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A projekt egyik célja a növényfelületek növelése a kastély- 
parkban és a Gyár utcában, kültéri fitneszpark és pihenőpark 
kialakítása, kiemelt ágyás kialakítása, kapcsolódó eszközbe- 
szerzés, helyi piac, kirakodó tér kialakítása, parkolók létreho- 
zása.

Önállóan nem támogatható tevékenység ezek mellett a 
Gyár utca Kastélypark menti szakaszának felújítása és szélesí- 
tése 368 méteren, csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukci- 
ója és kialakítása a Gyár utcában. Úgynevezett „soft tevékeny- 
ségek”-et is tartalmazott a pályázat: városi „Te szedd!” akció és 
készségfejlesztő nap, partnertalálkozó.

A fejlesztés során most megújul a belváros közepén elhe- 
lyezkedő Esterházy-Zichy kastély kertje, mint közhasználatú 
park zöldterületének egy része, amely magába foglalja a hasz- 
nálaton kívüli egykori kisebb strandmedence térburkolását, 

Sok viszontagság után végre elindulhatott
a „Zöld város” beruházás

egy kültéri fitneszpálya kialakítását a víztorony közelében, a 
kültéri színpad felújítását, továbbá kertépítészeti tevékeny- 
ségként fásítást és a hiányzó cserjeszint létrehozását. A park- 
ban kandeláberek kerülnek a sétáló utak mellé. Az akcióterü- 
letet határoló Gyár utca a Fő utcai kereszteződéstől a polgár- 
mesteri hivatalig megújul, amely a vízelvezetés megoldását, 
az útburkolat és a járdafelület felújítását, térburkolását, a 
közművek rekonstrukcióját és kerékpárút kialakítását jelenti.  
A polgármesteri hivatal mögötti nagy kiterjedésű murvás te- 
rület – amely szintén a park része – új zöldfelületet és tér- 
burkolatot kap, valamint rendezett parkoló készül a megújí- 
tott terület megközelíthetősége érdekében.

 Gazdaságélénkítési funkcióként itt helyi termelői piac 
kialakítása is történik a helyi termékek értékesítése és a 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében az önkormányzat pályázatot nyújtott be 
„Zöld város” kialakítása céllal, s erre 300 millió forint támogatást nyert. Mindenki tudja, hogy milyen kellemet- 
len és kilátástalan helyzettel kellett ugyanakkor szembenézni az új városvezetésnek, amikor kiderült: a célra 
nyert forrás nincs meg, másra költötte az előző önkormányzati vezetés.

A bajból Czunyiné Dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő asszony és Szentirmai István polgármester 
minden követ megmozgató munkájával sikerült kivezetni a várost, és végre a beruházás hosszú idő után most, 
elkezdődhetett.

Folyt. a 2. old.
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kapcsolódó területek revitalizációja céljával. Kiegészítő elem- 
ként kamerarendszer telepítése valósul meg a létrehozott 
értékek védelmének biztosítására és bűnmegelőzési céllal.

2020. év végén, illetve 2021. év elején lezajlott a közbe- 
szerzés, mely során 3 részre lettek felosztva a tevékenységek, 
így a kivitelezést a Gyár utca és a Piac tekintetében a Gombos 
Földgép Kft. végzi, míg valamennyi parkosítást, zöldfelület 

kezelést a Buda-Híd Kft. fogja elvégezni. A tényleges mun- 
kavégzés március hónapban indult, a munkálatok várhatóan 
2021. év végén zárulnak – tudta meg lapunk a részleteket 
Szentirmai István polgármestertől és Abai Attiláné pályázati 
referenstől.

Folyt. az 1. oldalról Sok viszontagság után végre elindulhatott a „Zöld város” beruházás

2021. 01. 11. Megbeszélést folyattam a városi főépítész- 
szel, a Postaköz egységesítése érdekében az előzetesen az 
önkormányzati képviselőkkel megtartott helyszíni szemle 
alapján (a Postaközben lakáscélú építményt nem lehet épí- 
teni, közlekedése így is zsúfolt, parkolási lehetőség korláto- 
zott).

2021. 01. 12. Doni áttörés megemlékezés – szűk körben 
(polgármester ekkor karanténban). Ez idáig nem volt az önkor- 
mányzatnak környezetvédelmi programja, ezért felvettük a 
kapcsolatot Juhász Péterrel, aki vállalta ennek elkészítését.

2021. 01. 25. Tárgyalás a Burger King képviselőjével az 
autópálya melletti beruházásról.

2021. 01. 27. Tárgyalás a Vivaker Kereskedelmi és Szolgál- 
tató Bt-vel, az önkormányzat és intézményei számára az 
egységes tisztítószer beszerzéssel kapcsolatban.

2021. 01. 29. Tárgyalás a közvilágítás korszerűsítésével 
kapcsolatban három céggel.

Zöldváros projekt 0. kooperációs tárgyalása, melyet a mű- 
szaki ellenőr hív össze, és vezeti le a megbeszélést. Ezek a 
polgármesteri irodában zajlanak.

2021. 02. 01. Közétkeztetési szerződés június 30-ával lejár, 
ezzel kapcsolatos megbeszélés az Eurest vezetőjével.

2021. 02. 03. Kölyök közétkeztetési vállalat tulajdonosával 
tárgyalás.

2021. 02. 04. Ács területén épülő (volt bábolnai szemét- 
telepen) újabb napelempark létesítésével kapcsolatos tárgya- 
lást folytattam a beruházóval – a rendezési tervvel való külön 
eljárás kezdeményezésére (melynek díját ők fizetik).

2021. 02. 08. 2021. – a cukorgyár megalapításának 150. 
évfordulója, ezzel kapcsolatban a Cukorgyártörténeti Bizott- 
ság tagjaival tárgyalást folytattam.

Használt sütőolaj begyűjtésével kapcsolatos tárgyalást és 
szerződéskötés a céggel.

VÁROSHÁZAPolgármesteri jelentés
2021. 02. 10. Zöldváros elektronikus szerelését végző 

alvállalkozóval történő megbeszélés és helyszíni bejárás.
2021. 02. 12. Megbeszélés a Kavicsbánya képviselőjével – a 

rendezési tervvel való külön eljárás kezdeményezésére (mely- 
nek díját ők fizetik).

2021. 02. 15. Találkozó a megyei főépítésszel Ács Város 
rendezési tervének felülvizsgálatával kapcsolatban.

2021. 02. 16. A 30 éves Hartmann Hungary Kft. képviselő- 
jével, valamint az Ácsi Művelődési Ház képviseletével meg- 
beszélést folytattunk az évfordulóval kapcsolatos megemlé- 
kezésekről.

2021. 02. 17. Az óvoda már megnyert pályázatával kap- 
csolatos megbeszélés a kivitelezőkkel.

2021. 02. 24. Zöldváros 3. kooperáció.
2021. 02. 24. Találkozás az OTP képviselőjével a likviditá- 

sihitellel kapcsolatban, illetve az OTP által jelzálog alá tett 
ingatlanok jelzálog alóli kivonásáról folytattam eredményes 
tárgyalást.

2021. 02. 25. Találkozás az intézményvezetőkkel a közét- 
keztetés volt gondjairól és a közétkeztetési pályázatban leírt 
feltételek átbeszélése.

2021. 02. 26. Az ernőmajori kertészeti beruházás képvise- 
lőivel való tárgyalás.

2021. 02. 26. Találkozó a rendőrséggel, ahol az újonnan 
kinevezett körzeti megbízott bemutatása történt.

2021. 02. 26. Az E.ON és Pick Up képviselőinek jelentlé- 
tében átvételre került a gyengeáramú új vezeték, mely a 
Komáromi és Bartók B. utca sarkán lévő oszlop kivétele miatt 
vált szükségessé.

Dr. Szentirmai István
polgármester

Másfél évnyi küzdelem után, 2021. 
évben egyensúlyba került a város költ- 
ségvetése. Igaz, a jenlegi vírushelyzet, a 
rendkívüli jogrend rányomja a bélyegét 
ilyen tekintetben is az elképzelésekre, 
de költségvetés stabil, 2021. évben 1 
milliárd, 582 ezer forintból gazdálkodik 
a város. 

Hosszú idő után, végre egyensúlyban
a város költségvetése

Az intézmények működtetése, a vá- 
ros üzemeltetése, az önkormányzat által 
biztosított ellátások és támogatások 1 
milliárd 123 millió 543 ezer forint kiadást 
jelentenek.

Az önkormányzatnak négy intézmé- 
nye van, kilencvenkilenc foglalkoztatot- 
tal. Az önkormányzat tizenhét állandó 

alkalmazottal és tizenhárom közmunka 
programban foglalkoztatottal látja el 
feladatait. 

Az önkormányzat látja el a városüze- 
meltetési feladatokat, a védőnői szolgá- 
latot, a házi-, és fogorvosi ellátást és a 
labor szolgáltatást.

Az önkormányzat beruházásra és fel- 
újításra 441 millió 129 ezer forintot ter- 
vezett. Ebből 346 millió 975 ezer forint 
pályázat megvalósítása (Zöld város, óvo- 
da konyha pályázat) 60 millió 69 ezer 
forint az ÉDV Zrt. víz és szennyvíz felújí- 
tási munkálatai, a fennmaradó összeg- 
ből a Vaspusztai ivóvíz ellátás megoldá- 
sára, Homlokrakodó vásárlása, a Kossuth 
utca gyengeáram kiváltására és az intéz- 
ményekben a kisértékű tárgyieszközök 
cseréje tervezett az önkormányzat.

6 millió forintot tervezett az önkor- 
mányzat az első lakáshoz jutók támoga- 
tására, és 11 millió 334 ezer forint az 
éves hiteltörlesztés.



Kedves Ácsiak!
A napokban beolttattam magam a 

korona vírus elleni kínai vakcinával.
Nem volt bennem ellenérzés, bizal- 

matlanság, és kérem, hogy Önökben se 
legyen!

Egy technológiai csúcshatalom vakci- 
náját kaptam meg, egy kínai oltóanya- 
got, Kínából, ahol a legtöbbet tudnak 
erről a vírusról.

Orvosként azt mondhatom: ugyan 
azon az elven készült, mint az összes töb- 
bi, ugyan úgy elölt kórokozót tartalmaz, 
mint az influenza és egyéb oltások, nem 
szabad tartanunk tőle, mert nem elveszi, 
hanem visszaadja az életünket!

Jelenleg is folyik a vakcinázás, 
Ácsra is érkeznek az oltóanyagok, ami 
öröm, mert hamarosan túljuthatunk a 
vírus miatti nehézségeken.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy avar és kerti 
hulladék nyílttéri égetését az 7/2021. (III.03.) önkormányzati 
rendelet szabályai szerint lehet végezni.

A rendelet fontosabb pontjai:
Avar és kerti hulladék fogalma: lehullott falomb, avar, 

gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, nyesedék.
A kórokozóktól és kártevőktől mentes avar és kerti 

hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. 
Amennyiben az avar és kerti hulladék komposztálása nem 

lehetséges (pl. diófa levél), akkor annak eltávolítására a barna 
hulladékgyűjtő edényzetet kell használni.

Avar égetésére csak akkor kerülhet sor, ha annak haszno- 
sítása az előbbi két módon nem megoldható. 

Mindegy hogy keleti vagy nyugati,
az életünket menti meg!

Kérem az idős korosztályhoz tarto- 
zó ácsiakat, hogy ÉLJENEK AZ OLTÁS 
ADTA LEHETŐSÉGGEL!

Kérem, a fiatalabb generáció tagjait, 
hogy idős szeretteiket erősítsék meg 
abban, hogy ez rendkívül fontos, kísérjék 
el a háziorvoshoz, hogy felvehessék az 
oltóanyagot.

És kérem, a fiatalokat is, hogy olttas- 
sák be magukat, regisztráljanak!

Minden újtól félünk, amit nem isme- 
rünk, ilyen az emberi természet, de 
higgyék el, félnivalónk nem a vakcinától, 
hanem az agresszív, halálos vírustól és az 
új mutációktól van.

Ne hagyjuk, hogy a médiából ránk 
zúduló hisztériakeltés tartson vissza at- 
tól, hogy ne kerüljünk lélegeztetőgépre, 
és ne érjen bennünket veszteség!

Ez egy oltás, olyan mint amit eddigi 

életünk során sokat kaptunk, semmivel 
sem rosszabb vagy jobb, vagy veszélye- 
sebb.

Egyetlen dolgot viszont jobban tud, 
mint bármelyik: visszaadja a normális 
élethez való esélyünket!

Kérem, bízzanak a tudósokban, a kor- 
mányban – hiszen Európában nincs más 
ország, aki ennyire sokat tett volna a 
vakcinabeszerzés érdekében, mint 
Magyarország –, és bízzanak bennem is, 
ha nem ezt gondolnám, nem ezt mon- 
danám Önöknek. 

Így, nem lehet bajunk.
Ha nem oltjuk be magunkat, akkor 

igen.

Köszönettel és szeretettel ajánlom 
kedves figyelmükbe, ezeket a gondola- 
tokat!

Dr. Szentirmai István
polgármester

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
Az avar és kerti hulladék
nyílttéri égetéséről

A nem komposztálható kerti hulladék és az avar és kerti 
hulladék nyílt téri égetése március 1. és május 15. valamint 
szeptember 15. és november 30. közötti időszakban – ünnep- 
napok kivételével – hétköznapokon 8.00 és 19.00 óra között, 
szombaton 8.00 és 12.00 óra között megengedett, maximum 
4 óra időtartamra. 

Égetni csak szélcsendes időben szabad, tilos szeles, párás, 
ködös, esős időben. 

A tűz folyamatos felügyelete szükséges. Gondoskodni kell 
a tüzelés végeztével a biztonságos belocsolásról vagy 
földréteggel való elfedéséről.

A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposz- 
tálható avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szá- 
rítani kell. Nyers, megázott kerti hulladék égetése tilos. 

Közterületen a hulladék égetése tilos. 

Dr. Fülesné Balogh Anita
jegyző

Ács Város Önkormányzata, Ács Település Rendezési Terv 
felülvizsgálata során a Földhivatalnál vezetett ingatlan-
nyilvántartásban hiányosságot/eltérést tapasztalt. 

A hiányosság és eltérés a megépült épület/épületrész vagy 
elbontott épület/épületrész Földhivatalnál való bejegyzés el- 
maradásából adódik.

Az ingatlanokkal kapcsolatos ingatlanügyi hatósági ügyek 
intézése, ezen belül az ingatlan-nyilvántartás vezetése, első 
fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatal 
(Komárom Járási Földhivatal) hatáskörébe tartozik. Az ingat- 
lan-nyilvántartást a földhivatalok településenként, azon belül 
fekvésenként (belterület, külterület) vezetik. A járási földhiva- 
talokban ügyfélszolgálat működik, melynek feladata a bead- 
ványok átvétele, az ügyfelek részére történő adatszolgáltatás, 
valamint az eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása.

Miért kell, illetve miért jó, ha szerepel az épület a Földhiva- 
talnál vezetett ingatlan-nyilvántartásban?

A kötelezettségen túl…

· sokkal könnyebb az ingatlan adásvétele, ugyanis az 
adásvételi szerződés megkötésének a feltétele, hogy az 
ingatlan-nyilvántartásban rögzített adatok egyezzenek a 
természetbeni állapottal.

· a banki kölcsön esetén; egy beépítetlen területként 
nyilvántartott ingatlan fedezeti értéke lényegesen kevesebb.

Kinek kell gondoskodni a hiteles nyilvántartás meglétéről?
A törvény az építtetőt teszi kötelessé az épületfeltüntetési 

vázrajz benyújtására. Az építtető általában a tulajdonos, de 
előfordul az is, hogy egy beruházó cég építteti meg az ingat- 
lant, és a kész épületet adja el. Az ilyen esetekben a vevőnek 
érdemes ellenőriznie, hogy az építtető elintézte-e az épület- 
feltüntetést. Ha valaki úgy vásárol meg egy ingatlant, hogy a 
telken lévő épületek nem, vagy nem megfelelően szerepelnek 
az ingatlan-nyilvántartásban, akkor neki kell ezt elintéznie.

Az ingatlan nyilvántartás jogszabályi háttere:
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan nyilvántartásról

Tájékoztatás ingatlannyilvántartásba való feltüntetésről
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Dr. Fülesné Balogh Anita
jegyző

Az eljárás megindítása
26. §  * (1)  * Az ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy tény 

keletkezését, módosulását, illetve megszűnését a miniszter e 
törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében 
meghatározott nyomtatványon benyújtott kérelemre vagy 
megkeresés alapján kell az ingatlan-nyilvántartásba átvezetni. 
A kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi 
hatóságnál kell benyújtani. Az ingatlan-nyilvántartási kérelem 
kormányablaknál nem terjeszthető elő. 

(5)  * A bejegyzés iránti kérelem benyújtására megha- 
tározott határidő elmulasztása esetén az adózás rendjéről 
szóló törvény szerinti mulasztási bírságot kell fizetni.

A törvény értelmében az ingatlan-nyilvántartásban feltünte- 
tendő változások:

· új épület építése

· hozzáépítés, bővítés, ami alaprajz növekedéssel jár 
(emeletráépítés, tetőtér beépítés nem vonatkozik)

· 12 m2-nél nagyobb épületek/melléképületek (jellem- 
zően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely 
szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy 
ezek együttesét zárja körül, meghatározott rendeltetés vagy 
rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres 
munkavégzés, illetve tárolás céljából létrejövő építmény. Ide 
tartozik a gépkocsi tároló is)

· elbontott vagy részben elbontott épület

Részletesebb tájékoztatásért kérjük, az eljárásban illetékes 
hatóságot - Komárom Járási Földhivatal - keressék.
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Vannak ez ember életében olyan pil- 
lanatok, amit szeretne tolni maga előtt, 
és szeretné, ha valaki más oldaná meg 
helyette, mert fájdalmas és elletétes 
mindazzal, amit ő vall.

Egy ilyen pillanat érkezett most el 
polgármesterként számomra is, amikor 
– egyeztetve képviselőtársaimmal és 
informálva őket a tényekről – úgy kellett 
határozni, hogy a kastélykert 8 veszé- 
lyessé vált öreg fáját kivágjuk.

Korábban sajnos, több esetben volt 
lakossági jelzés azzal kapcsolatban, hogy 
leszakadó ágak miatt egy hajszál híján 
nem történt baleset. Ezért, szakember 
segítségét és véleményét kértük, hogy 
vizsgálja meg a fákat és tegyen javasla- 
tot arra, hogy maradhatnak -e még.

A szakértői álláspont megszületett: a 
fákat ki kell vágni, mert odvasak, farontó 
bogarak által belül teljesen szét vannak 
rágva, és csak a jószerencsén múlt eddig, 

hogy nem történt baleset, hogy nem 
dőlt ki, vagy nem szakadt szét bármelyik.

Mivel forgalmas a parkunk és közked- 
velt helyszín gyereke, családok, óvodá- 
sok sétáira, vállalnunk kell ennek a nép- 
szerűtlen döntésnek a visszhangját, de 
inkább ezt vállaljuk és vállalom polgár- 
mesterként mint azt, hogy bárki megsé- 
rüljön, vagy életét veszítse az elörege- 
dett fáink miatt.

Jönnek a tavaszi változékony idők, 
viharok, és ezt már nem szabad kockáz- 
tatni.

Kérem a lakosság megértését!
Ismernek, tudják, hogy természet- 

szerető és tisztelő ember vagyok.
Azt is tudják, hogy nem hozok elha- 

markodott és egyszemélyes döntést 
sosem.

Ennek figyelembevételével, bízom 
benne, hogy azok sem használják majd 
fel politikai célra és saját népszerűségük 
gyarapítására ezt a döntést, akik állandó 
kritikusként vannak jelen a város közéle- 
tében.

A józanság és a felelősség vezette a 
döntés meghozatalát.

A fákat ősszel pótolni fogjuk, mint 
ahogy most tavasszal is nagyszabású 
fásítást hajtunk végre.

Kérem Önöket, hogy ne kizárólag a 
rosszat, hanem a felelősséget lássák 
ebben az egyébként számomra is nehéz 
döntésben!

Fakivágás

Dr. Szentirmai István
polgármester

Aki fát ültet, bízik a jövőben!
Így tartja a mondás, és mi itt Ácson ezt be is bizonyítottuk 

március 13-án, amikor az Országfásítási Program keretében 
30 díszfát ültettünk el a város  több pontján!

Két játszótér, az Etelka telep és Gütyül, a Gondozási Köz- 
pont udvara, a Kinizsi pálya, illetve a Gyár utcai szakasz a 
Kinizsinél (ahol nemrég fakivágás volt) lett gazdagabb a nyír, 
hárs, juhar, kőris és eper fákkal.

Az ültetést, egy maroknyi csapat végezte. Az önkormány- 
zati munkatársakhoz csatlakozott a Természetjáró Bakancsos 
Klub, az ácsi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság, a Szilaj 

Motoros Klub,  és a Kinizsi SC sportolói, valamint segítséget 
nyújtottak a Vértesi Erdő Zrt. munkatársai. 

A fásítási programot folytatjuk, a kastélykertben kivágott 
fákat is jó minőségű csemetékkel fogjuk pótolni, mert „aki fát 
ültet, bízik a jövőben”!

Bízzunk a jövőben ÁCS!
Ültessünk fát, és ne kérdezzük: kinek!
A jelen mi vagyunk, a jövő a gyerekeink, unokáink!
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Polgármesterként, most kérni szeretnék Önöktől Kedves 
Ácsiak!

Városunkban is ingyenesen környezet kímélő módon meg- 
oldódott a használt étkezési olajok begyűjtése. Három helyen, 

Minden pályázati felhívást megragadunk, ami a város szá- 
mára fontos lehet, ezért örültünk, amikor olvastuk az óvoda- 
rekonstrukciós lehetőséget. 

A kiírási feltételeknek a székhely óvodánk felelt meg, ezért 
erre készítettük el a pályázati anyagunkat, amit március 12.-ig 
kell benyújtani.

Fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, valamint belső felújí- 
tások, amit szeretnénk megoldani abból a 40 millió forintból, 
amit igénylünk. Ez egy 75%-os támogatási intenzitású pályá- 
zat, tehát városi önerő is szükséges hozzá, amit előteremtünk, 
hiszen az óvodában az utóbbi években már jelentős problé- 

Régóta fennálló, hosszú ideje húzódó 
problémát sikerült megoldania az el- 
múlt hónapokban Ács város vezetésé- 
nek. A szép napokat megélt ácsi cukor- 
gyárhoz tartozó lakótelepen ugyanis 
évek óta rossz minőségű, vagy egyálta- 
lán nem volt közvilágítás. Ez az év nagy 
részében főleg télen, a korai sötétedés 

a Zichy parknál, a Battyányi és Komáromi utcák kereszteződé- 
sében és a Pénzásásban a Hunyadi utcán lévő hulladék átadók- 
nál, ahol az üvegek gyűjtése is történik, vannak az átvevő edé- 
nyek. Az olajat vagy az eredeti flakonjában, vagy pille palack- 
ban rátekert kupakkal kell a gyűjtőedénybe belehelyezni!  

Kérek mindenkit, hogy éljünk a lehetőséggel, hiszen a 
használt olaj veszélyes hulladék, egyetlen csepp használt 
étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet! 

Minden, amit itt a jelenben teszünk, az a jövőbe mutat.
Gyerekeinek, unokáinknak az életét tehetjük egészsége- 

sebbé, ha most odafigyelünk ezekre az egyébként apró, de 
fontos dolgokra.

Kérem, hogy használják, használjuk a gyűjtőket!
Legyünk mi az a város, ahol a leggyakrabban kell üríteni a 

gyűjtőpontokat!

Köszönöm Ács!

Dr. Szentirmai István
polgármester

Dr. Szentirmai István
polgármester

mát jelent a fűtés biztosítása, a kazánok elavultak, több eset- 
ben leállnak. A nyílászárók rosszak 30 évesek, balesetve- 
szélyesek a burkolatok, és a fűtés illetve villamosvezetékek 
szétválasztása is szükségszerű.

Remélem, hogy néhány hét múlva arról számolhatok be, 
hogy sikerrel jártunk.

A pályázati keret alacsony, de mi bizakodóak vagyunk!

miatt nehézkessé tette az itt élők hét- 
köznapjait. Ez az időszak szerencsére 
már a múlté, hiszen a település önkor- 
mányzata végül saját forrásból meg tud- 
ta oldani a problémát. 

Dr. Szentirmai István polgármester- 
rel jártuk be az érintett területet, aki el- 
mondta, közel 150 méter hosszan kellett 

földmunkákat végezni a kivitelezés so- 
rán, melyre több, mint fél millió forintot 
fordítottak. Polgármester úr hozzátet- 
te, Ács területén a közvilágítás még nem 
szabványosított, több ponton, például a 
Bartók Béla és a Komáromi utca keresz- 
teződésében is szükség lesz a közeljö- 
vőben a rendszer átépítésére. 

Ács egész Komárom-Esztergom Me- 
gye legnagyobb kiterjedésű települése, 
hatalmas úthálózattal rendelkezik, me- 
lyek karbantartása, javítása megannyi 
teendővel jár. Néhány utcában gyakran 
okoz gondot nagyobb esőzések alkalmá- 
val a csapadékvíz elvezető rendszer 
hiánya, vagy nem megfelelő működése, 
a városvezetés erre is folyamatosan ke- 
resi a megoldást.

Polgármester Úr elmondta: tervek, 
megvalósítandó feladatok mindig vol- 
tak, vannak és lesznek a településen, így 
a közeljövőben is számos feladat vár az 
önkormányzat valamennyi munkatársá- 
ra, hogy biztosítsák a lakosság jólétét és 
megfelelő lakókörnyezetét. 

Használt olaj

Elkészítettük a központi óvoda felújításának pályázatát

Megújult a közvilágítás a cukorgyári lakótelepen
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Tisztelt Ácsiak!
Kedves Barátaim!

Tavasz lett, és most is nagyon vártuk, 
bár ennyire talán még soha!

Tudom, nem örülhetünk felhőtlenül 
az első melengető napsugaraknak és az 
ünnepnek sem – március 15-nek –, amire 
jó gondolni, jó készülni, és amit jó meg- 
élni, hiszen ez a második év, amikor 
egymástól távol kell emlékezni, és bár- 
mennyire is szépítenénk a helyzeten, a 
távolságtartás bizony próbára tesz 
bennünket.

Önöket is, engem is, közösségeinket, 
intézményeinket, mindenkit.

Nehéz ezért most, a nemzeti ünne- 
pen megszólítani Önöket, és a történel- 
mi tények mellett – hogy mit is jelent 
számunkra ez a nap – valami felemelőt, 
valami útravalót adni.

Mégis megpróbálom, mert hiszen 
nem adhatjuk búnak a fejünket, nem ad- 
hatjuk meg magunkat, és nem veszíthet- 
jük el optimizmusunkat sem, hiszen 
amellett, hogy nehéz időket élünk, már 
látni a kiutat ebből a világméretű bajból, 
és az életünk – ha lassan is –, de visszatér 
majd oda, ahonnan indultunk egy éve.

No és azért sem csüggedhetünk, 
mert én el tudom Önöknek mondani, 
hogy polgármesterként mit gondolok az 
ünnepről, Önök pedig meg tudják hall- 
gatni, és ez azt jelenti, hogy a legfonto- 
sabb a birtokunkban van: az ÉLET.

Élünk, tervezünk, és most, március 
15-én emlékezünk.

 
Március 15-e olyan nap, amit szere- 

tünk. Szeretjük, mert egyet jelent ne- 
künk a szabadsággal.  

Szerencsére mi most egy békés kor- 
ban tekinthetünk vissza erre a sorsfor- 
dító időszakra, de ha az 1848-49-es for- 
radalom és szabadságharc ácsi áldo- 
zatainak nevét felidézzük, tudhatjuk, 
érezhetjük, hogy ennyi év távlatából is 
érintettek vagyunk. 

A mi őseink, elődeink is harcoltak a 
csatában, családok adták fiaikat a nem- 
zetnek, akik közül sokan vesztek oda. 
Ezeknek a katonáknak a képét még nem 
őrzik fényképek, az emlékező családta- 
gok is rég meghaltak már. Egyedül ilyen- 
kor mi emlékezünk rájuk, mi tesszük le 
koszorúinkat az emlékhelyen, pedig a 
mára arctalanná és név nélkülivé vált ácsi 
katonák nem kevesebbért éltek és hal- 
tak, mint a magyar nemzet, és benne a 
gyermekeik szabadságáért.  

A gyermekeik pedig mi vagyunk, 
mindannyian.  

Nagyot változott ugyan a világ 1848 
óta, hiszen a Habsburg Birodalom eltűnt 
a történelem süllyesztőjében. Volt két 
világháború, szovjet elnyomás, rend- 

szerváltás és sok már nekünk is ismerős 
esemény a magyar nemzet életében. 

Ám az, amiért ezek a férfiak kardot 
emeltek és vérüket adták, az eltelt 173 
évben csak nagyon kevés ideig adatott 
meg. Ez pedig egy szabad, demokratikus 
magyar nemzet. 

A Csontok és a Kardok is elporladtak 
mára. Így a mi dolgunk az emlékezés ma- 
radt. Emlékezni a Márciusi Ifjakra, a for- 
radalmat követő szabadságharc esemé- 
nyeire. A mi hős fiainkra, akik ácsi kato- 
naként harcoltak a magyar zászló alatt. 

Az emlékezés mellett pedig egy fon- 
tos feladatot még ránk bíztak az előde- 
ink, hogy higgyünk ebben a nemzetben, 
higgyünk ebben az országban és saját 
magunkban is. 

Ha már nekünk megadatott egy sza- 
bad független országban élni egy békés 
időszakban, akkor ne hagyjuk, hogy 
eltöltsön minket a keserűség!

Ne hagyjuk, hogy a hétköznapok 
gondja elvegye az életörömöt. Bár min- 
den kornak és generációnak megvannak 
a maga problémái, bajai, de elcserél- 
nénk-e ma a mieinket az orosz gulágot 
megjárt nagyszüleink, vagy a bombázá- 
sokat és a náci rémuralmat végigélt 
generáció problémájára? Cserélnénk-e a 
fiát huszárnak adó ácsi anyával az 1840-
es években?

Valószínű, hogy egyikőnk sem vállal- 
ná szívesen őseink nehéz sorsát.  

Azért tudjuk, ma sem élünk túl köny- 
nyű időket. Sokat kell dolgozni és tenni 
azért, hogy boldoguljunk. Munkára van 
szükség ahhoz, hogy felnevelhessük a 
következő generációt, ha szeretnénk lát- 
ványosabb fejlődést, több munkahelyet, 
könnyebb és gazdagabb életet, boldo- 
gabb hétköznapokat. 

Nekünk szerencsére megadatott, 
hogy tehetünk is ezekért, ha van ben- 
nünk kellő kitartás, ha hiszünk saját ma- 
gunkban és közösségeinkben, akkor elő- 
re léphetünk. Néha csak kicsiket lépdel- 
ve, néha nagyobb bátrabb lépésekkel 
haladva előre. 

Az elmúlt években és különösen az 
elmúlt néhány hónapban városunkban is 
számtalan akadályt kellett leküzdenünk, 
de minden hátráltató kritika ellenére 
tesszük a dolgunkat, mert erre esküd- 
tünk. 

Hiszünk magunkban, hiszünk az Önök 
megértésében, bizalmában, és nem 
hagyjuk, hogy ezek a nehézségek eltán- 
torítsanak bennünket a kitűzött célja- 
inktól.

Tisztelt Ácsiak!
Egy a 48-as hősök által álmodott vi- 

lágban élünk, de élhetünk akármekkora 
szabadságban, ha a rosszindulat, az 
intrika és az irigység vesz körül bennün- 
ket, akkor mi magunk nem lehetünk bol- 
dogok. A pesszimizmus, a negatív dol- 
gok keresése könnyen fordíthat egymás 
ellen barátokat, közösségeket, és dönt- 
het romlásba nemzeteket is. 

 Az ácsi hősök helyett mi élhetünk az 
általuk kivívott szabadsággal, és az ő 
áldozatuk kötelez minket arra, hogy erős 
nemzetet, országot és várost építsünk, 
és ilyenkor március 15-én emlékezzünk 
rájuk. 

Ez a kötelességünk és hitünk!  
Hinni abban, hogy Magyarország 173 

évvel a 48-as szabadságharc után most is 
bátran és felszegett fejjel megy előre.

A helyes úton, a helyes irányba!

Higgyünk ebben a nemzetben, higgyünk ebben az
országban és saját magunkban is!

Dr. Szentirmai István
polgármester



VÁROSHÁZA

A járvány harmadik hulláma újabb 
nehézségek elé állította a lakosságot, 
azonban az Ácsi Szociális Alapszolgálta- 
tási Központ munkatársai igyekeznek 
minden idős és segítségre szoruló lakost 
ellátni a településen. Nagy Tamás alpol- 
gármester elmondta, hogy tavaly ta- 
vasszal alakult egy önkéntes csoport a 
városban, hiszen akkor a megnöveke- 
dett teendők ellátására további segít- 
ségre is szükség. – Voltak olyan felada- 
tok, amelyekhez nélkülözni lehetett a 
szociális gondozókat, így önkéntes cso- 
port szervezésébe kezdtünk Tóth János- 
sal, a Természetjáró Bakancsos Klub 
elnökével és több lelkes helyi fiatallal, 
akik a 65 éven felülieknek megoldották 
egyebek közt a bevásárlást, a csekkfel- 
adást és a gyógyszerkiváltást – emelte ki 
az alpolgármester. Hozzátette: az ön- 
kénteseknek a szervezők létrehozták a 
helyi önkéntesek etikai kódexét, amely 
egyebek közt felhívja a fiatalok figyel- 
mét arra, hogy mindig védjék – maszkkal 
és gumikesztyűvel – magukat és az idős 
lakosokat. Ehhez a szükséges eszközö- 
ket a Helyi Járványvédelmi Munkacso- 
port biztosította. Fontos az is, hogy soha 

Senkit nem hagy magára az önkormányzat

ne dolgozzon egyedül senki, egy háztar- 
táshoz minden esetben legalább két fő 
menjen segíteni. – Emellett minden ön- 
kéntes kapott egy az önkormányzat által 
kiállított meghatalmazást, amit minden 
esetben bemutatnak az időseknek, vala- 
mint egy nyilvántartást is, amiben veze- 
tik, hogy kinek, mikor, mit segítettek – 

A mostani nehéz időszakban is lehet kérni az önkéntesek segítségét azoknak a helyi lakosoknak, akik 
karantén vagy betegség miatt nem tudják megoldani a bevásárlást, a csekkfeladást vagy a gyógyszerkiváltást.
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A Komáromi utcán élők nehéz helyzete mindannyiunk előtt 
ismert. Az itt élők teljesen jogos felháborodása, hogy csapa- 
dékos időszakban a vízelvezetés hiányában itt megáll az eső, 
hólé és a vízbe hajtó járművek felcsapják az épületek oldalára.

 A probléma és a panasz állandó, ha én itt élnék, én is 
minden nap jelezném, és kérném a segítséget, hiszen kihez, 
ha nem az önkormányzathoz kell fordulni ilyen esetben.

Ugyanakkor van, ami nem rajtunk múlik – sajnos. 
Ez az útszakasz a Magyar Közút kezelésében és tulajdo- 

nában áll. Csak Ők tudnak beavatkozni ezen a területen.
A napokban megkerestem a Közút illetékesét ezzel kap- 

csolatban, kérve, hogy oldják meg a problémát és úgy tűnik 
végre elindul valamit, amit örömmel osztok meg az ácsiakkal 
most.

Arra kaptunk szóbeli ígéretet, hogy megterveztetik a csa- 
padékvíz elvezetését, és az engedélyeztetést is elvégzik első 
körben. Ez nagyon nagy előrelépés lenne, még ha a végleges 
megoldást várja is mindenki, hiszen akkor a kivitelezéshez már 
tudnánk lobbizni, de egyelőre tervek sincsenek.

Ez a probléma is egy olyan örökség, ami nem is értem, 
miért nem oldódott meg már évekkel évtizedekkel ezelőtt. 
Hogy miért nem ment utána senki?

Miért nem történt ebben egyeztetés? Miért csak most, az 
én kérésemre, nyomásunkra kezdődhet el egyáltalán a ter- 
vezés és engedélyeztetés a csapadékvíz elvezetéshez?

Most elindul az ügyben az előkészítő munka. A Közút 
nagyon korrekt módon áll a kérésünkhöz, bár álláspontjuk 
szerint a víz egy része a házaktól és a járdákról gyűlik össze-, 
de partnerek a megoldásban.

Talán, ha korábban utána ment volna ennek valaki, akkor 
már túl lennénk az egészen.

Szeretném a Tisztelt Ácsiaknak azt is elmondani, mert 

mondta Nagy Tamás. Az alpolgármester 
kiemelte, hogy több mint száz ember- 
nek segítettek az önkéntesek tavaly 
tavasszal és a mostani nehéz időszakban 
is lehet kérni az önkéntesek segítségét. 

– Azt kell mondanom, hogy büszke 
vagyok arra, hogy ácsi lehetek, hiszen a 
mostani időszakban, alig érkezik hoz- 
zánk kérés, ami azt jelenti, hogy az ácsiak 
figyelnek egymásra és segítik barátaikat, 
rokonaikat és a szomszédaikat is.

Azonban, akinek segítségre van szük- 
sége az kérem jelezze, hiszen senkit nem 
hagy magára az önkormányzat – emelte 
ki Nagy Tamás. Hozzátette: köszönet 
mindenkinek, aki bármilyen formában 
segít a településen ebben a nehéz idő- 
ben.

Amennyiben ön idős lakos, vagy ka- 
rantén/betegség esetén segítségre szo- 
rul – bevásárlás, csekkfeladás és a gyógy- 
szerkiváltás –, akkor hívja a +36-34-385-
121-es vagy a +36-34-385-667-es tele- 
fonszámot, amennyiben pedig segítség- 
re szoruló ácsi lakos ellátásában önkén- 
tes munkát kíván vállalni, akkor +36-70-
363-0639-es telefonszámot tárcsázza.

igazságos akkor vagyok –, hogy a Közút ebben az évben 96 
millió forintot költ a Gyár utca felújítására, valamint a 
Bartók Béla utcai éles fordulót itt biztonságosabbá teszik.

Tudniuk kell azt is, hogy a megyei önkormányzat részéről 
is megvan a segítő szándék, néhány héten belül helyszíni 
bejárásra érkeznek, hogy a pályázatot elő tudjuk készíteni, 
mert ha a tervek elkészültek, akkor pályázati úton a forrást 
is elő fogjuk teremteni.

Most a türelmüket kérem, bár valójában – tudom jól –, hogy 
ez a türelem hosszú évekkel ezelőtt elfogyott.

Mégis arra kérek mindenkit, hogy örüljünk együtt ennek a 
lépésnek és pozitív hírnek, tervezés, engedélyeztetés, pályá- 
zati előkészítés következik, és a Komáromi utcát rendbe 
tesszük – erre hajlik minden érintett.

Hálátlan feladat egy polgármester számára, ha olyan do- 
logra kell megoldást találni, ami évtizedes, mert jogosan várja 
el a lakosság, hogy: AZONNAL.

Higgyék el, ha tehetném, holnap felvonulnának a gépek, 
de tervek, engedély és forrás előteremtés, ami ezt megkell, 
hogy előzze és ez elindult!

Most ennek örüljünk együtt, mert ha ez 3-4-5-7 évvel ko- 
rábban megtörténik, akkor most új aszfalton, csatornázott 
úton járnánk.

Ezeknek az örökölt és elodázott bajoknak a megoldásá- 
hoz együttérző, és segítő jóindulatot kérek Önöktől, mert 
ami Ácson nem történt meg hosszú évek alatt, azt iszonya- 
tosan nagy munka lesz behozni.

Én, ezen vagyok! 

Már most előrébb járunk, mert tervek, engedély és pályá- 
zat ügyben nagyot léptünk előre – nyilatkozta az Ácsi 
Híreknek Dr. Szentirmai István polgármester.

Jeleztük, kértük, kijártuk!
Ebben az évben elkészülnek az engedélyes tervek a Komáromi utca rendbetételére
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Hogy nehéz hónapok vannak mögöttünk, hogy nehéz a jelenlegi helyzet is – amibe a sors kényszerített bennün- 
ket –, és csak bízunk abban, hogy látjuk a végét a bajnak, ami egy éve terjedt szét futótűzként a világon; egymás után 
papírra vetett szavak, de nem írják le mindazt, amit átéltünk és átélünk.
A koronavírus-járvány mindannyiunk életét átírta. Legyen az átlagpolgár vagy döntéshozó, kisebb közösség vagy 
egy város – jelen esetben Ács –, de annak a következetes és felelősségteljes magatartásnak köszönhetően, amit 
közösen tanúsítottunk, nagyobb veszteség nélkül úsztuk meg a világjárványt. Ehhez persze kellett egy komoly és 
szakmailag megalapozott kormányzati stratégia, kellettek az együttműködő önkormányzatok, mi valamennyien, de 
nyomot hagyott bennünk az elmúlt időszak, az jól érzékelhető. Van viszont okunk az optimizmusra is, hiszen nem 
állt meg az élet, mindenki tette a dolgát, így a térség és a város számára is kedvező döntések születtek, már beérett 
és jó eséllyel eredménnyel kecsegtető projektek vannak folyamatban.

Erről Czunyiné Dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőt kérdezte lapunk.

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Interjú Czunyiné Dr. Bertalan Judit képviselő asszonnyal

- Ha visszatekintünk az eltelt 12 
hónapra, hogyan vonna belőle 
mérleget képviselő asszony, mint 
parlamenti döntéshozó, és úgy is, mint 
a térség országgyűlési képviselője?

- Nehéz hónapokon vagyunk túl, és 
nehéz hetek vagy hónapok állnak előt- 
tünk. Sokak teljesítménye volt emberfe- 
letti, és sokak hozzáállása a bajhoz mu- 
tatta meg az igazi arcukat. Ami megerő- 
sített a munkában, az sokak példamuta- 
tása, segítőkészsége, a kistelepülések 
gyors és segítő lépései. Nem estek két- 
ségbe, nem kapkodtak. Mindenki érezte, 
hogy baj van. A terepen feltöltődtem és 
fel tudok most is. A parlament mindvé- 
gig ülésezett. Ott sokszor kellett a föl- 
diektől vitt nyugalom. A baloldal mind- 
végig acsarkodott, saját politikai hasznát 

kereste a járványon. Amikor ez az interjú 
készül, a harmadik hullám kétségbeejtő 
számait látjuk, újra zárás van. Két hete 
még a nyitás mellett érveltek a parla- 
mentben is. El tudjuk képzelni, mi lenne, 
ha a baloldal nyitási tervét a politikai 
népszerűség okán megvalósítjuk?

Nehéz idők ezek. Tudjuk, hogy a kö- 
vetkezetes és szigorú járványvédelmi 
intézkedések nem mindig népszerűek. 
De emberéletekről van szó.

- Véleménye szerint mikor térhet 
vissza az életünk a normális mederbe?

- Soktényezős a képlet. Az egyéni fe- 
lelősség és fegyelmezettség, a járvány- 
ügyi intézkedések megtartása, megtar- 
tatása, a minél nagyobb arányú átoltott- 
ság, a szükséges mennyiségű vakcina, a 

SÁRI ANDREA

Amikor még az összes Krisztus-tisztelők Jézus halálának 
problémájával voltak elfoglalva, problémájukat Krisztus már 
megoldotta. 

Keneteket vásárolnak, de kinek? Gyolcsokat visznek, de 
mire kell az? A sírhoz mennek a halott Jézust keresni, de a ha- 
lott Jézus nincs ott.

Mindez fölösleges fáradozás, bármennyire Jézus iránti ke- 
gyeletből történik is. Valami ilyesmit teszünk mi is, állandóan 
kérdések vetődnek fel, problémák keletkeznek életünkben. 

Ránk súlyosbodnak ezek és kínlódunk, vergődünk alattuk, 
megoldások érdekében költekezünk és fáradozunk, mint a 
Jézus-tisztelők abban a húsvéti hajnalban. 

Ha azok a jámbor asszonyok csak kissé is visszaemlékeztek 
volna Jézus szavaira, mellyel feltámadását is megjövendölte 

szenvedése és halála után, még- hozzá „harmadnapra”. 
Akkor legalább harmadnapig nem sürögtek, forogtak vol- 

na fölöslegesen Jézus testének megkenése körül. Vagy lega- 
lább visszaemlékeztek volna Jézus kijelentésére, hogy Jónás 
Jeleként három nap, három éjjel lesz a föld gyomrában. (Mt 
12,40) De nem volt semmi jele a Jézus szavaira való emléke- 
zésnek. Ezért fáradtak hiába.

Különös, hogy az Úr Jézus nem veszi rossz néven ezt a 
„hitetlenséget”. Sehol senkinek semmiféle szemrehányást 
nem tesz. Márk szerint ugyan „szemükre vetette a hitetlen- 
ségüket a keményszívűségüket” – de csak azért, hogy nem 
hittek azoknak, akik látták Őt feltámadása után. (MK 16,14)

Tehát a feltámadása tanuinak nem hívőket dorgálja meg. 
Azokról nem szól semmit, akik kenetekkel sietnek sírjához. 
Sőt, kitünteti őket, nekik jelenik meg először, a Szűzanya után, 
aki sohasem kételkedett, hitt a Fiában. 

Magunkra kell ismernünk ezekben a jámbor asszonyokban. 
Mi is tele vagyunk problémával, és megoldást keresünk rájuk. 
Pedig a problémát már megoldotta a Feltámadott, meghozta 
a megol- dást. Ezt a tépelődést akarja levenni rólunk. 

Most feltámadásának hajnalán ezt kézzelfoghatóan bebi- 
zonyította, amikor az asszonyok a követ – legnagyobb gond- 
jukat – elhengerítve találták. Mi lenne, ha a mi adódó prob- 
lémainknak azzal a biztos tudattal vágnánk neki, hogy a meg- 
oldás Krisztusban van, csak rá kell találnom. 

A megoldás meglétének tudata hittel tölt el, hogy azt meg 
is tudjuk és meg is fogjuk találni. 

Ez önt húsvéti reményt vívódásainkba, aggódásainkba.
„Krisztus Feltámadott Alleluja”

Húsvéti üzenet a város katolikus plébánosától
„Követ Elhengerítve Találták...” (LK24,1-12)MILUS FERENC plébános
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megfelelő oltási hajlandóság a lakosság 
részéről. Ebben az esetben lehet felvet- 
ni az újraindítás gondolatát, a fokoza- 
tosság mentén. 

- Átesett a betegségen képviselő 
asszony is. Hogyan élte meg, és az 
oltással kapcsolatban mi az 
álláspontja?

- Januárban volt egy erős, nem múló, 
fájdalomcsillapításra nem reagáló fejfá- 
jásom, s néhány kísérő tünet. Meg-csi- 
náltattam a tesztet, és pozitív lett Covid- 
ra. A fejfájás és a gyengeség napokig 
tartott, de szerencsére a komolyabb baj 
elkerült, és a családomat is elkerülte. De 
még így sem kívánom senkinek sem!  Az 
oltást én is várom, és várok a soromra, 
addig pedig körültekintően és a szabá- 
lyokat megtartva szervezem az életün- 
ket. Már csak azért is, mert az antitest- 
vizsgálat a vírusfertőzés ellenére azt mu- 
tatta, hogy nem tudott kialakulni a ter- 
mészetes védettség. Ez másnál is előfor- 
dulhat, ezért annak is vigyáznia kell, aki 
túlesett a betegségen. Az oltás biztos 
védettséget ad, életet ment. Amit tu- 
dunk az oltásokról, hogy a súlyos állapo- 
tot és szövődményeket megelőzik. Ezért 
fontos. Még most sem késő regisztrálni 
annak, aki eddig nem tette meg.

- A megyében magas volt a 
megbetegedések száma, nálunk Ácson 
is, de szerencsére a folyamatban lévő 
fejlesztéseket, beruházásokat ez nem 
blokkolta jelentősebb mértékben. 
Milyen források érkeznek a megyébe, 
a térségbe az elkövetkező időszakban?

- A fejlesztések valóban folyamato- 
sak. A kis falvakban a Magyar Falu Prog- 
ram fut, városainkban többnyire a TOP-
os beruházások. Azt szeretném határo- 
zottan megköszönni a polgármesterek- 
nek, hogy a járvány alatt is folytatták a 
beruházásokat. Így sok helyi kis- és kö- 
zépvállalkozásnak adtak munkát, azok 
biztonságot a munkavállalóiknak. 

Az ide érkező források tekintetében 
érdemes számokat mondani. A Magyar 
Falu Program 2019-ben és 2020-ban 
mintegy másfél milliárd forintnyi forrás 

érkezett kisebb fejlesztésekre a válasz- 
tókerületbe. Ebből nagyon sok közép- 
ület, játszótér, járda, belterületi út, orvo- 
si eszköz, közterületi eszköz gazdagítja 
falvainkat. A falvakat összekötő útháló- 
zat is vagy másfél milliárd. A választóke- 
rületben, a VP-s, vidékfejlesztési forrá- 
sokat nem számolva, a vállalkozásoknak, 
az iskolai, óvodai, bölcsőde, ipari terüle- 
ti, gazdasági, turisztikai fejlesztésekre 
mindösszesen 50 milliárd fejlesztési 
forrás érkezett. Látható is, hogy minden 
településen történt, történik nagy beru- 
házás.  

- Ács helyzete sajátos. A jelenlegi 
vezetés – ezt mindenki tudja – egy 
nagyon komoly válságmenedzseléssel, 
kármentéssel kellett, hogy kezdje a 
munkát, az előző vezetés által más 
célra felhasznált uniós források hiánya 
miatt. Hogyan látja jelenleg a város 
helyzetét?

- Nem tett jót Ácsnak, hogy instabili- 
tás volt. Az időközi választások a telepü- 
léseket mindig megtorpantják egy kicsit, 
ha annak politikai okai vannak. Visszamu- 
togatás nélkül, Ács akkori polgármes- 
terének országos politikai ambíciói vol- 
tak. Ez hozott a városba némi bizonyta- 
lanságot. Jól emlékszem az időközi vá- 
lasztást megelőző lakossági fórumra, az 
ácsiak segítséget kértek, és az ügyekben 
tisztán látást. Valóban felhoztak két 
olyan költségvetési problémát, ami szá- 
mukra érthetetlen volt. Egy független 
civilekből álló közösség kérte ki és gyűj- 
tötte ki a testületi anyagokból a Zöld 
Város Program 300 milliós támogatásá- 
nak az ügyét, ami konkrétan hiányzott. 
Nem volt elkülönített számlán. Illetve az 
önkormányzat által, szintén több tízmil- 
liós értékben vásárolt földek ügyét, amit 
aztán nem tudott átminősíttetni ipari 
területté a város, így a „nyakán maradt”. 
Az ott felszólalók szerint a város a több- 
szöröséért vásárolta a földeket a tulaj- 
donosoktól, mint a környéken bevett 
földforgalmi érték. Ráadásul egyértel- 
mű is volt, hogy a terület a földtörvény 
védelme alatt áll, nem lehetett átminő- 
síteni. Én akkor is és most is azt mond- 

tam, és azt gondolom, az újonnan felálló 
képviselő-testületnek nem csupán joga, 
de kötelessége is volt ezeket megvizs- 
gálni, megvizsgáltatni. Ez megtörtént. A 
pénz ettől nem került meg, de itt azt vál- 
laltam, hogy a város ne kerüljön – a 
visszafizetéssel és a bírsággal együtt, 
hozzáadva a hiányt is – több mint félmil- 
liárdos mínuszba, a kormány ezt a 300 
milliót a projektre biztosította a város 
számára. Nehéz ügy ez, ha nem mínusz- 
ból indulunk, ez plusz fejlesztésre is 
jöhetett volna…  

Megörökölt a városvezetés olyan 
projektet is, amit már az új önkormány- 
zat fejezett be, át is adta, az ácsiak szá- 
mára is többnyire jó, most küzdünk, 
hogy a feltárt tervezési hibák miatt ne 
kelljen visszafizetni, vagy legalább minél 
kevesebbet. Vannak még gondok. 
Ugyanakkor a várost működtetni kell. 
Azon a fórumon még azt vállaltam, hogy 
a Gyár utca felújítását a Magyar Közútnál 
kezdeményezem, ez meg is történt, és a 
beruházás idén indul és be is fejeződik. 
Az új testület és polgármester úr fegyel- 
mezett gazdálkodással a stabilitást és 
kiszámíthatóságot jelenti most. A terve- 
ket pedig átgondoltan és felelősen kell 
megalkotni a következő forrásciklusra. 

- Milyen forrásokra számíthat a város 
a következő időszakban?

- Hamarosan kiírásra kerülnek a TOP-
os fejlesztési források. Ács a korábbi TOP 
ciklusban 900 milliónyi támogatást ka- 
pott. 

- Polgármester úrral folyamatosan 
egyeztetnek. Legutóbb a Hartmann 
Hungary Kft. beruházással 
kapcsolatban. Erről megosztana az 
olvasókkal lényegi információkat 
képviselő asszony? Mit tudhatunk a 
beruházásról, magáról a befektetőről?

- Szükséges, hogy a gazdasági szerep- 
lőkkel legyen aktív a kapcsolat. Örömteli 
a Hartmann Hungary Kft. sajáterős beru- 
házása. A termelési kapacitások bővíté- 
se a közüzemek kapacitásának a mege- 
melését teszik szükségessé, hogy a la- 
kossági ivóvíz- és áramellátás, a szenny- 
vízkezelés továbbra is biztonságban 
legyen. Ebben kért közvetítői segítséget 
az állami közműszolgáltatók irányába a 
vezetőség. 

- Beszéljünk a családpolitikáról, hiszen 
az olyan lehetőségeket teremtett, ami 
európai viszonylatban is egyedülálló. 
Demográfiai adatokban vannak 
mérhető eredmények a megyében, a 
térségben?

- 2010-ben a kormányzat család- és 
gyermekbarát, mondhatom úgy is: csa- 
ládfókuszú kormányzati intézkedéseket 
indított el. Ennek egyrészt a népesedés- 
politika, a nemzet megmaradását szol- 
gáló elvi alapok jelentik a bázisát. Ezért a 
baloldali kormányok által elvett, meg- 
vont gyermeknevelési támogatások 



ÁCSI HÍREK

visszavezetése, a fiatal családok saját 
tulajdonú lakáshoz juttatásának a támo- 
gatása volt a fókuszan a kormányzás első 
időszakában. 

Mára komplex családtámogatási 
rendszer segíti a fiatalokat és a magyar 
családokat. Csak néhány ezek közül: a 
családok otthonteremtési kedvezmé- 
nyének rendszere, a falusi CSOK, a  baba- 
váró támogatás, a CSOK-kölcsön, a jel- 
záloghitelekhez nyújtott támogatások 
bővítése, a nagycsaládosok autóvásárlá- 
si támogatása,  a négy- vagy többgyer- 
mekes édesanyák SZJA-mentessége, a 
bölcsődefejlesztési programok és a fé- 

rőhelyek számának drasztikus emelése, 
a nagyszülői gyed bevezetése, az 5%-os 
áfa új lakások építésénél, a 0%-os áfa a 
CSOK igényléssel, a  lakásfelújítások 
50%-os visszatérítése, az illetékmen- 
tesség a CSOK igénylésnél, a többgene- 
rációs otthonteremtések támogatása. 

Felsorolni is nehéz. Pedig a járvány 
miatt nehéz időszak van gazdasági szem- 
pontból. De a kormány ennek ellenére 
ad, januártól is több új elemmel gazda- 
godott a családtámogatások köre. Ad a 
családoknak, ad a vállalkozásoknak, 
pénzt hagy a magyar családoknál. Nem 
úgy, mint a baloldali kormányok alatt, 

amikor is a gazdasági krízisre a megszo- 
rítás volt a válasz.

- Ha megfogalmazhatna egy üzenetet 
interjúnk végén az ácsiaknak, akkor az 
hogyan hangozna?

- Most a járványhelyzet harmadik 
hullámában nincs fontosabb üzenet, 
minthogy regisztráljanak az oltásra, az 
oltás az egyetlen most, amivel meg 
tudjuk fékezni a járványt, és visszakap- 
hatjuk a régi életünket.

Vigyázzanak Magukra!
Vigyázzunk egymásra! 

10

Most össze kell fogni, szeressük a városunkat,
éljünk békésen együtt!

Beszélgetés Csöbönyei Imrével
Talán nincs olyan ember Ácson, aki e név hallatán – Csöbönyei Imre – ne kapná fel a fejét. Persze nemcsak 

azért, mert két cikluson át, 2002-től 2010-ig volt városunk első embere, hanem mert évtizedeken át magas 
vezető pozíciót töltött be a cukorgyárban, ahol már édesapja is dolgozott. Tősgyökeres ácsi, talán ez motiválta, 
amikor polgármestersége alatt kezdeményezte, hogy az akkor még községként működő Ács megkapja a városi 
rangot. A város Kossuth Lajos utáni első díszpolgárával, Csöbönyei Imrével beszélgetünk, aki már megér- 
demelt nyugdíjas éveit tölti családja körében, azonban mai napig szívén viseli városa sorsát, fejlődését, az itt 
élők jólétét, s szívesen emlékszik vissza a cukorgyárban töltött évtizedekre. 

1
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A II. világháború szörnyű tragédiá- 
jára, a Don-kanyarban történt esemé- 
nyekre és az ott harcoló magyar kato- 
nákra emlékeztünk január 12-én. Ren- 
dezvényt sajnos nem tarthattunk, de Ács 
Város Önkormányzata és a Kossuth Lajos 
Asztaltársaság a település lakossága 
nevében egy emlékkoszorút helyezett el 
a II. világháborús emlékműnél. 

Hősök a Don folyó partján
A koszorúzás alkalmával Nagy Irén, az 

asztaltársaság elnöke emlékezett vissza 
a második magyar hadseregre, illetve 
egyházi vezetőink mondtak imát a hősö- 
kért. Lapunk hasábjain Harmat Árpád 
Péter A doni katasztrófa című írásának 
segítségével idézzük fel a világháború 
ezen eseményét. 

Hazánk 1940. november 20 -án, a Tri- 
anonban elvett területeink visszaszerzé- 
sének reményében lépett szövetségre a 
náci Németországgal, majd ugyanezen 
okból lépett a második világháborúba is 
1941. június 27-én. A döntést követően 
Magyarország a Wehrmacht csapatait 
segítve támadta meg a Szovjetuniót. A 
harcok elhúzódtak, és a német hadve- 
zetés hatékonyabb részvételre kérte 
hazánkat. Így szövetségesünk felkéré- 
sére 1942. április 17-én a második ma- 
gyar hadsereg mintegy 207 500 magyar 
katonával megindult el a Szovjetunió- 
beli Don folyóhoz, hogy ott a németeket 
támogassa. A magyar haderő 1942 nya- 

B.A.

rán foglalta el állásait a számára kijelölt 
folyószakaszokon, és fél éven keresztül 
teljesítette kötelességét a folyó ellenőr- 
zésével és a frontvonal megtartásával. 
Ám közben Sztálingrádnál átszakadt a 
német-román arcvonal, és a Vörös Had- 
sereg 1943 januárjában óriási ellentáma- 
dást indított a németek ellen. Az orosz 
túlerő 1943. január 12-én elérte a gyen- 
gén felszerelt magyar állásokat is, és 
harckocsijaival szabályosan „legázolta” a 
nagyrészt kézifegyverekkel felszerelt 
magyar katonákat. A harcokban 120 
ezer magyar honvéd esett el vagy került 
fogságba. 

A második magyar hadsereg 1942/43 
-as hősies küzdelme a Szovjetunióbeli 
Don folyó partján, mindörökre történel- 
münk része marad. Az esemény körül- 
ményeinek és részleteinek ismerete – 
különösen a katasztrófa évfordulóján – 
főhajtás azon katonáink előtt, akik köte- 
lességük teljesítése közben estek el a 
Voronyezs környékén fekvő, távoli, jég- 
hideg, havas tájakon.

Tisztelet a hősöknek!



Bár sokan ismerik Beát, mégis arra 
kérem, pár szót mondjon magáról!

Lassan 14 éve élek Ácson, a férjem 
révén kerültem ide. Költözésem után a 
Gárdonyi Géza Általános Iskolában taní- 
tottam, és vezettem az iskolai könyvtá- 
rat. Miután megüresedett a városi 
könyvtár könyvtárosi állása, ide kerül- 
tem a művelődési házba, munkám mel- 
lett szereztem meg az informatikus-
könyvtáros diplomát. Ezután mozgal- 
mas volt az életem, mert megszületett 
mindkét gyermekem, s mellette a 
könyvtár felújítása és állományának át- 
válogatása is zajlott.

A 2020-as év vége sok változást ho- 
zott az intézmény életében. Az intéz- 
mény igazgatója, Németh Gyula és a kul- 
turális területen dolgozó kolléganőnk, 
Varga Zsuzska is felmondott. Bejelenté- 
sük mindenkit váratlanul ért. Nagyon 
fájt a szívünk, hogy így döntöttek, mert 
öröm volt velük együtt dolgozni, renge- 
teg szép emlékünk maradt, és nagyon 
sokat tanultam tőlük. Németh Gyula tá- 
vozásával az intézmény vezető nélkül 
maradt, és a helyettesítését megbízott 
vezetőként én láttam el. Bár eleinte ne- 
héz volt, öröm volt megtapasztalni, 
hogy milyen jól együtt tudunk működni a 
kollegákkal a nehéz helyzetekben is.

Az új feladatok végzése közben sok 
ötlet fogalmazódott meg bennem, s mi- 
vel éreztem a kollégák és a családom tá- 
mogatását, elhatároztam, hogy próbát 
teszek, s megpályázom az intézményve- 
zetői állást. Szerencsére az önkormány- 
zat és a szakmai bizottság tetszését is 
elnyerte a pályázati anyagom, így márci- 
us 24-től kinevezett intézményveze- 
tőként végezhetem a munkámat.

Hogy látja az intézmény helyzetét?
Kettős érzetem van ezen a téren. A 

legsúlyosabb problémát a tagintézmé- 
nyeink állapotában látom, a legtöbbjük 
felújításra szorulna, hiszen az elmúlt 
évtizedekben nem történt nagyobb re- 
noválás. Az épületgépészeti problémák 

sokszor megnehezítik a munkánkat. 
Tisztában vagyok az erőforrásaink és ka- 
pacitásaink korlátaival, ugyanakkor hi- 
szem, hogy ha apránként is, de mindig le- 
het fejleszteni. Szerencsére az önkor- 
mányzatnak is ez a hozzáállása, és segít- 
ségükkel már elkezdődött a kastély, a 
sportcsarnok és a Bagolyvár legsúlyo- 
sabb gondjainak kezelése. Kritikus a 
kastély tetőszerkezetének állapota is. 
Folyamatosan keressük a lehetőséget, 
hogy ezt orvosolni tudjuk.

Ugyanakkor úgy vélem, hogy az intéz- 
mény erőssége a kollegák szakmai tudá- 
sa és elkötelezettsége, épp ezért szeret- 
ném őket név szerint megemlíteni. Első- 
ként régi-új kollegánkat, Balogh Attilát, 
aki rendkívül lelkiismeretes, kreatív és 
tapasztalt a rendezvények szervezésé- 
ben. Örülök, hogy Sipos István koordinál- 
ja a sportcsarnok mindennapjait, hiszen 
jól ismeri a szakosztályokat, a sportoló- 
kat, remek viszonyt ápol velük, és sokat 
tesz azért, hogy Ácsnak egyre elismer- 
tebb legyen a sportélete. Segíti az intéz- 
mény munkáját Pauer Gergely is, aki új 
kollegaként nemcsak a kulturális terüle- 
ten kapott feladatokat, hanem törté- 
nész végzettségének köszönhetően a 
helytörténeti gyűjtemény gondozását is 
ellátja. Ahhoz, hogy ilyen jól tudjon mű- 
ködni a csapat, nagy szükségünk van 
Máténé Vrastyák Erzsébetre, aki a 
könyvtárosi teendők mellett az admi- 
nisztrációs terheket is leveszi a vállunk- 
ról. Mellettük persze ott vannak azok a 
munkatársak, akiket név szerint sok len- 
ne felsorolni, de munkájuk nélkülözhe- 
tetlen, és mindig számíthatunk közre- 
működésükre.

A programokkal kapcsolatban úgy 
gondolom, hogy van egy erős alapunk, 
vannak hagyományaink, és igyekszünk 
újdonságokkal megörvendeztetni az 
ácsiakat. Sok szép tervünk van, reméljük, 
hogy meg tudjuk majd valósítani őket.

A jelenlegi korlátozások mellett mik 
azok a lehetőségek, amikkel elérik a 
közönséget?

A törvény adta korlátok között igyek- 
szünk a lehető legtöbb szolgáltatásun- 
kat fenntartani. Ezért vezettük be a 
könyvtárban is a „fapados” kölcsönzési 
lehetőséget, a sportcsarnok, amíg lehe- 
tett, nyitva tartott, és biztosította a he- 
lyet a sportolni vágyóknak.

Újfajta utakat kerestünk a közönség- 
hez, így született meg az ARTjáró, 
mellyel a magyar kultúra napja előtt 
tisztelegtünk.

A járványügyi helyzetre reagálva 
igyekeztünk olyan programokat szer- 
vezni, amellyel online téren keresztük 
érjük el a lakosságot. Ilyen volt a például 
a Keresd a Mikulást! játék, a farsangi 
jelmezverseny vagy a kiszebáb égetés is. 
Nagy örömünkre Orbán Ilonka és Bazsó- 
né Nagy Mariann partner volt abban, 
hogy a hagyománnyá vált művészeti elő- 
adássorozatot és kézműves foglalkozá- 
sokat áthelyeztük az online térbe, mely- 
nek nagy sikere volt, és a videók több 
százas megtekintést értek el.

Hogyan készülnek a nyitásra?
Reméljük, hogy a városnapot már 

megtarthatjuk, szervezését már el is 
kezdtük. Bizakodunk, hogy városunk kö- 
zössége végre felhőtlenül együtt ünne- 
pelhessen. Nyárra táborokat szervez- 
nénk. Amint lehet, megnyitnánk cso- 
portjaink előtt az épületet, hogy vissza- 
térjen az élet a kastélyba.

Idén több fontos évfordulót is ün- 
neplünk, 150 éve alapították meg az Ácsi 
Cukorgyárat, és 30 éve költözött telepü- 
lésünkre a Hartmann üzeme. Ennek 
kapcsán több rendezvényt is tervezünk.

Hogyan látja az intézmény jövőjét? 
Milyen tervei vannak?

A közösség által megszokott és várt 
programokat a jövőben is szeretnénk 
megtartani. Emellett a terveim közt sze- 
repel, hogy jobban nyissunk a családok 
felé, számukra olyan alkalmakat szervez- 
nénk, mely minden korosztálynak kikap- 
csolódást nyújt. Hasonló programokat 
tudnék elképzelni, mint a már sikerrel 
kipróbált Kalandváros és a Varázslatos 
Szabadulószoba. Szükségesnek érzem, 
hogy a klubéletet is felkaroljuk, ezáltal a 
fiataloknak is tartalmas szórakozási le- 
hetőséget nyújtsunk. Már szervezés 
alatt áll a társasjáték klub és az önkéntes 
klub. Nagyobb hangsúlyt szeretnénk 
fektetni a település történelmi értékeire 
is. Bővíteni fogjuk, és amint lehet, átköl- 
töztetjük a Bagolyvárba a helytörténeti 
gyűjteményt, melybe már most értékes 
felajánlások érkeztek. Emellett felélén- 
kítenénk a kapcsolatot városunk törté- 
nelmének kutatóival és ismerőivel, 
melyből reményeim szerint előadások 
és publikációk születnének.

Szeretnénk minél aktívabban bevon- 
ni a település lakóit, hogy ne csak passzív 
befogadóként, hanem aktív közreműkö- 
dőként részt tudjanak venni a közösségi 
élet szervezésében. Nyitott, innovatív, 
jól működő intézményt szeretnék, ami 
jól helytáll az online térben is. Ez egy ha- 
talmas kihívás, fontos a jó kommuniká- 
ció, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat a 
lakossággal, és érezzék, hogy amikor 
már lehetőség van rá, nagy szeretettel 
várjuk őket a rendezvényekre.

Erősség a kollegák szakmai tudása és elkötelezettsége
Az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok 

igazgatói posztjára pályázatot írt ki a város önkormányzata. A sikeres 
lebonyolítást követően az intézmény új szakmai vezetőjét, Meszlényi-
Mali Beátát nevezték ki az integrált intézmény igazgatójának. Céljairól 
és legfontosabb feladatairól kérdeztük az új intézményvezetőt.

B.A.
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
POLGÁRMESTERI

HIVATAL

FONTOSABB
ELÉRHETŐSÉGEK:

ORVOSOK

FOGÁSZAT

LABOR

VÉDŐNŐK

Dr. Szentirmai István 
polgármester fogadónapja:

 hétfő: 14-15 óra
Dr. Fülesné Balogh Anita jegyző 

fogadónapja:
hétfő: 14.00-15.00 óra

Ügyintézők fogadónapja:
Hétfő: 13-17 óra, szerda: 8-16 óra, 

péntek: 8-12 óra

ADÓÜGYEK

ÁCSI PITYPANG BÖLCSŐDE

ÁCSI BÓBITA ÓVODA

ÁCSI BARTÓK BÉLA
MŰVELŐDÉSI HÁZ,

KÖNYVTÁR ÉS
VÁROSI SPORTCSARNOK

34/600-390  34/385-043

ÁCSI SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSI

KÖZPONT

SZOCIÁLIS-
GYERMEKVÉDELMI 

ÉS IGAZGATÁSI ÜGYEK

ÁCSI GÁRDONYI GÉZA
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Horváth Istvánné,
Runyai Lászlóné

Uszléber Károlyné

Bérci Zsanett Diána: 
szociális ügyek, köztemetés

életkezdési támogatás 
Telefon: 34/595-155, email: 

szocialis2@acsvaros.hu

Paksiné Szabó Tünde:
hagyaték, lakásügyek

Telefon: 34/595-147, email: 
szocialis@acsvaros.hu

Karvaj Anita:
üzletek működésével kapcsolatos 

ügyek, zenés-táncos 
rendezvények, földügyek

Telefon: 34/595-144, 
email: 

kereskedelem@acsvaros.hu

Papp Gáborné:
közfoglalkoztatás ügyei

Telefon: 34/595-153, email: 
munkaugy@acsvaros.hu

Soós Piroska:
anyakönyvi ügyek , 

címnyilvántartás
Telefon: 34/595-143, email: 

gyamugy@acsvaros.hu

Dr. Pappné Rohonczi Fruzsina:
műszaki ügyek, telekalakítás
Telefon: 34/595-144, email: 

epiteszet@acsvaros.hu

Dr. Papp Gábor:
ingyenes jogi tanácsadás

hétfő: 15.30 – 17.00
30/486-29-96;

drpappgabo@gmail.com

Komáromi Járási Ügysegéd
Hétfő: 13.00-16.00,
Szerda: 8.00-11.00

34/795-780

Telefon: 34/595-154,
email: adougy@acsvaros.hu

Családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat: 

20/229-49-77, 34/395-096
Gondozási központ:

34/385-667, gondozas@acs-
varos.hu

20/267-51-93,
bolcsode.acs@gmail.com

Héreginé Major Ilona
óvodavezető:

20/262-83-18; 34/385-230;
acsibobitaovoda@gmail.com

Meszlényi-Mali Bea:
20/288-86-53

Balogh Attila: 20/255-80-10
brtkacs@gmail.com

Művelődési ház nyitva tartása:
hétfő-csütörtök: 10-19, kedd-

szerda: 10-19.30, 
Péntek: 10-18, szombat-vasárnap: 

programok szerint
Könyvtár nyitva tartása:

hétfő: kölcsönzési szünnap, 
kedd, szerda, péntek: 9.00-16.30, 

csütörtök: 12.00-18.00, 
szombat:8.00-12.00

acskonyvtar@gmail.com
Online katalógus:

www.acskonyvtar.hu
Facebook:/acsmuvhaz

A művelődési ház és a könyvtár a 
hatályos vírusvédelmi 

intézkedések miatt
NEM LÁTOGATHATÓ!

A könyvkölcsönzés előre 
egyeztetett időpontban 

lehetséges.
Időpontegyeztetés telefonon 

vagy e-mailben.
Nyomtatásra és fénymásolásra 

jelenleg nincs lehetőség!

Városi Sportcsarnok
Sipos István: 20/340-08-98

Németh-Varga Anett:
20/950-45-06

Héreginé Nagy Márta igazgató: 
30/232-11-68

Lőrinczné Rosta Szilvia 
igazgatóhelyettes:

30/234-38-75
Nyéki Tiborné 

igazgatóhelyettes:
30/234-40-34

Gárdonyi iskola, titkárság:
34/385-126

acsigardonyi@gmail.com

1. sz. háziorvosi körzet:
Dr. Péntek Zsuzsanna 

hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 
12.00-14.00;

szerda: 9.00-11.00
34/385-429:

időponkérés, gyógyszeríratás 
mindennap 8.00-12.00

2. sz. háziorvosi körzet:
Dr. Péntek Zsuzsanna

hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 
8.00-12.00;

szerda: 13.00-17.00
30/902-32-68 doktornő; 34/385-

118
34/222-111: időpontkérés, 

gyógyszeríratás 
mindennap a rendelési idő alatt

3. sz. háziorvosi körzet:
Dr. Takács Ágnes

hétfő, szerda, péntek: 12.30-
14.30; 

kedd, csütörtök: 9.30-11.30
34/385-643:

időpontkérés, gyógyszeríratás 
mindennap 

11.30-12.30, 14.30-15.30 
20/338-04-51

Gyermekorvos:
Dr. Demissie Tewodros

hétfő: 8.00-12.00; 
kedd, csütörtökön, pénteken: 

9.00-12.00;
szerda: 12.00-16.00

30/298-43-18

34/385-121
titkarsag@acsvaros.hu

Dr. Szmirnova Éva

30/973-16-70
időpontkérés rendelési napokon: 

7.00-8.00 
I. sz. körzet

hétfő 14.00-15.30, szerda: 13.00-
15.30, 

csütörtök 14.00-20.30, péntek: 
12.00-16.30
II. sz. körzet

hétfő: 7.00-14.00, kedd: 7.00-
12.00, 

szerda: 7.00-13.00, csütörtök: 
7.00-14.00, 

Péntek: 7.00-12.00

hétfő: 5.45-7.45, 
szerda:  7.00-9.00, 
péntek:  7.00-9.00

bejelentkezés minden hétköznap: 
10.00-14.00 között

20/241-57-25

Kiss Mónika
Csecsemő- és kisgyermek-

tanácsadás: 
kedd: 8.00-9.00

Terhestanácsadás:
Hétfő: 8.00-10.00

20/329-69-83 munkanapokon: 
8.00-16.00

KÖZVILÁGÍTÁS
HIBABEJELENTÉS

EON
HIBABEJELENTÉS

06-80/533-533

ÉDV ZRT.
HIBABEJELENTÉS

+36-80/426-426

HULLADÉKUDVAR

PICK-UP

Vill-Korr Hungaria Kft.
30/334-40-05

hibabejelento@vilkorr.hu

(Ács, Árpád u. 42.) 
2020. augusztus 1-től 

nyári nyitvatartási
rend szerint üzemel

csütörtök: 9.00-18.00, 
szombat: 14.00-18.00

Komárom, Táncsics M. u. 3/b.
Ügyfélszolgálat:

1224 
vagy 34/342-888;

34/222-222, 34/222-888

ILLEGÁLIS
SZEMÉTÉGETÉS

ESETÉN

Éjjel-nappal hívható:
70/436-33-31

ÁCS
ÖNKORMÁNYZATI 

TŰZOLTÓSÁG
34/386-231

GYERMEK-
GYÓGYÁSZATI

ÜGYELET 
TEL.: 34/342-840

114 MELLÉK  

Ideje:
hétköznap 16:00 – 8:00 óráig

hétvégén és ünnepnap
8:00-tól másnap 8:00 óráig 

Helye:
kórház volt gyermekosztályának

helyén

A rendkívüli helyzet alatt az ügyfélfogadási
időpontok változhatnak!
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Mórocz Melinda
Rendelési idő:

csütörtök: 9.30-13.30
Tanácsadás (terhes és csecsemő)

20/253-09-77
Pénzásási védőnő:
Mórocz Melinda

Kedd: 10.30-13.30;
Szerda: 9.30-12.00

20/264-92-99

mailto:szocialis2@acsvaros.hu
mailto:szocialis@acsvaros.hu
mailto:kereskedelem@acsvaros.hu
mailto:munkaugy@acsvaros.hu
mailto:gyamugy@acsvaros.hu
mailto:epiteszet@acsvaros.hu
mailto:drpappgabo@gmail.com


zájárulni Laura gyógyulásához, jó érzés volt egy ilyen hatalmas 
összefogás része lenni. Az adventi vásáron is becsületkasszát 
helyeztünk ki szintén Laura megsegítésére, ahol tócsnival ked- 
veskedtünk a megjelenteknek. Az Ászak Család- és Gyermek- 
jóléti Szolgálat hát- rányos helyzetű gyermekek részére szer- 
vezett táborának keretein belül foglalkozást tartottunk a gye- 
rekeknek. Megcsodálhatták a motorokat, felülhettek rájuk, 
egy kis bemutatót, előadást nyújtottunk, ahol elmeséltük a 
motorozás egy-két fontos szabályát, bemutattuk a motoros 
ruházatot, fel lehetett próbálni a bukósisakokat, szörpöt, 
dinnyét, színezőt és színesceruzákat kaptak ajándékba a gye- 
rekek, és a visszajelzések alapján nagy örömet szereztünk 
nekik. 

Számos tervünk van még, a gyerekeknek tartandó foglal- 
kozásokon túl pl. vezetéstechnikai előadásokat is szeretnénk 
tartani, mozidélutánokat, a városi rendezvényekre a jövőben 
is szeretnénk kitelepülni, de ha felkérnek minket, akkor akár 
esküvői kíséretnek is szívesen teszünk eleget, ahogy erre volt 
is példa már.

Amennyiben ezeket a sorokat olvasva van olyan ácsi moto- 
ros, aki csatlakozni szeretne maroknyi csapatunkhoz, és ren- 
delkezik bármilyen típusú motorral, jelentkezhet a 06/70/ 
3126918 telefonszámon.

Az ácsi Szilaj Motoros Baráti Társaság azzal a céllal alakult, 
hogy teremtsen egy olyan motorozni szerető csoportot, akik a 
város életében is aktívan részt tudnak vállalni, ezzel is hozzá- 
járulva a közösségi élet fejlődéséhez. Két éve alakultunk, és 
bár a vírus a mi életünkbe is beleszólt, mégis ott tudtunk lenni 
néhány rendezvényen. A 2019-es Ácsi Városi Vigasságokon a 
főzőversenyen is megmérettettük magunkat, de az igazi ránk 
eső rész a motoros felvonulás volt, ahová nemcsak ácsi, ha- 
nem más települések motorosai is bekapcsolódtak velünk, és 
a legapróbbakat is be tudtuk vonni kis műanyag motoros fel- 
vonulás keretein belül. 

A jótékonysági FutÁcs rendezvényen palacsintát sütött kis 
csapatunk, az itt befolyt összeggel mi is szerettünk volna hoz- 

   Újabb tagokat várnak soraikba az ácsi motorosok
                          

SPORT

SZŰCS ATTILA – Szilaj Motoros Baráti Társaság elnöke

Kezdetét vette a 2020-2021-es ver- 
senyév tavaszi szezonja az Ácsi Kinizsi 
Sport Club sportolói számára, amelyre 
játékosaink sikeresen felkészültek a téli 
alapozás során. 

Sajnos a koronavírus járvány beleivó- 
dott a mindennapjainkba, ezáltal a 
sportba is, ami nyilvánvalóan megnehe- 
zíti a sportolók, a szakosztályok és a ve- 
zetőség helyzetét, azonban megpróbá- 
lunk a lehető legjobban alkalmazkodni a 
folyamatosan változó járványügyi szigo- 
rításokhoz. Törekszünk arra hogy a mér- 
kőzések újra ütemezéseit, a változó ed- 
zéslehetőségeket ne érezzék még a 
sportolók, lehetőséget szeretnénk biz- 
tosítani hogy a sport mint egészség- 
megőrző funkció elérhető legyen az iga- 
zolt versenysportolók számára, betartva 
a járványügyi előírásokat.

A Városi Sportcsarnok adott otthont 
január-február között a 2021-es téli Fut- 
sal Bajnokságoknak, amelyeket a Komá- 
rom-Esztergom Megyei Labdarúgó Szö- 
vetség rendezett U14, U16, U19 és fel- 
nőtt korosztály számára. Mindegyik fut- 
sal csoportba nevezett a Kinizsi, és kiváló 
eredményeket értünk el, az U19 és a fel- 
nőtt bejutott a döntőbe, ahol érmes he- 
lyezést értek el, és az U14 és U16-os 
csapat is helyt állt a régiós válogatású, 
erős mezőnyben. A jó tempójú, iramos 
teremlabdarúgó mérkőzések zárt kapuk 
mögött játszódtak. 

A tavaszi szezont kiválóan kezdte a 
felnőtt labdarúgó csapat a Megyei baj- 
nokságban, sikerült a téli átigazolási sze- 

zonban megerősíteni fiatal és ambició- 
zus, minőségi játékosokkal a keretet, így 
három bajnokiból 7 pontot szereztünk, 
tabellán előttünk álló csapatok ellen, 
melyből kettő dobogós ! Az U19 hasonló 
lendülettel kezdett, három bajnokin si- 
került mindenhonnan elhozni a három 
pontot, megerősítve a pozíciónkat. Az 
U14 és U16 korosztály márciusban kezdi 
a bajnoki küzdelmeket. A mérkőzések 
továbbra is zárt kapuk mögött kerülnek 
megrendezésre, a Bozsik tornákat fel- 
függesztette a szövetség a járványhely- 
zet miatt.

A Kinizsi Sporttelep felújítása folya- 
matosan zajlik az Önkormányzat, a szak- 
osztály és az öregfiúk támogatásával, 
tao pályázatból hamarosan megvalósul- 
hat a tavaszra tervezett tető-felújítása 
az épületnek, valamint faültetési és öl- 
töző felújítási terveink is megvalósításra 
kerülnek, illetve tovább dolgozunk a 
sporttelep megszépítésén, célunk egy 
többfunkciós közösségi tér kialakítása, 

melyet a város lakói, sportolói használ- 
hatnak verseny, hobbi és rekreációs cé- 
lokra. 

A kézilabdásaink a téli felkészülés 
után szintén megkezdték a tavaszi sze- 
zont, sajnos a koronavírus miatti korláto- 
zások megálljt parancsoltak az utánpót- 
lás korosztályok küzdelmeinek a szakág 
zár térben való jellege miatt. Megpró- 
báljuk ezt az időszakot áthidalni, a spor- 
tolókat mozgásban és motiváltan tarta- 
ni, jelenleg csak a felnőtt bajnokság küz- 
delmei zajlanak, tehát a női felnőtt csa- 
pat a Komárom-Fejér megyei bajnokság- 
ban vívja már mérkőzéseit, a férfi felnőtt 
csapat pedig az NB/2 osztályban harcol a 
pontokért. Nehezíti a szakosztály dolgát 
a rengeteg elmaradt mérkőzés, a nehe- 
zített edzéskörülmények, extra terhet 
ró a feszített tempó a játékosokra, akik 
becsülettel veszik az akadályokat. A ha- 
zai mérkőzéseket az Ácsi Kinizsi Kézilab- 
da Facebook oldalán élőben lehet követ- 
ni , köszönet az ötlet megálmodóinak és 
megvalósítóinak ! 

A Városi Sportcsarnok felújítására 
komoly pályázati anyagot nyújtott be a 
2021-2022-es évre a Kinizsi kézilabda 
fronton is, szeretnénk vizesblokk felújí- 
tással, nyílászárók cseréjével és fűtés- 
korszerűsítéssel javítani a csarnok infra- 
struktúráján, amely kiszolgálja és köz- 
pontja a kézilabda képzésnek és szakmai 
munkának, célunk hogy az iskola, a sza- 
badidős sporttevékenységet űzők és az 
egész város profitáljon a beruházások- 
ból. 

Kérjük támogassa az egyesületet 
adója 1%-a felajánlásával ! 

Ácsi Kinizsi Sport Club, adószám: 
19889940-1-11

Előre is köszönjük !

Ácsi Kinizsi SC hírek 2021 február

SIPOS ISTVÁN – Ácsi Kinizsi SC elnöke
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Különösen nehéz időszak ez most 
számunkra, hiszen a vírusvédelmi intéz- 
kedések miatt az egyik legfontosabb 
tevékenységünket kellett felfüggesz- 
tenünk, ez pedig nem más, mint a rend- 
szeres kapcsolattartás, összejövetelek, 
közösségi események. Természetesen 
nem panaszkodunk, mert attól, hogy 
most jó ideje nem találkozhatunk klub- 
társainkkal, folyamatosan azon dolgo- 
zunk, hogy miután véget ér a járvány újra 
pezsgő élet lehessen nálunk. 

Szerencsére a tavalyi év vége felé a 
Túramanó programunk közül jó pár ki- 
rándulást meg tudtunk szervezni a Bóbi- 
ta óvodával közösen, emellett bekap- 
csolódtunk a művelődési ház decemberi 
játékába is. Sok-sok tervünk van erre az 
évre is. Nemrég teljesen megújult a hon- 
lapunk, folyamatosan töltjük fel infor- 
mációval, így érdemes időnként megte-
kinteni.

Itt az adóbevallások ideje. Javában 
zajlik az egy százalékos kampányunk. 
Egyesületünk fogadni tudja az adó 1 % 
felajánláskat. Ez nekünk komoly lehető- 

Bakancs a lábra, mosoly a szájra

ség, minden évben nagy segítség a mű- 
ködésünkhöz. Ezúton is kérjük az ácsia- 
kat, hogy legyenek körültekintőek az 
adóbevallásnál, és adójuk 1%-val segít- 
sék a mi vagy akár másik ácsi szervezet 
munkáját. 

KLUBÉLET
TÓTH JÁNOS Általában alig várjuk az első tavaszi 

napsugarakat, és mindig március 15-én 
nyitjuk a kerékpáros szezonunkat az em- 
léktúránkkal, aztán április elején a med- 
vehagymákat szoktuk kutatni a Vértes-  
ben, Ezzel veszi kezdetét a természet- 
járás időszaka. Most egyelőre szervezett 
keretek között nem, de egyénileg vagy 
családdal biztos, hogy kimerészkedünk 
az erdőkbe, szóval senki ne lepődjön 
meg, ha szembe jön az ösvényen egy-két 
ácsi Bakancsos. Gyönyörű ebben az idő- 
szakban a Bakony, a Vértes és a Gerecse 
is, és elérhető közelségben vannak, 
remek túraútvonalakkal, látnivalókkal. 
Csodás arcát mutatja az Ácsi erdő is, át 
lehet sétálni akár a monostori Duna-
parta is. Vannak lehetőségek bőven. 
Ezért bíztatunk mindenkit, hogy ha tehe- 
ti vegyen fel egy kényelmes túracipőt és 
vágjon neki a természetnek. A friss leve- 
gő és a napsütés, a tavasz illata nem csak 
a testünknek egészséges, de lelki feltöl- 
tődés is. Régebben volt egy szlogenünk: 
„Bakancs a lábra, mosoly a szájra!” Most 
újra aktuális, és reméljük, hogy a hagyo- 
mányos Föld-napi túrán már közösen 
koptathatjuk azt a bakancsot. Bízunk 
benne! Addig is mindenkinek jó egész- 
séget kívánunk! 

A Bakancsos Klub legnagyobb erőssége abban a közösségben rejlik, 
amit az elmúlt közel három évtized alatt felépítettünk és egyben 
tartottunk. Persze az évek során jöttek-mentek az emberek, sőt 
generációk nőttek fel, de egyvalami nem változott: hiszünk a közös- 
ség erejében. 
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Február elején megalakult az Ácsi 
Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár 
és Városi Sportcsarnok önkéntes klubja, 
a BRTK Önkéntes Klub. A csapat első- 
sorban az iskolai közösségi szolgálatot 
teljesítő diákokból és a helyi kulturális 
élet iránt elkötelezett, lelkes segítőkből 
áll, akikhez természetesen folyamato- 
san lehet csatlakozni. A vírushelyzet eny- 
hülését követően, az intézményben adó- 
dó önkéntes feladatok elvégzése mel- 

Elindult a BRTK Önkéntes Klub
B.A.

lett rendszeres összejövetelekkel sze- 
retnénk népszerűsíteni magát az önkén- 
tességet.

Ennek értelmében szeretettel várjuk 
azok jelentkezését, akik szeretnének a 
jövőben bekapcsolódni a helyi kulturális 
körforgásba, vagy csak hasznosan sze- 
retnék tölteni szabadidejüket.

Jelentkezni az alábbi e-mail címen 
lehet: acsmuvhaz@gmail.com
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A pandémiás időszakban nehéz egy 
művelődési ház feladata, hiszen a no- 
vember óta érvényben lévő szabályozá- 
sok nem teszik lehetővé a közösségi 
események, rendezvények szervezését. 
Persze igyekszünk az online lehetősége- 
ket kihasználni, de emellett próbálunk 
néhány újdonságot is belecsempészni a 
dolgos hétköznapokba, amivel talán s-i 
kerül kicsit megmozgatnunk a családo- 

Családi jelmezversenyt rendeztünk onlineVERSENY

NÉPSZOKÁSOK

BALOGH A.

kat. Ilyen volt a februári jelmezverse- 
nyünk is. 
Családi jelmezversenyt hirdettünk a 
farsangi időszakra, abban reménykedve, 
hogy sokan csatlakoznak majd a kezde- 
ményezéshez, és elindul az otthoni kö- 
zös jelmezkészítés, amibe bekapcsolód- 
nak a gyerekek is. Nagyon sok pozitív 
visszajelzés érkezett, aminek kimondot- 
tan örültünk, ám végül csupán három 

család nevezett a versenyre. Szűcs Erika 
és családja, Zágonyi Andrea és családja, 
valamint Hajdúszoboszlóról Kordásné 
Szász Melinda és családja. 

A zsűri döntése alapján mindhárom 
csapatot díjaztuk, így családonként egy-
egy 10.000 Ft értékű Decathlonos aján- 
dékkártyát vehettek át jutalmul.

Köszönjük szépen, hogy vállalták a 
megmérettetést. 

Egy régi-régi télűző népszokást, a 
kiszézést próbáltuk életre hívni egy 
kicsit modernebb keretek között a mű- 
velődési ház munkatársaival és önkéntes 
csapatával. A kisze többnyire menyecs- 
kének öltöztetett szalmabáb, mely a 
telet, a hideget, a rontást, a betegséget, 
a félelmet, tehát úgy általában a rossz 
dolgokat jelképezi. A kiszézés során a 
kiszebábot körbehordják a településen, 
majd kivonulnak vele a lányok a falu vé- 
gére énekszóval, és ott a folyóba vetik 
vagy elégetik.

A Bóbita óvodában már régóta ha- 
gyomány a kiszebáb égetés, települési 
szinten még évekkel ezelőtt próbálkoz- 

Téltemetés 
B. ATTILA

tunk – az akkori ÁCSIFI csapatával – egy 
jelmezes felvonulás keretében feleleve- 
níteni a kiszézést, de aztán nem folyta- 
tódott ez a kezdeményezés. 

Most viszont – a lehetőségekhez ké- 

pest – többé-kevésbé sikerült egy kis kö- 
zösségi megmozdulást kerekíteni Julis- 
kának köszönhetően. Ha valaki nem ér- 
tesült volna róla, a mi Julisunk pár napra 
kibérelte a Zichy parkot, és napközben 
várta az arra sétáló érdeklődőket, hogy 
egy-egy fotó után mindenki feltűzhesse 
rá azokat a gondokat, bajokat, amiket a 
téllel együtt el akar felejteni, el akar 
égetni. Jöttek is szép számmal az érdek- 
lődők, és gyűltek a cetlik Juliska ruháján. 
Aztán nagy zajt csapva magunk körül 
hátracipeltük a mi Juliskánkat a kastély- 
parkba, ahol máglyára vetettük. Eléget- 
tük a gondokat, eltemettük a telet, és 
bár kicsit szeles volt az idő, az első ta- 
vaszi napsugarak azért megsimogatták 
az arcunkat. 

Természetesen az eseményről a 
BRTK Vlogban is beszámoltunk, ami to- 
vábbra is visszanézhető a művelődési 
ház Facebook oldalán. Köszönöm a mű- 
velődési ház munkatársainak és a BRTK 
Önkéntes Klub tagjainak, hogy megal- 
kották Juliskát, és segítettek eltemetni 
az idei telet. 

Tisztelt ácsi lakosok!  Megköszönve eddigi anyagi hozzájárulásukat kérem, hogy adójuk     
1 %-ával ebben az évben is támogassák  az Ács Fejlődéséért Alapítványt. Felajánlásukkal a 
városfejlesztést, kulturális és szabadidős programok anyagi támogatását segítik elő. 

 Adószámunk: 19149385-1-11 
TÁMOGATÁSUKAT KÖSZÖNJÜK! Csuka László - kuratóriumi elnök

Kedves Mindenki! Kérjük, aki teheti,  támogassa óvodánkat adója 1%-ával!  
Köszönjük szépen a kis Bóbitások nevében. 
„Mosolygó Bóbiták“ Alapítvány: 18614244-1-11

Tisztelt Lakosság! KEDVES OLVASÓINK! Aki szeretné támogatni a pénzásási óvoda 
alapítványát,  megteheti adója 1%-ával a következő adószámon:  18614378-1-11 

Köszönettel: Pénzásási Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

Kérjük adója 1%-ának felajánlásával támogassa iskolánk alapítványát!
„Nagy Iskola Kis Diákjaiért“ Alapítvány - adószám: 18612644-1-11 

 1%

Juliskának kereszteltük el az 
ácsi kiszebábot, és valljuk be 
őszintén, meglehetősen szép me- 
nyecske volt. Élt néhány napot. 
Elégett – minden gondunkkal, 
bajunkkal együtt – az idei farsang 
végén. 
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