
mutatni, átadni a gyerme-
keknek. 
A kicsik részt vettek a cso-
portszoba takarításában, 
a játékok válogatásában, a 
polcok rendben tartásában 
és a szépen kitakarított cso-
portszoba díszítésében is. 
Minden csoportban helyet 
kapott az adventi koszo-
rú, mely segítette nyomon 
követni az idő múlását. Ezt 
szolgálta az adventi naptár 
is, ami nem csak apró édes-
séget rejtett, de segített a 
számolás alapjainak meg-
erősítésében is. A gyertyát 
mindig hétfőnként gyúj-
tottuk meg, meghagyva a 
családi gyertyagyújtás el-

sődlegességét. A koszorút 
körbe ülve, egymás kezét 
fogva idéztük fel a megta-
nult énekeket és verseket, 
hallgattuk a karácsonyi dal-
lamokat. A gyertya lángja 
mindig különleges, meghitt 
hangulatot biztosít, a vára-
kozás időszakában ez még 
erősebben hatott gyermek-
re és felnőttre egyaránt. 
A Kinizsi úti óvoda három 

csoportja közös gyertya-
gyújtást szervezett a torna-
teremben. Az Óvoda közben 
minden csoport külön gyúj-
tott gyertyát a koszorún. 
Szó esett az ajándékozás, 
de még inkább az ajándék 
saját kezűleg történő elké-
szítésének fontosságáról, 
hiszen az apró kezek csodás 
dolgokra képesek. A szülők, 
nagyszülők szívét pedig egy 
gyermekmunka sokkal in-
kább megdobogtatja, mint 
bármilyen vásárolt ajándék. 
Biztos vagyok benne, hogy 
az ünnepek elteltével még 
hosszú évekig őrizgetik 
majd a fiókban az elkészült 

ajándékokat, hiszen abban 
mindig ott lesz az a szeretet, 
amivel a gyermek készítette. 
December 6-án természe-
tesen ellátogatott hozzánk 
a Mikulás is. A gyerekek raj-
zokat és szülővel közösen 
írt leveleket dobhattak a 
főfolyosón elhelyezett pos-
taládába, és izgatottan vár-
ták, hogy megkapják-e, amit 
kértek. Versekkel, énekekkel 

köszöntöttük a Mikulás bá-
csit, aki ígéretet tett, hogy 
jövőre is ellátogat hozzánk. 
A várakozás időszakában 
Luca-búzát vetettünk, és fi-
gyeltük, mennyi búzaszem 
csírázik ki karácsonyig.  
Luca-naphoz kötődő hagyo-
mányokkal ismerkedtünk, 
mondókákat, népi rigmu-
sokat tanultunk. Beszéltünk 
az ünnepi öltözködésről, 
az asztalterítés szabályairól 
sem feledkeztünk meg. Leg-
jobban a mézeskalács- és 
linzersütés nyerte el a gye-
rekek tetszését. Szorgosan 
nyújtották a tésztát, és szag-
gatták, díszítették az apró 

süteményeket. Az elkészült 
édességeket természetesen 
megkóstoltuk, majd jól zá-
ródó dobozban eltettük a 
nagy napra, amikor megkí-
nálhatjuk majd a vendége-
inket is. Aztán végre eljött 
a várva várt nap, amikor ott 
állt a fenyőillatú, csodásan 
csillogó, óriási karácsonyfa. 
Gyermek és felnőtt ünneplő-
ben, várakozással teli szívvel 
énekelte a „Kis karácsony, 
nagy karácsony” örök ked-
venc dallamát. A Kinizsi úti 
óvodában picik és nagyok 
egyaránt verseltek és énekel-
tek. Az Óvoda közben már 
hagyományosan a nagycso-
portosok készültek ünnepi 
műsorral. Az ajándékok pe-
dig, amit az óvoda alapítvá-
nya vásárolt, a csoportokban 
várta a gyerekeket. Mi fel-
nőttek pedig annak örültünk 
leginkább, hogy láthattuk 
a gyerekek arcán az önfe-
ledt örömöt és hallhattuk az 
örömteli kacagásukat. Nagy-
csoportosaink az Ácsi Szociá-
lis Alapszolgáltatási Központ 
karácsonyi ünnepségén és az 
idősek karácsonyán is részt 
vettek műsorukkal, örömet 
szerezve ezzel a város idős 
embereinek.

Héreginé M. Ilona
óvodavezető

Adventi készülődés az Ácsi Bóbita Óvodában

„Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen. 
Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével. 

Tisztálkodjál belülről és kívülről.”
(Márai)

„Régi mesékre emlékszel-e 
még?”  címmel kaptak in-
vitáló levelet a Gárdonyi 
iskola volt pedagógusai, 
hogy meséljenek a kisgyer-
mekeknek az ünnepvárás 
jegyében. Köszönet a meg-
jelent nevelőknek, akik 
beültek a gyerekek közé és 
meséltek.

A tanulók maguk választhat-
ták ki, melyik régi mesét sze-
retnék hallani. /Miért régi? 
Mert a klasszikusnak számító 
meséket sajnos ma már kevés 
gyerek ismeri, mert az ezek-
ből készült rajzfilmek nem 
mennek egyik csatornán 
sem./

Így „költözött be” Holle anyó  
és Tél apó egy kis időre az isko-
lába, és remélem, a gyerekek 
nemcsak az osztálytermek-
ben, hanem otthon, a saját 
szobájukban is találkoznak a 
mesehősökkel. Nem a televí-
zió, a számítógép, a telefon 
és egyéb „kütyük” által közve-

tített mesékre gondolok, ha-
nem az édesanya, az édesapa, 
a nagyszülők által mesélt tör-
ténetekre. Ennek a mesélés-
nek varázsa van. Egyre több 
szakember hívja fel a figyel-
met arra, ha így mesélünk, 
akkor a gyermekünk a hallott 
dolgokat elképzeli, gondol-

kodik rajta, de ha a képernyőt 
nézi, akkor valaki más elkép-
zelését kapja készen. Ebben 
az esetben nem fejlődik sem 
a szókincse, sem a fantáziája. 
Nem is szólva a lényegről: a 
megnyugtató  közelségről, a 
biztonságról, amit a szülő ott-
léte nyújt a gyermeknek. Az 
anyának, apának, nagyszülő-
nek meg lehet szorítani a ke-
zét, ha valamelyik szereplőért 
aggódik, oda lehet bújni hoz-
zá, ha fél valamitől a gyermek, 
ezt a meghittséget egyetlen 
gép sem tudja pótolni.
Kedves szülők, nagyszülők, 
meséljenek mindennap gyer-
mekeiknek, unokáiknak!

SEL

nyugdíjas pedagógusok tartottak mesedélutánt
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Már hagyomány a Gárdonyi iskolá-
ban, hogy míg az alsóbb osztályok az 
advent négy hetét köszöntik néhány 
verssel, dallal és egy-egy gyertya 
meggyújtásával az adventi koszo-
rún, addig a negyedik évfolyam a ka-
rácsony megünneplésére készül. 

Tavaly december 20-án tartották a 
gyerekek karácsonyi ünnepségüket 
a katolikus templomban. Az utolsó 
hét minden napján leballagtak ide az 
osztályok, hogy jól begyakorolt mű-
sort láthassanak majd a megjelentek 
az év utolsó tanítási napján. A meg-
jelent szülőket, tanulókat és tanárai-
kat Héreginé Nagy Márta köszöntöt-
te. Ünnepi beszédében a karácsony 
lényegéről és az egymásra figyelés 
fontosságáról beszélt. Köszöntőjét 
Juhász Gyula Karácsony című versé-

vel zárta. A hely szelleméhez méltó-
an egy imaszerű nyitás vezette be a 
negyedik évfolyam ünnepi műsorát. 
Ezután megelevenedett a jól ismert 
bibliai történet: láthattuk Heródes ki-
rályt, Máriát és Józsefet, a három ki-
rályokat.
A felkészítő tanárokat Somogyiné 
Lentulai Esztert, Sméjáné Végh Ilonát, 
Kocsis Zoltánnét, Adorján-Horváth Or-
solya Dorottyát és Liszkai Józsefnét di-
cséri a remek szereplőválasztás, s az is, 
hogy a gyerekek tisztán, érthetően be-
széltek, hogy szinte élték a szerepüket. 
A nagyszerű jelmezek csak segítették 
őket ebben. Örömmel hallhattuk, hogy 
zenei aláfestésül a rendező tanárok 
gépi zene helyett az iskola énekkarát 
választották. Előadásukban felcsendül-
tek olyan klasszikus, karácsonyi egyhá-
zi énekek, mint az „Ó, gyönyörűszép, 

titokzatos éj”, a „Mennyből az angyal”, 
vagy a  „Pásztorok, pásztorok örven-
dezve”. Néhány kortárs ének is bekerült 
a műsorba, mint például a  „Fehér kará-
csony” vagy Gryllus Vilmos „Gyújtsunk 
gyertyát” című dala. A szépen szóló 
lányhangokat időnként fuvolaszó vál-
totta fel Szendi Anna hetedikes tanu-
ló előadásában, egyes dalokat pedig 
maga Illyés Rita tanárnő, az énekkar 
vezetője kísérte digitális zongorán. Stí-
lusosan Szent Pál szeretethimnuszával 
zárták a gyerekek az előadást. Finálé 
gyanánt minden szereplő együtt éne-
kelte a „Fehér karácsonyt”. 
Látszott, hogy rengeteg próba áll a ne-
gyedikesek és az énekkar mögött, de 
megérte a befektetett időt és munkát: 
egy hangulatos, szívet melengető mű-
sornak lehetett részese minden meg-
jelent.                                                    

A karácsonyi készülődés ré-
szeként december 15-én a 
Gárdonyi iskola diákjainak 
adott ünnepi koncertet a 
Kifordítva produkció.

A hangversenyen az alsós és 
felsős diákok is részt vettek. 
A kicsik lelkesen, a nagyok 
inkább unottan várták, hogy 
érjen már véget a szombati 
„tanítás”. A műsor első része 
megzenésített versekből állt: 
Dsida Jenő, Ady Endre és 
Weöres Sándor karácsony-
ról szóló verseit hallhat-
tuk. A „Kis karácsonyi ének” 
zárósorainál már bejött a 
vastaps. A dalokat az énekes, 
Balogh Attila kérdései kötöt-
ték össze, amelyekre az alsó-
sok lelkesen - és teli torokból 
- válaszoltak, lehetőleg két-
százan egyszerre. A „Három 
királyok” vers bevezetése-
ként például azt a kérdést 

kapták, hogy mi a három ki-
rály neve. „Gáspár, Menyhért, 
Boldizsár… és István”- hang-
zott a válasz. Ez a gyermek 
már nem hiába koptatja az 
iskolapadot. „A karácsony ak-
kor szép, hogyha fehér hóba 
lép…” – énekelte Csanádi 
versét az együttes, és való-
ban, odakinn újra szállingó-
zott a hó. A koncert második 
részében a nagy klasszikuso-
kat felváltották a „modernek”, 
kortárs előadók dalaiból vá-
logattak. A legnagyobb ked-

venc jól hallhatóan a „Szürke 
patás” volt (egy Zséda-dal), 
valamint a Jégvarázs című 
rajzfilm betétdala, a „Legyen 
hó!”. Zárószámként a tanárok 
kaptak ajándékot: a kedvü-
kért felhangzott a Piramistól 
az Ajándék: „Tél volt, hó esett 
és jöttek az ünnepek…” – tö-
kéletesen aktuális volt ez az 
adott pillanatban. A három-
tagú formáció tagjai: Balogh 
Attila, Homoki László és 
Gelle László. A Kifordítva ve-
zetője elmondta, hogy 2017 

elejétől zenélnek együtt, és a 
karácsony előtti időszakban 
megyeszerte vannak fellé-
péseik. Könnyed, pörgős, 
laza előadásmód, akusztikus 
hangszerelés – jellemzi ma-
gát honlapján a formáció, én 
még hozzátenném: minőségi 
szöveghez minőségi zene. Jó 
érzékkel találják meg a ma-
gyar irodalom gyöngyszeme-
it, biztos kézzel hangszerelik, 
ízléssel, kreatívan – ezt már 
tapasztaltam a magyar kul-
túra napján tartott gárdonyis 
koncertjükön is. Egyszerűen 
jól szólnak. Ezt bárki megta-
pasztalhatja, ha ellátogat az 
egyik fellépésükre. Informá-
ciókat az együttes honlapján 
érdemes keresni. Aki hagyta 
magát elvarázsolni ezen a 
remek karácsonyi koncerten, 
az velem együtt egy szép él-
ménnyel gazdagodott.                     

Sz.P.J.

karácsonyi ráhangolás kifordítva

„gyújtsunk gyertyát, itt a karácsony…”

A gyerekek tapssal jutalmazták a művészeket
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2019. január 20 és 27. kö-
zött tartja a keresztyén 
világ az Ökumenikus Ima-
hetet. Ennek gyakorlata 
Ácson is évtizedekre tekint 
vissza. 

Egy-egy alkalommal talál-
kozik településünkön a két 
szervezetten működő „tör-
ténelmi felekezet”, a római 
katolikus és a református 
egyház. Egyszer a reformá-
tus gyülekezet a házigazda, 
másszor a katolikus testvé-
rek. Ezeken az alkalmakon a 
keresztyén egyház egységé-
ért imádkozunk, és együttlé-
tünkkel megmutatjuk, hogy 
Isten anyaszentegyházában 
felekezeti különbségeink el-
lenére is mindannyian ben-
ne élünk. Az ökumené görög 
eredetű szó, eredetileg az 
egész lakott Földet jelentet-
te. Ilyen értelemben az egész 
világon élő keresztyénség-
gel kapcsolatban a világegy-
házat, világkeresztyénséget 

jelöli. A történelem során a 
keresztyénség sok felekezet-
re, „egyházra” szakadt. Azt 
azonban mindannyian vall-
juk, hogy „nem jó ez így”, hi-
szen mindannyian az egyház 
Urának, Jézus Krisztusnak 
népe vagyunk. Csakhogy a 
probléma felismerése nem 
egymás ellen fordít, hanem 
a közös megoldás felé moz-
dít el. Az ökumenikus moz-
galom (az egyház) jelképe 
a hajó. Jézus és tanítványai 
többször utaztak így, nem 
egyszer viharokba kerülve. 
Ám mindannyian, a maguk 
különbözőségében is,  „Jé-
zussal egy hajóban” ülve, 
Jézus hatalmával és szere-
tetével jutottak célba vagy 
menekültek meg. Minden 
keresztyén egyén és közös-
ség ugyanezt vallja: csak Jé-
zussal együtt, mellette, kezét 
fogva van létjogosultságunk 
és esélyünk a világban. Ezért 
az „egy hajóban” létért, az 
egység megéléséért és meg-

valósításáért gyakoroljuk az 
imahét alkalmait. A keresz-
tyénség egységtörekvése 
két szálon fut. Egyrészt van-
nak szervezetek, testületek, 
amelyek ezt munkálják. A 
másik, és számunkra legin-
kább gyakorolható, az egy-
ségért való imádság. 
Az első ilyen ökumenikus 
jellegű imahetet 1846-ban 
hirdették meg, hazánkban 
először 1886-ban a Kálvin 
téri református gyülekezeti 
teremben gyűltek össze az 
egységért imádkozók. Ami-
kor igeliturgiát végzünk, 
közösen hallgatjuk az igét, 
közösen imádkozunk, arra 
törekszünk, hogy a Jézus 
kezét megfogva, az ő család-
jába tartozva, egymás keze 
után is nyúljunk. Mindez nem 
jelenti, hogy ne tudnánk kü-
lönbözőségeinket. De azt ke-
ressük ilyenkor, ami közös: A 
Szentháromság Isten imáda-
ta, Krisztusban megszerzett 
üdvösségünk, a Jézus által 

tanított imádság és irgalmas-
ság, Isten előtti alázatunk. 
Emellett a társadalomban és 
társadalomért végzett szol-
gálatunk azonossága is ösz-
szeköt.  Szeretettel várjuk az 
imádkozni, találkozni vágyó-
kat az idei imahét alkalmai-
ra mind a református, mind 
a katolikus templomban,  
és az ezekhez kötődő, ha-
gyományos szeretetvendég-
ségre, agapéra. 

Gerecsei Zsolt

Évek óta hagyomány a településünkön, 
hogy januárban két egymást követő 
szerdán a katolikus és a református 
közösség összegyűlik, az ökumenikus 
imahét alkalmával. 

Folytatva a hagyományt, idén január 23-
án 17 órakor a református templom-
ban dr. Szalai Gábor katolikus plébános, 
majd egy héttel később, január 30-án 
17 órakor a katolikus templomban Ge-
recsei Zsolt református tiszteletes osztja 

meg gondolatait az egybegyűltekkel. A 
templomi összejövetelek után szeretet-
vendégséggel készül mindkét gyülekezet 
a megjelenteknek. Az idei ökumenikus 
imahét anyagát az indonéz keresztény 
testvérek állították össze, amelynek köz-
ponti igéje: 

„Az igazságra és csakis 
az igazságra törekedj…” 

(MTörv/5Móz 16,20)

KÖZÉRDEKŰ
A református 

egyházközség vezetője,
Gerecsei Zsolt tiszteletes

minden vasárnap
10 órakor

közös istentiszteletre
várja a gyülekezet tagjait.

•••
A lelkészi hivatal címe:
2941 Ács, Fő u. 71.

Telefon: 06 34 385 415
E-mail: acsrefe@freestart.hu

•••
Ügyfélfogadás rendje:

Kedd:14-16-ig | Szerda:14-16-ig
Péntek: 8-11-ig

Szükség szerint egyéb napokon
és időpontokban is rendelkezésre állunk,

előre egyeztetéssel!

elmélkedés az ökumenikus imahét kapcsán

AJÁNLÓ

Idén is összegyűlnek a keresztények Ácson

Képek a tavalyi eseményekről

8 www.acsvaros.hu



Tavaly augusztus elsején 
érkezett Ácsra dr. Szalai 
Gábor atya, aki visszatért 
szűkebb hazájába, hiszen 
korábban már a tatai ka-
pucinus templomban nyolc 
évig volt plébános. 

A 42 esztendős új katolikus 
egyházközségi vezető Eszter-
gomban született, de Bajnán 
nőtt fel. Édesanyja és Zsu-
zsanna nővére a férjével és 
gyerekeivel ma is ott élnek. 

Középiskolás éveit 1990 és 
1994 között a tatai Jávorka 
Sándor nevét viselő mező-
gazdasági középiskolában 
töltötte, majd érettségi után 

egyből jelentkezett a győri 
szemináriumba, amelyiknek 
elvégzése után 2000-ben 
pappá szentelték. Első szol-
gálata a győri Szent Imre 
templomban volt káplánként, 
majd két év után a Széchenyi 
István Egyetem hallgatóinak 
lett a lelkipásztora, egészen 
addig, amíg Tatára nem he-
lyezték. Még középiskolás ko-
rában döntötte el, hogy világi 
pap lesz, olyan, aki a püspök 
alá rendelve teljesíti szolgála-

tát az egyházmegyében. Úgy 
vélte és ma is úgy gondolja, 
hogy számára kihívás az egy-
ház. Fontos számára, hogy 
az eltávolodott embereket 

is jó útra vezesse, mert véle-
ménye szerint a Biblia nem 
vitrinbe való. Meggyőződése, 
hogy a modern kor modern 
embereire a modern kihívá-
sok szorításában kell hatnia, 
hiszen ő nem az emberek-
nek tett fogadalmat, hanem  
Istennek. A tatai nyolc évnyi 
szolgálat után három évre 
Sopronkövesdre helyezték 
át, ahol szintén sokat tett 
azért, hogy Isten hívó szavát 
minél többen meghallják. 
Mindig fontosabb volt neki 
a klasszikus értelemben vett 
hitoktatásnál az úgynevezett 
hitátadás, ami hivatásának 
lényege volt, és az lesz Ácson 
is. Eredetileg az Ácshoz tar-
tozó Bábolna és Csém tele-
pülésekre kapott megbízást, 
később mégis úgy alakult, 
hogy Nagyigmándon és 
Kisigmándon is helyt kell áll-
nia. Ez nem könnyű feladat, 
hiszen vasárnap négy helyen 
misézik, de csak azért, mert 
Kisigmándon szombaton-
ként celebrálja a misét. Dr. 
Szalai Gábor atya elmond-
ta, hogy az öt településen 
több, mint 17 ezer ember él, 

akiknek többsége katolikus. 
A velük való kapcsolattar-
tásban nagy segítségére van 
Lakatos László, aki Ácson 
és Bábolnán, valamint Illés 
Csabáné, aki Nagyigmándon 
és Kisigmándon tart hittant a 
gyerekeknek. Az új katolikus 
egyházközségi vezető kitért 
arra is, hogy a papok szemé-
lye nem kerülhet előtérbe is-
teni szolgálatuk lényegénél, 
aminek alapja a hitelesség. 
Az egyházban ugyanis nem 
az alapszabályzathoz kell iga-
zodni, hanem Istenhez, aki 
mindenkit hív, csak meg kell 
hallani. Dr. Szalai Gábor atya 
hozzátette: egy jó pap sokat 
tehet ezért, és ő erre törek-
szik, ahogy a korábbi szolgá-
lati helyein, úgy itt, Ácson is. 
Kiemelte: szeretné folytatni a 
hagyományok ápolását, en-
nek érdekében tárt ajtókkal 
várja a hitükhöz régóta ra-
gaszkodókat, továbbá azokat 
is, akik különböző okok miatt 
eltávolodtak Istentől, vagy 
még nem ismerkedtek meg a 
kereszténység lényegével.

Nagy Tamás

KÖZÉRDEKŰ
A római katolikus templomban

dr. Szalai Gábor
plébános

minden vasárnap
10:30-kor

szentmisével várja az ácsi híveket.

•••
Ügyfélfogadási idő az                                       

Ácsi Római Katolikus Plébánián                 
(A Bagolyvár épületében)

Hétfő:              10 – 12-ig                                             
Szerda:            16 – 18-ig                                                                        
Péntek:            16 – 18-ig

Telefonos egyeztetés alapján egyéb  
időpontokban:

Dr. Szalai Gábor atya:  06 20 410 0511
Plankné Bedecs Mária:  06 20 424 3196

Ünnepélyes gyászmisét 
tartott december 18-án dr. 
Szalai Gábor plébános a ró-
mai katolikus templomban 
Antall József, a rendszer-
váltás miniszterelnöke te-
metésének 25. évfordulója 
alkalmából. 

A megjelenteket dr. 
Szentirmai István polgár-
mester köszöntötte, majd 
dr. Veres Zoltán megyei 
jegyző mondott beszédet, 
aki az egykori miniszter-
elnök életéről és munkás-
ságáról is megemlékezett. 

Kiemelte, a rendszerváltás 
miniszterelnökének legfon-
tosabb feladata a gazdaság 
talpraállítása volt, amely-
hez megfelelő szakmai fel-
készültséggel rendelkezett.                                

Nagy Tamás
Fotók:  Nyéki J.

fontos számára, hogy az embereket jó útra vezesse 
Bemutatkozik dr. Szalai Gábor atya

Antall József egykori miniszterelnökről
emlékeztek meg a katolikus templomban
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Az adakozás jegyében telt 
az idei  Ácsi advent elneve-
zésű program, amelynek de-
cember 16-án a kastélypark 
adott otthont. A befolyt ösz-
szeggel a nehéz sorsú csa-
ládokat segítették a szerve-
zők az ünnepek alatt.

Az önkormányzat és a Bartók 
Béla Művelődési Ház mellett 
a Természetjáró Bakancsos 
Klub és az Ácsi Adventi An-
gyalok elnevezésű helyi vál-
lalkozókból álló csoport idén 
is csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez. Az érdeklődőket 
14 órától vásári forgatag vár-
ta a parkban, ahol különböző, 

kézzel készített ajándékokat 
vásárolhattak szeretteiknek, 
valamint sült gesztenye, for-
ralt bor, forró tea és sült kol-
bász is csábította őket. 
Emellett kulturális  esemé-
nyek is színesítették a dél-
utánt.  A LEADER pályázatnak 
köszönhetően az idei évben 
lehetőség nyílt olyan kará-
csonyi programokkal kiegé-
szíteni a rendezvényt, ame-
lyek hozzájárultak a meghitt 
ünnepvárás hangulatához. 
Fellépett az Óperenciás Báb-
színház. A társulat karácso-
nyi történettel varázsolta el 
a legkisebbeket, majd Joós 
Tamás énekmondó Betlehe-

mes című ünnepi műsora kö-
vetkezett, végül a sokak által 
kedvelt Kifordítva együttes is 
koncertet adott Karácsonyi 
dallamok címmel. 
Emellett a római katolikus 
templom kapui is nyitva álltak, 
ahol zenés áhítatra is várták a 
helyieket. A program részeként 
a jelenlévők közösen meggyúj-
tották a harmadik adventi gyer-
tyát a városi koszorún, valamint 
kigyúltak az ünnepi fények is a 
parkban. Nagy népszerűséget 
aratott  - elsősorban a gyere-
kek körében - az állatsimogató, 
amellyel szintén a betlehemi 
hangulatot sikerült közelebb 
hozni a résztvevők számára. 

A szervezők az Ácsi Hírek hasáb-
jain keresztül is szeretnék köszö-
netüket kifejezni mindazoknak, 
akik valamilyen formában - akár 
anyagilag, akár egyéb juttatá-
sokkal vagy önkéntes munkával - 
hozzájárultak a rendezvény  
sikeréhez. Igazából a név szerinti 
felsorolás is indokolt lenne, de 
mivel sokan kérték, hogy ettől te-
kintsünk el, nem szeretnénk sen-
kit megsérteni, így mindenkinek 
egyszerre:  köszönjük!

N.T., B.A.

Köszönet minden jótékonysági cél-
ra adakozó ácsi embernek és annak 
a sok önzetlenül segítő személynek, 
akik az adventi jótékonysági meg-
mozdulásokban részt vettek. 

Megmutatkozott az összetartozás és az 
egymás iránti felelősségérzés. Az ad-

venti vásárban a becsületkasszákban 
összesen 310 ezer forint, a református 
templomban tartott jótékonysági kon-
certen és azt követő felajánlásokkal kie-
gészülve 309 ezer forint gyűlt össze. Ez 
utóbbit egy nehéz körülmények között 
élő család összerogyott háztetőjének 
újraépítéséhez szükséges faanyag vásár-

lására fordítjuk. Az adventi vásárban ösz-
szegyűlt pénzt, kétszer 155 ezer forint 
összegben két egészségében súlyosan 
károsodott ácsi polgártársunk kapja 
meg.

Hálás köszönettel:
Dr. Szentirmai István

polgármester

Ácsi advent az adakozás jegyében

kÖszÖnet, kÖszÖnet, kÖszÖnet
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Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányza-
ta Mikulás műsort rendezett a gyerekeknek 
december 9-én a Bartók Béla Művelődési 
Házban. 

Idén is száz roma származású, illetve hátrányos 
helyzetű gyermeket láttunk vendégül. Először 
a Cine Cserhaja táncegyüttes műsorát láthatták 
a résztvevők, majd verseket, énekeket hallhat-

tak, várva a Mikulás érkezését. Az édességcso-
magon kívül az adományba felajánlott játékok 
és ruhaneműk is gazdára találtak. Úgy véljük, a 
meghívott gyermekek nagyon jól érzik magu-
kat rendezvényeinken, ami mindennél többet 
jelent számunkra, és ez visszajelzés nekünk, 
hogy a munkánk nem hiábavaló. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik adománnyal hozzájárultak az év folyamán bármely 
rendezvényünkhöz. Isten áldja mindnyájukat! Boldog új 
esztendőt kívánunk Ács minden lakosának.                                                   

Markó Renáta

A népszerű nyári és őszi tá-
borok, előadások, városna-
pi programok, Tökfesztivál 
után az év végéhez közeled-
ve ünnepi készülődés vette 
kezdetét a Bartók Béla Mű-
velődési Házban is. 

December elején a Nagyné 
Farkas Viki és lelkes csapata 

által szervezett jótékonysági 
ünnepváró mulatságoknak 
adtak otthont, ahol évek óta 
az adományba érkezett játé-
kok, ruhák találnak gazdára, 
és a Mikulás teli puttonyá-
ból minden gyerkőcnek jut 
ajándék. Az ünnepi hangulat 
megteremtéséhez hozzá-
járult az az adventi kézmű-

ves foglalkozás is, amelyet 
Bazsóné Nagy Marianna és 
segítői önzetlenül tartottak 
meg. Vasárnaponként a tele-
pülés több pontján, köztük a 
kastélyparkban is összegyűl-
tek a városlakók – köztük óvo-
dások, iskolások és a reformá-
tus énekkar -, hogy közösen 
lehessünk részesei az adventi 

gyertyagyújtásoknak. Ezeken 
kívül a Mikulás meglátogatta 
a hímzőkör szorgos tagjait, 
sőt még a Nosztalgia Klub 
tagjait sem felejtette ki. A 
zenebölcsisek vidám karácso-
nyi dalokkal készültek neki, a 
táncos csoportok pedig vers-
sel és tánccal köszöntötték a 
nagyszakállút.                   BBMH

December közepén könyvbemu-
tatónak adott otthont a Bartók 
Béla Művelődési Ház és Könyvtár, 
ahol Müller Nándor író két új kö-
tettel és egy lenyűgöző vetítéssel 
is készült az érdeklődőknek.

Az író és természetjáró a Bakan-
csos Klub meghívására látogatott el 
Ácsra. – Két könyvvel érkeztem, az 
egyik a Barangolások a Vértesben és 
a Gerecsében, a másik pedig a Négy 
évszak a Vértesben és a Gerecsében. 
Előbbi egy turisztikai könyv, amely 
sétákat, kirándulásokat, bakancsos 
túrákat mutat be a két tájegységen. 
Ez azt jelenti, hogy 20 séta, 28 kirán-
dulás és 8 bakancsos túra található 
a kiskönyvben. Ez egy zsebkönyv, 
amely kimondottan turistáknak ké-
szült. Az utóbbi pedig egy exkluzív 
fotóalbum, amely a legjobb felvéte-
leket tartalmazza. Csaknem 300 kép 
van mindkét kiadványban – mondta 

a szerző. Müller Nándor, korábban 
már írt a Mecsekről és a Zselicről, va-
lamint a Pilis és Visegrádi-hegység-
ről is egy-egy hasonló könyvet. A 
mostani két kiadvány a sorozat foly-
tatása. A Barangolások a Vértesben 
és a Gerecsében című művet első-
sorban a bakancsosoknak ajánlja az 
író, de nemcsak a profi turistáknak, 
hanem nagy segítség nyújt ez a kez-
dő és az amatőr túrázóknak is, akik 
félnek elindulni a természetbe. Az 
egyes turistaútvonalak mentén ta-
lálható látnivalók, múzeumok, várak 
mellett a mondákat és történeteket 
is bemutatja a szerző. A csaknem 
egyórás bemutatón az érdeklődők 
megtekinthették a Vértes és a Ge-
recse  rejtett kincseit, amelyek túrái 
során a szerző fényképezőgépének 
fókuszába kerültek. Hazánk két 
változatos, csodálatos természeti 
adottságokkal „felvértezett” közép-
hegységét 168 oldalon, mintegy 
300 kiváló minőségű fotóval pró-
bálja még közelebb hozni az érdek-
lődőkhöz. A két tájegység erdeinek 
páratlanul gazdag növény- és állat-
világa mellett a magyar történelem 
megannyi színtere is megelevene-
dik a fotós objektívjén keresztül. 
A kiadványok megrendelhetőek a  
www.turakonyvek.hu oldalon.        
        

Nagy Tamás

száz gyermeket 
láttak vendégül

Ünnepvárás a művelődési házban

képeken a Vértes és a gerecse
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Egyesületünk a 2018-as év-
ben is, mint már oly sokszor 
- a külhoni szervezetekkel, 
településekkel kötött meg-
állapodásai alapján -, most 
is ellátogatott Erdélybe. 

Utazásunk fő célja, hogy se-
gítsük a testvértelepülésünk 
közösségi és kulturális ese-
ményeit, valamint támogas-
suk a Szt. Ferenc Alapítványt. 
Ugyanakkor megismerked-
jünk hazánk történelmi em-
lékeivel, természeti csodáival, 
és ápoljuk  kapcsolatainkat a 
barátainkkal.
A programot már a nyár 
elején elkezdtük, amikor jó-
tékonysági adománygyűj-
tést szerveztünk, szabadtéri 
programokkal egybekötve. 
Szeptember elején indul-
tunk útnak az összegyűlt 

tartós élelmiszerrekkel, ru-
hákkal és játékokkal. Az ala-
pítvány Dózsa György nevű 
településén működő há-
zába, az Isteni Irgalmasság 
Gyermekvédelmi Központ-
ba vittük az adományokat,  
szerencsére az idei évben 
is jelentős mennyiséget 
tett ki. Ezúton is köszöne-
tet mondunk a jószándékú 
segítőinknek, akik bármi-
lyen módon is hozzájárul-
tak sikereinkhez. A Dózsa 
György-i háromnapos tar-
tózkodásunk alatt szervez-
tünk „Őszi gyermeknapot” 
a felfújható játékainkkal, 
tartottunk zenés estet a 
Romungro zenekar segítsé-
gével, valamint segítettünk 
a gyermekek szabadidejét 
hasznossá tenni. Az uta-
zásunk második állomása 

Olasztelek, a testvértelepü-
lésünk volt, ahol a Faluta-
lálkozó programjaiban se-
gédkeztünk. Felállítottuk a 
felfújható óriás játékainkat, 
de vittünk csillámtetoválós, 
valamint arcfestős progra-
mokat is a gyermekeknek. 
A harmadik állomás pedig 
a történelmi emlékek, ér-
tékeink megtekintése, a 
barátságok ápolása volt. 
Így eljutottunk a Madarasi- 
Hargitára, a székelyek szent 
hegyére, a Gyimesekbe, 
a történelmi Magyaror-
szág 1000 éves határára, 
Csíksomlyóra, a kegytemp-

lomba, a Csíki Sörgyárba, 
valamint Vajdahunyad vá-
rába is. Mire hazaértünk, 
nagyon elfáradtunk, de 
feltöltődve pihenhettük ki 
magunkat, lelkileg és szel-
lemileg egyaránt. 

Itt szeretném megragadni az al-
kalmat, hogy köszönetet mond-
jak támogatóinknak, akik nélkül 
ez a program nem jöhetett volna 
létre. Külön köszönet Ács Város 
Önkormányzatának, illetve az 
Á-CS Építő Kft.-nek. A főtámoga-
tónk pedig a Bethlen Gábor Alap 
volt. Köszönjük!

Romos László

mert jónak lenni, tényleg jó

Az idei évben is rövid sétára és Szent 
Miklóssal való találkozásra készülőd-
tünk december 2-án. 

Ez az a rendezvényünk, amelyet fennál-
lásunk óta  minden évben megszerve-
zünk. A Mikulással való találkozás nem 
csak a gyermekeknek, de nekünk fel-
nőtteknek is nagy örömet szerez, hiszen 
mindig van egy-egy kedves szava és egy 
csekély ajándéka mindenkinek. Nem 
volt ez másképpen most sem. A kastély 
elől elindulva és a Malom-tavat megke-
rülve értünk célba, a pihenő padoknál 

már várt ránk a meglepetésekkel meg-
pakolt puttonnyal az „őszszakállú” ked-
ves Télapó. A gyerekek azonnal ének-
lésbe kezdtek, ahogy megpillantották, 
volt, aki verset mondott neki, de voltak 
szégyenlősebbek is. Miután mindenki 
kapott egy kis ajándékot, elindultunk 
vissza a kastély felé, de most már velünk 
sétált a Mikulás is. Visszaérkezve már 
forró tea, zsíros kenyér várt bennünket, 
valamint még egy kevés édesség. Jól 
sikerült délutáni sétán voltunk ismét, 
kellemesen elfáradtunk, de megérte! 
Jövőre is itt leszünk!                 Csánó József

mikulásváró családi séta a Bakancsosokkal
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A hirtelen jött hideg ellené-
re a december bizonyult az év 
legszívmelengetőbb hónapjának. 
Mintha ekkor újra felfedeznénk olyan 
értékeket, mint az egymásra figyelés, 
az önzetlenség és az adás öröme. 

Több civil kezdeményezés is indult 
annak érdekében, hogy a kevésbé sze-
rencsés ácsiak is átélhessék a karácso-
nyi ajándékozás örömét, és azt, hogy 
ők is fontosak, rájuk is gondol valaki. 
Az egyik ilyen nagyszerű kezdemé-
nyezés a nemrég alakult Civil Controll 
Csoport adománygyűjtő akciója volt, 
amely egy jótékonysági bállal zárult 
2018. december 8-án. Ezt a csoportot 
néhány lelkes ácsi polgár hozta létre 
azzal a szándékkal, hogy változást kez-
deményezzen a település életében, 
hogy Ács egy nyugodtabb és élhetőbb 
város lehessen.  Ahogy a csoport egyik 
tagja elmondta: „Senki nem akar olyan 
városban élni, ahol a város vezetősége 
szemben áll a lakossággal.” Mindannyi-
an átélték többször is az adományozás 
örömét, novemberben úgy döntöttek, 
együtt is szeretnék tenni, élni a jót. 
Adománygyűjtő dobozokat helyeztek 
el az élelmiszerboltokban, majd alig 
három hét alatt megszerveztek  egy 
jótékonysági bált, melynek teljes be-
vételét egyedülálló idős ácsi lakosok, 
nagycsaládosok és nehéz helyzetben 
lévő gyerekek megajándékozására 
fordították. A december 8-ai bálon az 
egyik főszervező, Háromházi György 
köszöntötte a vendégeket.  Kitért arra, 
hogy a csoport meghívására nemcsak 
a bálon megjelenő 120 ácsi polgár 
mozdult meg, hanem szinte az egész 
város magáénak érezte a kezdemé-

nyezést. Ezt bizonyítják az élelmiszer- 
és pénzadományok. Ezenkívül meg-
köszönte szervezőtársai segítségét és 
a Piskóta kávéház felajánlását is - az 
étterem önköltségi áron látta vendé-
gül a bálozókat.  Az ezt követő mű-
sort Unger Dénes, a Tatai Református 
Gimnázium diákja kezdte hangulatos, 
vérpezsdítő dobszámokkal. Kalla Sán-
dor - utalván a közelgő ünnepre - Ady 
Endre Kis, karácsonyi ének című ver-
sét szavalta el igazán szívhez szólóan. 
Majd a Fashion Dance formáció ügyes 
kis táncosai következtek négy produk-
cióval. A csoport vezetői, a számok be-
tanítói Szalai Éva és Kelemen Bettina. 
Ezután dr. Szentirmai István polgár-
mester köszöntőjében kiemelte: nagy-
szerű kezdeményezés, hogy nem fize-
tett vendégek, hanem ácsi gyerekek 
mutatkoztak be, és szórakoztatták az 
egybegyűlteket. Külön öröm volt szá-
mára egyik unokáját is köztük látni.  Ily 
módon a helybéli fiatalok is hozzájá-
rultak az est sikeréhez. A vacsora után 
hajnalig táncolhattak a vendégek. A 
zenét Szalai Károly szolgáltatta. A jó-
tékonyság bál elérte célját: 1.529.000 
forint pénzadomány gyűlt össze a be-
lépődíjakból, a tombola bevételéből 
és a felajánlásokból, ezeken felül je-
lentős élelmiszeradomány is érkezett. 
A szervezők kérték, hogy emeljük ki: ez 
csak úgy sikerülhetett, hogy rengeteg 
ácsi állt mögéjük, és fogott össze velük 
egy jó ügy érdekében. A megajándé-
kozottak kiválasztásakor az ácsi Csa-
ládsegítő Szolgálat segített, hiszen ők 
az év 365 napján tartják a kapcsolatot 
ezekkel a családokkal; de egyeztettek 
a szervezők a Római Katolikus Egyház 
és a Református Egyház képviselőivel 

is. – Azt szeretnénk, hogy ezeknek a 
gyerekeknek is legyen olyan karácso-
nyuk, amikor nem használtat kapnak, 
hanem vadonatúj ruhát, játékot – me-
sélte céljaikról a szervezők egyike. Eh-
hez tartották magukat az ajándékok 
megvásárlásakor: márkás bakancsok, 
kabátok, ruhaneműk, minőségi játékok 
kerültek a csomagokba. Az ajándékok 
átnyújtásának pillanatait lehetetlen 
szavakkal átadni. A szervezők szerint 
voltak örömkönnyek mindkét részről. 
Akadtak derűs percek is, mint amikor 
az egyik megajándékozott, egy 93 
éves néni így kiáltott fel: „Jézusisten, 
elhozták a fél tanácsházát! Ennyi min-
dent még életemben nem kaptam!” 
A Civil Controll Csoport  példájával 
bizonyította: összetartással,  jószán-
dékkal mi is változtathatunk a világ  
folyásán, részesei lehetünk egy kisebb-
fajta karácsonyi csodának.

Sz.P.J.

tenni, élni a jót...

Kimondottan érdeklődő hangulatban 
telt az Ácsi Kossuth Lajos Asztaltársaság 
és az Ácsi Református Gyülekezet szer-
vezésében megvalósult első világhá-
borús megemlékezés december 7-én a 
Templomdombon. 

Még 2014-ben döntöttek úgy közösen, 
hogy - emlékezve a nagy háború százéves 
évfordulójára - minden évben egy-egy al-
kalommal felelevenítik a történéseket. A 
decemberi záróeseményen Dinga István 
nyugdíjazott iskolaigazgató tartott Össze-
omlás címmel előadást az 1918-as év há-

borús eseményeiről. A jelenlévők számos 
olyan újdonságot hallhattak a Komárom-
Esztergom megyei Vitézi Rend székkapitá-
nyától, amely számukra a történelemből 
nem volt ismeretes. Az előadó feleleve-
nítette egyebek közt az olasz fronton tör-
tént csatákat, ahol számos ácsi harcolt, és 
veszítette életét a küzdelmek során. Az 
előadás mellett Legát István helytörté-
nész időszakos kiállításának köszönhető-
en az érdeklődők megismerkedhettek a 
tábori élettel, a korabeli fegyverekkel és a 
katonák ruházatával is. Az esemény kötet-
len beszélgetéssel ért véget.                   N.T.

a nagy háború száz éves évfordulójára emlékeztek
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Az Ácsi Kinizsi SC hét szak-
osztállyal rendelkezik. Az 
alábbiakban az egyes szak-
osztályok eredményeiről, 
mindennapjairól olvashat-
nak rövid beszámolót. 

Labdarúgás

A Komárom-Esztergom me-
gyei I. osztályú bajnokság 
évről évre erősödik, így a 
nagy költségvetésű csapa-
tokkal nehéz felvenniük a 
versenyt. A 2017/18-as sze-
zon végén a vezetőedző és 
szinte a teljes felnőtt keret 
távozott, így a gárda az U19-
es csapat tehetségeivel és 
fiatal futballistákkal töltötte 
fel keretét. Reményeink sze-
rint rájuk lehet majd építeni 
évek múlva, kiegészítve ru-
tinos, minőségi játékosok-
kal. Az utánpótlás helyzete 
évről évre fejlődik települé-
sünkön, idén rekordszámú 
játékossal rendelkezünk a 

Bozsik-programban, és U14, 
U16, U19 korosztályokban. 
Szakosztályvezető: Márkus 
Béla

Kézilabda

A felnőtt csapat visszaju-
tott az NB II. északnyugati 
csoportjába, így a csapat 
három rutinos játékost iga-
zolt. A bennmaradás valós 
elvárásnak tűnik. Nehezíti 
a csapatunk dolgát, hogy 
a mezőnyben  rengeteg 
az utánpótlás-akadémiai 
csapat, hiszen az ország 
legjobb fiatal játékosai mé-
rettetik meg magukat. A kö-
telező férfi junior csapaton 
kívül női fronton kiválóan 
állunk: a felnőtt női megyei 
bajnokságban játszó csapat 
mellett U14, U12, U11, U9-
U8 korosztályban is el tud-
tunk  indulni, ami az után-
pótlásban dolgozó edzőket 
dicséri. Szakosztályvezető: 
Pék Balázs

Asztalitenisz

A 2018/19-es szezont dicsé-
retes három csapattal kezdte 
meg a szakosztály, a megyei 
I.-II.-III. osztályban is tudtunk 
indítani csapatot, ami a pénz-
ásási sportcsarnokban törté-
nő, Fehér András által irányí-
tott szakmai munkát igazolja.

Sakk

Az előző évi megyei I. osz- 
tályt megnyerő csapat nem 
indult el az NB/II-es küzdel-
mekben, így maradt az osz-
tályban, ahol eddig 1/1 győ-
zelemmel áll az ötcsapatos 
küzdelemben. Szakosztály-
vezető: Sipos István

Tenisz

A tavalyi megyei bajnokság 
győztes csapata továbbra 
is oszlopos tagja az élme-
zőnynek, a rutinos és fiatal 
versenyzőkkel vegyített csa-

pat immár két salakos pályát 
tud használni a szakosztály 
dr. Papp Gábor vezérletével.

Lovas szakosztály

A lovas szakosztály minden 
évben legalább két nívós 
fogathajtó versenyt rendez 
Ácson dr. Szentirmai István 
vezetésével, ahova nagy 
számban érkeznek az egész 
országból versenyzők.

Lövészet

2018. december 30-án volt 
az átadása a hivatalos en-
gedélyekkel rendelkező ácsi 
külső lőtérnek, amely Pok 
András erőfeszítéseinek kö-
szönhetően és a vezetés tá-
mogatásával valósult meg. 
Céljuk a sportlövészet meg-
ismertetése és a hobbilövé-
szek kiszolgálása.

Sipos István
Ácsi Kinizsi SC  elnöke

Harmadik alkalommal adott otthont a 
„Bozsik karácsony” elnevezésű prog-
ramnak december közepén a városi 
sportcsarnok. 

A szülők és a Bozsik programban részt 
vevő gyermekek egy vidám hangulatú 
rendezvénnyel zárták a 2018-as évet. A 
Bozsik-programban szereplő több mint 
40 gyermek és szüleik egy vidám, közös 

focival búcsúztatták az évet. Köszönjük 
a Piskóta kávéház és Szalai Ákos támo-
gatását. A záró programot megtekintet-
te dr. Szentirmai István polgármester és 
Sipos István, az Ácsi Kinizsi SC elnöke is, 
akik minden kis focistának egy év végi 
díjjal kedveskedtek. 
2018 nagyon fontos volt az Ácsi Kini-
zsi Bozsik-programjának, hiszen most 
sikerült átvenni az óvodai labdarúgás 

szakmai irányítását is. Ennek köszönhe-
tően már az ovisokkal együtt, majd’ száz 
gyermek focizik az ácsi Bozsik-program 
keretein belül. Az edzők Németh Gyula, 
Császár Ernő és Karvaj Imre is büszkék a 
gyerekek 2018-ban elért sikereire. 
Köszönjük a szülők maximális támogatását, 
emellett bízunk a további közös és sikeres mun-
kában.

Németh Gyula,  utánpótlás-szakágvezető

Bozsik karácsony

Beszámoló az Ácsi Kinizsi SC 2018-as évéről
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ELÉRHETőSÉGEI

Telefonszám: 06-34-385-121
E-mail: titkarsag@acsvaros.hu

Honlap: www.acsvaros.hu
Cím: 2941 Ács, Gyár u. 23.

NyITVA TARTÁS:
Hétfő: 13-17-óráig  

Szerda: 8-12 óráig, 13-16 óráig  
Péntek: 8-12 óráig

DR. SZENTIRMAI ISTVÁN 
POLGÁRMESTER 

fogadónapja:
minden hétfőn:   14 – 15 óra

Második alkalommal szer-
vezte meg az ácsi kézilab-
da-szakosztály, valamint a 
Bakancsos Klub a jótékony-
sági kézilabda szombatot.

Az NB II. északnyugati cso-
portjában szereplő Ajka 
együttesét fogadta bajnoki 
mérkőzésen az Ácsi Kinizsi 
SC gárdája december elsején.  
A sport szeretete és a jóté-
konykodás öröme  vonzotta a 

szurkolókat. Teltházas mérkő-
zést láthattunk. Elsőként az if-
júsági csapat játszott, majd a 
felnőtt találkozó félidejében 
mindenki bedobálhatta az 
általa felajánlott plüssjátékot, 
ezeket a győri kórház gyer-
mekosztályára juttatnak el 
a szervezők. Most is nagyon 
sok játék gyűlt össze. Köszö-
net az önzetlen segítségért 
mindenkinek. A mérkőzés 
egész ideje alatt a Piskóta 

kávéház jóvoltából mindenki 
fogyaszthatott forralt bort, 
teát és süteményt, amennyi 
jólesett. A mérkőzések végén 
dr. Szentirmai István polgár-
mester úr érmeket adott át a 
legjobban teljesítő fiatalok-
nak. Remek esemény volt ez 
is, köszönet illet mindenkit, 
aki valamit hozzátett és emel-
te a rendezvény színvonalát. 
Külön köszönjük Ács Város 
Önkormányzatának, a műve-

lődési háznak, a Büki és Társai 
Kft.-nek, a Piskóta kávéház-
nak a támogatását. Reméljük, 
mindenki jól érezte magát, és 
találkozunk a következő ese-
ményeinken. 

Tóth János
Fotó: Tarr Gergő

Ha szeretne hírt kapni eseménye-
inkről, vagy szimpatikusak prog-
ramjaink, kövessen bennünket a 
facebookon: 

Facebook/bakancsosklub

FIGyELEM! Hirdetési lehetőség az Ácsi Hírekben! Információ: acsihirek@gmail.com

Több száz plüssjáték gyűlt össze

TELEFONOS MELLÉKEK
Ügyfélszolgálat 
Pénzügyi osztályvezető (Pokné Meizl Anna) 
Pénzügy és gazdálkodás 1. (Abai Attiláné) 
Munkaügy, közfoglalkoztatás (Papp Gáborné) 
Gazdálkodási csoport 1. (Nagyné Orbán Bernadett,  
Kéringer Györgyné, Köteles Istvánné) 
Anyakönyvvezető, igazgatási osztályvezető (Soós Piroska) 
Hagyaték, lakásügy, lakáscélú támogatás (Paksiné Szabó Tünde) 
Pénzügy és gazdálkodás 2. (Pauer Andrea, Csabainé Horváth Csilla) 
Titkárság (Koczek Barbara, Szauer Zsuzsanna) 
Aljegyző (Fülesné Balogh Anita) 
Mezőőri szolgálat, közterület-felügyelő (Bikki Péter) 
Szociális igazgatás (Bérci Zsanett) 
Műszaki csoport, kereskedelem (Simon Tamás, Karvaj Anita) 
Adóügy (Horváth Istvánné, Runyai Lászlóné, Runyai Tiborné) 
Pénztár (Farkas Csabáné) 
Informatika (Nyéki János) 
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kÖzmegHallgatÁs
Ács Város Önkormányzata

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-ában foglaltaknak megfelelően

KÖZMEGHALLGATÁST
tart 

2019. február 13-án  18  órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a  „Zöld város” projektről
A pályázat rövid ismertetője: a Gyár utca csapadékvíz-elvezetése az Ácsi 
Polgármesteri Hivatalig, valamint az út felújítása, parkoló kialakítása, az Ácsi 
Polgármesteri Hivatal mögött parkoló és piac kialakítása, a Bagolyvár falszi-
getelésének megvalósítása, a Zichy parkban kandeláberek, térfigyelő kamerák 
kihelyezése, felnőtt játszótér kialakítása, zöldterület megújítása
2./ Egyebek

A közmeghallgatáson számítunk a lakosok érdeklődésére, 
minél nagyobb számú megjelenésére.
Ács, 2019. január 7.        
                                          Dr. Szentirmai István s.k.

                                                                                   polgármester

Sikerekben és egészségben gazdag, békés,
boldog új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak!

az Ácsi Hírek szerkesztősége


