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Ahhoz, hogy meglásd a tavaszt, túl kell élni a telet

CSI     
HIREK

EBBEN A SZÁMBAN:

ÁCS VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA XXX.ÉVFOLYAM 2021. ÁPRILIS

Pünkösdre várva, Városháza hírei, 
Fásítási munkák Ácson, Művészeti 

képzés indul, Lövész hírek, 
Közművelődési információk, 

Problémák az épülő napelem park 
vezetékfektetése körül,

Portré: Alföldi Kálmánnal, 
Képviselők munkáját bemutató 

sorozatunkban: Tóth Károly Péter.

A második tavaszt éljük, ebben a szokatlan, vészterhes és 
sok pótolhatatlan veszteséggel járó helyzetben, amit egy szó- 
val jelzünk mióta megjelent az életünkben: vírus.

Várjuk, hogy jobb lesz, hogy valaki megszabadít bennünket 
ettől a rémálomtól, de egyre inkább nyilvánvaló, hogy csak 
magunkat szabadíthatjuk fel és meg tőle, mégpedig azzal, ha 
védekezünk, ha élünk a lehetőséggel és nem túléljük, hanem 
elkerüljük a bajt.

Megosztott a társadalom. 
Nem csak az oltáspárti kontra oltásellenesség miatt, ha- 

nem mindazért, amit elvettek tőlünk ezek a hónapok. Családi, 
baráti együttléteket, ünnepeket, hétköznapokat, közösséget, 
szabadságot, és embereket. Családtagot, társat, rokont, isme- 
rőst, barátot, munkatársat.

Mégis, vissza kell tudnunk találni a régi életünkhöz, és le- 
vetni magunkról a ránk telepedő rossz hangulatot, mert 
élünk. Mert tavasz van, mert újjászületés van, feltámadás – ha 

ünnepeinkre: húsvétra, pünkösdre tekintünk–, és azért is, 
mert sokkal jobb szeretettel, kedvességgel, elfogadással és 
segítséggel fordulni egymáshoz, mint kritikával, ellenségesen 
és empátia nélkül.

Úgy tartja a mondás: „Ahhoz, hogy meglásd a tavaszt, túl 
kell élni a telet.”

És, milyen igaz! Nem csak szó szerint, de átvitt értelemben 
is, hiszen van, aki nem látja. Akkor sem, ha az van, ha meleg, 
zöldell, és virágba borul minden. Mert, ő nem élte túl a telet – 
lélekben. Ha még tél van ott bent, akkor nem látja, hogy szép a 
világ és mindig van tovább egészen addig, amíg dobog a 
szívünk. Magunkért, másért, egymásért, Ácsért.

Sok minden történik a városban is, ezekben a hetekben, 
napokban. Ha úgy tekintünk rájuk, a környezetünket, jövőnket 
meghatározó fejlesztésekre, mint jóra, ami ha megvalósul 
örömet ad majd, és általa könnyebbé válik az életünk is, akkor 
elmondhatjuk:  mi már látjuk a tavaszt és túléltük a telet!

SÁRI ANDREA

(A fotót Tarr Gergely természetfotós készítette. A fotó egy művészi alkotás, álomszerű montázs, melyen megjelenik a tavasz, a természet és elmosódva Ács jellegzetességei.)
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2021. 03. 02. Informális testületi ülés online módon
2021. 03. 03. Találkozó az országgyűlési képviselővel és a 

Hartmann Hungary Kft. igazgatójával
Megbeszélés a Vill-korr Kft. vezetőjével a település közvi- 

lágítási korszerűsítésével kapcsolatosan
2021. 03. 09. Megbeszélés a Kinizsi SC elnökével a sportház 

tetőszerkezetének felújításával kapcsolatos árajánlatkéré- 
séről

2021. 03. 10. Megbeszélés a Vill-korr Kft. szakemberével a 
Bartók Béla és Komáromi utca kereszteződésének közvilágítá- 
sáról

2021. 03. 11. Bagolyvár lépcsőjének kivitelezőjével való 
felmérés, helyszíni megtekintés

2021. 03. 18. Belső ellenőrrel való megbeszélés az ellen- 
őrzési feladatokkal kapcsolatosan

VÁROSHÁZAPolgármesteri jelentés
 Egyeztető tárgyalás a rendezési tervvel kapcsolatban
 Tárgyalás a közétkeztetéssel kapcsolatban
2021. 03. 19. A Napsugár Művészeti Iskolával és a helyi 

általános iskolával egyeztető megbeszélés a zeneiskolai okta- 
tással kapcsolatban

2021. 03. 23. Megbeszélés a védőnőkkel a gyesről vissza- 
térő, az ez idáig vállalkozásban végzett védőnői tevékenység 
közalkalmazottiba való átvételéről

2021. 03. 24. Zöldváros kooperációs megbeszélés
2021. 03. 29. Tárgyalás egy lehetséges befektetővel az 

ipari parkban
2021. 03. 31. Bejárás a napelemes kábelt fektető cég veze- 

tőjével 
Dr. Szentirmai István

polgármester

Ács Város polgármestere által 2021-ben meghozott
döntések 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intéz- 
kedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rende- 
lettel kihirdetett veszélyhelyzetben, mint különleges jog- 
rendben, a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése határozza meg az 
önkormányzati feladat- és hatáskörgyakorlás szabályait.

A Kat. 46.§ (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, 
hogy a veszélyhelyzetben a települési önkormányzatok képvi- 
selő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gya- 
korolja az ott megjelölt kivétellel („a polgármester nem foglal- 
hat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszün- 
tetéséről, ellátási szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti”). Mindezek alapján sem a képviselő-testü- 
let, sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására 
nincs lehetőség. Arra természetesen van mód, főleg a kiala- 
kult járványügyi helyzetben, hogy a polgármester e-mailben 
vagy más módon a döntést megelőzően kikérje a képviselő-
testület vagy a bizottság tagjainak véleményét, a döntés fele- 
lőssége azonban a polgármesteré. 

Az idei évben a polgármester január 20-án, február 15-én 
és március 2-án meghozott döntései előtt az anyagok kikül- 
désre kerültek a képviselők részére, majd skype-os informális 
ülés keretében megvitatták azokat. 

2021. január 20-án meghozott fontosabb döntések: 
· A városközponti funkciók és zöldterületek megújítása 

Ácson tárgyú projekt keretein belül lefolytatott Zöld Város – 
Útépítés – megismételt tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes 
ajánlatát (nettó 109.338.292 forint) a Gombos Földgép Kft. 
adta.

· Több ingatlant szükséges volt kiemelt fejlesztési terü- 
letté nyilvánítani az alábbiak miatt:

o A Burger King az Ács közigazgatási területén található 
M1 autópálya pihenőben építeni kívánnak egy kb. 450 m alap- 
területű gyorséttermet, amely Magyarország legnagyobb 
Burger King étterme lesz. 

o Az M1 autópálya déli oldalán található, nagy kiterje- 
désű gazdasági terület tulajdonosa tájékoztatta a várost, hogy 
a közeljövőben több jelentős cég kíván letelepedni és beru- 
házni a területen, ehhez szükséges az átminősítés.

· 2020-ban meghirdetésre került az Ácsi Bartók Béla 
Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok intézmény- 
vezetői pályázata. 2021. március 24-től 2026. március 23-ig 
Meszlényi-Mali Bea tölti be az intézményvezetői pozíciót.

· A magyar kultúra napja alkalmából Bartók-díjban ré- 
szesült Varga Zsuzsanna a kimagasló kulturális tevékenysége 
elismeréséül. A díj átadására nyilvános, ünnepélyes keretek 
között kerül sor. 

· Megbízásra került Juhász Péter környezetvédelmi 
szakértő Ács város 2021-2026. évi környezetvédelmi program- 
jának elkészítésére. 

· Elfogadásra került az Ácsi Polgármesteri Hivatal 
igazgatási szünete.

2021. július 19. – 2021. július 23.
2021. december 20. – 2022. január 3.

2021. február 15-én meghozott fontosabb döntések: 
· Elfogadásra került Ács Város Önkormányzatának 

2021. évi költségvetése 1.554.582.717 forint főösszeggel. 
· A 2019-ben meghozott vagyonrendelet megalkotását 

követően az önkormányzat több versenytárgyalást is lefoly- 
tatott. A gyakorlati tapasztalatok indokolták a rendelet mó- 
dosításának szükségességét. A rendelet az alábbiakban 
módosult: 

o Ingatlanvagyonának értékét 6 hónapnál nem régebbi 
forgalmi értékbecslés alapján, vagy ha rendelkezésre áll 18 
hónapnál nem régebbi értékbecslés, ennek alapján megállapí- 
tott értéken.

o Az önkormányzat tulajdonában álló vagyont értékesí- 
teni, a vagyon használatát és a hasznosítás jogát átengedni 
értékbecsléssel megalapozottan, indokolással ellátva lehet. 
Ingatlan vagyon értékesítés, vagyon használata, vagyonhasz- 
nosítási jog átengedése esetében a Képviselő-testület dönté- 
se alapján mellőzni lehet a versenyeztetést, ha annak értéke 
nem haladja meg a 2.000.000 millió forintot.

o Földhaszonbérlet esetén a bérlő egy éves hosszabbí- 
tási kérelmet nyújthat be. Ha a földhaszonbérleti kérelem 
hosszabbítását a bérbeadó elfogadja, a nyilvános pályázati 
kiírástól és nyílt licites eljárástól el lehet tekinteni.

· Ismét több terület kiemelt fejlesztési területté lett 
nyilvánítva

o Napelempark kialakítása a kavicsbánya területén
o Bányaterület bővítése
· Különút Mérnöki Irodával tervezési szerződést kötött 

az önkormányzat az Uri Tó fennmaradási és üzemeltetési terv- 
dokumentációjának összeállítására. 

· Az Ácsi Pitypang Bölcsődében a bölcsődei szolgáltatás 
2021. június 21-től július 9-ig szünetel a nyári szünet miatt. 

· Az Esély Otthon pályázat keretében meghirdetésre 
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került az Ács, Deák Ferenc utca 25/1. és az Ács, Gyár utca 
79/15. szám alatti lakások. Pályázat benyújtásának határideje 
2021. március 17. 

· Az önkormányzat szerződést kötött a H-bio Kft-vel 
használt olaj begyűjtésére és elszállítására. A gyűjtők a város- 
ban 3 helyen kerültek kihelyezésre: Zichy parknál, a Batthyány 
és a Komáromi utcák kereszteződésénél és a Pénzásásban a 
Hunyadi utcán lévő hulladék átadóknál, ahol az üvegek gyűj- 
tése is történik.

2021. március 2-án meghozott fontosabb döntések: 
· Az önkormányzat pályázatott nyújtott be az Ácsi 

Bóbita Óvoda, Óvoda közi épületének fejújítására. A fejlesztés 
bruttó összege 30.450.984 forint, melyből a támogatási 
összeg 22.838.238 forint. A pályázat keretében az épület 
fűtéskorszerűsítése, nyílászáró cseréje, valamint egyéb belső 
felújítások valósulnának meg. 

· Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktu- 
rális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-
7.4.1.3-17 pályázat megvalósítást az eszközök beszerzésére 
vonatkozóan már megkezdte az önkormányzat 2020. év vé- 
gén. A projekt másik eleme az óvodai konyha és a hozzá kap- 
csolódó szociális helyiségek felújítása, valamint fennmaradt 
még 2 db konyhai tároló szekrény és 4 garnitúra kerti bútor 
beszerzése az óvodások részére. A pályázatban szükséges volt 
vállalni megújuló energiahasznosító berendezés beszerzését 
és beépítését is, melyre vonatkozóan napkollektorok elhelye- 
zését vállaltuk, melyek a konyha használati melegvíz-ellátá- 
sának biztosításában vesznek részt. Az árajánlatok bekérése 
kiküldésre került. 

· Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szóló 
rendelet ismét elfogadásra került, így a 7/2021. (III.03.) önkor- 
mányzati rendelet alapján, annak szabályai szerint a veszély- 
helyzet idején lehet égetni a nem komposztálható avart és 
kerti hulladékot. 

· A Patzenhofer Konrád által 1871-ben alapított cukor- 
gyár, mely Magyarország első cukorgyára volt, idén ünnepli 
alapításának 150. évfordulóját. A cukorgyár emlékeit őrző ala- 
pítvánnyal összefogva, az egykor a gyár területén felállított 
emlékszobor az évforduló alkalmával elfoglalhatja méltó 
helyét az emlékkiállításának otthon adó Bagolyvár mellett. 
Továbbá döntés született abban, hogy az elhelyezéshez szük- 
séges emlékhely kialakításának költségét az önkormányzat 
vállalja. 

2021. március 30-án meghozott fontosabb döntések: 
A polgármester úr március 30-án meghozott döntései előtt 

az anyagok kiküldésre kerültek a képviselők részére, majd 
skype-os informális ülés keretében megvitatták azokat. 

· Az Ácsi Hírek című önkormányzati havi lap, felelős kia- 
dói feladatainak ellátását 2021. április 01. napjától Ács Város 
Önkormányzata veszi át, és ezzel egyidejűleg az Ácsi Hírek 
főszerkesztői feladatának ellátásával Sári Andrea egyéni vál- 
lalkozót bízza meg.

· Döntés született a bányaterület bővítéséhez szüksé- 

ges ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, 
valamint a településrendezési tervmódosítási eljárás elindí- 
tásáról.

· Előirányzat módosításra volt szükség Ács Város Ön- 
kormányzatának 2021. évi költségvetés rendeletében, mivel 
emelni szükséges a védőnők létszámát 2 főről 3 főre, mert az 
eddig vállalkozóként foglalkoztatott védőnő alkalmazotti 
státuszba kerül.

· Megtörtént a korábban meghirdetett két lakásra kiírt 
Esély Otthon pályázat elbírálása. Az Ács, Deák Ferenc utca 
25/1. szám alatti lakás és az Ács, Gyár utca 79/15. szám alatti 
lakás határozott időre, 2021. május 17 napjától 2023. május 16 
napjáig kerül kiutalásra. Ebben az évben további lakások 
kerülnek kihirdetésre.

· Elfogadásra kerültek a 2020. évi beszámolók 
o a Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás 

működéséről 
o az Ácsi mezőőri tevékenységről 
o az Ácsi Polgárőr Egyesület tevékenységéről 
o a Komáromi Rendőrkapitányság beszámolója Ács 

város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról.

· A Győri Napsugár Művészeti Iskola a 2021/2022. tan- 
évtől kezdődően alapfokú művészetoktatást indít települé- 
sünkön, külön önkormányzati támogatás nélkül. Az önkor- 
mányzat 5 évre az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola Fő u. 90. 
székhelyén és az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és 
Városi Sportcsarnok Ács, Zichy park 1. sz. alatti ingatlanában 
lévő kijelölt termeket ajánlja fel művészeti oktatás céljára. 

· Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktu- 
rális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-
7.4.1.3-17 kódszámú felhívás alapján beadott és elnyert pá- 
lyázat megvalósítására vonatkozóan az óvodai konyha és a 
hozzá kapcsolódó szociális helyiségek felújítására az önkor- 
mányzat szerződést köt a KK TEAM Kft vállalkozással (nettó 
10,792,674,- Ft összegben). A napkollektorok elhelyezésére, 
beüzemelésére az önkormányzat szerződést köt az ART-
Verrohrung Kft vállalkozással (nettó 4,735,100,- Ft összeg- 
ben), az óvodai konyhai bútor és udvari bútor garnitúra be- 
szerzésére vonatkozóan szerződést köt Köteles István vállal- 
kozóval (nettó 1,038,900,- Ft összegben).

· A képviselő-testület minden évben, tárgyév március 
31-ig felülvizsgálja a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
térítési díját. A Magyar Kormány 2021. február 8. napjával is- 
mét veszélyhelyzetet hirdetett ki, így az 580 Ft/adag meg- 
állapított térítési díj a veszélyhelyzet megszűnését követő 
napig van érvényben.

2021. április 7-én meghozott fontosabb döntés: 
· A közétkeztetési szolgáltatások beszerzését nyílt 

eljárással meghirdette, és az ajánlatkérési dokumentációt a 
szerződéstervezettel együtt a város hivatalos honlapján 15 
napra közzéteszi. A szerződés időtartama: 2021. szeptember 
1. - 2024. augusztus 31. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 
2021. április 8. - 2021. április 23.

Aki fát ültet, bízik a jövőben – Köszönetnyilvánítás
GERENCSÉRNÉ JÁRÓKA ERZSÉBET intézményvezető

Ezúton szeretnénk az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Köz- 
pont dolgozói és ellátottjai nevében köszönetet mondani a 
gyönyörű fákért, amelyek az udvarunkat gazdagítják.

Köszönjük, hogy az Országos Faültetési Program részesei 
lehettünk, valamint az önkéntesek áldásos tevékenységét, 
mellyel hozzájárultak környezetünk megszépüléséhez.

Bízunk benne, hogy a közeljövőben városunk lakóival közö- 
sen is élvezhetjük a fák árnyékot adó oltalmát. 
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A Komáromi Rendőrkapitányság 
Rendészeti Osztály Ács-Bábolna Ren- 
dőrőrs állománya jelenleg 1+9 fővel látja 
el a számára kijelölt körzet rendőri fel- 
adatait. A rendőrőrs illetékességi terüle- 
téhez tartozik Ács, Bábolna, Bana, Kisig- 
mánd és Nagyigmánd település. A ren- 
dőrőrs szervezetében 5 körzeti megbí- 
zotti státuszt hoztak létre, melyből 2 fő a 
város területén kialakított körzetekben 
teljesíti szolgálatát. 

A 2020. évben a városban jelentős 

hatással járó körülmény nem merült fel, 
amely jelentős hatással lett volna a 
bűnügyi mutatókra. 

A részletes és táblázatokkal, szám- 
szaki adatokkal alátámasztott beszámo- 
lóból kitűnik, hogy növekedett a közte- 
rületen elkövetett, regisztrált bűncse- 
lekmények száma, emelkedett továbbá 
a testi sértések száma is. 

A lopások adták közel a harmadát az 
elkövetett összes bűncselekménynek, 
előfordult továbbá garázdaság, rongá- 
lás és orgazdaság is. 

A 2020. évben kiskorú veszélyezteté- 
se, embercsempészés, jármű önkényes 
elvételének bűncselekménye nem for- 
dult elő. 

Kábítószerrel kapcsolatos – terjesztői 
magatartással megvalósuló – bűncselek- 
ményt az előző évekhez hasonlóan az 
elmúlt évben sem regisztráltak. 

BÚCSÚ, ELHUNYT VÁROSBÉLI TÁRSAINKTÓL
Néhány hete, városunk egyházi kép- 

viselőit kértem arra, hogy vallási hova- 
tartozástól függetlenül szólítsák meg 
ebben a nehéz helyzetben, – amibe ke- 
rültünk – a lakosságot, Önöket.

Önöket, akik közül sokan gyászolnak 
apát, anyát, férjet, feleséget, nagyszü- 
lőt, testvért, barátot. És szóljunk azok- 
hoz is, akik ereje és kitartása fogyni lát- 
szik.

Megpróbál bennünket ez a helyzet.
Embereket fordít egymás ellen, hara- 

got szít, elvadít bennünket, ha hagyjuk.
De, nem szabad hagynunk!
Eltávolodtunk a hittől. A felgyorsult 

világban minden a pénzről szól, a javak 
megszerzéséről, és csak kevés az, ami a 
lélekről. Az emberről.  Arról az emberről, 
aki Isten teremtménye.

De, ha belül rendet teszünk magunk- 
ban,  akkor talán nem csak elfogadóbbá, 
de jobbá is válhatunk.

Mi, akik itt vagyunk és élünk, adjunk 
hálát a jó Istennek ezért!

Akiket pedig elvesztettünk, azoknak 
őrizzük meg az emlékét és segítsük csa- 
ládjaikat, hozzátartozóikat!

Legyünk együtt jobbak Ács!
Legyünk együtt még jobb emberek, 

mert higgyék el, a legvégén, csakis ez 
számít!

VÁROSHÁZAKözbiztonság
Ács város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló
Csökkent az elzárással is sújtható 

szabálysértések száma. Szintén csökke- 
nés tapasztalható a város közigazgatási 
területén bekövetkezett közlekedési 
balesetek számát tekintve, az előző idő- 
szakhoz képest 20 %-kal. Egy esetben 
kellett eljárást indítani balesetet ittasan 
okozó személlyel szemben. 

Itt hívnám fel a figyelmet, hogy a bal- 
esetek bekövetkezését előidéző okok 
között szerepel a nem az út és látási 
viszonyoknak megfelelő közlekedés, az 
elsőbbségi jog megszegése, a kanyaro- 
dás szabályainak megsértése és a figyel- 
metlenség. 

A rendőrkapitányság fontos célja a 
bűn- és balesetmegelőzés, ennek érde- 
kében hagyományosan jó kapcsolatot 
ápol az önkormányzattal, annak intéz- 
ményeivel, a civil szervezetekkel, az Ácsi 
Polgárőr Egyesülettel. 

Dr. Szentirmai István
polgármester

Ez a vírus nem az, mint ami Vuhan- 
ból 1 éve elindult. Egy sokkal pusztí- 
tóbb mutánssal van dolgunk, ami Ács- 
ról elragadott közülünk az elmúlt he- 
tekben több mint 20 embert már.

Kérem, hallgassanak rám, kérem 
összeszorított foggal, de bírjuk még ki 
a következő néhány hetet, hogy egy 
szabad nyarunk lehessen és ne kelljen 
feketébe öltöznünk.

Aki regisztrált és beolttatta magát, 
annak megköszönöm, aki még nem 
tette, azt arra kérem, hogy jelentkez- 
zen a vakcináért, mert jó lenne, ha igaz 
lenne a sok félrevezető információ, 
ami az oltás ellen hangol, de nem az.

Egy világjárvány közepén vagyunk, 
és rajtunk is múlik, hogy meddig tart.

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

 1%

Dr. FÜLESNÉ BALOGH ANITA - jegyző

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

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 



5

ÁCSI HÍREK

Képviselő úr nem első ciklusát tölti Ács önkormányzatában. 
Több polgármesterrel dolgozott együtt, és jelenleg a 
településfejlesztési bizottság elnökeként is segíti a város 
fejlesztési elképzeléseit. Ezek az elképzelések mennyire 
vágnak egybe az ön elképzeléseivel? 

- Ez egy rendkívül nehéz kérdés, ugyanis másfél évünkbe 
telt, illetve egy képviselőcserét is ki kellett eszközölni, hogy 
létre tudjon jönni ez a bizottság. A jelenlegi polgármester úr 
sem támogatta a bizottság létrejöttét, mondván nincs rá szük- 
ség. Az alakuló ülést sem tudtuk megtartani a közben kialakult 
járványhelyzet miatt. Az online üléseknek pedig nem igazán 
vagyunk hívei, valamint egyelőre csekély információval ren- 
delkezünk a településről, az önkormányzat ügyeiről. Azért tar- 
tottuk fontosnak a bizottság létrehozását, mert közel 14 éve 
Ács megkapta a városi rangot, azonban nem vesszük észre a 
településen a városiasodást, az arculatváltást. Ezt a munkát 
szerettük volna segíteni és támogatni. Próbáltunk olyan külső 
tagokat választani, akiknek közük van a környezetvédelem- 
hez, rálátásuk van a növények gondozására. Célunk a jövőben 
a fásítás és városszépítés lesz. A lakosság bevonásával, közös 
összegfogással szeretnénk szebbé tenni településünket. El 
kell mondjam, hogy az első közterületi játszótér, amely Pénz- 
ásás településrészen épült, egy ilyen bizottságnak az ötlete 
nyomán valósult meg. Teljes egészében a képviselői tisztelet- 
díjaink felajánlásából, illetve a lakosság által összegyűjtött 
forrásból létesült. A városban található többi játszótér már 
önkormányzati támogatásból jött létre. 

Ács elmúlt 10 évére nem igazán volt jellemző a látványos 
fejlődés. Most indult néhány olyan beruházás, ami 
majdnem meghiúsult, mivel más célra lett fordítva az 
elnyert pályázati forrás, így végre olyan fejlesztés is 
történik, ami az itt lakók közérzetét, esztétikai élményét is 
javítja. Emellett persze gazdasági területen is fontos a 
fejlesztés, és a lehetőségeket megragadja a város. 
Gondolok itt az egyelőre problémás napelempark 
beruházásra vagy a Hartmann Hungary Kft. beruházására. 
Ön ezt hogyan látja?

- A jelenlegi önkormányzati beruházások – úgy, mint a csa- 
padékvíz-elvezetés, a piactér kialakítása, vagy a települészöl- 
dítés – mindenképpen városunk érdekeit szolgálják. Nagyobb 
esőzések alkalmával a csapadékvíz elvezetése az egész 
településen problémát okoz, sokkal nagyobb hangsúlyt kelle- 
ne fektetnünk erre. Sajnos a kormány által kiírt pályázatok 
nem minden esetben a legszükségesebb területeket célozzák 

meg. Persze zöldítésre is nagy szükség van, mert igaz, hogy 
városban lakunk, de véleményem szerint Ácsnak megmaradt a 
falusias jellege. Egyébként is sok zöld területünk van, ami a 
levegő tisztaságát nagymértékben biztosítja. A Zöld Város be- 
ruházásra nyert 300 millió forintot sajnos az előző polgármes- 
ter látványberuházásokra költötte el, nem arra, amire kaptuk. 
Nagy szerencsénk volt, hogy részesültünk egyéb támogatás- 
ban is, amiből a beruházást mégiscsak meg tudjuk valósítani, 
így nem kell visszafizetnie az önkormányzatnak az elnyert 
összeget. A céges beruházásokkal kapcsolatban örülünk, hogy 
a Hartmann Hungary Kft. tovább fejlődik, egyre több munka- 
erőt tud foglalkoztatni. Öröm számunkra továbbá, hogy a fo- 
lyamatosan növekvő bevételük miatt az önkormányzat felé 
fizetett iparűzési adó mértéke is jelentősen növekszik. Azt is 
meg kell említeni, hogy nagyon sok ácsi vállalkozónak adnak 
megbízást – jómagam is közéjük tartozom –, akik még több 
ácsi munkavállalónak tudunk munkát adni. Az épülő napelem- 
parkkal a legnagyobb gond a kábelek vezetése, amivel mi, kép- 
viselők egy októberi közmeghallgatáson szembesültünk elő- 
ször. A testületnek semmilyen beleszólása nem volt abba, 
hogy ez a nyomvonal alakult ki, mert ezt a felsőbb hatóságok 
engedélyeztek. Természetesen nem örülünk neki, hogy a 
Nyárfa utca, a Kossuth Lajos utca és néhány másik utca telje- 
sen fel van túrva, de megszoktuk már, hiszen az elmúlt 30 év- 
ben történt a település közművesítése. Ám akkor a saját érde- 
künkben zajlottak a munkák, nem pedig egy teljesen ismeret- 
len beruházó miatt. Azt, hogy alakul egy napelempark egy 
olyan területen, amely más célra nem igazán használható, ter- 
mészetesen szorgalmaznunk, támogatnunk kell. Egy testületi 
ülésen felvetődött, hogy önkormányzati területen is létre le- 
hetne hozni egy másik, kisebb naperőműparkot, egy részvény- 
társaság létrehozásával, ami teljes egészében ácsi tulajdon 
lehetne. Többek között ilyen és ehhez hasonló feladatai is 
vannak, lesznek a településfejlesztési bizottságnak.

Polgármester úr és ön között korrekt, jó a munkakapcsolat. 
A covid-helyzet egy éve nehezíti az önkormányzati munkát. 
Hogyan tudnak egyeztetni, a településfejlesztési bizottság 
elnökeként fontos az ön szerepe, véleménye. 

- A jelenlegi kialakult helyzetben testületi ülések sem tart- 
hatóak, csupán informális, online ülések, ahol megbeszéljük 
Ács ügyes-bajos dolgait, próbáljuk segíteni polgármester urat 
a megfelelő döntések meghozatalában. A járványhelyzet mi- 
att nem látjuk azt, hogy a hagyományos demokratikus forma 
működne a településen. Nemcsak a településfejlesztési, ha- 
nem a többi bizottság sem ülésezik. Remélhetőleg hamarosan 
vége lesz a járványhelyzetnek, és el tudjuk kezdeni a munkát.

Sok olyan elképzelés van, ami pályázatok formájában már 
testet is öltött. Például az óvoda felújítás terve. 
Elmondható, hogy a jelenlegi önkormányzat egy leromlott 
intézményhálózatot örökölt. Mi a véleménye, miért nem 
történt meg a legfontosabb középületek, intézmények 
korszerűsítése korábban, az ezt megelőző ciklusokban? 

- Több ciklust is lehetne érinteni ebben az ügyben. 1990-
2000-ig történtek meg a nagyobb beruházások városunkban; 
a gáz, a csatorna, az úthálózat fejlesztése, melyek milliárdos 
nagyságrendű projektek voltak. Némelyik pályázati forrásból 
valósult meg, de volt olyan beruházás is, melyet az önkor- 
mányzat hitelből fedezett. 2000-től 2010-ig pedig a hitelek 
törlesztése zajlott, közel 1 milliárd forint értékben. Ezt követő- 
en nem igazán maradt önkormányzati forrás különböző fej- 
lesztésekre. Állami pályázat útján mégis felújításra került a két 

Azt szeretném, hogy a helyi emberek elképzelései, 
érdekei érvényesüljenek
beszélgetés Tóth Károly Péter önkormányzati képviselővel



általános iskola, ami jelentős előrelépés volt a település szá- 
mára. 2010 után állami pályázatokon nem igazán vettünk 
részt, ezért újabb hitelt kellett felvennie az önkormányzatnak, 
melynek a törlesztése zajlik jelenleg. Mi mindenképpen sze- 
retnénk azt – azért mondom, hogy mi, mert polgármesternek 
is indultam egy csapattal, ennek a csapatnak a fele adja a jelen- 
legi képviselő-testület felét –, azt hogy egy-egy ilyen pályázati 
kiírást minél szélesebb körben hirdessenek meg, Ez fokozot- 
tabb versenyt, nagyobb árharcot eredményezne. Így kedve- 
zőbb áron tudtuk volna megvalósítani a beruházásainkat, és 
maradt volna esetleg forrás a következő projektre is. Az óvoda 
korszerűsítésénél sajnos ez nem volt szempont, éppen ezért 
szomorúak is vagyunk egy kicsit.

Milyennek ítéli meg a város érdekérvényesítő erejét a 
környező településekhez mérten, amit talán nem is lehet 
összehasonlítani, hiszen Ács a vesztese egy komoly iparnak, 
amit a cukorgyár jelentett. 

- A cukorgyár bezárása nagyon fájó pont a település orosz- 
lánrészének. Azonban azt gondolom, hogy ezen kár szomor- 
kodni, annak kell örülnünk, hogy a Hartmann Hungary Kft., 
illetve a Leier Monolit Kft. Gép-és Formagyártó Üzeme olyan 
ütemben fejlődik, hogy a cukorgyárat régen felülmúlják. Az 
persze szomorú, hogy egyéb vállalatok nem jöttek ide. Sajnos 
tudok több olyan cégről, akik a '90-es, 2000-es években szeret- 
tek volna Ácson letelepülni, de ezt máshol tették meg. Jelen- 
leg erre a két nagy cégre tudunk támaszkodni. Azt látom, hogy 
az érdekérvényesítés sajnos nem működik megfelelően, an- 

nak ellenére sem, hogy kormánypárti polgármesterünk van 
2010 óta. Úgy vélem, hogy a környező, Ácstól jóval kisebb lé- 
lekszámú települések nem csupán a nagyobb árbevételük mi- 
att tudnak jobban élni, hanem komolyabb pályázatokat tud- 
nak nyerni, mint mi. Szeretnénk, ha ez megváltozna a jövőben. 
Kicsit mindig úgy éreztük, hogy Ács egy mostoha település a 
Komárom megyei térségben, nagyon a szélén vagyunk, és úgy 
néz ki, hogy nem érnek el ide a segítő kezek. 

Mit jelent képviselő úr számára a képviselői munka és Ács? 
- A képviselői munkát mi egy szolgálatnak tekintjük, amit 

nem pénzért vállalunk. A tiszteletdíjunk minimális. Azt szeret- 
nénk, ha Ács tudna fejlődni, szebbé válna. Az előző ciklusban is 
azért indultam el akár képviselőnek, akár polgármester-jelölt- 
ként, hogy a várost fel tudjuk virágoztatni, és ne a saját anyagi 
érdekek döntsenek, hanem az emberek lokálpatriotizmusa, a 
város iránt érzett szeretete. Tősgyökeres ácsinak érzem ma- 
gam, a felmenőim is számos nemzedékre visszatekintve itt 
születtek. Számomra mindig fontos volt, hogy Ács épüljön, 
szépüljön, élhető városa legyen a megyének. Ezért próbálunk 
tenni, és különböző ötletekkel segíteni a mindenkori polgár- 
mester munkáját, hogy előrébb tudjunk jutni. Sajnos vannak 
olyan felülről jövő elképzelések, nem mindig az itt élők érde- 
keit szolgálják. Én azt szeretném, hogy itt elsősorban a helyi 
emberek elképzelései, érdekei érvényesüljenek Ezért indul- 
tam el a választáson, ezért fogunk dolgozni, de sajnos sokszor 
ütközünk falakba. 
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Városunknak számos köztiszteletben 
álló, nagy tudású, neves múlttal rendel- 
kező szülötte van, akikre igazán büszkék 
lehetünk. A magát meggyőződésből 
protestánsnak valló, ma már nyugalma- 
zott orvos, Dr. Alföldi Kálmán neve hal- 
latán még ma is sokan felfigyelnek, ha- 
bár már évtizedek óta településünk el- 
származottja. Doktor Úr 1938 tavaszán 
született Ácson. Idős kora ellenére szel- 
lemi állapota kiváló, elődeit 1550-ig ké- 
pes pontosan visszavezetni, egészen a 
Pannonhalmi Vár egyik kapitányáig. A 
családfa kutatásban természetesen se- 
gítsége is akadt, Szabó Flóris főkönyv- 
táros és főlevéltáros, – ahogy Ő fogal- 
maz – atyai barátja személyében. Dr. 
Alföldi Kálmánnal történt beszélgeté- 
sünk során elkalauzolt bennünket a 
múltba.      

- Gyermekkoromban több, mint ezer 
diák tanult az ácsi általános iskolában, 
ahol neves pedagógusoktól tanulhat- 
tam, a történelem szerelmese lettem, s 
már ekkor jeleskedtem a tantárgyból. 
Középiskolai tanulmányaim okán kerül- 
tem el szülőfalumból, melyet a Komá- 
romi Gimnáziumban folytattam, ahol 
kedveltem a földrajzot, a történelmet, 
az irodalmat és a biológiát is. De legfő- 
képpen olvasni szerettem. S, nem csak 
olvastam, de számot is tudtam adni a 
szövegben rejlő információkról. - Emlé- 
kezett vissza lapunknak Dr. Alföldi 
Kálmán, aki ezt követően maximális 

pontszámmal felvételizett az ELTE Orvo- 
si Karára, ezután belgyógyászként dol- 
gozott évekig, majd körzeti orvosként 
praktizált számos kis és nagyvárosban, 
köztük Győrben is. Nem sokkal később 
Doktor Úr szolgálati lakást kapott, ahol 
feleségével – aki ugyancsak települé- 
sünk szülötte és az egyetemi évek során 
kezdett neki udvarolni – elkezdték közös 
életüket. 

- Nagyon szerettem az orvoslást, szá- 
mos páciensnek adtam tanácsot egész- 
sége megőrzése, valamint már meglévő 

betegségeik lehetőség szerinti könnyí- 
tése érdekében. 45 betegek szolgálatá- 
ban eltöltött esztendő után, 70 éves ko- 
romban egy váratlan daganatos beteg- 
ség miatt adtam át praxisomat. Azóta 
időm nagy részét, ha tehetem és egész- 
ségem engedi, a családommal töltöm. 
Tavaly szeptemberben sajnos elkaptam 
a covid fertőzést, melyből szerencsésen 
felépültem ugyan, azonban a betegség 
szívizomzatot megtámadó szövődmé- 
nyeivel azóta is küzdök. Az orvoslás meg- 
teszi a magáét, de folyamatos kontroll 
mellett is rendkívül kell vigyáznom ma-
gamra. – Hangsúlyozta Doktor Úr. 

Emberi magatartásként elítéli az erő- 
szakot és nem fér bele az értékrendjébe 
a hazugság. Elmondása szerint Dr. 
Alföldi Kálmán az 1956-os eseményeket 
egyetemi hallgatóként élte át november 
hajnalán egy diákotthon harmadik eme- 
letén, ahol a temérdek portól nem lehe- 
tett látni a kilőtt ablakokat és bejárati 
ajtókat. A magyar nemzet és a haza iránti 
elkötelezettsége megkérdőjelezhetet- 
len, bizonyítja ezt az a megszámlálhatat- 
lan helytörténeti kutatás, amit szülőfa- 
luja, az épített örökségek, valamint az 
azt létrehozók témájában végzett évti- 
zedekig gyógyító munkája mellett, de 
több helytörténeti könyv szerzője is.

- 1958-ban Budapesten megalakult a 
József Attila Szabad Egyetem, – mely- 
nek akkor a vezetője Illyés Gyula felesé- 
ge volt – ez keddenként néhány órás el- 
foglaltságot jelentett számomra 2 évig. 

„A helytörténeti írás számomra nem munka,
  hanem öröm volt...” FENYVES-ERDEI ANETT
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Művészeti iskola indul Ácson, már lehet jelentkezni
a képzésekre SÁRI ANDREA

Művészeti képzésre lesz lehetőségük az ácsi gyerekeknek 
ismét, helyben. Az önkormányzat megállapodást kötött a győ- 
ri székhelyű Napsugár Művészeti Iskolával, így a széles képzési 
spektrumú intézmény helyben adja meg az ácsi gyerekek szá- 
mára a lehetőséget arra, hogy képességeiket kibontakoztat- 
hassák. Az iskola jelenleg 14 településen dolgozik, Bágyog- 
szovát, Beled, Gönyű, Gyömöre, Győri telephely, Győrság, 
Győrsze mere, Győrújbarát, Nagyszentjános, Nyúl, Sokoró- 
pátka, Tényő, Töltéstava községekbe járnak ki a szakos zene- 
és táncpedagógusok. A 2021-22-es tanévtől kezdve pedig 
Ács és Bábolna lesznek az új helyszínek.

Nálunk, Ácson a Gárdonyi Géza Általános Iskolában és a 
Bartók Béla Művelődési Házban fog zajlani a képzés.

A tanórákat minden alkalommal a délutáni időszakban, az 
általános és középiskolai oktatás után tartják. Az iskola két év 
előképző, hat év alap- és négy év továbbképző évfolyam 
elvégzését teszi lehetővé. A művészeti ágak közül zenével és 
tánc tanításával foglalkoznak. A zenei ágon belül klasszikus 
zenét oktatnak. Választható hangszerek: furulya, fuvola, 
trombita, zongora, hegedű, gordonka, gitár. A tánctanítás két 
tanszakot ölel fel: nép- és társastáncot. 

Ácson a következőket tudja ajánlani az iskola:
Zeneművészeti ág - Klasszikus zene
1. osztályosnak: zenei előképző (ez csoportos foglalkozás, 

itt még nem tanulnak hangszeren)
2. osztálytól 8. osztályig: egyéni hangszeres oktatás  
furulya, fuvola, fagott, klarinét, szaxofon, zongora, cselló, 

hegedű
Képző- és iparművészeti ág
3. osztálytól 8. osztályig: grafika, festészet
Táncművészeti ág
1. osztálytól kezdődően: társastánc
Az 1-2. osztályos tanulóink zenei előképzőbe járnak, 

ahol a zeneszeretetre való nevelés, hallás- és ritmusérzék fej- 
lesztése, valamint a hangszertanuláshoz szükséges magatar- 
tásformák kialakítása életkornak megfelelően, játékos mó- 
don, csoportos keretek között történik. Hangszeres oktatás 
az általános iskola 3. évfolyamától kezdődik. Év végén a nö- 
vendékek hivatalos, államilag elismert bizonyítványt kapnak.

A 2020-2021-es tanévben az iskolában a következőképpen 
alakultak a befizetési kötelezettségek:

Térítési díj
Akik hangszeren tanulnak (egyénileg): 14.000 Ft/félév    
Akik előképzőben tanulnak (csoportosan): 11.000 

Ft/félév 
Akik tánc tanszakra járnak: 12.000 Ft/félév 
Tandíj: 
Amennyiben a tánc a másodtanszak 14.000 Ft/félév 

A térítési- és tandíj mellett évi egyszeri befizetendő 
díjak: 

- regisztrációs díj: azokra a diákokra vonatkozik, akik még 
nem voltak az intézmény tanulói. Összege 3.000 Ft, mely 
tartalmazza a bizonyítvány, az adott tanév tájékoztatójának 
árát és egyéb nyomtatványok költségeit. Két tanszak esetén 
csak a főtanszakon kell fizetni.

- adminisztrációs díj: azokra a diákokra vonatkozik, akik 
már az intézmény diákjai voltak. Összege 2.000 Ft, mely 
tartalmazza az adott tanév tájékoztatójának árát és egyéb 
nyomtatványok költségeit. Két tanszak esetén mindkét 
tanszakra vonatkozik.

Az iskola a következő kedvezményeket tudja biztosítani: 
☼ Testvérkedvezmény: ha egy családból 2 vagy több 

gyermek tanul, a kedvezmény tanulónként 1.000 Ft/félév.
☼ Havi fizetési kedvezmény: a térítési- és tandíj havi 

fizetésére csak indokolt esetben kerülhet sor:
1. az egyik szülő munkanélküli
2. három vagy annál több gyermeket nevelnek a 

családban
3. a család szociális segélyből él
4. egyéb
Térítésmentességet kaphatnak:
Azok a tanulók, akik sajátos nevelési igényűek, hátrányos 

helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek – ők jogo- 
sultságuk igazolása mellett az adott időszakra térítési díj- 
mentességben részesülnek.

2017-ben elnyerte a Magyar Alapfokú Művészetpedagó- 
giai Értéktár címet, majd 2019 tavaszától a Napsugár Művé- 
szeti Iskola Akkreditált Tehetségpont lett.

A 2021-2022-es tanévre már május hónaptól lehet jelent- 
kezni – tudta meg lapunk Priski Tímea intézményvezetőtől.

Egy évvel korábban nyitottak ki az antik- 
váriumok, ahol 4-5 forintért csodálatos 
könyveket tudtam beszerezni. Ezt köve- 
tően számos iromány dicsérte a kezem 
munkáját. Első előadásom nagy örö- 
mömre Ácson volt, amikor meghívtak 
egy Népfőiskolai Kurzusra.

Helytörténeti szempontból legin- 
kább Komárom-Esztergom megye, azon 
belül is a szülőfalum, a Református Egy- 
házközség, illetve azon túlmenően Győr 
érdekelt. Jelentős helytörténeti anyag- 
gal rendelkezem, és két könyvem is író- 
dott az évek során, az egyik az Ácsi Cé- 
hek Története, illetve nemrégiben a 
Pannonhalmi Apátság ácsi birtokainak 
történetével foglalkozó kéziratom is 
elkészült, amibe a környék településeit 
is beleszőttem, egy kis orvostörténettel 
együtt. Azért ahol lehet, megmutatom, 
hogy mégiscsak orvos vagyok.– Tudtuk 
meg.

A csaknem 30 év kutatómunka alatt 

Doktor Úr jelentős hálózati kapcsolat- 
rendszerre tett szert Kecskeméttől Deb- 
recenen át Sopronig. Jelenleg a legkü- 
lönlegesebb anyaga Kecskemétről szár- 
mazik, ami ha elkészül, úgy véli, az ácsiak 
nagy szeretettel fogják olvasni. 

- Csak a Jóisten segítsen engem olyan 
egészséggel, hogy meg tudjam csinálni. 
– Bizakodott Dr. Alföldi Kálmán, aki 
hangsúlyozta, hogy amíg betegsége 
nem korlátozta a mozgásban, előszere- 
tettel látogatott haza szülőfalujába, ám 
sajnos ezt már jó pár éve nem teheti 
meg. Érdeklődése azonban mit sem lan- 
kadt településünk iránt. Írásai megjelen- 
tek a Honismereten kívül számos orszá- 
gos folyóiratban, a Magyar Vasútban, 
megyei lapokban, de a győri és tatai 
múzeum évkönyveiben is. Csaknem 
1500 cikke jelent meg az évtizedek so- 
rán. Ahogy fogalmaz, – igyekeztem min- 
dig olyat írni, amit mások még nem. – 
Helytörténeti kutatómunkájáért, törté- 

nelmi írásaiért szülőfalujától sosem várt 
anyagi elismerést, ellenben megannyi 
szakmai díjjal jutalmazták élete során, 
ilyen többek között az Ács Közművelő- 
déséért Emlékérem és néhány éve Dr. 
Alföldi Kálmán kapta Ács Város Díszpol- 
gári címét is. Mindemellett a Reformá- 
tus Egyház presbitereként is szolgál, 
fontosnak tartja az egyháztagok aktív 
szerepvállalását. Élete egyik legkiemel- 
kedőbb szakmai elismerésének a Petz 
Aladár Emlékérmet tartja, melyet Győr- 
ben kapott. 

Doktor Úr azt vallja, a helytörténet- 
ben nem lehet tévedni. Megbízhatóan 
ismerni kell a települést ahhoz, hogy 
pontos leírást adjon róla. Ha valakinél ez 
hiányzik, vagy nem teljes, ne kezdjen el 
írni.

További eredményes kutatómunkájá- 
hoz szerkesztőségünk valamennyi mun- 
katársa nevében jó egészséget és kitar- 
tást kívánunk! 
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Egy hosszabb távú befektetés terhei
SÁRI ANDREA

Napelempark. Ha elhangzik a kifejezés, nem kell sokat magyarázni, hogy miről is van szó, mert aki érintett 
benne, az tudja, aki pedig nem, az hallotta, hogy az önkormányzat által engedélyezett napelem-beruházás elő- 
készítő munkálatai nem zökkenőmentesek. A város vezetése abból a megfontolásból járult hozzá a beruházás 
megvalósulásához, hogy az hosszabb távon iparűzési adóbevétel formájában Ácsot szolgálja.

S való igaz, jó gazda gondosságával járt el az önkormányzat mindezt mérlegelve, ugyanakkor arra senki nem 
számított, hogy a beruházó cég alvállalkozói, akik a kábelfektetést végzik, komoly károkat és nem kis felfor- 
dulást hagynak maguk után, amit a lakosság természetesen nem hagyott szó nélkül.

A folyamatos jelzésre és megvizsgálva annak indokoltságát Szentirmai István polgármester és Nagy Tamás 
alpolgármester panaszlevelet írtak a beruházó cégnek az alábbi tartalommal:

„Önkormányzatunk, szerződéses partnere az ATSN Network 
Kft. Bizalommal és abban a reményben járultunk hozzá az épülő 
napelempark kábelfektetési munkálataihoz, hogy abból a lakos- 
ságnak kára nem származik, hogy a földmunkát úgy végzi el a 
megbízott cég – jelen esetben az Önök cége –, hogy az nem törté- 
nik az előzetes egyeztetéstől eltérő módon és károkkal.

Ennek sajnálatos módon, a lakosság jelzését megvizsgálva az 
ellenkezőjét tapasztaltuk.

Folyamatos az érintett utcákban élők panasza és felháboro- 
dása is egyben, hiszen igényesen kialakított utcafronti részek, 
kapubeállók, járdák, térkövezés és a zöld növényzet szenvedett 
kivétel nélkül kárt, aminek helyreállítását nem lehet elintézni egy 
ásóval és lapáttal, hanem szakszerű beavatkozással.

Ács város önkormányzata mindent megtesz a lakosság jogos 
panaszának és elszenvedett kárának első körben jelzésére Önök 

felé, ezért kezdeményeztük a személyes találkozót és helyszín- 
bejárást. Bízunk benne, hogy itt olyan megnyugtató megoldást 
kínálnak a károk helyreállítására, amit a lakosság elfogadha- 
tónak tart.

Számunkra, az önkormányzat számára fontos, hogy a beruhá- 
zás megvalósuljon, hiszen hosszabb távon hozzájárul a város fej- 
lesztési lehetőségeihez, de ez nem történhet azok kárára, akik a 
jó gazda gondosságával építik-szépítik környezetüket, és ami 
most ezzel, az előzetestől eltérő kábelezési munkával és meg- 
oldással sérült.

Jogosnak érezzük a lakossági panaszokat, és nevükben is 
kérjük annak azonnali megnyugtató rendezését!”

A levél folyományaként helyszíni bejárás történt, ahol a ki- 
vitelező cég ígéretet tett arra, hogy a lakosság jelzését és igé- 
nyeit figyelembe véve olyan terepet hagynak maguk mögött, 
ami a kábelezés előtti vagy ahhoz esztétikumában is közeli mi- 
nőségű lesz.

Az Ácsi Híreknek polgármester úr elmondta: egy hosszabb 
távú befektetés kellemetlen velejáróit cipelik az érintett ut- 
cákban élők, de később ez adóbevételek formájában majd 
utak, járdák, korszerűsítések formájában köszön vissza a tele- 
pülésen, hiszen fejlesztési forrást jelent majd, és az ácsiaké 
lesz. Ugyanakkor a lakosság panasza jogos, ezért kérték a kivi- 
telezőt arra, hogy mindent az eredeti minőségben rendezze- 
nek a levonulás előtt.

Szentirmai István azt is hangsúlyozta, az önkormányzat köz- 
vetítő lehet most ebben a helyzetben, hiszen nem Ács a beru- 
házó és a kivitelező, de a város érdeke az, hogy a lakosság elé- 
gedettsége meglegyen.

Ezzel viszont az is együtt jár, hogy a fejlesztéseknek nem 
lehet útjába állni, mert akkor meghal a település. Türelmet, 
időt és bizalmat kért a probléma rendezéséhez a lakosságtól, 
és ígéretet tett arra, hogy kontroll alatt tartják az érintett 
területeket.

Nagyon megörültünk az első tavaszi 
napsugaraknak, épp a Zichy parkban se- 
rénykedtünk, hogy minden elkészüljön 
húsvétra, amikor kedves felkérés érke- 
zett a szomszédos Bábolnáról. 

A Bábolna Városi Könyvtár aszfaltrajz 
mozgalmat hirdetett és felkértek ben- 
nünket is, hogy csatlakozzunk a felhívá- 
sukhoz. Az akció lényege az volt, hogy 
jelöljünk ki a településen rajzolásra alkal- 
mas aszfaltszakaszokat és a tavasszal 
vagy éppen húsvéttal kapcsolatos motí- 
vumokkal, képekkel pingáljuk tele a 
„szürke vásznat”. Hamar híre ment a 
kezdeményezésnek. Érkeztek is a „kis 

Erdélyig trombitáltuk a bábolnai akció hírét 

BALOGH ATTILA
művészek” a Zichy parkba, és ha már arra 
jártak, jó pár rajzzal járultak hozzá a park 
húsvéti dekorációjához. Öröm volt látni 
a mosolygós gyermekarcokat, és a 
szülők szemében az örömöt. 

Persze mi is tovább passzoltuk a lab- 
dát. Felkértük Nyergesújfalut és erdélyi 
testvértelepülésünk, Olasztelek gyerkő- 
ceit is, hogy csatlakozzanak az aszfaltrazj 
mozgalomhoz. Így történt, hogy a Bábol- 
náról indult rajzolás híre egészen Erdé- 
lyig jutott. Köszönjük mindenkinek, aki 
részt vett a kezdeményezésben és külön 
köszönjük nyergesi és olasztelki baráta- 
inknak Kákonyi Gellértnek és Máté Ani- 
kónak a segítséget, illetve a szervezést. 
Kivételesen most nem az ácsi rajzokról 
közlünk fotót, hanem az olasztelki isko- 
lásokról, akik igen csak összekrétázták a 
suli udvarát.  

Aszfaltrajz mozgalom
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Helyzetkép az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ
működéséről

Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ immár több 
mint 50 éve sokrétű tevékenységével segíti Ács város lakóinak 
mindennapjait.

Az intézmény vezetése nemrégiben Gerencsérné Járóka 
Erzsébet igazgatása alá került, aki sokat tanulhatott elődjétől, 
Nagy Sándornétól, és az általa képviselt értéket a jövőben is 
fontosnak gondolja. A szolgálat tevékenysége korosztályt és 
szakmai palettát tekintve is széleskörű. Az intézmény munká- 
ját felkészült szakmai vezetők és tettre kész szakemberek al- 
kotják. A koronavírus-járvány terjedése miatt elrendelt ve- 
szélyhelyzet sajnos a központ megszokott működését is be- 
folyásolta. A szociális terület az egyike azoknak, amelyek nem 
végezhetőek napjainkban sem home office formában. A hét- 
köznapokban a szokványosnak nevezhető nehézségek mel- 
lett új kihívásokkal is szembe kell nézniük az itt dolgozóknak a 
pandémiás időszakban.

Az Ácsi Pitypang Bölcsődében a nevelési év kezdete óta 
bölcsődei higiéniai protokoll foglalja magába azokat a szigorú 
szabályokat, amelyek a gyermekek egészségét védik. A szülők 
és dolgozók közösen tesznek nap mint nap azért, hogy a kö- 
zösség egészségvédelme ne sérüljön. A gyermekek is elsajátí- 
tották ezeket a mára rutinszerűvé vált magatartásformákat, 
rugalmasan alkalmazkodtak a feltételekhez.  A csoportokban 
zártkörűen továbbra is zajlanak az évkörhöz kapcsolódó prog- 
ramok és a különböző csoportos tevékenységek, amelyeket 
időnként szigorúbb szabályok zavarnak meg. A gyerekek több- 
sége azonban rendszeresen részt vesz a bölcsődei nevelés- 
ben. A jövőben terveink közt szerepel, hogy egy Bölcsi-
tunning elnevetésű projekthez kapcsolódjunk, amelynek ke- 
retében a kerítésünk megszépül, gyermekeink pedig vitami- 
nokban – természetesen a szülők jóváhagyásával – részesül- 
hetnek. Emellett reménykedünk benne, hogy a családi napot 
megszokott formában tudjuk megvalósítani.

Az idősek nappali ellátása átmenetileg a járványhelyzet 
súlyosbodása miatt megváltozott működési rend szerint zaj- 
lik. Jelenleg a munkatársaink az idősek otthonaiban, a járvány- 
ügyi szabályok betartása mellett látják el feladataikat. Intéz- 
ményünk 2020. január 1-je óta demenciával érintett idősek 
számára is nyújt szolgáltatást. Számukra kiemelten fontos, 
hogy ebben az időszakban is segítsük életvitelüket, lehetősé- 
geinkhez mérten gondoskodjunk róluk. A szépkorúak számá- 
ra, akik a kellemes társaság, és a színes programok miatt igény- 
lik szolgáltatásainkat, más jellegű, de ugyanolyan fontos prog- 
ramokat nyújtanak intézményünk dolgozói. Különböző foglal- 
koztató lapokkal és izgalmas programokkal tartjuk fenn érdek- 
lődésüket, és törekszünk az elmagányosodásuk megelőzésé- 
re. Mindannyian várjuk, hogy az ellátás a megszokott rend sze- 
rint működhessen, még erősebb támaszt nyújtva az idősek 

számára. Lelkesen készülünk arra, hogy klubnapjainkkal ismét 
változatos programokat tudjunk biztosítani számukra.

A házi segítségnyújtás területén a gondozónők fáradha- 
tatlanul végzik tevékenységüket, amely pótolhatatlan sok 
idős ember számára. Példaértékű kitartásukkal az év szinte 
minden napján segítik, ápolják, gondozzák az erre rászoruló 
időseket. 

A szociális étkeztetés az év szinte minden napján biztosí- 
tott a jogosultak részére. A szolgáltatás a járványügyi helyzet- 
re való tekintettel kiszállítással valósul meg.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál tevékeny- 
kedő szakembereink a helyi lakók életét támogatják. Segít- 
séget nyújtanak a különféle problémák és konfliktusok megol- 
dásában, ügyintézésben, valamint információkat nyújtanak az 
igénybe vehető egyéb támogatásokról, szolgáltatásokról. Jár- 
ványvédelmi okokból a személyes ügyfélfogadást ugyan szü- 
neteltetnünk szükséges, azonban telefonon és interneten – 
krízishelyzetben személyesen is – folyamatosan a segítséget 
kérők rendelkezésére állunk. Az adományok biztosítása válto- 
zatlan, tartós élelmiszercsomaggal segítjük a nehéz helyzetbe 
kerülőket. A szolgálat a legnépszerűbb közösségi oldalon is 
megtalálható, ahol naprakész információkkal látják el a helyi- 
eket.

A központ munkatársai izgalmas programokkal készülnek a 
nyári időszakra is, melyet remélhetőleg már nem árnyékol be a 
világjárvány. 

A hétköznapok hőseit – az intézmény munkatársait – a járvány 
sem tántoríthatja vissza, hiszen szükség van rájuk, így nap mint 
nap teszik a dolgukat. Ezúton is szeretném köszönetemet 
kifejezni feléjük – osztotta meg fenti információkat az Ácsi 
Hírekkel, és tolmácsolta köszönetét Gerencsérné Járóka 
Erzsébet intézményvezető.

Költészet napja az Idősek Klubjában

A központ életében nagy szerepet 
töltenek be az ünnepek és a kultúra. A 
pandémia nehéz helyzet elé állítja az 
intézményünk időseit és az itt dolgozó- 
kat is, ezért az aktuális jeles napokról a 
körülményekhez alkalmazkodva, rendkí- 
vüli módokon emlékeznek meg. A koráb- 
ban megszokottá és népszerűvé vált 
programokat új, a helyzetnek megfelelő 
formában kell megvalósítani. Az idősek 
már korábban is szívesen tolmácsolták 

híres költők gondolatait április 11-e, a 
költészet napja alkalmából. Az idei év- 
ben az intézmény dolgozóinak mentorá- 
lása mellett mindenki otthon készült 
erre a különleges alkalomra.

Ezt követően egy videófelvételt állí- 
tottunk össze a szavalásokról, amely a 
közösségi oldalakon is megtekinthető 
lesz, kedveskedve ezzel Ács város lakói 
számára.

GERENCSÉRNÉ JÁRÓKA ERZSÉBET intézményvezető
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„Álmélkodtak mindnyájan…”

Pünkösd ünnepén elcsodálkozott a 
világ. Történt valami váratlan, kiszámít- 
hatatlan. Mondjuk ki: a világ előtt ekkor 
jelent meg a maga álmélkodást vagy épp 
zavart keltő módján a keresztyénség. 
Emberek cselekedtek és szóltak minden- 
ki számára váratlanul, logikátlanul. Szin- 
te ostobán. Hiszen mesterüket néhány 
hete végezték ki. Láthatják, mi vár rájuk, 
ha tovább erőlködnek.                                                                      

Igen, látják. És amíg ezt látják, félel- 
mük miatt bezárkózva élnek. De történik 
valami. Isten jelenik meg közöttük, sőt 
bennük a Szentlélek által. És amint azt 
Jézus előrre megmondta: az Isten Lelke 
erőt jelentett nekik. És ez az erő vezette 
őket a világot ámulatba vagy épp zavar- 
ba ejtő szavakra, tettekre.

A világban a keresztyénség ma is ez- 
zel az erővel és az ebből fakadó elcsodál- 
koztató vagy zavarba ejtő jelenléttel 
szolgál. De a világ sem változott. Vannak, 
akik valamit megérezve rácsodálkoznak, 
és vannak, akik megzavarodva, saját za- 
varukat leplezendő gúnnyal válaszolnak: 
„Édes bortól részegedtek meg.” Nincs 
abban semmi különös, ha ma is a keresz- 
tyénséget világtól idegen, nevetséges, 
mint a részeget: „beszámíthatatlan” va- 
laminek tarják, és gúnnyal, erőszakkal 
támadják. De ne feledjük: ez csak azért 
van, mert a világban emberileg érthetet- 
len és megvalósíthatatlan dolgot képvi- 
selnek: Istent. És akik ezen megzavarod- 
va gúnnyal vagy erőszakkal illetik őket, 
azok tulajdonképpen saját zavarodott- 
ságukat mutatják meg, amit Isten „még- 
is-jelenlétében” tapasztalnak.

Péter, pünkösd „szószólója” mégis 
előáll a többi tizeneggyel, ahogyan ma is 
ez a pünkösdi csoda: Isten Lelke közössé- 
get ad, közös nyelvet ad és „beszélő ked- 
vet” ad.

Isten Szentlelkének pünkösdi csodá- 
ja, hogy közösséget teremt. Atomjaira 
hullott, egoizmusba fulladt, vagy elma- 
gányosodott (illetve abba, mint zsákut- 
cába vezetett), emberiségünk számára 
miért ne lenne ámulatba vagy zavarba 
ejtő, amikor ma mégis a közösség érté- 
két, áldását hirdetjük? Talán most, hogy 
a világjárványban nem mi fordultunk el 
fellengzős nagymellénnyel a közösség- 
től, hanem arra rákényszerített egy na- 
gyobb erő, valamit mégis megsejtünk a 
közösség varázsából. Nos Isten pünkösdi 
ajándéka, hogy először is Önmagával, 
aztán pedig egymással von közösségbe 
minket. Olyan ez, mint a karácsonyi égő- 
sor: egy vezetéken kap energiát (erőt) 
minden égő, de mind saját külön, vagy 
különböző színű fényt áraszt. Pünkösd 
nekünk, keresztyéneknek mindig azt je- 
lenti: kigúnyolt, idejét múltnak bélyeg- 
zett közösséggel, az egyházzal: tovább! 
Ámulatot vagy zavart keltő isteni erővel, 
a Lélekkel!

Aztán a pünkösdben Isten az Ó Lelke 
által közös nyelvet ad. Azt szokták mon- 
dani, hogy a nagy csoda ezen a napon az 
volt, hogy a világ minden tájáról Jeruzsá- 
lembe érkezettek a saját anyanyelvükön 
hallották az apostolok szavát, a Krisztus- 
ról szóló bizonyságtételt. Én úgy gondo- 

lom, ugyanekkora csoda, hogy akik be- 
széltek, „egy nyelvet” beszéltek. Ugyan- 
azt vallják, mondják az életről, a bűnről, a 
halálról, a megváltásról, a Krisztusról.  
Bábeli zavarban élünk. Mindenki beszél, 
posztol, véleményez, hirdet, propagál. 
De mindenki a „magáét mondja”. És akár 
minden nap mást, ahogy épp gondolja 
(vagy éppen nem gondolja meg). Eszem- 
be jut Hofi régi kabaréja még a szocializ- 
musból, amikor természetes volt az egy- 
házzal szembeni fricska pl.: „hazudnak a 
papok”. Hofi felismerte, és ha csak kaba- 
ré szintjén is, de a korabeli „mindent 
megmagyarázó” és így véleményét vál- 
toztató világnak odaszúrt: „De legalább 
mindig ugyanazt!” Igen, ez pünkösd cso- 
dája: a világ bármely részén, bármilyen 
nemű, rangú, bőrszínű embernek az 
evangélium közös nyelvét adja: minde- 
nütt, mindig ugyanazt: Krisztust prédi- 
káljuk! És tudjuk: a közös nyelv, az anya- 
nyelv megtartó erő!

Végül a Lélek ajándéka a „beszélő 
kedv”. Nem hallgatást, nem visszahúzó- 
dást, nem bezárkózást hoz, sőt abból 
szólít ki. Tulajdonképpen kiállást ad ne- 
künk. Nemigen állunk ki egymással 
szemben. Sötétből, gombnyomásokkal 
érvelünk, támadunk, sértünk, bántunk. 
Dicsérni, elismerni, segíteni meg különö- 
sen nem akarunk előállni. Amikor a ke- 
resztyénség pünkösdöt ünnepel, mindig 
eszébe jut: Isten ránk bízta az üzenetet, 
ami segítség, ami az életre, a boldogu- 
lásra, a boldogságra vezet mindenkit. Mi 
ezt tudjuk, mert hit által és a Lélek által 
meggyőzettünk. De felelősséget érzünk 
felebarátaink iránt is. Nem hallgatjuk el a 
jót. Kiállunk és hirdetjük. Az életet, a jót, 
a szeretetet, a közösséget, a lélek kom- 
fortját képviselni és hirdetni: ez az igazi 
pünkösdi szolgálat.

Gondolatok pünkösd ünnepére (Olvasandó: Apostolok cselekedetei 2, 1-13)

GERECSEI ZSOLT református lelkész

KISS FRUZSINA családsegítő

Család és Gyermekjóléti Szolgálat húsvéti rajzversenye

A húsvéti időszakra hangolódván a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
„Mit jelent számodra a húsvét?” címmel 
rajzpályázatra invitálta az ácsi gyermeke- 
ket. A járványügyi veszélyhelyzet szabá- 
lyaihoz alkalmazkodva sajnos a versenyt 
csak online keretek között lehetett lebo- 
nyolítani, azonban ez nem szegte kedvét 
a helyi kreatív, alkotó kedvű gyermekek- 
nek. A felhívásra számos szép alkotás 
érkezett, melyek témája a húsvét és az 
ahhoz kapcsolódó hagyományok, csalá- 
di szokások. A rajzokat három kategóri- 
ában – óvodás, alsó tagozatos, felső 
tagozatos – díjazták, a nyertesek pedig 
jutalomban részesültek. 
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Ácson is növekszik a születések és
házasságkötések száma SÁRI ANDREA

Az elmúlt három év demográfiai adatait összehasonlítva megállapít- 
ható, hogy pozitív elmozdulás történt mind a gyermekvállalási kedv, 
mind a házasság- kötések számának alakulását illetően.

Novák Katalin családokért felelős tár- 
ca nélküli miniszter álláspontja szerint 

Házasságkötések száma
2017-ben 22
2018-ban:  38
2019-ben:  37
2020-ban:  41

Születések száma
2017. évben 69

2018. évben:  75
2019. évben:  75
2020. évben:  80

országos viszonylatban a 2010 és 2020 
közötti időszak a demográfiai fordulat 
évtizede volt. Ezalatt 24 százalékkal nőtt 
a gyermekvállalási kedv Magyarorszá- 
gon, ez az adat Európában a legjobb. Az 
évek óta tartó lendület megtorpanhat a 
koronavírus-járvány hatására, de a kor- 
mány bízik benne, hogy ez nem tart majd 
sokáig. A pozitív demográfiai fordulatot 
az is alátámasztja, hogy ugyanezen idő 
alatt a házasságkötések száma is majd- 
nem a duplájára emelkedett: míg 2010-
ben 35 ezer pár, addig 2020-ban már 67 
ezer pár kötött házasságot. A miniszter 
úgy érzi, hogy a magyar fiatalok a fogan- 
tatás pillanatától a felnőtté váláson ke- 

resztül a család alapításon át, egész éle- 
tükben számíthatnak a kormány segítsé- 
gére. Ehhez kiemelte a babakötvényt, az 
ingyenes bölcsődét, óvodát, iskolát, to- 
vábbá az első idegen nyelvi vizsga meg- 
szerzését, a KRESZ-tanfolyam elvégzé- 
sét, valamint a továbbtanulóknak a diák- 
hitel lehetőségét. A családalapítás mel- 
lett elkötelezett fiatalok számíthatnak 
továbbá a babaváró támogatásra, a há- 
zassági és családi adókedvezményre, a 
családi otthonteremtési kedvezményre 
(CSOK) és számos más otthonteremtési 
támogatásra.

Sajnos az elhalálozások száma viszont 
emelkedett, míg 2017-ben 84, 2018-ban 
103, 2019-ben 87, addig 2020-ban is- 
mét 100 felé emelkedett, a tavalyi évben 
101 ácsi lakostól búcsúztunk.
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Tavaly októberben nevezték ki aljegy- 
zőnek Cseréné dr. Koczek Barbarát, aki 
sokak számára ismerős lehet már a hiva- 
talból, hiszen 2014 februárjától titkár- 
sági ügyintézőként dolgozott az ácsi 
polgármesteri hivatalban. Aljegyzői 
munkakörével kapcsolatban beszélget- 
tünk vele. 

- A győri Széchenyi István Egyetem 
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi 
karán végeztem jogászként. Levelezős 
tagozatra jártam, közben az önkormány- 
zatnál dolgoztam, mint titkársági ügyin- 
téző – kezdi a beszélgetést Barbara, aki 
elárulja, hogy diplomamunkáját is az ácsi 
képviselő-testület gyakorlati működésé- 
ről, illetve Szervezeti és Működési Sza- 
bályzatának elemzéséből írta. 

Titkársági ügyintézőként a jegyző 
munkájának segítése volt az elsődleges 
feladata, de a polgármester ügyintézé- 
seiben is gyakran részt vett. Ezután jött a 
lehetőség, hogy feljebb lépjen, és meg- 
pályázza az aljegyzői munkakört. Arra a 
kérdésre, hogy mi motiválta, így vála- 
szolt: 

- Rengeteget gondolkoztam azon, 
hogy a jogi diploma megszerzése után 
milyen pályára lépjek. Az önkormányzat- 
nál eltöltött évek alatt olyan pozícióban 
dolgoztam, ahol minden területbe bete- 
kintést nyertem. A jogi dolgokba, a pénz- 
ügyekbe, a szociális szférába, de akár 
megemlíthetem a rendezvényszerve- 
zést is. Ahogy teltek a hivatalnál eltöl- 
tött évek, egyre nagyobb tudásra tet- 
tem szert, és láttam, hogy a felsőbb ve- 
zetők elismerik munkámat. 

Mindig változatosak voltak a felada- 
tok, mindig új kihívások jöttek. Ahogy a 

lakosság igénye, úgy a jogszabályok is 
folyamatosan változtak, amikhez az 
önkormányzatnak igazodnia kellett. 

Biztos voltam benne, hogy aljegyző- 
ként is sok új kihívással kell majd szembe 
néznem, és sok új dolgot kell megtanul- 
nom majd, de szeretek fejlődni és tanul- 
ni. Bíztam benne, hogy ebben a pozíció- 
ban kevesebb dologgal kell foglalkoz- 
nom, viszont azokban sokkal jobban bele 
tudok mélyedni, és részt tudok venni az 
ügyek alakulásában. Mindig szeretek bi- 
zonyos témák után olvasni és keresgélni, 
erre sokszor szükségem is van, hogy 
megtaláljam a megfelelő jogszabályi 
hivatkozásokat például. Számomra min- 
dig tartogat valami újat ez a munka, so- 
hasem unalmas. Így mindig van motivá- 
ció. 

Hogy fogadták a kollégák, hogy ilyen 
fiatalon aljegyzői babérokra törsz? 

Úgy gondolom, Ácson a hivatalban 
nagyon jó a közösség, ezért is szerettem 
volna itt maradni a diploma után. Termé- 
szetesen több kolléga sokkal régebb óta 
dolgozik az önkormányzatnál, mint én, 
de úgy érzem, kölcsönösen megadjuk 
egymásnak a tiszteletet, nem jelent 

Fél éve nevezték ki az új aljegyzőt
BALOGH ATTILA

problémát az életkorom. Nagyon jól 
együtt tudunk dolgozni, kölcsönösen se- 
gítjük egymást. Fontosnak tartom a kol- 
légákkal való jó kapcsolatot. Termé- 
szetemből adódóan mindig jól kijöttem 
a vezetőkkel és a munkatársakkal, véle- 
ményem szerint jó csapatjátékos va- 
gyok. Ha a hivatali közösség jó, működik 
a kommunikáció, a munkát is sokkal 
gyorsabban és hatékonyabban el tudjuk 
végezni. 

Mivel foglalkozik egy aljegyző?
A legfontosabb feladatom a jegyző 

helyettesítése és munkájának segítése. 
Emellett a polgármester által rám bízott 
projektek előkészítése, jogi támogatása. 
A rendeletek, határozatok előkészítése, 
megírása, majd azok kihirdetése, idősze- 
rűségének, hatályosultságának felül- 
vizsgálata, nyomon követése. A képvise- 
lő-testületi ülésre előterjesztések elké- 
szítése, testületi üléseken való részvé- 
tel, jegyzőkönyv készítés.

Emellett segítem a Roma Nemzetisé- 
gi Önkormányzat működését, admi- 
nisztrációs és jogi kötelezettségeinek 
megfelelő elvégzését. Természetesen 
fontos feladatom a települést érintő ön- 
kormányzati ügyek folyamatos kommu- 
nikációjának segítése is. 

 Cseréné dr. Koczek Barbara azt is 
elárulta lapunknak, hogy férjével Ácson 
képzelik el a közös jövőjüket, és hamaro- 
san bővül a család, hiszen első gyerme- 
küket várják. A gyermekáldáshoz ezúton 
is gratulálunk, és minél előbb várjuk 
majd vissza, habár ahogy ismerjük, az 
anyai örömök mellett is számíthatunk a 
segítségére, szakmai tanácsaira.  
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A tavaszi nehéz helyzet után remény- 
kedtünk, hogy a szeptemberi nevelési 
évünk lassan, fokozatosan visszatér a 
megszokott óvodai élethez. Augusztus 
végén szülői értekezletet tartottunk, az 
óvodásainkat örömmel, felkészülten 
vártuk, az újonnan érkező gyerekeket 
zökkenőmentesen beszoktattuk.

Az idő múlásával láttuk, hogy ebben 
az évben is a járványügyi előírások betar- 
tása fontos szerepet kap.

Programjaink tervezésénél, szerve- 
zésénél figyelembe kellett vennünk a ki- 
alakult járványügyi helyzetet. Elsődle- 
ges célként tűztük ki a hagyományos 
programjaink megtartását, nem óvodai, 
hanem csoportszinten. 

Első programunk a szinte már hagyo- 
mányosnak mondható városnéző kisvo- 
natozás. A gyerekek mindig nagy izga- 
lommal várják a lehetőséget, hogy meg- 
mutassák egymásnak a saját házunkat. 
Közben megnézhették a város neveze- 
tességeit, és a Kinizsi úti óvodát. 

A következő programunk az Állatok 
Világnapjához kapcsolódott. Fontos fel- 
adatunknak tartjuk az óvodai nevelés 
keretein belül, hogy felhívjuk a gyerekek 
figyelmét az állatok védelmére. Egy he- 
tes projekt keretében igyekeztünk minél 
több oldalról megközelíteni a témát. 
Minden csoport a gyerekek életkorát fi- 
gyelembe véve szervezte a napi tevé- 
kenységeit. Célunk az állatok szereteté- 
re, védelmére nevelés, a környezettuda- 
tos magatartás kialakítása, új ismeretek 
és tapasztalatok szerzése.

Az előző évben pályázat keretében a 
Bakancsos klubbal közösen elkezdődött 
egy Túra Manó nevű program. Ennek 
szervezésében több óvodai és családi 
kirándulás is szóba került. Sajnos az élet 
ezeket a programokat is felülírta. Egy 
buszos kirándulást sikerült megvalósíta- 

ni ahol a nagycsoportosok sétát tehet- 
tek a Tatai Fényes tanösvényen. A gyere- 
kek megfigyelhették az ősz színeit és a 
tó nádasának állatvilágát. Ezen az októ- 
beri napon sok élménnyel gazdagodva 
érkeztek haza, melynek szervezését kö- 
szönjünk a Bakancsos klubnak.

2019/20-as nevelési évben pályáz- 
tunk a Biztonságos Óvoda címért. A lep- 
ke csoportosok vették a kezükbe a pályá- 
zatban kiírt feltételek megvalósítását. 
Ennek keretében rajzok és terepasztal 
készült, valamint különböző feladatokat 
kellett megoldani a gyerekeknek. 2021 
januárjában, az óvodánkban személye- 
sen átvehettük a Biztonságos Óvoda 
címéért járó plakettet.

A Márton nap sem hagyományos mó- 
don került megrendezésre. Itt szembe- 
sült nevelőtestületünk igazából a prog- 
ram újragondolásáról, mivel ez majd- 
nem az egész várost megmozgató ren- 
dezvényünk volt. Szerettük volna, ha az 
előző évekhez hasonló élményeket tu- 
dunk közvetíteni csoportszinten a gye- 
rekeknek. A csoportokban a gyerekekkel 
közösen készítettük el a zsíros kenyeret, 
a teát, fakockákból kialakított „tűz” körül 
elmondtuk verseinket, elénekeltük, el- 
játszottuk dalainkat, és lámpást barká- 
csoltunk.

 Ebben az évben a Mikulás sem hagyo- 
mányos módon érkezett az óvodánkba. 
A személyes találkozás az ablakon ke- 
resztül történt. Így volt lehetősége a 
Mikulásnak a csomagok átadására, me- 
lyet a gyerekek versekkel, dalokkal kö- 
szöntek meg. A gyerekek a nyitott abla- 
kon keresztül tették fel kérdéseiket és 
adták át személyes ajándékaikat.

Ez a rendkívüli helyzet a Karácsonyi 
ünnepségünkre is rányomta a bélyegét. 
Az óvodai szintű közös műsor, a nagy, 
pompás karácsonyfa, a meghívott ven- 

dégek, a szeretett nyugdíjasaink nélkül 
zajlott. Helyette a csoportokban meg- 
hitt, bensőséges karácsonyi ráhangoló- 
dás történt. A gyerekek személyes aján- 
dékot is kaptak a közös ajándékok, játé- 
kok mellé. Annak ellenére, hogy a szülők 
nem tudtak személyesen részt venni, a 
munkánkat támogatták, segítették, me- 
lyet ezúton is szeretnénk megköszönni.

Február első hetében a Gyertyaszen- 
telő néphagyományhoz kapcsolódva 
medve hetet tartottunk. Egyhetes té- 
mahét alkalmával dolgoztuk fel a med- 
vékkel kapcsolatos információkat. Az 
óvó nénik különféle a témához kapcsoló- 
dó játékokat, mozgásos feladatokat 
szerveztek a gyerekeknek. Új ismeretek- 
kel, élményekkel gazdagodva, izgalma- 
san telt el a hét a csoportok számára.

A február következő programja, a 
gyerekek által legjobban várt farsang, 
mely hagyományos módon került meg- 
rendezésre. A farsangolás, ráhangoló- 
dás a csoportszobák hangulatos, vidám 
díszítésével kezdődött. A gyerekek álar- 
cokat, szemüvegeket barkácsoltak, far- 
sangi színezők, rajzok színesítették az 
óvodánkat.  Különféle dalokat, verseket, 
mondókákat, énekes játékokat tanul- 
tunk. A gyerekek az óvó nénikkel együtt 
ötletes jelmezekbe bújtak, a felvonulás 
és az azt követő fergeteges báli hangu- 
lat sem maradt el.

Ebben a nevelési évben is figyelem- 
mel kísérjük az óvodák számára kiírt pá- 
lyázatokat, és igyekszünk a lehetősége- 
ket kihasználni. 

Jelenleg folyamatban levő pályáza- 
tok:

· „Víz érték! Becsüld meg!”
· Kisvakond alkotópályázat
· KEHOP PÁLYÁZAT - 

Klímavédelem
· Cigánycsuk az év madara
· „Vendégek a madáretetőn”
· „Madárbarát” óvoda cím
· „Így közlekedtek ti!” 
Február utolsó hetében került sor a 

télűző szokásra a Kiszézésre. A gyere- 
kekkel készítettünk kisze bábot, vala- 
mint különféle zajkeltő hangszereket, 
majd télűző rigmusokat kántáltunk cso- 
portonként a tűz körül, mint például: 
„Haj, ki kisze haj, kivisszük a betegséget, 
behozzuk az egészséget, haj kisze haj…” 

A babona szerint a kiszebáb elégeté- 
se megszabadítja az embereket minden 
bajtól, majd ágakból tartott kapu alatt 
átbújva köszöntöttük a tavaszt.

Bízunk benne, hogy ez a régi szokás 
valóra váltja reményeinket, hogy hama- 
rosan megszabadít bennünket a beteg- 
ségektől és a megszokott módon élhet- 
jük „régi” mindennapjainkat.

Ez történt a központi oviban
KÖZPONTI ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE



A 2020/21-es nevelési évben a körülöttünk kialakult jár- 
vány helyzet miatt az Ácsi Bóbita Óvodában sem a megszokott 
mederben haladt a gyerekek és a felnőttek mindennapi élete. 
Sok változtatást kellett bevezetnünk azt a célt a szemünk előtt 
tartva, hogy minél gördülékenyebben, gyermekbarát módon 
szervezzük meg a tevékenységeket, programokat, nem veszít- 
ve azok megszokott színvonalából, gazdagságából. 

Az első nagyobb esemény a Kinizsi úti telephelyen a már 
hagyománnyá vált Ősz Ünnep volt, október 15-én. Minden 
csoportban készültek a gyerekek a megelőző napokban: ver- 
seket, dalokat, körjátékokat tanultak, dekorációt készítettek a 
csoport szobák, a folyosó és az udvar őszies hangulatának ki- 
alakításához.  Az ünnep napjának délelőttjén minden gyermek 
és felnőtt összegyűlt az óvoda udvarán, meghallgattuk, meg- 
néztük a csoportok műsorát. A programot közös körjátékok- 
kal, néptánccal zártuk. A szülői részvételt és a lámpás felvonu- 
lást nélkülöznünk kellett az idén.

Október 1-én kisvonatozni mentünk a város utcáin. Meg- 
néztük a településünk jellegzetes épületeit: a Zichy Kastélyt, a 
parkot, a vasút állomást, a Posta épületét, a katolikus és a 
református templomot. A gyerekek nagyon jól érezték magu- 
kat, szívesen mutatták meg, hogy hol laknak, ha éppen azon az 
utcán mentünk végig a kisvonattal.

A Márton naphoz kapcsolódó népszokásokat, hagyomá- 
nyokat is szívesen vesszük be a programunkba. Az idén a szo- 
kásostól eltérően az óvoda folyosójára helyeztük el „Mártont 
és a libákat”. Itt tudták a gyerekek csoportonként felelevení- 
teni a Márton keresés hagyományát.

Az adventi készülődés is csoportonként történt, a koráb- 

ban megszokott, minden gyermek együttes részvételével zaj- 
ló „4 gyertya, 4 mese” a tornaszobában most a saját csoport- 
szobákban került megtartásra.

A Mikulás bácsi December 4-én meglátogatott bennünket. 
A gyerekek nagy izgalommal várták, rajzoltak és mézeskalá- 
csot is készítettek neki.  A versek, dalok előadására, a rajzok és 
a sütemény átadására az óvoda udvarán került sor. Itt vehet- 
ték át az édességes csomagokat is a Mikulás bácsitól.

A karácsonyi ünnepség az elmúlt években mindig nagyszá- 
mú szülő és vendég részvételével zajlott nálunk, együtt vol- 
tunk mindannyian az óvoda tornatermében. Most sajnos erre 
nem volt lehetőség. Így a szülők nélkül, csak a csoportba járó 
gyerekek a saját óvó nénijükkel és dadusukkal verseltek, éne- 
keltek, meséltek, játszottak, bontogatták a karácsonyfájuk 
alatt talált ajándékokat. 

A farsangi bált Február 17-én délelőtt tartottuk meg a négy 
csoportban külön-külön. A szülőket ekkor sem tudtuk vendé- 
gül látni. A gyerekek jelmezekbe öltözve voltak egész nap, az 
előzőleg tanult verseket, dalokat előadták a nap folyamán, 
erről készített is egy rövid összefoglalót a város kábel tv-je szá- 
mára Dobsa Mihály.

A tavaszi időszakot Kiszézéssel nyitottuk, első alkalommal 
rendeztük meg ezt a programot óvodai szinten, minden cso- 
port részvételével. Télűző mondókákkal, versekkel, naphívo- 
gató dalokkal álltuk körbe a tűzet, egymás után bedobtuk az 
újságpapírból készített kiszebábokat. 
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Ácsi Bóbita Óvoda – Kinizsi utcai telephely

Idén is próbáltunk hozzá tenni egy kis 
plusz hangulatot a húsvéti készülődés- 
hez, így első körben feldíszítettük a 

Zichy parkot, illetve a városüzemeltetés 
jóvoltából a település több pontjára is 
került húsvéti dekoráció. 

Nagy bánatunkra a parkban „elol- 
vadt” a szalmahóember, azonban helyé- 
re új lakók érkeztek az arra járó gyerekek 
örömére. Sokan készítettek fotókat az 
óriási nyuszival és a báránnyal. A művelő- 
dési ház munkatársai nevében az Ácsi 
Hírek hasábjain keresztül is szeretnénk 
megköszönni a segítséget mindenkinek, 
akik részt vállalt a munkákban. Külön kö- 
szönet a Bóbita Óvoda "Nyuszi csapatá- 
nak" Vörösné Szabó Hajnalka, Lehóczki 
Róbertné óvó néniknek, Héreginé Major 

Ilona óvodavezetőnek, Dr. Szentirmai 
István polgármesternek, és Bédi István- 
nak (a szalmáért), Pauer Józsefnek (a 
minden szükséges eszközt legyártó, 
meghegesztő, kifaragó ezermesternek), 
Gregovits József „Bobónak” (szintén a 
szalmáért és a sok segítségért), Járóka 
Sándornak (aki nagyon jól fest), Markó 
Renátának (aki mozgósította a csapa- 
tot), a városgazdálkodás munkatársai- 
nak, Keresztesné Andreának és Keresz- 
tes Józsefnek, valamint a Természetjáró 
Bakancsos Klubnak. Jövőre szeretnénk 
folytatni és bővíteni a lehetőségeket a 
lakosság bevonásával. 

Nyuszi és bárány költözött a parkba
BALOGH ATTILA



Mint szinte minden embernek, úgy az Ács és Környéke 
Horgászegyesület élete is megváltozott a vírusjárvány kezde- 
te óta. A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban át kellett 
szervezniük az egyesület munkáját, a működéshez szükséges 
tevékenységeket. 

A horgászat és horgászok abban a szerencsés helyzetben 
vannak, hogy a vízparton egyébként sem gond a megfelelő tá- 
volságtartás, hiszen ezt korábban is betartották, de mindenki- 
nek hiányoznak a gondtalan beszélgetések, amikor nem kel- 
lett ügyelni arra, hogy meg legyen a szükséges távolság, és a 
maszk viselés.

Előző esztendőben sikerült terveiket a kialakult helyzet el- 
lenére megvalósítani, jegyértékesítések, társadalmi munkák, 
horgászversenyek lebonyolítása, tó környezetének rendben 
tartása, világítási hálózat rendbetétele és nem utolsó sorban a 
horgásztársak szórakozásának a biztosítása és a halállomány 
védelme.

Ezekben a munkákban nagyon sokan voltak a segítségükre, 
amiért az egyesület  köszönettel tartozik.

A 2021-es évre is bizakodóan tekintenek, hiszen jó néhány 
teendő vár rájuk, amit a korábban megszokott módon szeret- 
nének megvalósítani.

Az idei évben közel 400 horgász váltott különböző területi 
engedélyt, ebből 180 fő a Malom tóra. Örömteli, hogy egyre 
több fiatal dönt ismét a horgászat mellett, és szeretnék, ha mi- 
nél többen választanák hobbijuknak ezt a sportot és szabad- 

   Vírus idején is aktívak
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-a Malom tó fejlesztése is szerepel az ácsi horgászok elképzelései között

idő eltöltési formát. Az is látható, hogy a horgászokon kívül, 
mind többen látogatják a Malom tavat akár sport, séta, kutya- 
sétáltatás, vagy egyszerűen társalgás céljából, korosztálytól 
függetlenül, éppen ezért távlati céljaik között szerepel a tó és 
környékének további fejlesztése.

Ehhez azonban jelentős változásokra lesz szükség, hiszen a 
tó vízterülete az egyesület tulajdona, de a környezet különbö- 
ző helyrajzi számokon, és tulajdonokban szerepel.

Amíg persze sikerül ezt megvalósítani, addig is számítanak 
a horgász, és nem horgász ácsi lakosok érdeklődésére, akik 
kilátogatnak a Malom tóhoz, hogy kulturált körülmények kö- 
zött, kellemesen környezetben tölthessék a szabadidőt – 
mondta el lapunknak Fikner Tamás egyesületi elnök.

A betűkből formálódó szavak, mon- 
datok, – amikor részvétnyilvánítást ír az 
ember –, olyan idegenül köszönnek 
vissza a papírról, hogy meg kell állni egy 
pillanatra és elgondolkozni azon: vajon 
mit adhatok ezzel a néhány sorral?

Vajon, lehet -e több ez a levél, mint 
egymás után illesztett, sablonos mon- 
datok? Vajon enyhítheti -e fájdalmát 
annak, aki Társat, szülőt veszített el, egy 
udvarias, de a tényeket megmásítani 
nem tudó üzenet?  A válasz az előbbiek- 
re, tudom jól: nem.

Mégis, a legőszintébb és legna- 
gyobb szeretettel, együttérzéssel írom 
ezeket sorokat és gondolok Önökre, hi- 
szen a veszteség a család mellett Ács 
városának önkormányzatáé is.

Péter személyében Önök a jelent, az 
eddig felépített jövőt veszítették most 
el, mi pedig a mindig vidám, jóindulatú, 
munkájában alapos kollégát, aki EMBER- 
NEK is kiváló volt, és aki igazságtalanul 
korán távozott. Utolsó beszélgetésem 

Vele, egy ártalmatlannak tűnő gyengél- 
kedésről szólt, amit hétvégén szeretett 
volna kipihenni. Nem így történt.

Hogy miért, csak a sors tudja, de az 
bizonyos, hogy a mérhetetlen döbbenet 

Dr. Szentirmai István
polgármester

IM MEMORIAM BIKKI PÉTER
Dr. Szentirmai István polgármester levele a tragikus hirtelenséggel elhunyt

önkormányzati munkatárs Bikki Péter családjának
mellett itt hagyta nekünk azt az érzést is, 
ami ráébreszt bennünket arra, hogy 
milyen törékeny az emberi élet.

Kedves Bikki Család!
Tudniuk kell, hogy fájdalmukban osz- 

tozom.
Hogy, városvezető vagyok ugyan, de 

mindenek felett ember, aki tiszteli a 
szorgalmat, a megbízhatóságot, a be- 
csületet. Péter ilyen volt. 

Megőrizzük Őt emlékezetünkben!
Ács városa nevében az alábbi sorok- 

kal búcsúzom:
" Egy égő csillag száll keletre, útja 

ezüstös lángban ég; távolba tűnt... 
szikrázó útja már nincs sehol, már újra 
kék. Ha lelkünkben lehull egy csillag, 
nyomában égő seb fakad, de vér-rubinból 
fényes útja örökre fáj a fény alatt..."

Wass Albert

Gyűjtsünk együtt élményeket!
TÓTH JÁNOS

Kedves Olvasók! Most a természet-
járáshoz, azon belül is egy életre szóló, 
élménygyűjtő programhoz szeretnénk 
kedvet csinálni.

Ebben a vírusos időszakban nagyon 
sokan felfedezték a természet nyújtotta 
kikapcsolódás élményét. Örömmel lát- 
juk, hogy többen osztotok meg különbö- 

ző helyekről képeket, sőt, van, aki egész 
érdekes beszámolót is ír hozzá. Mindig 
nagy örömmel olvasom ezeket, hiszen jó 
újra látni a már bejárt vidéket, vagy ha 
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újat látok, akkor ötleteket merítek be- 
lőlük.

Ezúttal egy olyan túramozgalmat sze- 
retnék ajánlani nektek, amit elkezdhet- 
tek egyedül vagy családosan, akár na- 
gyobb társasággal is. A lényeg az élmé- 
nyek gyűjtése, az együtt töltött idő, a 
közösségi élmények, vagy akár az önis- 
meret erősítése, a megismert természe- 
ti, kultúrtörténeti vagy épített kincseink 
nyújtotta örömökben rejlik. Létezik egy 
hosszútávú, sok-sok élményt rejtő gyalo- 
gosan teljesíthető túra, melynek lénye- 
ge, hogy az adott útvonalat végig járod, 
begyűjtöd az igazoló füzetedbe az pe- 
cséteket (szerintem az élményeket), és 
te is bekerülsz a teljesítők névsorába, 
büszkén viselheted, mutogathatod az 
érte járó sorszámozott jelvényt és okle- 
velet.

Ez a túra az Országos Kéktúra (OKT). 
Turista berkekben a túrák hercegnőjé- 
nek is becézik, nem ok nélkül, hiszen 
hosszúsága, szintkülönbsége, a látniva- 
lók sokfélesége mind-mind emelik a 

túrák értékét. Az OKT kezdőpontja a 
Kőszegi-hegységben található Írott-kő, a 
végpontja a Zempléni-hegységben talál- 
ható Hollóháza, e két pont közt bebaran- 
golhatod Magyarország északi tájait, 
végig követve a kék sáv jelzést, gyűjtö- 
getve a pecséteket és az élményeket 
egyaránt. Valamikor gyermekkoromban 
ment egy sorozat a televízióban, ami ele- 
jétől a végéig bemutatta ezt a festői 
szépségű túrát, valószínű én is ott fertő- 
ződtem meg a turistaság szellemével. 
Ha van kedvetek, nézzétek meg: Másfél- 
millió lépés Magyarországon. Nagyon 
népszerű és nagyszerű ez a sorozat, csak 
ajánlani tudom. És még egy kis informá- 
ció a népszerűségről, hogy a National 
Geographic 2020-ban a világ 25 legin- 
kább ajánlott utazási célpontja közé so- 
rolta az Országos Kéktúrát. Azóta egyre 
többen teljesítik, van olyan is, aki egyben 
járja végig, van, akinek több 10 évébe ke- 
rül, mire begyűjt mindent. Ez teljes egé- 
szében rajtad múlik. Kell egy szikra, egy 
elhatározás ahhoz, hogy nekivágj, és ha 

ez megvan, akkor minden megy magá- 
tól. Egyre több ismerősöd jön majd 
szembe a turistautakon, egyre többször 
érzed majd, mikor kimentél a természet- 
be, hogy otthon vagy, mindegy, milyen 
idő van, mindegy, mennyire nehéz a te- 
rep, Te tudni fogod, hogy jó úton jársz. 
Ehhez nem kell mást tenned, mint elha- 
tározni magad: én is teljesíteni fogom az 
Országos Kéktúrát! És ha egy kicsit bi- 
zonytalan vagy még ebben, akkor itt va- 
gyunk mi is, hogy segítsünk neked. Nem- 
csak abban, hogy elhatározd magad, 
adunk tanácsokat, hol érdemes kezdeni, 
miben érdemes túrázni, mi az, amit min- 
denképpen vigyél magaddal, vagy csak 
egyszerűen elmeséljük az élményein- 
ket, és te kiválogatod, melyik tetszik. 
Segítünk beszerezni az igazolófüzetet is, 
és minden másban is. Nem kell ezért be- 
lépned sehová, csak gyere, és járd a nagy 
kék utat te is!

Ha bármi kérdésed van, keress ben- 
nünket: www.bakancsosklub.hu

- Az elmúlt év ki lehet jelenteni nem kedvezett a lövész- 
sportnak sem. 2019 év végén – 2020 év elején a versenyszerű 
légpuska, légpisztoly lövészet alapjainak lerakása történt meg 
a városban, egyre több fiatal és felnőtt is hódolt ennek a sport- 
nak. Hetente 1-2 edzés tartottunk a belső lőtéren, de ezt már- 
cius közepétől abba kellett hagyni, ahogy a járvány miatt az 
összes beltéri tevékenységet is. Szeptembertől másfél hóna- 
pig volt lehetőség a gyakorlásra, elkezdtek a versenyzők a 
verse- nyekre felkészülni, de sajnos a járvány megint közbe 
szólt és sajnos jelenleg is szüneteltetjük a beltéri lőtér tevé- 
kenységeit. A klubnak a juniorok között nagy reménységei 
voltak, de itt a kényszerszünet miatt nem tudtak bejuttatni 
tagokat a versenybe.

A kültéri lőtéren az edzéseket 2020 január és március hó- 
napban megtartottuk, viszont március és június hónapban 
sem a versenyeket sem az edzéseket nem lehetett megtar- 
tani. Majd júniusban volt újra nyitás és azóta a sport szövetség 
lehetővé tette, hogy a járvány ügyi szabályokat betartva folya- 
matosan üzemeltjünk.

Jelenleg is szinte minden nap használják az állandó tagok, 

sportlövők, vadászok, hagyományőrző ,előltöltő fegyveres, 
amatőr vagy hobby lövők.

A lőtér működésére a klub 2018-ban kapott engedélyt, ak- 
kor 48 állandó tagjuk volt, ez 2019-ben 21 főre csökkent, jelen- 
leg 26 taggal működnek Ácsról és a környékről. Tata, Bábolna, 
Tárkány, Nagyigmánd, Komáromi lövők járnak a komplexum- 
ba. Az elmúlt időszakban népszerű volt a  szituációs lövészet 
és felkapottá vált a koronglövészet. Minden hónapban van 
előltöltős edzésnap amikor a hagyományőrző és előltöltős 
fegyverek szerelmeseit várjuk és van központi gyújtású fegy- 
veres edzés nap ahova a fegyverrel rendelkező és nem rendel- 
kező személyeket várjuk. Ezen kívül vannak versenyek, minő- 
sítőversenyek amire minden érdeklődőt várunk. 

Az elmúlt időszakban két versenyt tartottunk – Vadászko- 
rong versenyt valamint Korotnoki Dániel előltöltős fegyveres 
kupát. Április hónapban még egy Minősítőverseny lebonyolí- 
tására kerül sor.

Ebben az évben a szakosztály szeretne a versenynaptár sze- 
rint minden edzés és verseny rendezvényt megvalósítani.

Igyekszünk a kistérség és a környék részére olyan progra- 
mokat szervezni, amit máshol nem. Így kedvező csomagokkal 
tudunk szolgálni a vadásztársaságok részére a vadászkorong 
lövés gyakorlása terén, de céges élmény csomagjainkat is több 
környékbeli cégcsoport igénybe vette már, népszerűek az él- 
ménylövészcsomagok is azok részére, akik csak kikapcsolódás 
ként akarják a lőtér szolgáltatásait  igénybevenni, de volt már 
itt  legény, sőt leány búcsú is. Új elemként az elmúlt év végétől 
fogva a paint ball lehetőséget szeretném még megemlíteni .

Több pályázatot is elnyertünk az elmúlt években és ennek 
köszönhetően fejleszthettük a technikai és eszköz állomá- 
nyunkat.

- Nagyon sok jó lövő van, vannak közöttük olyanok, aki va- 
dászkorong -és szituációs versenyeken eredményeket értek el 
– mondta el lapunknak Pok András, aki az is megosztotta ve- 
lünk: két éve indultak a magyar sportlövő szövetség pályáza- 
tán, tavaly nyertek 15 millió forintot, amit a vírushelyzet miatt 
nem kaptak meg, de most érkezett a hír, hogy kiutalják a 
támogatást, így reméljük indulhat a lőtér fejlesztés.

15 millió forintból tovább épül az ácsi lőtér SPORT
Az elmúlt év nem kedvezett az Ácsi Lövészklubnak sem. A világjárvány miatt sok olyan eseményt kellett 

lemondani, ami fontos a sport és a helyi klub tagjai számára is. Ennek ellenére nem tétlenkednek és hogy 
miként élik meg ezt a nehéz időszakot, arról Pok András lőtér vezetővel beszélgettünk.
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Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, az Országfá- 
sítási program keretében harminc fát ültettünk el a város több 
pontján nemrégiben. Az országos program sikerén felbuzdul- 
va az önkormányzat további ötvenegy facsemetét vásárolt sa- 
ját költségvetéséből, amelyeket a lakosság és a civil szerveze- 
tek bevonásával már el is ültettünk. 

Első ütemben tehát az Országfásítás programtól kapott har- 
minc darab fa került a helyére szintén külsős segítséggel. Két 
játszótér, az Etelka telep és Rektor telep, a Szociális Alapszol- 
gáltatási Központ udvara, a Kinizsi pálya, illetve a Gyár utcai 
szakasz a Kinizsinél (ahol nemrég fakivágás volt) lett gazda- 
gabb a nyír-, hárs-, juhar-, kőris- és eperfákkal. Az ültetést egy 
maroknyi kis csapat végezte, az önkormányzati munkatársak- 
hoz csatlakozott a Természetjáró Bakancsos Klub, az ácsi Ön- 
kormányzati Tűzoltóparancsnokság, a Szilaj Motoros Klub és a 
Kinizsi SC sportolói, valamint segítséget nyújtottak a Vértesi 
Erdő Zrt. munkatársai. 

Folytatta a faültetést az önkormányzat
– a lakosok is segítettek

KÖRNYEZET

Az önkormányzat azonban további ötvenegy facsemetét 
vásárolt. Ezek többsége platán, kőris és hárs volt, de gömb- 
akác és törökmogyoró fákkal is gazdagodott a település. 

A faültetés már pénteken elkezdődött a Lovaspályán, ahol 
az ácsi lovasok segítségével kerültek a helyükre a facsemeték. 

A munkálatok szombaton folytatódtak a tóparton és a 
pénzásási városrészen az ültetőgödrök kiásásával, amit Tóth 
Károly képviselő és munkatársai vállaltak társadalmi munká- 
ban, majd érkeztek az ültető csapatok is. A pénzásási óvoda 
udvarán az ácsi Spartanosok csapata vállalta a faültetést, 
természetesen az óvó nénik is részt vettek a munkálatokban. 
Szintén a pénzásási városrészben, a Bem utcában, Tóth Károly 
képviselő úr hívószavára gyűlt össze egy lelkes csapat a helyi 
lakosokból, akiket a képviselő-testület néhány tagja is erő- 
sített. Szükség is volt rá, hiszen ide kerültek a gömbakácok. 
Eközben a Malom-tó partján serénykedtek a horgászegyesü- 
let tagjai, hiszen ide is kerültek olyan fák, amik majd hosszú 
évek, évtizedek múlva adnak árnyékod a horgászat szerelme- 
seinek. 

Fát ültetni nemcsak fontos és értékteremtő tevékenység, 
de lelkileg is felemelő érzés. Ács Város Önkormányzata és a 
szervezők nevében szeretnénk megköszönni mindenkinek a 
segítségét, akik bekapcsolódtak a munkálatokba. 
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