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SÁRI ANDREA

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, márciusban elkezdődtek városunk eddigi legnagyobb volu- 
menű beruházásának, a Zöld Város kialakítása Ácson nevet viselő projektnek a kivitelezési munkálatai. A 
beruházásnak köszönhetően több mint 300 millió forint támogatásból zöld területek, út rehabilitáció és új 
közösségi terek kerülnek kialakításra Ács központi részén. Május 8-án az önkormányzat mögötti területen az 
újonnan kialakításra kerülő termelői piac kiépítése is elkezdődött csaknem 3500 m-es területen. – 
Tájékoztatta lapunkat Dr. Szentirmai István polgármester.

A kivitelező információi szerint a fedett piac és szociális 
épület mellett 26 új parkolóhely kialakítására is sor kerül a kö- 
zeljövőben. A szociális épület, melyben mellékhelyiségek is 
lesznek, burkolt padozattal lesz ellátva. A piac és a parkírozók 
területe 100m térkővel lesz borítva, de a piacra vezető útsza- 
kasz is aszfaltréteggel lesz ellátva. A projekt célkitűzésinek 
eleget téve továbbá zöldövezetek kialakítása is meg fog 
valósulni a területen.

A termelői piac kialakításával a városvezetés célja, hogy 
Ács, illetve a környező települések őstermelői számára teret 
nyújtsanak termékeik megismertetésére és értékesítésére, 
valamint hogy a vásárlók egyenesen az előállítótól szerezhes- 
sék be a kívánt termékeket.

A piactér kialakításának részeként a csapadékvíz-elvezetés 
is megoldódik a projekt berkeiben. A gerinccsatorna az előze- 
tes tervek szerint a Gyár utca burkolata alatt a Posta köztől az 
önkormányzat területéig lesz kiépítve, megközelítőleg 200 m 
hosszan – mondta el lapunknak a kivitelező cég képviselője. A 
csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése május végére 
várható. Ezt követően az utak felújítása és helyreállítása kö- 
vetkezik majd megközelítőleg 360 m hosszúságban, továbbá a  
burkolat szélesítése is meg fog valósulni 6,50 m szélességben. 
A Gyár utca is új útburkolattal lesz ellátva, ez azonban egy má- 
sik projekt keretében. A munkálatok az ütemtervnek megfe- 
lelően várhatóan augusztus végéig tartanak majd. 



mint tárgyalásra került sor az autópálya melletti földtulajdo- 
nossal, befektetési elképzeléseiről.

Április 29-én
Megbeszélés volt  a vállalkozókkal és a műszaki ellenőrrel 

az Óvodai Konyha és szociális helységeinek felújításáról.

Mindezek természetesen a mindennapi munkából kira- 
gadott fontosabb részletek, hiszen a város és intézménye- 
inek működésével kapcsolatban folyamatos a tennivaló. 
Figyeljük a pályázati lehetőségeket, írjuk, egyeztetjük a 
megjelent felhívásokkal kapcsolatos információkat.

Folyamatosan fordul a hivatalhoz, hozzám a lakosság 
ügyes-bajos dolgokkal, kérdésekkel melyek megválaszo- 
lását és az azokban való segítségnyújtást igyekszem mindig 
a lehető leghamarabb megtenni.

Nyomon követem a covid helyzetet, napi szintű az 
egyeztetés az egészségügyi dolgozóinkkal, intézmények- 
kel ebben a tekintetben is.

Kérem keressenek jelzésekkel, problémákkal, kérdések- 
kel vagy kérésekkel, remélhetőleg az élet hamarosan 
visszaáll az eredeti kerékvágásba és maszkok nélkül szaba- 
don találkozhatunk újra.

Addig arra kérem Önöket, aki még nem tette meg, hogy 
éljen az életmentő oltás lehetőségével, mert csak ezzel 
tudjuk elkerülni, hogy újabb járványhullám kezdődjön a 
most lecsengőben lévő után.

Ács nagyon nagy veszteségeket szenvedett, az elmúlt 
hónapok során sok olyan embertől vettünk búcsút, aki a 
vírus áldozata lett.

Védjük meg magunkat, erre kérem Önöket!

Április 1-jén  
E.ON helyszíni bejárás és egyeztetés történt a Rövid dűlő- 

ben, valamint Concóháti telkekkel kapcsolatos megbeszélést 
folytattam, s On-line megemlékezésen vettem az ácsi lelké- 
szekkel a covid járvány áldozataiért.

Április 7-én 
Megbeszélést folytattam György Árpád belső ellenőrrel az 

elvégzett vizsgálat alapján a pénzügyi helyzetről, a kötelező és 
a vállalt feladatok megoszlásáról, majd kooperációs megbe- 
szélés volt a Zöldváros projekttel kapcsolatban.

Április 8-án
Egyeztetés történt  a Vízgazdálkodási Társulat vezetőjével 

a Székes patak nádkaszálásával kapcsolatban.
Április 12-én
Szépkorú ácsi hölgyet köszöntöttem.
Április 14-én
A Zöldváros projekttel kapcsolatban kooperációs megbe- 

szélés történt.
Április 15-én
Megbeszélést, egyeztetést folytattam a városnappal kap- 

csolatban.
Április 19-én
Környezetvédelmi szakértővel folytattam tárgyalást.
Április 22-én
Megbeszélés volt a Jegespusztáról busszal érkező gyere- 

kek viselkedési problémáiról.
Április 23-án
 A város virágosításával kapcsolatos helyszíni bejárás és 

megbeszélés történt, melyről részleteket is megosztok hama- 
rosan.

Április 26-án 
Gördülő Fejlesztési Terv módosítással kapcsolatos megbe- 

szélést folytattam, a víz- és csatornarendszer karbantartásá- 
ról és fejlesztéséről egyeztettem.

Április 28-án 
A Zöldváros kooperációs megbeszélés történt ismét, vala- 
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Polgármesteri jelentés

Felújításra kerülhet az Ács szívében
található ikonikus épület, a Bagolyvár

Dr. Szentirmai István
polgármester

Tisztelt Ácsiak!
Az alábbiakban megosztom Önökkel, hogy az elmúlt hetek, napok során milyen fontosabb egyeztetéseket 

folytattam.

Tisztelettel és szeretettel:

2010-ben egy, az önkormányzat ko- 
rábbi sikeres pályázatának köszönhető- 
en több, mint 21 millió forint támogatás- 
ból teljeskörű felújításon esett át a Gyár 
utca egyik ikonikus építménye, a Bagoly- 
vár. A munkálatok során viszont az épü- 

let vízszigetelése nem járt sikerrel, ezért 
az ingatlan földszinti falai feláztak, eb- 
ből adódóan azok most ismét felújításra 
szorulnak. A Bagolyvár már hosszú évek 
óta áll a lakosság rendelkezésére. 

Az épület nagyterme eddig a Cukor- 
gyár Emlékkiállításnak adott otthont, 
azonban a terem a vízszigetelés hibái mi- 
att felázott. Az önkormányzat a falak át- 
vágását néhány évvel ezelőtt már elvé- 
geztette, így a további vízszivárgástól a 
falakban már nem kell tartani. A tárlat 
megóvása érdekében az emlékkiállítást 
áthelyezték az épület emeletére, ahol 
többek között a Hartmann Hungary To- 
jáscsomagoló Gyár és a Kossuth Lajos 
Asztaltársaság kiállításait is meg lehet 
tekinteni. Most, hogy a földszinti rész 
szabaddá vált, kezdetét veszik a faljaví- 
tási munkálatok. 

A korábbi beruházás során az épület 
földszinti padlózata sem kapta meg a 
szükséges víz és hőszigetelést, a tervek 
szerint ezt pótolni fogja az önkormány- 
zat, megelőzve ezzel a jövőbeli felázást. 
A munkálatok elvégzése az előzetes 
számítások alapján hozzávetőleg 20 
millió forintba kerülne. A forrás megte- 
remtésére az önkormányzat már keresi a 
pályázati lehetőségeket. 

A Bagolyvár épületének felújítását 
követően az önkormányzat tervei között 
szerepel a jelenleg a művelődési házban 
található helytörténeti kiállítás átköltöz- 
tetése. A megújított épület így a jövő- 
ben otthont tud adni bemutatók és elő- 
adások számára egyaránt – tájékoztatta 
az Ácsi Híreket – Dr. Szentirmai István 
polgármester.
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Példás pénzügyi gazdálkodást folytat az önkormányzat, 
a nemrégiben elvégzett belső ellenőrzés megállapítása szerint

2021. március 18-április 7. közötti 
időszakban Ács Város Önkormányzatá- 
nál belső ellenőrzésre került sor, az úgy- 
nevezett városi kötelező és önként vál- 
lalt feladatok arányának, finanszírozásá- 
nak, a rendelkezésre álló források ará- 
nyos és szabályozott, szabályszerű fel- 
használásának tekintetében.

 Az ellenőrzés megállapításairól, illet- 
ve ezen túlmenően az Önkormányzat 
pénzügyi-likviditási helyzetére vonatko- 
zó megállapításokról a belső ellenőrzést 
végző György Árpád tájékoztatta lapun- 
kat.

Az Önkormányzat a 2019-2021. idő- 
szakban önként vállat feladatok teljesí- 
tésére az éves kiadási költségvetési elő- 
irányzatok mintegy 4-6%-át fordította. 

Önként vállalt feladatként alapvető- 
en az államháztartások kívülre átadott 
pénzeszközök (civil szervezetek egyhá- 
zak, társadalmi szervezetek támogatá- 
sa), egyes, nem kötelező szociális jutta- 
tások biztosítása, helyi lapkiadás, ügy- 
védi, könyvvizsgálói díjak stb. kerültek 
elszámolásra. 

A hatályos jogszabályi előírásoknak 
megfelelően az önként vállalt feladatok 

finanszírozását az Önkormányzat saját 
bevételei terhére biztosította, azok ellá- 
tásához központi költségvetési támoga- 
tásokat, külső forrásokat (hitelt, köl- 
csönt) nem vett igénybe. 

Az Önkormányzat gazdálkodása az 
ellenőrzött időszakban likviditási kocká- 
zatokat nem tartalmazott, a működés- 
hez, illetve fejlesztésekhez szükséges fi- 
nanszírozási források folyamatosan és 
rendszeresen rendelkezésre álltak. Az 
előző időszakhoz viszonyítva az Önkor- 
mányzat gazdálkodása lényegesen ki- 
egyensúlyozottabb, a Képviselő-testü- 
let, illetve az Önkormányzat vezetése 
csak olyan fejlesztéseket hajt végre, 
amelyek finanszírozása biztosított, azaz 
– a hatályos államháztartási előírásokkal 
is összhangban – fedezet nélküli kötele- 
zettséget nem vállalt. Ezen túlmenően, 
a célhoz kötött felhasználású (pályázati 
úton elnyert) forrásokat, támogatáso- 
kat a meghatározott célnak megfelelő- 
en használják fel.  

Megállapítást nyert, hogy  az Önkor- 
mányzat gazdálkodási egyensúlya, likvi- 
ditása biztosított, gazdálkodási, likvidi- 
tási kockázatok nem állnak fenn. A likvi- 

VÁROSHÁZAElindult a kátyúzás

 Településünk úthálózata csaknem 40 kilométer hosszúsá- 
gú, és annak ellenére, hogy az idei tél egészen enyhe volt, így is 
bőven keletkeztek úthibák. Emellett 2020 tavaszán a kialakult 
veszélyhelyzet miatt önkormányzatunknak nem volt lehető- 
sége kátyúzásra, hiszen a korábban elfogadott költségvetést 
át kellett alakítania dr. Szentirmai István polgármester úrnak. 
Így idén kiemelt feladata volt a városvezetésnek, hogy anyagi 
forrást biztosítson arra, hogy a szakemberek elvégezzék a 
szükséges javítási munkálatokat településünk úthálózatán. A 
kátyúzás minden városrészt érint, és bruttó 5 millió forintot 
fordít erre a célra az önkormányzat.

A három ajánlattevő közül a legolcsóbb és leghamarabb 
elvégzőt választotta a városvezetés. Sajnos kátyúk mindig 
lesznek, annak ellenére, hogy évről évre zajlanak útjavítási 
munkálatok, de bízunk benne, hogy a lakosok azért egyre ke- 
vesebb gödörrel találkoznak majd, ezért igyekszünk mindent 
megtenni. 

NAGY TAMÁS alpolgármester

ditási mutatók (az eszközök és követelé- 
sek, illetve a kötelezettségek aránya) 
kedvezőek, az Önkormányzat rendelke- 
zésére álló eszközök a kötelezettsége- 
ket lényegesen meghaladják. Az Önkor- 
mányzat rendelkezik biztonsági tarta- 
lékkal, 50 000 ezer Ft folyószámla hitel- 
lel, amit a 2020. évben 7 napon vettek 
igénybe (a helyi adóbefizetéseket meg- 
előző időszakban), a 2021. évben a kö- 
telezettségeket a folyó bevételekből fi- 
nanszírozták, a folyószámlahitel igény- 
bevételére nem került sor (az ezt meg- 
előző időszakban a likviditási hitel fel- 
használása napi gyakorlat volt). Kötele- 
zettségvállalásra kizárólag előzetes 
pénzügyi ellenjegyzés alapján kerül sor.

Úgy értékeltük, hogy a jelenleg alkal- 
mazott gazdálkodási gyakorlat össz- 
hangban van a hatályos államháztartási 
előírásokkal, figyelembe veszi az Önkor- 
mányzat rövid, illetve hosszú távú érde- 
keit, első sorban a kötelező önkormány- 
zati feladatok ellátását. Ennek teljesíté- 
sében meghatározó szerepet játszanak 
az Önkormányzat által alapított, fenn- 
tartott és irányított, megfelelő tárgyi, 
személyi és szervezeti adottságokkal 
rendelkező, magas szakmai színvonalon 
működő köznevelési (óvodai), illetve 
szociális intézmények. A kötelező (és 
önként vállalt) önkormányzati feladatok 
ellátásában meghatározó, koordináló 
feladatot lát el a Polgármesteri Hivatal 
(itt jegyezzük meg, hogy az Állami 
Számvevőszék által a 2020. évben elvég- 
zett integritás-felmérés eredményeként 
a Polgármesteri Hivatal kiváló minősítés- 
ben részesült) – mondta el az Ácsi 
Híreknek György Árpád belső ellenőr.
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VÁROSHÁZA „Gyermekeink, unokáink biztonsága
a legfontosabb, ezért dolgozunk!”

Az Ács Fejlődéséért Alapítvány nem- 
régiben sikeresen pályázott a NEAG-KP-
1-2021 kódszámú pályázaton, amelyen 
100%-os intenzitású, vissza nem téríten- 
dő támogatást nyert a pályázatában be- 
nyújtott céljai megvalósítására. 

Alapítványunkat a település fejlesz- 
tése, a közösségünk összekovácsolására 
hoztuk létre. Számos olyan kezdemé- 
nyezés a szervezetünkön keresztül zajlik, 
melyhez valamilyen technikai háttér 
szükséges. Az alapítvány a város vezeté- 
sével egyeztetve, annak céljait támogat- 
va végzi tevékenységét. 

Az utóbbi évek eredménye között 
talán a legfontosabbak, hogy sikerült 
felújítanunk a város játszótereit, vállala- 
tok, vállalkozások segítségével és renge- 
teg önkéntes munkával. 

Rendszeresen támogatjuk – a rászo- 
rultakon kívül – a helyben, a városért 
dolgozó civil szervezeteket is. Minden 
olyan kezdeményezés fontos számunk- 
ra, ami Ács fejlődését támogatja. 

Bővült az alapítvány eszköztára

A koronavírus-járvány miatt koráb- 
ban már beszereztünk egy ózongenerá- 
tort is, amit több ízben használtunk már 
az iskola, óvoda esetében, illetve az ön- 
kormányzat intézményeinél a közös he- 
lyiségek fertőtlenítésére. Külön köszön- 
jük Varga Zoltánnak és az ácsi tűzoltók- 
nak a közreműködését az ózongenerá- 
tor üzemeltetését illetően. 

A civilekkel való együttműködéseink 
során többször felmerül az a probléma, 
hogy egy-egy rendezvény esetében ne- 
hézségekbe ütközik a megfelelő kitele- 

CSUKA LÁSZLÓ – kuratórium elnöke

A polgárőrség Magyarország egyik nagy létszámú társadalmi szervezete. Célja az ország és városunk köz- 
rendjének és közbiztonságának fenntartása, bűncselekmények, szabálysértések megelőzése. Ezen túl a lakos- 
ság felvilágosítását, valamint a települési rendezvények zökkenőmentes lebonyolítását is végzik. Mindezt 
díjmentesen, önkéntes alapon. Városunkban 2008 szeptemberében alakult a polgárőrség, azóta a taglétszám 
változó, ám az utóbbi időben a lakosság köréből egyre többen kedvet kaptak a közösség önkéntes szolgála- 
tához, és csatlakoztak az ácsi polgárőrséghez, így mára 38-ra emelkedett a létszámuk, ami lehetővé teszi a 
folyamatos járőrözést.

Szűcs Attilától, az egyesület elnökétől megtudtuk, minden 
büntetlen előéletű, magyar állampolgár lehet polgárőr, aki 
egyetért a szervezet céljaival, és hajlandó tevékenyen részt 
venni azok megvalósításában. Fontos tudni, hogy a polgárőr- 
szolgálat társadalmi tevékenység, az egyesület tagjai díjazás 
nélkül, szabadidejükben végzik ezt a hasznos tevékenységet. 
Az ácsi polgárőrség tagjai között a lakosság minden korosztá- 
lya megtalálható. Szűcs Attila hangsúlyozta, a legjellemzőbb 
közbiztonsági probléma városunkban a központi park nem 
rendeltetésszerű használata, illetve kisebb hétvégi rendbon- 
tások, ugyanakkor az elmúlt egy esztendőben ez is csupán rit- 
kán, vagy egyáltalán nem fordult elő, a kialakult koronavírus-
járvány miatt hozott intézkedések okán. 

- Ahhoz az időszakhoz képest, amikor megalakult az Ácsi 
Polgárőr Egyesület, rendkívül sokat javult városunk közbizton- 
sága, ami javarészt a felügyelő szervek folyamatos jelenlété- 
nek köszönhető. Egyre nagyobb a megbecsülésünk itt, a vá- 
rosban, tisztelnek minket, és bizalommal fordulnak felénk, hi- 
szen tudják, ha hívnak, mi megyünk, és lehetőségeinkhez mér- 
ten segítünk bárkinek. Intézkedési jogkörrel nem rendelke- 
zünk ugyan, de felmérjük a helyzet súlyosságát, és értesítjük a 
szükséges szerveket – tette hozzá. 

Az ácsi polgárőrök minden városi rendezvényen jelen van- 
nak, és fenntartják a rendet, szorosan együttműködnek az ön- 
kormányzattal, a civil szervezetekkel, a mezőőri szolgálattal, 
valamint a rendőréggel is. 

- Szükség esetén közösen járőrözünk a helyi rendőrökkel, 
ennek a kapcsolatnak pedig folyamatosnak és dinamikusnak 

kell lennie a hatékony munka érdekében. Számomra kiemel- 
ten fontos, hogy egy élhető, biztonságos település legyen 
Ács. Nekünk, családos embereknek a gyermekeink, unokáink 
jövője elsődleges, ezért dolgozunk – emelte ki az elnök.

A segítség mindig jól jön a polgárőrség számára, akár anya- 
gi, akár emberi segítségről van szó. Az Ácsi Polgárőr Egyesület 
fő támogatója a helyi önkormányzat, emellett a Hartmann 
Hungary Kft., továbbá a Leier Kft. is állandó támogatója műkö- 
désüknek. A vidéki polgárőr szervezetetek a Megyei Polgárőr- 
szövetséghez tartoznak, ők biztosítanak számukra pályázati 
úton anyagi forrást a működésükhöz. 

- Nemrégiben beszereztünk vadkamerákat, melyekkel meg 
tudjuk figyelni a lopásokat akár külterületen is. Élünk a pályá- 
zati lehetőségekkel, a tavalyi évben egy laptopot vásároltunk, 
az idei évben pedig közel 300.000 forint értékben gyakorló 
zubbonykabátokat szerzünk be a polgárőreink számára. Ami a 
gépparkunkat illeti, rendelkezünk két személygépjárművel, 
egy segédmotor kerékpárral és négy darab kerékpárral. Büsz- 
kén mondhatom, hogy jómagam és polgárőr társaim is számos 
kitüntetésben részesültünk az évek során, ami azt bizonyítja, 
hogy jó úton járunk – emelte ki az elnök.

A helyi polgárőrök tehát végzik munkájukat, és éjjel-nappal 
azon fáradoznak, hogy mi, ácsiak biztonságban érezhessük 
magunkat. Munkájukért nem várnak cserébe semmit, hiszen 
ezt csakis tiszteletből és elhivatottságból lehet végezni, ezek 
nélkül az erények nélkül lehetetlen helytállni. Ha bárki úgy 
érzi, csatlakozna ehhez az önzetlen szolgálathoz, az megtehe- 
ti az ácsi polgárőrség irodájában.

pülés és az infrastrukturális háttér biz- 
tosítása. Ezért pályázatot nyújtottunk 
be olyan kisebb méretű sátrak és pavilo- 
nok beszerzésére, melyekkel megköny- 
nyíthetjük a jövőben a helyi szervezetek 
munkáját. A pályázat megírásában nyúj- 
tott segítségéért köszönettel tartozunk 
Tóth Jánosnak, a Bakancsos Klub elnö-
kének. 

Miután pályázatunk sikeres volt, így 
tovább gyarapodott az alapítvány esz- 
köztára, amit szükség esetén a közösség 
szolgálatába állíthatunk. 

Tisztelettel köszönjük mindenkinek, 
aki eddig is segítette a tevékenységün- 
ket. Kérjük, hogy amennyiben tehetik, 
adójuk 1 %-ának felajánlásával támogas- 
sák továbbra is az Ács Fejlődéséért Ala- 
pítványt annak érdekében, hogy mi is 
segíteni tudjunk ott, ahol szükség van rá. 
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A képviselői munkát szolgálatnak tekintem
Képviselni egy közösséget munka, család, magánélet mellett, közfela- 

datot vállalni, igazi elhivatottságra vall, és csak ritkán jár együtt a megfe- 
lelő elismeréssel.

Aki pedig önkormányzati képviselőként dolgozik egy település fej- 
lesztésén, céljainak elérésén, az ott élők problémáinak orvoslásán, ne- 
héz feladatot vállal, mert a képviselő szó csak ritkán fedi le ezt a szerte- 
ágazó tevékenységet.

Ács önkormányzatának egyik képviselő tagja Nagy Sándorné, aki egy- 
ben a Pénzügyi Bizottság elnöke is. Vele beszélgettünk a napokban a 
település helyzetéről tágabb keresztmetszetben.

- Elindult egy sok viszontagságon 
átment beruházás, már látszanak az 
első eredményei is, kitavaszodott, 
talán enyhült a járványhelyzet is. 
Milyen időszak van képviselő asszony 
és az önkormányzat mögött? 
Elsősorban – de nem kizárólag – mint 
pénzügyi bizottsági elnök kérdezem.

- Mind az önkormányzat, mind a ma- 
gam életében egy új kihívásokkal, válto- 
zásokkal teli időszakként jellemezném 
az elmúlt másfél évet.

Az önkormányzat életét az önerőből 
megoldhatatlannak tűnő pénzügyi ne- 
hézségek terhe, a bizonytalanság, a jár- 
vány okozta új helyzetek kezelésének 
kényszere nagymértékben megnehezí- 
tette. Egy kicsit csendesebbnek tűnő 
időszaknak tűnhetett ez kívülről, látvá- 
nyos fejlesztések, beruházások nélkül, 
de a háttérben komoly erőfeszítések zaj- 
lottak a problémák kezelésére. Aminek 
eredményeként a város pénzügyi hely- 
zete stabilizálódott, el tudott indulni a 
Zöld Város projekt, s több kisebb fejlesz- 
tés is. Abban meg csak bízni tudunk, 
hogy végre megszelídül a járvány is, és 
újra a régi életünket tudjuk élni, s min- 
den erőnket a város fejlődésére tudjuk 
fordítani.

Ez az időszak az én életemben is ho- 
zott változásokat. Bekerültem a képvise- 
lő-testületbe, ami már önmagában is 
nagy kihívást és felelősséget jelentett 
számomra. S ezt tovább fokozta, hogy a 
pénzügyi bizottság elnöke lettem. Nem 
volt teljesen ismeretlen számomra ez a 
terület, hiszen korábban intézményve- 
zetőként magam is részese voltam a he- 
lyi költségvetés alakításának. Az intéz- 
mények működésének biztosítása mel- 
lett azonban nagyon sok olyan feladata 
is van az önkormányzatnak, amire forrá- 
sokat kell biztosítania, s ezekkel ilyen 
mélységekben én is csak most találkoz- 
tam. Az ebben történő eligazodást az 
önkormányzat szakemberei és a pénz- 
ügyi bizottság tagjai is segítették, ami 
mellett én is megpróbálok minél több 
ismeretet beszerezni a számomra új te- 
rületekről.  

A változások a magánéletemet is 
érintették. 2021-től nyugdíjas lettem, s 
örömmel tapasztaltam meg, hogy eb- 
ben az új élethelyzetben mennyivel több 

időm jut a családomra, az unokáimra és a 
vállalt feladatokra.

- Milyennek ítéli meg jelenleg Ács 
helyzetét pénzügyi szempontból, s 
elégedett-e a választás óta eltelt 
időszak eddigi eredményeivel?

- Ács pénzügyi helyzete az előző évek 
viszontagságai után végre kiegyensúlyo- 
zottnak mondható. Nehéz időszak van 
mögöttünk, hiszen komoly forráshiány- 
nyal kellett szembenéznünk 2019 őszén, 
amit csak központi segítséggel és egy 
takarékos, jól végig gondolt gazdálko- 
dással lehetett túlélni. Sajnos vannak 
még a múltban gyökerező megoldandó 
pénzügyi problémák, amik megnehe- 
zítik a nagyobb fejlesztések, beruházá- 
sok tervezését, de bízom benne, hogy 
ezek is megnyugtatóan rendeződnek, s 
végre településünk is előre tud lépni, s új 

beruházásokkal tud bővülni.  
Az önkormányzat költségvetésének 

jelentős részét az intézmények működ- 
tetése és más kötelező feladatok bizto- 
sítása teszi ki. A fejlesztésekre, beruhá- 
zásokra csak ezek és az önként vállalt 
feladataink biztosítását követően kerül- 
het sor, amire nem egyszerű forrást ta- 
lálni a saját bevételekkel nem igazán bő- 
velkedő településünkön. Ennek ellenére 
a jelenleg futó legnagyobb beruházás, a 
Zöld Város projekt mellett azért zajlanak 
más kisebb fejlesztések, beruházások is. 
Most zajlik a Bóbita Óvoda konyhai esz- 
közbeszerzése és a konyhai vizesblokkok 
felújítása is pályázati forrásokból. Az 
óvoda energetikai felújítására is nyújtott 
be pályázatot az önkormányzat. Bein- 
dult a fásítási program, kulturális prog- 
ramra is nyertünk támogatást, tervezett 
a Gyár utca útburkolatának a felújítása is. 
Zajlik a kátyúzás, és az intézményekben 
pedig az érintésvédelmi vizsgálat során 
megállapított hiányosságok pótlása, ami 
szintén jelentős kiadást jelent a költség- 
vetésből. Szépül a Sportház, és ebben az 
évben saját erőből folytatódik a bölcső- 
de nyílászáróinak cseréje is, hogy csak 
kiemeljek egy-két fejlesztést. Persze sok 
még a teendő, de aki a város gazdálkodá- 
sába nem lát bele, gyakran csak a meg- 
oldásra váró problémákat sorolja, és 
azok azonnali megoldását várja. Igaza 
van, de sajnos itt is úgy van, mint otthon, 
csak azt lehet elkölteni, ami van, amire 
forrást tudunk teremteni. S a „szaba- 
don” felhasználható erőforrásunk na- 
gyon kevés. Önerőből nagyobb beruhá- 
zást csinálni nem tudunk. Forrásainkat 
ezért elsősorban a pályázatok nyújtotta 
lehetőségekkel igyekszünk pótolni. A 
pályázatokat azonban nem mindig azok- 
ra a területekre írják ki, amire nekünk a 
legnagyobb szükségünk lenne. A jövőre 
nézve továbbra is fontosnak tartom az 
ésszerű, jó gazda módjára történő gaz- 
dálkodást és minden lehetőség megra- 
gadását az erőforrásaink bővítésére, 
mert ez a biztosítéka a fejlődésnek.

- Milyennek látja a település 
lehetőségeit, mi adhat megtartóerőt?

- Településünk kedvező földrajzi fek- 
vése, sokoldalú közlekedési lehetőségei, 
infrastruktúrája segítheti új cégek lete- 
lepedését. Ezeket az előnyöket az el- 
múlt években, évtizedekben nem igazán 
sikerült kamatoztatni. Bízom benne, 
hogy ebben hoz majd változást az M1-es 
autópálya bővítésével párhuzamosan 
megjelenő újabb lehetőségek kiaknázá- 
sa, ami fontos feladata önkormányza- 
tunknak. A település lehetőségeit bőví- 
tené az is, ha megnyugtatóan sikerülne 
pontot tenni az előző önkormányzat ál- 
tal ipari park kialakítása céljából megvá- 
sárolt földterületek sorsára is. 
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Újabb cégek letelepedésével nem- 
csak a helyi munkalehetőségek bővül- 
nek, hanem az önkormányzat erőforrá- 
sai is. Az újonnan letelepülő cégek mel- 
lett fontos az is, hogy olyan környezetet 
teremtsünk, ami vonzerőt jelenthet a 
letelepedni szándékozóknak és megtar- 
tó erőt az itt élő lakosoknak. Az ehhez 
szükséges főbb intézményekkel, infra- 
struktúrával rendelkezünk. Ezek üzemel- 
tetése, fejlesztése mellett kiemelt fi- 
gyelmet kell fordítanunk a lakókörnye- 
zetünk szépítésére, fásításra, parkok 
kialakítására, az utak-járdák felújítására, 
új szolgáltatások, programok, civil kez- 
deményezések ösztönzésére, hogy csak 
a legfontosabbakat említsem. 

- Az önkormányzatban helyet foglaló, 
a többségi képviselőcsoporthoz nem 
tartozó döntéshozók mennyire 
nehezítik meg az Önök munkáját?

- A vírus az életünk megannyi terüle- 
téhez hasonlóan megváltoztatta a kép- 
viselői munkát is. Ebben a ciklusban csak 
pár hónap volt olyan, amikor döntésho- 
zóként működhetett a képviselő-testü- 
let. Ez főként a választások utáni első 
hónapokat érintette, ami elsősorban a 
feladatok és a lehetőségek megismeré- 
sének az időszaka volt. Tapasztalatom 
szerint ebben az időszakban is töreked- 
tünk mindannyian a széles konszenzu- 
son alapuló döntések meghozatalára. 
Természetesen voltak viták, érvek és el- 
lenérvek, de voltak kompromisszumok 
is, hiszen mindannyian a lehető legjobb 
döntések meghozatalára törekedtünk a 
város érdekeit szem előtt tartva. Az ese- 
tek nagy részében sikerült is konszen- 
zusra jutnunk. Azon kevés esetben pe- 
dig, ahol ez nem sikerült, mindenki a leg- 
jobb tudása, meggyőződése szerint hoz- 
ta meg a döntését. Hiszen mindannyian 
a város javát szeretnénk, és ez arra köte- 
lez, hogy egymás véleményét tisztelet- 
be tartsuk. A pandémiás időszakban 
aztán megváltozott a képviselői munka 
is. A döntési jog a polgármester urat ille- 
ti. Mi, képviselők informális online tes- 
tületi üléseken kapunk tájékoztatást az 
aktualitásokról, illetve véleményezzük a 
témákat, segítve ezzel a polgármester 
úr munkáját. Ebben a nem hétköznapi 
helyzetben is az a tapasztaltam, hogy 
bár a döntéseket nem mi hozzuk, mind- 

annyian igyekszünk a legjobb tudásunk 
szerint segíteni azok meghozatalát, s a 
polgármester úr a mi véleményeinket is 
mérlegelve hozza meg a döntéseit. 

Összességében én úgy érzem, mind a 
képviselőtársaim, mind a polgármester 
úr számára fontos, hogy széles konszen- 
zuson alapuló döntések szülessenek, 
hiszen ez a városunk érdeke, és én is ezt 
tartom szem előtt a döntéseimben. 

- Milyen önálló elképzelése volt és van 
képviselőként, miért vállalta a közéleti 
feladatot?

- Szeretem Ácsot, és képviselőként is 
szeretnék tenni azért a településért, 
ahol leéltem az életemet. Tősgyökeres 
ácsi vagyok, ide születtem, itt él a csalá- 
dom, és a gyermekeim is itt telepedtek 
le. Nem idegen tőlem a közéleti munka, 
hiszen 32 évig a helyi Szociális Alapszol- 
gáltatási Központ intézményvezetője 
voltam. A helyi intézményes szociális 
ellátórendszer kialakítása, fejlesztése 
mellett mindig szívesen szerveztem vá- 
rosi szintű egészségügyi és szociális 
témájú programokat, rendezvényeket 
is. Több mint 20 évig külsős bizottsági 
tagként segítettem a szociális bizottsá- 
gok munkáját. Megismertem az önkor- 
mányzati intézmények működését, rálá- 
tásom lett a településen élők gondjaira, 
problémáira. Úgy éreztem, hogy a meg- 
szerzett tapasztalatokkal, ismeretekkel 
a város javát tudom szolgálni, és mun- 
kámmal segíteni tudom a fejlődést, 
ezért is indultam el képviselőnek. Nagy 
megtiszteltetés volt számomra, hogy a 
lakosság bizalmat szavazott nekem, és 
bekerültem a testületbe. A képviselői 
munkát szolgálatnak tekintem, és leg- 
jobb tudásom szerint a város érdekeit 
szem előtt tartva igyekszem végezni.

 
- A képviselői munkára sokan úgy 
tekintenek, mint egy kivételezett 
helyzetre, hiszen a képviselő elöljáró, 
ugyanakkor aki belát a kulisszák mögé 
vagy valaha is betekintést nyert, az 
tudja, hogy sok áldozattal jár, hogy 
sokszor a családtól vonja el az időt és 
magától, aki közfeladatot lát el 
képviselői formában. Mi a véleménye 
erről, s Ön hogyan tudja megtartani az 
egyensúlyt?

- Érdekes, ennyi év alatt még soha 

nem közelítettem meg ezt a kérdést ar- 
ról az oldalról, hogy mennyi áldozattal 
jár, ha az ember a közösségért tesz. So- 
sem éreztem így. Néha kihívást jelentett 
a közösségi munkát összeegyeztetni 
más programokkal, de ezt soha nem 
éreztem áldozatnak. Számomra mindig 
fontos volt az, hogy ha tehetek valamit 
másokért, vagy segíthetek másokon, azt 
tegyem is meg. Ehhez kellett egy biztos 
családi háttér is, aki ezt elfogadta és min- 
denben támogatott, amit itt is szeret- 
nék megköszönni nekik. Napjainkban pe- 
dig nyugdíjasként még könnyebb a hely- 
zetem, kevésbé ütköznek a magánéleti 
és a közösségi életem programjai. 

- Családjában hogyan élték, élik meg a 
vírusterhes időszakot, betegség, oltás 
volt-e?

- Sajnos a mi családunkban is megje- 
lent a covid vírus. Mindannyian átestünk 
a betegségen, szerencsésen elkerülve a 
kórházi kezelést. Jelenleg oltásra vá- 
runk. A pandémia sok család életében 
okozott veszteségeket, sajnos még tra- 
gédiákat is. A sok rossz mellett azonban 
megtapasztalhattuk a közösség segítő 
erejét, az összefogást, az önzetlen segít- 
ségnyújtást, a másokra való odafigyelést 
is, ami talán az egyetlen pozitív hozadé- 
ka ennek a nehéz időszaknak.

- Milyen Ácsot szeretne Képviselő 
Asszony, hogyan képzeli a település 
jövőjét?

- Ha általánosságban kellene jelle- 
meznem, akkor egy folyamatosan fejlő- 
dő, az itt élők igényeihez igazodó, min- 
den korosztály számára élhető telepü- 
lést képzelek el, ahol a célokat széleskö- 
rű összefogással valósítjuk meg.

Az én víziómban egy szép, virágos, 
kertvárosi jelleget mutató település él. 
Sok zölddel, parkokkal, különböző szol- 
gáltatások széles körével, felújított utak- 
kal, járdákkal, helyi tömegközlekedéssel, 
rendezett településképpel, megújult vá- 
rosközponttal, magas színvonalon mű- 
ködő intézményekkel. Egy olyan telepü- 
lést képzelek el, amit magukénak érez- 
nek az itt élők, s ötleteikkel, munkájukkal 
is segítik annak épülését, szépülését. 
Ehhez szeretnék hozzájárulni én is képvi- 
selőként, ácsi lakosként egyaránt, hiszen 
ez a város az én otthonom.
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Közétkeztetés régi-új formában
10 éve látja el a közétkeztetési feladatokat Ácson az Eurest Étteremüzemeltető 

Zrt. Megbízásuk a közelmúltban azonban lejárt, s a város újra pályáztatta a tevé- 
kenyéget.

Az önkormányzat hosszas előkészítés után írta ki a pályázatot – tudta meg lapunk 
Dr. Fülesné Balogh Anita jegyzőtől.

Az intézményvezetők a szomszédos településeken a kollégáktól érdeklődtek az 
ottani ételek minőségéről, mennyiségéről. A közbeszerzésnél az egyszerűsített eljá- 
rást választották, 3 évre szóló szerződést kínáltak a pályázóknak.

A legjobb ajánlatot az Eurest Zrt. adta, így az önkormányzat ismét vele kötött 
szerződést.  



A család egy olyan erőd, amit ha meg is visel a háború,
olyan magasak a falai, és olyan alapokon áll, hogy
mindig megvédi azt, aki a falain belül áll SÁRI ANDREA

Anyák napja, gyermeknap május ünnepei. A kezdet a hónap első vasárnapja, a vége a hónap utolsó napja a 
naptárban. Kezdet, vég, közte pedig a minden. A család, a gyerekek, anya, apa. Így kerek a világ, mióta csak léte- 
zik, ám a családról alkotott kép sokat formálódott az elmúlt évtizedekben. A sokgyermekes családmodell a 
múlté, a legtöbb pár ma már 1-2 gyermeket vállal, ám ez a tendencia megdőlni látszik az új családpolitikai rend- 
szer felállása óta. No, és szerencsére azért is, mert vannak olyan párok, akik dacolva kihívással, nehézséggel: a 
nagy családban találtak és találnak örömöt. Ahogy Stréhliék, akik 4 gyönyörű kisgyermeket nevelnek.

Az értelmiségi házaspár a címben foglalt gyönyörű mottóval igazgatja a három kislányt és egy kisfiút - az 
életre. Az édesanyával, Veronikával beszélgettünk erről a szép vállalásról.

- Döntés volt a nagycsalád, vagy az 
első gyermek, gyermekek vállalása 
hozott olyan fordulatot, amiből aztán 
hat tagúvá gyarapodott a Stréhli 
család?

- Szerettünk volna nagycsaládot az 
elejétől fogva, aztán voltak hullámok, 
mikor úgy gondoltuk, hogy szuper két 
gyerekkel is, aztán hárommal még in- 
kább az lett, de igazán így teljes, ahogy 
most van. 

- Mikor ismerkedtek meg a férjével, s 
milyen családmintát hoztak otthonról?

- 20 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg, 
mindketten a Veszprémi Egyetemre jár- 
tunk.

Mindkettőnk családjában hárman-
hárman vagyunk testvérek, így tudjuk 
jól, hogy milyen szuper érzés, hogy az 
ember sosincs egyedül, sok a közös él- 
mény, nyaralások, kirándulások, színházi 
esték stb. Megfizethetetlen emellett, 
hogy az ember mindig támaszkodhat a 
testvéreire, a családra, és ez az, amit sze- 
retnénk a gyermekeinknek is megadni.

- Mikor születtek a gyerekek 
sorrendben?

- 2009-ben Csenge, 2011-ben Luca, 
2018-ban Zorka és 2020-ban Dávid. 

- Milyen tapasztalatai vannak, 
mennyire elfogadó, hogyan tekint a 
társadalom ma a nagycsaládra? Milyen 
észrevételeket tesznek, tesznek-e, ha 
elhangzik a négyes szám?

- Többféle reakciót tapasztalunk az 
„Úristen, normálisak vagytok?”-tól egé- 
szen a „Szuper ez a nagycsalád, büszkék 
vagyunk rátok”-ig. Többnyire egyébként 
pozitív visszajelzéseket kapunk, igaz, ez 
a Covid okozta bezártság nem is igazán 
adott lehetőséget arra, hogy sokfelé 
menjünk, és találkozzunk a tágabb érte- 
lemben vett társadalommal.

- Veronika részéről járt-e lemondással 
a család gyarapodása? Munkára, 
tanulásra, önmegvalósításra gondolok 
itt, hiszen valószínű, hogy erre nem 
sok ideje juthatott. Egyáltalán kell-e, 
hogy nőként több szerepet is vigyünk, 
vállaljunk, hiszen az anyaság olyan 
sokrétű? Az anya dajka, tanító, 
gyógyító, játszótárs, feleségként 
partner az élethez az életben, 
családmenedzser, és lehetne hosszan 
sorolni…

- Persze, hazudnék, ha azt monda- 
nám, hogy nem jár lemondással, de én 
inkább nem is lemondást mondanék, ha. 
nem kompromisszumot. Próbáljuk a pá- 

rommal úgy alakítani az életünket, hogy 
az mindenkinek jó legyen, és mindenki a 
személyiségéhez képest fejlődjön. Ami- 
kor a második gyermekemmel voltam 
várandós, akkor másoddiplomás képzés- 
re jártam, illetve ahogy a lehetőségeim 
és a gyerekek fejlődése engedte, vissza- 
tértem a munka világába, nem igazán 
vagyok alkalmas a „háztartásbeli” létre, 
és azt vallom, hogy ha anya boldog, ak- 
kor mindenki boldog. Akit az tesz bol- 
doggá, hogy otthon van a gyerekekkel 
ameddig lehet, legyen otthon, mert az 
lesz jó, ha valaki szeretne dolgozni 1-2-3-
4 gyerek mellett is, az dolgozzon nyu- 
godtan, mert az lesz jó. És nem kell ezért 
vagy azért megkövezni senkit, hisz mind- 
annyian mások vagyunk, más-más moti- 
vációval. Azt gondolom, hogy több sze- 
repet kell vállalnunk, ha ki akarunk telje- 
sedni, csak ügyesen kell lavírozni, és jól 
kell priorizálni. Szeretem a munkám, sze- 
retem a munkahelyemet, szeretem azt a 
jellegű kihívást, hogy lelogisztikázzam, 
hogy ki mikor hol kivel és meddig van, és 
hogy senki ne érezze tehernek, ha segít, 
mert persze ez a család biztosította hát- 
tér nélkül működésképtelen lenne.

- Hogy néz ki egy napja a Stréhli 
családnak?

- Reggel 6 körül kelünk, mindenki ké- 
szülődik, a nagylányok önállóan, Zorka 
kis segítséggel. Nyilván Dávid még ve- 
lem. Apa megy dolgozni, útközben kite- 
szi a lányokat, délután pedig vagy me- 
gyek értük, vagy jönnek egyedül haza, 
időjárás függő is a dolog. Amíg én össze- 
szedem a csapatot, anyukám vagy vala- 
melyik húgom vigyáz a picire, ha esetleg 
senki nem ér rá, ő is jön velem. Délután 
még sétálunk vagy játszunk egyet a sza- 
bad levegőn, vacsorára általában a pá- 
rom is hazaér, utána fürdés, aztán alvás. 
9-10 között legtöbbször mindenki ágyba 
kerül szerencsére.

- Hány évesek a gyerekek, ki hol tart a 
tanulásban, milyen értéket adnak 
egymásnak a gyerekek azzal, hogy 
többen vannak, mint egy átlag család? 
Jó testvérek? Van esetleg valami 
kedves történet ezzel kapcsolatban?
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- Csenge 12, hatodikos, Luca 10, ő ne-
gyedikes. Mindketten ide járnak a helyi 
általános iskolába. Zorka 3 éves, bölcsis 
nagylány, ősztől óvodába megy, Dávid 5 
hónapos. Csenge és Luca felelősségtel- 
jes nagytesók, sokat segítenek a kiseb- 
bek körül. Nagyon jó testvérek, a kicsik 
rajonganak a nagyokért és fordítva. 
Mindig csivitelnek, csend ritkán van, de 
ez nálunk természetes. Remélem, majd 
ha saját családot alapítanak, ezt a mintát 
viszik tovább függetlenül attól, hogy 
hány gyereket vállalnak. Sokat kirándu- 
lunk, túrázni nagyon szeretünk, pici ko- 
ruktól visszük a gyerekeket is, aki még 
saját lábon nem tud jönni, visszük hordo- 
zókendőben, szeretnénk, ha nem érez- 
nék azt, hogy bárki bármiről lemarad, 
vagy most akkor itt egy pici, akkor évekig 
nem megyünk sehova. Ez igaz arra is, 
hogy nem kell attól lemondani minden- 
ről, mert sokan vagyunk, maximum kicsit 
másképp kell csinálni. Inkább próbáljuk 
őket a kezdetektől alkalmazkodásra 
szoktatni. Az egymás iránti rajongásuk- 
ról tanúskodik, hogy a Zorka érkezését 
megelőző egy két évben a két nagylány 
sokat “kampányolt” azért, hogy legyen 
egy kistesójuk, és sikítva ugráltak, mikor 
megtudták, hogy érkezik hozzánk egy 
kisbaba. Soha semminek nem láttuk úgy 
örülni őket, mint akkor. Majd mikor 
Zorka 1,5-2 éves lehetett, kaptunk egy 
kedves irományt, rajzokkal illusztrálva a 
három lánytól, hogy ők bizony nagyon 
szeretnének még egy babát, nem baj, ha 
sokat sír, vagy ha akkor nem tudunk el- 
utazni a tengerhez, de olyan jó lenne, ha 
Zorkának is lenne valaki, akivel játszhat 
majd, ha ők már középiskolások vagy 
egyetemisták lesznek. Ennél nagyobb 
visszaigazolás azt hiszem nem kell arról, 
hogy milyen értékrend alakult ki bennük 
az évek során.

- Mivel foglalkoznak a férjével, amikor 
nem szülők? Mi a foglalkozásuk, s 
hogyan lehet összeegyeztetni a 
családdal a hivatást?

- Párom mérnökségvezető egy autó- 
ipari multinál, én pedig itt, Ácson a Hart- 
mann-nál dolgozom HR területen. Luca 

18 hónapos volt, mikor elkezdtem itt 
dolgozni, a helyi bölcsibe járt, ahova az- 
tán Zorka is, szintén hasonló korban kez- 
dett. Nagyon szuper háttér dolgozó 
anyukáknak, a gyerekeim szerették, sze- 
retik. Dávid is – remélem – hasonlóan 
lesz majd jövőre. Az, hogy hogy lehet 
összeegyeztetni a családot meg a mun- 
kát, nyilván nagyban függ a munkahely- 
től is. Ebben a Hartmann nagyon pozitív 
példa, ezt szerintem minden itt dolgozó 
családapa és családanya meg tudja erő- 
síteni. A különböző családtámogatási 
formák, és nemcsak az anyagi támoga- 
tásra gondolok, hanem csak hogy a sok 
közül egyet kiemeljék, a Covid kapcsán a 
szülők felé mutatott rugalmas hozzáál- 
lás számomra például nagyon sokat je- 
lent. Emellett a családunk támogatásá- 
nak köszönhetően mind a napi logisztika 
jól működik, mind pedig az is, hogy néha 
kettesben is kapunk időt, ami nélkül 
sokkal nehezebb lenne, az biztos.

- Veronikának volt segítsége a férjén 
kívül a gyerekek nevelésében?

- Szerencsések vagyunk, mindket- 
tőnk családjára számíthatunk, enélkül a 
háttér nélkül nem tudom, hogyan olda- 
nánk meg a mindennapokat. A napi lo- 
gisztikában inkább az én családom tud 
segíteni, hisz itt élnek Ácson, de ha hét- 
végi programunk van, akkor a párom csa- 
ládja is sokszor besegít.

- Ma a leggyakoribb hivatkozási ok 
arra, ha valaki nem vállal, későn vállal 
gyereket, vagy 1 maximum 2 gyerme- 
ket tervez, az gazdasági, pénzügyi ok, 
anyagi lehetőségek. A nagycsaládok 
oldaláról pedig ezt csak ritkán hallani, 
mint panaszt vagy nehézséget. Mi 
lehet ennek az oka? Másképp tekint a 
világra az, aki több életet ad, adott, 
vállalt és nevel, mint aki ezt nem 
akarja, meri vagy tudja vállalni?

Nem tudom a választ, azt gondolom, 
mindenkinek mások az indokai, hogy 
ebből mi vélt és mi valós, nem tisztem 
eldönteni. Mi próbálunk ésszerű keretek 
között megadni mindent, az idősebbek 
erre azt mondják, ahol elfér egy, ott elfér 

több is, nyilván ez nem fekete-fehér, de 
igazság van benne. Az biztos, hogy bizo- 
nyos fokú bevállalósság kell hozzá, és 
fontos, hogy mindig próbáljuk a jót látni. 
Emiatt igen, azt gondolom, hogy picit 
más a szemlélete annak, akinek megada- 
tik az, ahogy több gyermeknek adjon 
életet, de nem általánosítanék, hiszen 
minden sors más és más, van, aki szeret- 
ne, de nem adatik meg, van, aki szeretne, 
de egyszerűen olyan élethelyzetben 
van, hogy nem meri vállalni, és van, aki 
úgy érzi teljesnek az életét, hogy egy 
gyermeke van. És mindenki tud így 
boldog lenni, ha akar, és ha értékeli azt, 
amije van, és nem azon rágódik, hogy 
mije nincs.

- Az önök számára mit jelent a 
nagycsalád?

- Az élet értelmét. De itt én nem ten- 
nék különbséget a kiscsalád meg a nagy- 
család között, hiszen a lényeg ugyanaz. 
Vannak nehezebb pillanatok, mint min- 
denhol, de ilyenkor mindig erőt ad, hogy 
van kiért felállni, van miért sokszor erőn 
felül dolgozni. A család egy olyan erőd, 
amit ha meg is visel a háború, olyan ma- 
gasak a falai, és olyan alapokon áll, hogy 
mindig megvédi azt, aki a falain belül áll, 
és mindig lehet rá építkezni. A gyerekek 
mosolya mindig erőt ad, boldogságuk 
nekünk nagy öröm. Furcsa, amikor csönd 
van itthon, a nagycsalád egyet jelent ná- 
lunk a folyamatos csacsogással is, rosz- 
szabb napokon nyafogással is, persze 
néha vitatkozással, veszekedéssel, sírás- 
sal. De ezek messze nem akkora problé- 
mák, hogy sokáig foglalkozzunk vele. 

- A gyerekek tovább viszik ezt az 
életszemléletet?

-Bízom benne, hogy igen, mi igyek- 
szünk ennek a gyökereit jó mélyre ásni, 
sokat “locsolni”, és reméljük, hogy soká- 
ig fog teremni a gyümölcse, és mindig 
olyan jó testvérek lesznek, mint most. 
Aztán amikor majd saját családot alapí- 
tanak, bízunk benne, hogy magabizto- 
san, bátran követik azt az utat, amit a 
szívük diktál.

Szolgálatunk munkatársai az idei év- 
ben is nagy szeretettel köszöntötték az 
Idősek Nappali Ellátásának tagjait, anyák 
napja alkalmából. Ez a jeles nap kicsit 
másféle keretek között került megün- 
neplésre. A járványügyi szabályok miatt, 
rendhagyó műsort szerveztünk.

Az intézményvezető Gerencsérné 
Járóka Erzsébet köszöntője után, pro- 
jektoros vetítés következett, ahol az Ácsi 
Bóbita Óvoda Lepke csoportja valamint 
az Ácsi Pitypang Bölcsőde csoportjai, és 

Az Ácsi Alapszolgáltatási Központ 

Anyák napi köszöntő ÁSZAK dolgozói

több egyéni szereplő is közreműködött. 
(Kóti Berna, Nagy Balázs, Nagy Dániel 
László, Samai Zsófia és Zsidi Péter Ró- 
bert) Erre a rendhagyó megoldásra, az 
idősek egészségének megőrzése miatt 
volt szükség. 

A közönség nagy örömmel megha- 
tódva fogadta gyermekek szereplését.

A körünkben ünneplő anyákat, nagy 
mamákat, dédanyákat, keresztanyákat 
virággal és családsegítő kollégák által 
készített képeslappal is megajándékoz- 
tuk. 

Ezúton is köszönjük a közreműkö- 
dést, bízzunk benne, reménykedünk, 
hogy hamarosan személyes találkozá- 
soké lesz a főszerep!
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Először is engedje meg, hogy 
köszöntsem az ácsiak nevében. Kérem, 
meséljen pár gondolatot magáról, 
honnan indult a pályája, miért döntött 
a papi hivatás mellett?

Rábaközből származom, Csornán 
születtem. Szilsárkányon rendes katoli- 
kus családban nevelkedtem. Számunkra 
természetes volt a katolikus hit, ebben 
nőttem, nevelkedtem. Kisgyermek ko- 
rom óta foglalkoztatott a papság, de az 
az elköteleződés, a bátorság nehezen 
jön meg. Olyan, mint amikor a házasok 
nézegetik egymást, de mikor mondják 
ki, hogy egybekelünk.

Nekem ez 19 évesen Lengyelország- 
ban történt meg egy híres Mária-kegy- 
helyen, ahol olyan kegyelmi erőt kap- 
tam, hogy a Szűzanya hívott engem, 
hogy merjek vállalkozni erre a hivatásra. 
1988-ban aztán pappá szenteltek, ezu- 
tán Sopronban voltam káplán, majd a 
Komárom-Esztergom megyébe kerül- 
tem, ahol Ászár mellett Bársonyoson, 
Császáron és Vérteskethelyen láttam el 
a papi szolgálatot. Egy kicsit megismer- 
tem a megyét. Öt év után visszakerül- 
tem Győr-Moson-Sopron megyébe, ahol 
Agyagosszergényen, Sopronban és Fer- 
tődön is eltöltöttem jó pár évet, innen 
kerültem Szőnybe, ahol majdnem 10 
évig voltam plébános. Tavaly augusztus- 
ban döntött úgy a püspök úr, hogy Ácsra 
helyez, egészen közel Szőnyhöz. Ácson 
van a fő plébánia, itt lakom, de Ács mel- 
lett Bábolna, Csém, Kisigmánd, Nagyig- 
mánd, ami még hozzám tartozik. 

Hogyan fogadta Dr. Veres András 
megyéspüspök döntését, hogy tíz év 
szőnyi szolgálat után új helyre kerül?

A püspök atya akarata érvényesül 
ilyenkor, nem a miénk. Ő alkalmasnak 
látta az időt és a helyet. A püspök urat a 
Szentlélek vezeti. Nem könnyű ezeket 
teljesíteni, hiszen mi is emberből va- 
gyunk. Valaki azt mondta egyszer vicce- 

sen, hogy ez olyan, mint a katonaság, de 
szerintem rosszabb, mert a katonaság- 
nál beszámítják a családi körülményeket 
is. Nem egyszerű gyökereket verni újabb 
helyen, de nyitott vagyok a családok fe- 
lé. Itt is az volt a tervem, hogy családok- 
kal, emberekkel találkozom, kicsikkel, 
nagyokkal, idősekkel, de ezt a koronaví- 
rus nagyon megnehezítette. Ezt érzik a 
családok is: mernek is egymással talál- 
kozni, meg nem is. Év elején ünnepeltem 
hatvanadik születésnapomat. A Jóisten 
a hitemet és az derűmet megtartotta, 
hogy végezzem, amit tudok.

Nem egyszerű gyökereket verni újabb 
helyen, említette plébános úr, és 
ebben a vírusos időszakban talán még 
nehezebb. Hogyan látja a 
közösségeket Ácson és a környező 
településeken?

A járvány miatt kicsit megritkult a kö- 
zösségek létszáma. De Ácson és a kör- 
nyező településeken is ünnepeken és 
természetesen vasárnapokon is meg 
vannak tartva a szentmisék. Egyelőre 
csak szolgálok, bár missziós terület, 
ahova megy az ember mindenütt, de 
nem könnyű megszólítani azokat, akiket 
nem ismer. Ha az utcán találkozom em- 
berekkel, én mindenkinek köszönök, bár 
nem tudom, kinek köszönök, ki kicsoda, 
de mondom „Jó napot kívánok!”, és ak- 
kor mondják, hogy „Áldás, békesség” 
vagy „Dicsértessék”. Nagyon hiányzik 
ebben a vírusos helyzetben, hogy sajnos 
az idős betegeket sem tudom látogatni. 
Sok idős ember van egyházközségünk- 
ben, akik szívesen veszik, ha az ember 
meglátogatja őket. Nem feltétlenül sú- 
lyos betegek, csak idősek, de sajnos 
most erre sincs mód. Az ember a saját, 
de főként a mások érdekében nem tesz 
látogatásokat.

Hogyan élte, hogyan éli meg ezt a 
nehéz időszakot? 

Nálunk rövid időre volt zárva a temp- 
lom. A második vírusos időszaktól a 
templomok nem zártak be, tehát to- 
vábbra is látogatható az Isten háza a 
megfelelő előírások betartásával. Sze- 
rényebb körülmények között, de meg- 
tartjuk a szentmiséket. Szomorú, hogy 
ebben a mostani időszakban leggyak- 
rabban egészen közelről, a szentmisé- 
ken kívül, gyászolókkal találkozok és be- 
szélgetek. Fiatal papként ezt szükséges 
rossznak gondoltam, most pedig egy na- 
gyon komoly lelkipásztori lehetőségnek 
tartom, hogy olyan emberekkel találko- 
zom, akiknek nem feltétlenül szoros a 
kapcsolata az egyházi közösséggel, de 
mégis megkeresztelt emberekről van 
szó, akik találkoztak a szentségekkel, és 
úgy érzik, hogy a végtisztességhez szük- 
ségesnek érzik az egyházi temetést. Bár 
napjainkban ez sem általános, mert ma 
mindenféle megoldást választanak az 
emberek. De amikor gyászolókkal be- 
szélgetek, látom, hogy az emberek érzé- 
kenyek. Tehát, ahogyan a jegyesek, ak- 
kor a leginkább érzékenyek az egyházzal 
kapcsolatos dolgokra, amikor esküvőre 
készülnek, aktuálisan. A gyászolók pedig 
ilyenkor a gyászban keresik a kapaszko- 
dókat, mibe lehet kapaszkodni. „Ha csak 
ez a földi élet van” – mondja Szent Pál, 
akkor minden teremtménynél szána- 
lomra méltóbbak vagyunk. Tehát a többi 
teremtmény az elvileg mind el tudja érni 
azt, amit a Jóisten rábízott az ösztönei 
szerint, hogy szaporodjon, meg egyen, 
igyon. De az ember valami többre vá- 
gyik. S amikor azt látjuk, hogy életek 
törnek ketté, családok gyászolnak, akkor 
az ember elgondolkozik rajta, hogy eny- 
nyi az élet? Fiatalon, gyermekként, 
egészségesen ilyen kérdéseket nem na- 
gyon teszünk fel magunknak. A húsvéti 
időben természetesen hangoztatjuk és 
mondjuk, hogy hitünk alappillére a feltá- 
madás. Jézus ezt mutatta meg, saját tes- 
tében, ezt ünnepeljük minden vasárnap. 
De amikor megállunk egy ravatalnál, ak- 
kor az ember elgondolkodik azon, hogy 
elmúlás és örök élet. Mit jelent ez? Min- 
denképpen gondolkozik az ember az ö- 
rök életet igazoló dolgokon, amit a hi- 
tünkkel tudunk csak megközelíteni. Hi- 
szen minden tervünk, vágyunk, gondola- 
tunk, mindig túlmutat a mai nap szűkös 
keretein. Természetes, hogy a gyászo- 
lóknak, nem a személyes vigaszunkat ad- 
juk elsősorban, hanem a hitünk üzene- 
tét. Az evangéliumból merítünk, Jézus 
példázataiból. Isten szava megérinti az 
embereket. Szeretnénk a legjobbakat, 
hogy kiszabaduljunk ebből a nehéz hely- 
zetből. Sokan mondják, hogy milyen jó 

KÖZÖTTÜNK ÉLNEKInterjú Milus Ferenc plébános úrral
NAGY TAMÁS

Több mint egy éve élünk együtt a koronavírus-járvánnyal, amely minden ember életét megnehezíti. Nehéz 
időszakban érkezett városunkba Milus Ferenc plébános, aki úgy fogalmazott, hogy nem egyszerű gyökereket 
verni egy új helyen, de nyitott a családok felé. A mostani időszakról is beszélgettünk plébános úrral.
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Ácsot meg kell becsülni és el kell ismerni!
SÁRI ANDREA

volna, ha minden ugyanúgy lenne, mint 
régen volt. Erre vágyunk, de igazából el 
kellene gondolkozni azon, hogy a Jóis- 
ten mit akar üzenni nekünk ezzel. Hogy 
az ember nem mindenható. Sajnos leg- 
nagyobb baj a történelemben, hogy az 
ember számtalanszor az Isten helyébe 
akarja behelyezni magát. Mindenható 
vagyok, mindent megtehetek, mindent 
elérhetek. S akkor mindig kérdezzük az 
embert, hogy akkor tovább, ha már min- 
dent elértél, akkor mi lesz? Akkor min- 
den itt marad. Elmúlik a hit, és beteljesül 
a remény. Csak a szeretet marad meg és 
amit magunkkal viszünk.

Bízzunk benne, hogy hamarosan vé- 
get ér ez a nehéz időszak. Hogyan látja 
plébános úr az ezt követő időszakot?

- Hogyan kezdődött az írói 
munkássága, mikor s mi adta a kezdő 
lépést, honnan hozta ezt a tehetséget?

Már általános iskolában újságot írtam 
a sportról. Amikor középiskolába jártam 
Budapestre a Szent István Gimnázium- 
ba, én csináltam az iskola lapját. Minden 
időben nagyon szerettem az újságot, 
ahogyan a politikát is. Ez bizonyos mér- 
tékig megmutatta nekem az irányt, hogy 

Ha véget ér ez a nehéz időszak, akkor 
szeretném az ünnepeinket mindenkép- 
pen méltó módon megünnepelni, és ter- 
mészetesen megismerni az ácsiakat, a 
közösséget, a családokat, az embereket. 
Idén a bérmálkozás sajnos elmarad, az 
elsőáldozásra azonban készülnek a gye- 
rekek, akik sajnos nem tudják látogatni a 
templomot, de nem is merjük kötelezni 
őket. Tizenhatan fogadják idén a meghí- 
vást Jézus asztalához, hogy táplálkozza- 
nak az Élet Kenyerével. Azt szeretnénk, 
hogy ez ne csak egy ünnepi alkalom le- 
gyen, hanem valóban rajtuk keresztül a 
családok is megközelíthetőek legyenek. 
Eljön lassan az esküvőknek az időszaka 
is. Van jónéhány esküvőtervezet. De 
mindenki úgy tervez, hogy nem tudjuk, 
hogy szűk családi körben vagy éppen 

hogyan és mit írjak életem során, miként 
foglalkozzak a régmúlttal és a történe- 
lemmel. 1962-ben végeztem el az első 
újságíró tanfolyamot Komárom megyé- 
ben, az akkori Dolgozók Lapja főszer-
kesztőjének közreműködésével. Ekkor 
kezdtem először írogatni rövidebb cik- 
kekeket, melyek leginkább történelmi 
jellegű írások voltak Komárom-Eszter- 
gom megyéről, majd elkezdtem helytör- 

méltó módon tudnak ünnepelni. Van, aki 
eleve úgy tervezi, hogy május közepe, de 
ha nem, akkor október. Mindenkiben van 
egy kis bizonytalanság.

Zárógondolatként kérem, üzenjen az 
ácsiaknak, a családoknak, a 
közösségnek, az embereknek.

Kedves ácsiak! Legyünk bizakodóak és 
derűsek! Az élet mindig tartogat meg- 
lepetéseket és nehézségeket. Szüleink, 
nagyszüleink sokszor éltek át nehéz idő- 
ket. Vigyázzunk testi és lelki egészsé- 
günkre!

Nagyon szépen köszönöm az interjút, 
Isten áldását, jó egészséget és sok erőt 
kívánok Önnek!

ténettel foglalkozni. Nekem a könyv, az 
újság mindenkori Bibliám volt – ezért is 
van mára csaknem 2000 kötetes könyv- 
táram –, s az irodalom szeretete vezetett 
odáig, hogy újságot írjak. A rendszervál- 
tás előtti időszakban nem politikai tar- 
talmú cikkekkel foglalkoztam, hiszen 
nem lehetett, így amiket írtam, mind be- 
kerültek az asztalom fiókjába, és ott la- 
pultak egészen 1988-ig. Időközben 
olyan országos lapokban publikáltam, 
mint a Magyar Nemzet, a Magyar Fórum, 
Magyar Hírlap vagy Ez a Hét.

- Hány könyve jelent meg, milyen 
témákhoz nyúlt, s mivel foglalkozott 
még az írás mellett?

Eddig 28 könyvem jelent meg, ebből 
8 kötet az 1956-os eseményekkel foglal- 
kozik. Ezt kutatom, mert megadta ne- 
kem a sors, hogy a forradalom és szabad- 
ságharc ideje alatt harckocsiparancsnok 
lehettem. Emellett 17 helytörténeti 
könyvem és 3 regényem is íródott az 
évek során, jelen pillanatban is dolgo- 
zom három kiadványon a forradalom 65. 
évfordulójára. Nagy sikere van a „Ma- 
gyar szívvel-szovjet uniformisban” című 
kötetemnek, ami közel 400 oldalas, és 
még saját írásomat is tartalmazza, amit 
kézzel jegyeztem fel a harckocsiban. Úgy 
érzem, hogy sikerült megörökítenem 
azokat az éveket az utókor számára, me- 
lyeket a Magyar Néphadsereg katonája- 
ként éltem át. Ezek az ötvenes évek a 
magyarság legsötétebb korszakaként 
kell, hogy megjelenjenek nemzetünk 
igen gazdag történelmében. Ugyanak- 
kor a többi könyvem is osztatlan sikert 
aratott. Nyolc művem témája a forrada- 
lom és szabadságharc, ami úgy érzem, 
benne van a génjeimben. Édesapám 
horthysta volt, aki a Ludovikán oktatott, 
s amikor 1945 után hazatért a fogságból, 
behívták a Demokratikus Magyar Hadse- 

Beszélgetés Szűcs Béla Alberttel

Nehéz dolga van annak, aki próféta szeretne lenni a saját hazájában. 
Örök igazság, hogy ez lehetetlen. Így aztán az válik prófétává, de lega- 
lábbis köztiszteletben álló személlyé, aki erre szerénységből vagy ko- 
molyságból soha nem törekedett.

Ahogy Szűcs Béla Albert nekünk, ácsiaknak.
Nincs, aki ne ismerné a Petőfi-díjas újságírót, aki 1962 óta foglalkozik 

újságírással, alapítója, főszerkesztője volt két évtizeden át a helyi lapnak, 
helytörténeti, írói munkája felbecsülhetetlen értéket képvisel, könyvei- 
ben 56-ról ír, portrékat és interjúkat ad közre. 27 kötetet jegyez, s bár is- 
merjük mi, ácsiak, talán mégsem tudunk Róla eleget, hiszen az eredmé- 
nyek, páratlan életútja mögött ott lakozik az ember, a miért és a hogyan 
egyszerre. Miért, hogyan válik valaki krónikássá, s le lehet-e tenni a lan- 
tot, vagy örökre a kezében marad annak, aki komolyan vállalta hivatását?
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regbe, majd 1949-ben hamis vádak alap- 
ján letartóztatták. Miskolctól Veszpré- 
mig sorolhatnám, hogy hol tartottam 
előadásokat, sőt a határon túl is, legu- 
tóbb Szlovákiában. Bárhova mentem, 
nagy tisztelettel fogadtak, a könyveim- 
ről mindenhol a legnagyobb elismerés 
hangján beszéltek. Könyveimben csak 
hiteles információkat közlök, pontos 
névmegjelöléssel. Egy író nem írhat 
félre, nem írhat falsul, nem hazudhat, 
mert olyan személy is kezébe veheti a 
kiadványt, akiről azok a sorok szólnak. 

- Tiszteletre méltó a hivatásához való 
ragaszkodása, de ugyanilyen példás a 
magánélete, hiszen 60 éve él gyönyörű 
házasságban feleségével, aki ácsi lány. 
Hogyan ismerkedtek meg, mi 
jellemezte a hat évtizedet, s hogyan 
élnek most?

Én fonyódi vagyok, de ide nősültem 
Ácsra. Tisztelt nejemmel a vonaton is- 
merkedtünk meg. Nagyon csinos lányka 
volt, s mikor felállt, hogy leszálljon Ko- 
máromban, az ölében lévő kesztyű a 
földre esett. Udvarias fiatalemberként 
felvettem és átnyújtottam neki. Az ő 
szépsége és kedvessége járult hozzá ah- 
hoz, hogy végül itt telepedtem le. Már az 
első alkalommal, amikor hazakísértem, 
tudtam, hogy ő lesz a feleségem. 1958. 
november 22-én esküdtünk örök hűsé- 
get egymásnak, 73 meghívót adtunk ki, 
zsúfolásig megtelt a templom. Nejem is 
megszenvedte és saját bőrén tapasztal- 
ta '56 eseményeit. 63 éves házasok va- 
gyunk, a 60. évfordulót, a gyémántlako- 
dalmunkat Komáromban ünnepeltük 
több mint 50 vendéggel. Most adtam ki 
magunkról egy kéziratot mindazok szá- 
mára, akik részt vettek az esküvőnkön. 
Hogyan éltünk? Nagyon szépen. Igaz, 
hogy a második évben majdnem özvegy- 
gyé váltam, ugyanis feleségem ekkor 
egy komoly műtéten esett át, de hála a 
Jóistennek még mindig velem van. 

- Ácson van-e utánpótlása annak, amit 
elkezdett, van-e, aki helytörténettel 
foglalkozik, akit érdekel a település 
múltja, jelene, s hogy átadja majd?

Azt nagyon jól tudom, hogy senki 
nem lehet próféta a saját hazájában, én 
nem is akartam az lenni, mert maga Jé- 
zus Krisztus sem volt az. Csupán egyet- 
len neves helytörténész van, aki rajtam 
kívül Ács múltjával foglalkozik, Alföldi 
Kálmán kedves barátom. A legnagyobb 
baj az, hogy a mai magyar ifjúságot –   
akiket én nagyon szeretek és tisztelek – 

ezek a dolgok nem érdeklik. Nem érzik a 
jelentőségét a hazának, a nemzetiszín 
lobogónak, a magyar történelemnek. 

- Mit jelent az Ön számára Ács, milyen 
érzések fűzik ide?

Én soha nem voltam azelőtt Ácson, 
csak amikor ide jöttem futballozni. Írtam 
egy cikket Ácsról, és azt írtam bele: Ács 
adta nekem a legdrágábbat. Az pedig a 
tisztelt nejem. 

- Milyennek látja most a települést?
Amikor én idekerültem, már szilárd 

útburkolat volt Ács utcáin. Fejlődik a 
település, de nem olyan léptekben, mint 
a környező falvak, városok. Mindez an- 
nak ellenére, hogy Ács volt egykor a kör- 
nyék centruma, ide jártak vásárolni a 
szomszédos települések lakosai. Időköz- 
ben két sportcsarnokunk épült, megtör- 
tént a víz, gáz, telefon bevezetése, tehát 
infrastruktúra tekintetében jelenleg a 
város 100%-os. Közben a Végrehajtó Bi- 
zottság tagja lettem a testületben, ahol 
a tisztelt nejem is tag volt, a szavazást 
hatalmas publikáció övezte. Hallattam a 
hangomat, ezért úgy tekintettek rám, 
mint egy nagy ellenzékire. Én csak azo- 
kat az embereket becsülöm, akik őszin- 
ték, és szemtől szembe nyilatkoznak, 
nem pedig a másik háta mögött teszik 
ezt. 1992-ben az általunk indított pol- 
gármester lemondott, és én indultam 
helyette. A kopogtatócéduláimat átad- 
tam a másik jelöltnek, mert én akkor az 
MDF egyik megyei vezetői pozícióját 
töltöttem be. Így adtam át másnak a pol- 
gármesteri címet. A jelenlegi városveze- 
tő jól végzi a feladatát, úgy gondolom, 
hogy minden erejével azon fáradozik, 
hogy a várost minél magasabb színvonal- 
ra emelje.

- A közelmúltban kitüntetései sorába 
egy újabb érkezett. Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetést adományo- 
zott Önnek munkája elismeréseként 
Áder János köztársasági elnök.
Milyen érzés egy dunántúli kisváros 
szülöttjeként ilyen magaslatba jutni, s 
ilyen elismertséget magáénak tudni?

Óriási, mert ez benne van az állami ki- 
tüntetések sorában. Amikor én megkap- 
tam ezt az elismerést, olyan érzés kerí- 
tett hatalmába, hogy sírni tudtam volna. 
A gondolataim mind azt sugallták, hogy 
az elmúlt évtizedek lelkiismeretes mun- 
kája nem volt hiábavaló. Érdemes volt 
dolgozni egy ilyen neves kitüntetésért, 
amit nekem adományoztak. Mérhetetle- 

nül sajnálom, hogy a szüleim ezt már 
nem élhették meg. Miután átvettem a 
díjat, kimentem hozzájuk a temetőbe. 
Azért is érzem, hogy érdemes vagyok a 
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés- 
re, mert a felmenőim, nagyszüleim, déd- 
szüleim is igaz magyar emberek voltak. 

-Az Ácsi Hírek főszerkesztője volt 20 
éven át. Olvassa az újságot ma is?

Én 20 éven keresztül szerkesztettem 
az Ácsi Fórumot, majd 1999-ben vettem 
át az Ácsi Hírek főszerkesztői pozícióját, 
amit 11 évig csináltam. Az összes kiadott 
lapból rendelkezem egy példánnyal.

Csöbönyei Imre egykori polgármes- 
ter az én egyik kötetem segítségével ter- 
jesztette elő Ács városi rangra való eme- 
lését, melynek az volt a címe, Ács nagy- 
község a millenium évében. Amikor tele- 
pülésünk a 8. helyen volt a városok rang- 
sorában, Lamperth Mónika belügymi- 
niszter azt mondta polgármester úrnak: 
Ács az újságja, illetve az általam kiadott 
könyv miatt az első helyre került. Így 
kapta meg Ács a városi rangot. Amikor 
kezembe vettem a jelenlegi Ácsi Hírek 
első számát, nagyon boldog voltam, 
mert azt éreztem, végre megmozdult 
valami a városban, hiszen egy helyi lap- 
nak a közéletben rendkívül nagy jelentő- 
sége van. Örömmel tölt el, hogy polgár- 
mester úr elindította ezt a lapot, mely- 
hez szívből gratulálok a szerkesztőnek!

- Az emberek ma hajlamosak a negatív 
gondolatokra, az elégedetlenségre – 
Ácson is –, ami jó, azt észre sem 
vesszük sok esetben, pedig fejlődik a 
település, és a fejlődés mögött mindig 
munka van. Mit üzenne az ácsiaknak, 
különösen az aktív korosztálynak és a 
fiataloknak?

Egy települést szeretni kell. Egy tele- 
pülés múltjával és jelenével foglalkozni 
kell, mert ez adja annak jövőjét. Ácsot 
meg kell becsülni és el kell ismerni. Ez a 
város kulturális szinten meglehetősen 
magas színvonalon működött egykor. 
Rangos énekkari, zenekari, színjátszókö- 
ri és sport eredményekkel öregbítettük 
a város hírnevét, ezt kellene ma is foly- 
tatni és felvirágoztatni. Ez lenne az én 
üzenetem a mai fiataloknak. Wass Albert 
szavait idézném, mely katonaéveim alatt 
született könyvemben is megjelent: „Ha 
eldobjátok magatoktól ezt az öröksé- 
get, ha magyarságotokból kivetkőztök, 
akkor senkik se lesztek, csupán egy ha- 
lom szemét, amit ide-oda sodor a szél, 
míg végül is elmerültök a semmiben.”

Ne csak az asztalfióknak!
Versíró ácsiak jelentkezését várjuk, akik szívesen megmutatnák verseiket a város előtt is, az 

önkormányzati újság hasábjain.
Aki kedvet és bátorságot érez ahhoz, hogy ne csak az asztalfióknak írjon, hanem közkincsé 

tegye művét, műveit, az küldje el a donotelibro@gmail.com email címre, s egyeztetés után az 
arra érdemes verset hónapról-hónapra leközöljük.

Ácsi Hírek Szerkesztősége
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1992. április 1-jén telepedett le 
Ácson dr. Csekő Elemér orvos, aki fele- 
ségével, településünk nyugdíjas tanárá- 
val él itt. A doktorurat munkájából és 
különleges szabadidős tevékenységéből 
– a méhészkedésből – adódóan is sokan 
ismerik és elismerik a városban. Az or- 
vosi pályáig azonban hosszú és rögös út 
vezetett. Csekő Elemér Nagyváradon 
született 1941-ben. Édesapjának a hábo- 
rút megelőző időszakban perzsasző- 
nyeg-szövödéje volt, Nagyváradon és 
Debrecenben is működött üzlete. A há- 
ború után az alapanyag hiánya miatt az 
üzemet nem tudták működtetni. A csa- 
lád földet vásárolt, ebből remélték a 
megélhetést. Így fiuk kulákcsemeteként 
nőtt fel, ahogy fogalmaz, a kulákság min- 
den átkával együtt. Riporterünk kérdé- 
sére, hogy hogyan emlékszik vissza gyer- 
mekkorára, szívesen adott választ, s be- 
szélt továbbá munkáról, magánéletéről 
is.

Csekő Elemér a mai napig szívesen 
emlékszik vissza gyerekkorára. 1948-
ban kezdte tanulmányait a nagyváradi 
Klasszikus Magyar Vegyes Líceumban, 
ahol elmondása szerint csupán négy esz- 
tendőt tölthetett, hiszen 1952-ben az 
akkori román kormány döntése alapján a 
kulákok gyerekeinek elegendő volt a 
négy elemi elvégzése. „A Székelyföldön, 
Baróton folytathattam az általános isko- 
lát, ismerősök segítettek ebben, így az 
ottani iskolaigazgató „nem tudott” az 
eltiltásomról. Baróton sajátítottam el a 
síelés lépéseit, a pékszakma fogásait, a 
könyvkötészet alapjait. Kedves emlé- 
keim fűződnek az ottani házigazdáim- 
hoz, akik unokájukként szerettek, és az 
osztálytársaimhoz. A középiskolát már 
Nagyváradon kezdtem, de az utolsó évet 
estin végeztem, mert csak munkásként 
volt reményem egyetemi továbbtanu- 
lásra. Ez alatt az idő alatt inaskodtam egy 
fényképész-műteremben, dolgoztam 
egy bútorgyárban. Szerettem sportolni, 
szép eredményeket értem el sífutásban 
és atlétikában” – emlékezett vissza a 
doktor úr.

Ezt követően felvételizett a Marosvá- 
sárhelyi Orvosi Egyetemre, ahol 1967-

ben sikeresen államvizsgázott. Tevé- 
kenységét Moldovában, a Csángóföldön 
kezdte el, egy öt faluból álló nagyköz- 
ségben. Ekkor már nős volt, itt született 
a lánya. Végül két szakvizsga birtokában 
sikerült visszakerülnie Nagyváradra, 
ahol üzemi és körzeti orvosként dolgo- 
zott. Bár az eltelt évek alatt több helyen 
is megállta helyét, a szülőföldjén nem 
látta jövőjét a magyarságnak. 1988-ban 
jött Magyarországra, s kérte visszahono- 
sítását, hisz ő 1941-ben magyar állam- 
polgárként született. Először Tiszake- 
szin praktizált. Négy évet töltött ott. 
Közben első feleségétől elvált. 1992. 
április 1-jén telepedett le Ácson, miután 
elnyerte a cukorgyári üzemi-körzeti 
orvosi állást.

„A betegnek mindig igaza van” – vallja 
orvosi hitvallásként Csekő Elemér, aki 
több mint 50 év munkaviszony után 75 
éves korában vonult nyugdíjba. Azt 
mondja, az orvosi hivatás nem a legköny- 
nyebb szakmák közül való, hisz éjjel-
nappal készenlétben kellett lenni a bete- 
gek szolgálatában, s felelős döntéseket 
hozni, de szerette a hivatását, s igyeke- 
zett az egész emberre figyelni, nemcsak 
a betegségre.

Az orvosi hivatás mellett különleges 
hobbit választott magának a doktor úr. 
Pontosabban az választotta őt. Ugyanis 
1972-ben az orvosi rendelő udvarára le- 
szállt egy méhraj, s azt egy méhész isme- 

rőse segítségével befogták. Ekkor kez- 
dett el méhészkedni. Ez a szabadidős te- 
vékenység a mai napig elkíséri. Jelenleg 
20 méhcsaláddal rendelkezik. Ahogyan 
minden munkát élete során, úgy a méhé- 
szetet is rendkívül komolyan vette. Így 
2017-ben országos elismerésben része- 
sült a Magyar Méhészeti Egyesület Nem- 
zetközi Méhész Kongresszusán. Húsz 
éve méhegészségügyi felelős. „Jelenleg 
is van 5-6 tanítványom Ácson, akiket én 
vezettem be a méhészet rejtelmeibe. A 
méhcsaládok életét folyamatosan figye- 
lemmel kell kísérnünk, a munkálatok té- 
len sem állnak le. Ahhoz, hogy a méhek 
megéljék a következő évet, sokat kell 
foglalkozni velük. Fontos felvennünk a 
harcot az atka ellen is, amely a 70-es évek 
elején jelent meg, s képes egy-két hónap 
alatt elpusztítani a méhcsaládokat.”

A doktor úr által termelt repce- akác-, 
facélia- és napraforgóméz nagy részét a 
helyiek, egy már kialakult vevőkör vásá- 
rolja meg, a többit pedig átvevők, akik 
külföldre, vagy nagyobb áruházláncok- 
nak adják el. A méz számos jótékony ha- 
tása már régóta ismert. Természetes 
élelmiszerként és orvosi alapanyagként 
is használják. Csekő doktor rengeteg 
mézet fogyaszt, nagy bánatára az unokái 
azonban nem. Öröm számára, hogy az 
ágazat felvirágoztatására és a méhészek 
megsegítésére a Mezőgazdasági Minisz- 
térium több programot is elindított, 
amelyek néhány éve kiválóan működ- 
nek. „Ácson 18 méhész van, akik össze- 
sen 450 méhcsaláddal rendelkeznek, így 
évente 15-22 tonna mézet termelnek 
városunkban” – tette hozzá.

Nyugdíjas éveit azonban nem csupán 
a méhekkel való foglalkozás tölti ki, kert- 
jében található fái és növényei gondozá- 
sára is figyelmet fordít. Kedveli a termé- 
szetet, szeret kirándulni, utazni. Felesé- 
ge örömére szeret a konyhában is sürgö- 
lődni. Amint a járványhelyzet lehetővé 
teszi, családjával a hegyekbe vagy egy re- 
mek fürdőbe látogat majd. S végre talál- 
kozni szeretne lánya családjával, négy 
unokájával, akik Debrecenben élnek, s 
akiket a járvány miatt több mint egy éve 
nem láthatott.

„Amíg erőm és egészségem engedi, 
folytatni fogom a méhészkedést” – 
mondta a beszélgetés végén Csekő 
Elemér. Így valamennyi mézkedvelő asz- 
talára juthat az értékes, aranyló nektár- 
ból.                                                                                      

FENYVES-ERDEI ANETT

„A betegnek mindig igaza van”
Beszélgetés dr. Csekő Elemér orvossal

Bízunk abban, hogy tartalmában és küllemében is megújult lapunk elnyerte az 
Önök tetszését, és örömmel forgatják.

Kérjük ugyanakkor Tisztelt Olvasóinkat, hogy jelezzék számunkra, miről látná- 
nak szívesen írást, mivel foglalkozzunk, mi az, ami érdekli Önöket!

Minden visszajelzést köszönettel veszünk annak érdekében, hogy sajátjuknak 
érezzék a helyi újságot és minél szélesebb körű információt tudjuk nyújtani!

Kedves Olvasók!

Ácsi Hírek Szerkesztősége
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Elkésett az utolsó fagyi
Moncz Imrére emlékezünk MONCZ ATTILA

- „Fagylajtot” akarok enni!
- Apa, most nem vihetek be fagyit, mert 

nem mehetek be a kórházba. De ha egy 
hónapig szót fogadsz a nővéreknek, akkor 
már tudok vinni.

- Jó, rendben.
Ez volt az utolsó beszélgetés, amit 

édesapámmal tudtam folytatni. Szer- 
dán, tiszta hangon, tiszta elmével.

Olyannal, ahogyan mindig szeretnék 
emlékezni rá, illetve ahogyan a csalá- 
dommal együtt szeretnénk, ha emlékez- 
nének rá Önök is, kedves olvasók. Hu- 
szonnégy órával később örökre elaludt. 
Csütörtökön még egyszer, alighanem 
utolsó erejével felvette a telefont, de 
akkor már csak egyikünk beszélt. Hogy 
segítünk, hogy küzdjön, hogy szedje ösz- 
sze minden erejét. De a 16 napos harc 
végig egyenlőtlen volt. 

Hatvannyolc év jutott neki, harminc- 
eggyel több, mint az édesapjának. Tizen- 
két éves voltam, amikor belépett a 37. 
élet vébe. Emlékszem, végigremegte azt 
a 12. hónapot, csak hogy „túlélje” az ap- 
ját. Túlélte, mi több, így visszatekintve 
azt mondhatom, teljes életet élt. Csak a 
boldog nyugdíjaséveket, a méhészet- 
ben, a horgászásban, a korai öregkorára 
megtalált új hivatásban, a tanításban, de 
mindenekelőtt az unokákban való kitel- 
jesedést vette el tőle a koronavírus. Nem 
adatik meg neki, hogy anyuval együtt 
élvezzék az együtt töltött 45 év legfőbb 
gyümölcsét, hogy mi, a két gyerek, Anikó 
és én révbe értünk. Nem adathat meg 
neki, hogy lássa, az elsőszülött unoka, 
Csenge valóra váltja-e a papa álmát, és 

állatorvos lesz belőle (megfogadta, na- 
gyon fog tanulni, hogy fentről büszke 
lehessen rá), illetve, hogy Kincső pedig a 
családi hagyományokat folytatva meg- 
fertőződjön a futballal. 

Neki már csak az égi futballpályák ma- 
radnak, ahol újra összeállhat a nagy duó- 
ja az én drága keresztapámmal, Danival. 
Utóbbi újra elmesélheti neki, milyen volt 
velem Newcastle-ban, apu meg elbüsz- 
kélkedhet vele, hogy ő meg eljutott a 
Bayern München-Juventus BL-meccsre. 
Aztán beszállnak a cirkuszos autóba, a 
piros-sárga-zöld Lada Nivába, és elmen- 
nek egy Kinizsi- vagy ETO-meccsre. 
Sajnos már bő keret van odafent a régi 
kedvencekből Kovács Lászlótól a „Nagy- 
talpúig”, a Győrben és a Kinizsiben is ma- 
radandót alkotó Mile Sándorig.

A család és a Kinizsi mellett a falu, idő- 
vel a város volt kiemelten fontos a szá- 
mára. Ha nincs a bezárás, talán a cukor- 
gyár marad az egyetlen munkahelye, 

illetve ha nem tombol benne annyira a 
saját igazságába vetett hite, akkor húsz 
évnél (1990-2010) tovább is lehetett 
volna képviselő, de lehet, az alpolgár- 
mesteri „kurzusa” sem csak négy évet 
(2002-2006) ölelt volna fel. Volt a pénz- 
ügyi bizottság elnöke is, de ha a szívéhez 
igazán közelálló területet kellene mon- 
danom, a sportra és a kultúrára voksol- 
nék. A Kinizsit említettem, a kulturális 
élet területén meg arra volt a legbüsz- 
kébb, hogy az egyik motorja volt a 
Gombás István vers- és prózamondó ver- 
seny szervezőbizottságának. Pedig nem 
mindig volt ilyen lelkes az írás-olvasás 
iránt, hiszen amikor én 1999-ben ne- 
gyedéves közgázosként újságírásra ad- 
tam a fejem, azt nagyon nehezen emész- 
tette meg. De megbékélt azzal is, aho- 
gyan minden mással is, ha meglátta ben- 
ne az értelmet és a szerethetőt. Nála 
csak fekete és fehér létezett. Mégis so- 
kan szerették fanyar humoráért és szóki- 
mondó természetéért. Ezt támasztja 
alá, hogy amikor kórházba került, isme- 
rősöktől és ismeretlenektől az üzene- 
tek. Amikor először a halálhírét keltet- 
ték, reménykedtünk. Hátha hosszú élete 
lesz. Sajnos csak négy plusz nap adatott 
meg neki. Higgyék el, a családi könnyek 
mellett a meglett férfikönnyek a legfáj- 
dalmasabbak. Amikor pedig a temeté- 
sen az általa családtagnak tekintett lel- 
kész hangja is elcsuklott, tekintete elho- 
mályosodott, tudtuk, nem csupán a fér- 
jet, az apát és a papát veszítettük el, de 
egy nagyon jó embert is.

És hogy ebben a jelenleg félelem-, 
illetve virtuálistér-központú világban 
még mindig megmaradt legfőbb érték- 
nek az emberség, arra példa, hogy pén- 
teken már ott várta volna a fagyi aput a 
tatabányai kórházban. Margó nővér 
megvette neki, mert apu megígérte, 
együtt eszik meg a következő ügyeleti 
napján. Sajnos apunak már nem maradt 
ideje megvárni.

Március 25-én, 68 éves korában elhunyt Moncz Imre, Ács egykori alpol- 
gármestere, aki összesen öt cikluson át volt tagja a település képviselő-
testületének. Az Ácsi Hírek és az önkormányzat a fia írásával emlékezik rá.

valamint Kocsis Zoltántól, aki 
mezőőrként teljesített szolgá- 
latot a városban.

 Amikor az ember búcsúzni 
készül valamitől, vagy valakitől, 
azt általában nehéz szívvel te- 
szi. Akkor is így van ez, ha a bú- 
csú egy életszakasz lezárása 
csupán, és valami szebb, valami 
jobb következik majd, mint 
volt, hiszen mégis elszakad egy 
fonál.

Itt most, a mi esetünkben 
egy munkahelyen eltöltött idő- 
szak az a bizonyos fonál, ami – 
ha az ember benne van a min- 
dennapok sodrában – sokszor 
terhes, sokszor megerőltető, 
sokszor mondjuk azt, hogy bár- 
csak máshol lehetnénk, de az- 
tán kellő élettapasztalat után 

Ácsi Polgármesteri Hivatal nyugdíjasai

2020. május 18.-án két ön- 
kormányzati munkatásunktól 
búcsúztunk el hivatalunkban. 
Runyai Tibornétól, aki nyugdíj- 
ba vonult az adóügyi osztályról, 

rájövünk arra is, hogy ahol vala- 
mi pluszt kapnánk, ott lehet, 
hogy másban mínuszt is, és a 
közösség, amiben életünk je- 
lentős részét éljük, a munka- 

helyi közösség egy komoly 
megtartó erőt is jelent.

Hiányozni fognak, és talán 
Nekik is hiányozni fog a munka- 
hely, hiszen hosszú éveken át 
fogták meg reggelente azt a ki- 
lincset, amit tegnap utoljára.

Polgármesterként azt kívá- 
nom, hogy találják meg a szá- 
mításukat hogy legyenek elé- 
gedettek, boldogok.

Hogy érezzétek teljesnek, 
ami körülveszi Őket, de ne fe- 
ledkezzetek meg rólunk sem, 
ezekről a közös évekről, mert 
mi is emlékezni fogunk Rájuk!

Dr. Szentirmai István
polgármester
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2021.május 8. -án az Ácsi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ munkatársai, 
valamint az Ács és Környéke Horgász 
Egyesület Közös szemétgyűjtést szer- 
vezett az Ácsi Malom-tónál és környé- 
kén. A Központ biztosította a tettre kész 
kolléganőket, az Egyesület pedig az eh- 
hez szükséges eszközöket, valamint az 
összegyűlt hulladék elszállíttatását. 
Közreműködésüket ezúton is szeret- 
nénk megköszönni.

A szemétszedési kezdeményezéshez 
mind a három szakmai egység – Idősel- 
látást Biztosító Szakmai Egység, Család 
és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a 
Bölcsőde- dolgozói is lelkesen csatla- 
koztak.

Intézményünk évek óta nagy figyel- 
met fordít a környezetvédelemre, az 
évente megrendezésre kerülő országos 
TeSzedd! Mozgalomhoz is több alkalom- 
mal csatlakoztunk. Célunk, hogy szakem- 
berként és magánemberként is jó példát 
mutassunk ügyfeleink és az ácsi lakosok 

Tegyünk a környezetünkért!
-Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ hulladékgyűjtő akciója 

számára, ezért Gerencsérné Járóka 
Erzsébet intézményvezető erre irányuló 
ötletét mindenki örömmel fogadta. A 
környezetvédelem fontosságát hangsú- 
lyozó akcióban az időjárás is partnerünk 
volt, így a csapat a délelőtt folyamán fes- 
tői környezetben élvezhette a tavaszi 

napsugarakat, miközben közösen egy jó 
célért is tevékenykedtünk. Az Intézmény 
jövőbeni tervei között szerepel több 
ilyen akció és mozgalom szervezése, ez- 
zel is hozzájárulva környezetünk védel- 
méhez és településünk szépségének és 
tisztaságának megőrzéséhez.

Új tárlat az ARTjáró-ban
Egy kiállítás szemnek és fülnek egyaránt

Új kiállítás várja az ácsiakat és az uta- 
zóközönséget az ARTjáró-ban, vagyis a 
vasútállomás aluljárójában. Ezúttal egy 
Szegeden élő, 25 éves művész, Jankó 
Ádám digitális rajzait tekinthetik meg az 
érdeklődők. 

Amikor megálmodtuk az ARTjárót, 
eleve az volt az elképzelésünk, hogy a 
hagyományosnak mondható kiállítá- 
sok mellett szeretnénk az underground 
világba is kisebb kirándulásokat tenni. 
Olyan újszerű, modernebb technikával 

BALOGH ATTILA

készült alkotásokat is szeretnénk a kö- 
zönség elé tárni, amelyekre eddig még 
talán nem volt példa, vagy kevés volt a 
lehetőség. Teret szeretnénk adni a fia- 
tal alkotóknak is, megismerve az ő lá- 
tásmódjukat, gondolataikat, víziójukat 
a világról. Ez egy izgalmas és rendkívül 
nagy felelősséggel járó feladat, amit 
szívesen vállaltunk fel. 

Jankó Ádámmal egy Facebook cso- 
portban ismerkedtem meg. Ő egy hihe- 
tetlenül tehetséges fiatal művész, aki- 
nek képességei már gyerekkorában 
megmutatkoztak, azonban akkor még 
túl nagy energiát nem fektetett az alko- 
tásba. Érettségi után fordult ismét a 
rajzolás felé, aztán valahogy úgy alakult, 
hogy kis időre mégis csak más felé sodor- 
ta az élet. Néhány éve azonban megta- 
lálta önmagát a digitális rajzolás világá- 
ban. Ahogy ő fogalmaz: „a rajz bár meg- 
határozó része az életének, de még min- 
dig csak szabadidős elfoglaltság a szürke 
hétköznapokban”. 

Nemrég volt a költészet napja, így ez- 
zel a kiállítással kicsit még visszatekin- 
tünk az áprilisra, azonban a versbe illő 
gondolatokat ezúttal dalokban találtuk 
meg. A dalszövegekből kiragadt részle- 
tek, impulzusok pedig Ádám kezét ve- 
zették a rajztáblán, ugyanis bár a képek 
digitális technikával készültek, minden 
szabad kézzel rajzolt. Még a betűket is 
saját kézzel írta fel az alkotó a digitális 
vászonra. A fekete-fehér kontrasztok és 

a szürke árnyalatainak játéka, valamint 
az illusztrációkból áradó gondolatiság 
teszi egészen érdekessé a képeket. 

Persze rátettünk egy lapáttal, mert a 
kiállítás nem csak megtekinthető, de 
ugyanakkor meg is hallgatható. A képek 
alján mindenki talál egy QR-kódot, ami- 
nek segítségével meghallgathatja az 
adott dalt. 

Meleg szívvel ajánlom mindenkinek 
figyelmébe ezt a különleges tárlatot. és 
kérek mindenkit, hogy ha teheti, írjon 
pár sort a digitális vendégkönyvbe is. 

Ádámnak pedig ezúton is szeretném 
megköszönni a lelkiismeretes munkáját 
és a zseniális képeket. Köszönjük, hogy 
Ácson mutathatjuk be elsőként ezeket 
az alkotásokat. Azért mondom, hogy 
elsőként, mert további terveink is van- 
nak, de erről talán majd később... 
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Az Ácsi Kinizsi SC kézilabda szakosztály felkészülését is
megnehezítette a pandémia

SPORT

A kézilabda szakosztály sportolóin a 
pandémia miatt érezhetően nagyobb a 
terhelés, s emiatt nem hirdettek ered- 
ményt egyik korosztályban sem. Ez alól 
kivételt jelentenek a felnőtt csapatok 
bajnokságai, melyek jelenleg, a korona- 
vírus idején is zajlanak. – Közölte lapunk- 
kal Pék Balázs, az Ácsi Kinizsi SC kézilab- 
da szakosztály vezetője. Kiemelte továb- 
bá, hogy az előző évekhez képest megfe- 
lelő létszámú csapatokkal tudtak verse- 
nyezni. – Jelentősen rányomta a bélye- 
gét a szakosztály munkájára a vírushely- 
zet és meglehetősen befolyásolta a fel- 
készülés időszakát is. Ami megnyugtató 
volt számunkra, az utánpótlás játékosa- 
ink folyamatos fejlődése Tóth Ágnes és 
Musitzné Sima Gabriella vezetésével, 
akik a női utánpótlásban végeznek évek 
óta egyre jobb színvonalon szervezett 
szakmai munkát és próbálnak a felnőtt 
csapatba játékosokat kinevelni. A női 
csapat edzői feladatait Janes Attila látja 
el egyre sikeresebben, itt a Fejér és Ko- 
márom-Esztergom megyei bajnokság- 
ban játszik az egyesület. Az előző sze- 
zonhoz képest előre lépett a csapat, sőt, 
jelenleg még esély van a dobogó eléré- 
sére is, de a szabadtéri edzések nem 
könnyítik meg a felkészülést. Itt is szeret- 
ném megköszönni edzőink és női játéko- 
saink munkáját. – Fogalmazott a szak- 
osztály vezető.

Pék Balázs elmondta, az ácsi felnőtt 
férfi és junior férfi csapat az NB II ÉNY – 
csoportban szerepel, az edzői feladato- 
kat a junioroknál a stabilitás megtartása 
érdekében Szegedi Szántó Zita vette át, 
a férfi felnőtt csapatot Bárdosi István já- 
tékos edző irányítja. Az idei esztendő el- 
sődleges feladata pedig, hogy a csapat 
sikerélményeit gyarapítsák és fiatalos 
lendülettel kész játékosokat tudjanak 
feladni a felnőtt csapat számára. – Itt je- 

gyezném meg, hogy 4-5 játékos már a 
felnőtt kerethez tartozik, szép jövő előtt 
állhatnak, ha a jövőben is meg tudjuk 
tartani a felnőtt csapatunkat. Itt a sze- 
zont a többi utánpótlás bajnoksághoz 
hasonlóan lezárták és nem hirdetnek 
eredményt. – Tette hozzá Pék Balázs. A 
felnőtt férfi csapat rendkívül jó szezont 
kezdett az előző idényben, ahol végül 
ugyancsak nem hirdettek eredményt. A 
csapatban nem történt személyi válto- 

FENYVES-ERDEI ANETT

Örömmel számolunk be róla, hogy megérkezett a Majki Népfőtársaságtól a Böl- 
csőde tunning elnevezésű pályázat kapcsán nyert csomag. Minden bölcsődés kis- 
gyermekek Marslakócskák multivitamint kaphatott a projektnek köszönhetően. A 
Népfőtársaság tagjai személyesen juttatták el a nyereményt intézményünkhez. A 
kisgyermeknevelő kollégák továbbították a szülők részére a szirupokat és gumivita- 
minokat az életkori sajátosságok figyelembe vételével. A pályázat részeként, fertőt- 
lenítőszerekkel, tisztítószerekkel, is bővült a készletünk. Filctoll nyomdákkal és tem- 
perákkal gyarapodott a kreatív eszköztárunk, amelyeket hamarosan ki is próbálhat- 
nak a gyermekek a csoportban. A pályázatnak köszönhetően a nyári időszakban a 
kerítésünk is megszépül, ehhez szükséges eszközöket is megkaptuk.

Ácsi Pitypang Bölcsőde projekt nyertesei 
GERENCSÉRNÉ JÁRÓKA ERZSÉBET intézményvezető

Kedves Ácsiak! Kedves Olvasók!
A múlt mindannyiunk számára fon- 

tos, akik itt élünk. Szüleink, nagyszüle- 
ink, dédszüleink helye is ez a város, 
ahol élünk, és ahol Ők éltek. Az idő 
mindenen rajta hagyja a jeleit. Ács is 
sokat változott az elmúlt évtizedek, 
század során.

Olyan fotókat, képeslapokat ke- 
resünk, melyek ezt tükrözik.

Ha az Önök birtokában ilyen, szíve- 
sen vennénk, ha eljuttatnák hozzánk, 
hogy az Ácsi Hírekben leközöljünk egy-

ÁCS ANNO... egy különleges képet ami ábrázolhat 
régi épületet, utca részletet, vagy be- 
mutathat eseményt, például közös me- 
zőgazdasági munka, bál, falunap, egy- 
házi ünnep stb.

A fotókat személyesen a Városháza 
titkárságán lehet leadni, (elektronikus 
má solat készítése után visszaadjuk) 
vagy emailben elküldeni a titkarsag@ 
acsvaros.hu email címre.

Legyen közös élmény a múlt mozaik 
darabjainak összeillesztése!

Ácsi Hírek
szerkesztősége
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Heteier Botond a motocross magyar versenysport
egyik legtehetségesebb fiatal versenyzője

SPORT

A motocross terep motorozást je- 
lent, motorral mindenen keresztül (ug- 
ratók, gyors fordulók, kanyarok, akadá- 
lyok). A verseny négy futamból áll: 1. 
szabadedzés 2. időmérő (kvalifikációs 
edzés), 1 illetve 2 futam-verseny. Veszé- 
lyes sport, magas szintű koncentrációt 
és gyors reflexeket, nagyon jó fizikai ál- 
lóképességet igényel. Gyakoriak a bale- 
setek, bukások, ezért komoly  védőfel- 
szerelést kell viselni: speciális csizma, 
nadrág, könyökvédő, térdgép, sisak, 
kesztyű, szemüveg.  

Botond jelenleg Motocross és Endu- 
rocross versenyeken indul.

A 15 éves Hateier Botondot Ácson nem kell bemutatni senkinek, de a motocross világában sem, hiszen fiatal 
kora ellenére olyan sikereket tudhat magáénak, ami ígéretes jövőt jósol neki. 8 éve motorozik, 4 éves korában a 
szüleivel látogatott ki először a helyi motocross pályára megnézni egy versenyt. Akkor látta először ezt a 
sportot, és azonnal megtetszett neki,  7 évesen pedig már edzett id. Németh Kornél vezetésével. 

Országos bajnokságban elért ered- 
ményei:

- 2014: 50 cm3 kategória 2. hely
- 2015: 65 cm3 kategória 8. hely
- 2019: 85 cm3 Motocross OB 3. hely
- 2019:  Endurocross Országos kupa- 

sorozat  1. hely
- 2020: 85 cm3 Motocross OB 3. hely
- 2020: 85 cm3 Endurocross Országos 

kupasorozat 1. hely
- 2020: 85 cm 3 Super Enduro OB 1. 

hely
Valamint évek óta részt vesz az oszt- 

rák, szlovén és cseh motocross-bajnok- 
ság futamain, ha nem ütközik a magyar 
bajnoki fordulók időpontjaival.

2016 óta Ifj. Kerner László az edzője.  
A kezdetektől az Ácsi Motoracing Team 
SE versenyzője.

Az idei évben célja, hogy megnyerje a 
Magyar Országos Bajnokságot Enduro- 
cross és Motocross kategóriában is.

A legismertebb és legeredménye- 
sebb magyar motocrossos ifj. Németh 
Kornél, Szőke Márk, Szvoboda Bence.

Ez egy nagyon költséges sport: mo- 
tor, védőfelszerelés, utazások, edzés.

Jelenleg sajnos kevés szponzoruk 
van, ezért családi költségvetésből oldják 
meg a finanszírozást. Nagy segítség len- 
ne, ha találnának hosszú távra támoga- 
tót. Botondot nevelő apukája Szalai 
Ákos teljes vállszélességgel támogatja 
(2016-ban hosszas betegség után vesz- 
tette el Botond az édesapját).

Valamint az egyesület is támogatja 
versenyruházattal, ami nagy segítség.

Az edzések több helyszínen zajlanak, 

mert csak így lehet jól fejlődni. Minden 
pályának más a talaja; van homokos, kö- 
ves, keményebb, illetve agyagos pálya is.

Néhány helyszín a teljesség igénye 
nélkül: Ács, Esztergom, Veszprémvar- 
sány, Mór, Kajárpéc, Monor, Tápióbicske, 
Gyál.

Botond jelenleg a Győri Forrás Wal- 
dorf Általános Iskola 8. osztályos tanu- 
lója. Heti 2-3 fizikális edzése van, és 4 nap 
motoros edzés.

Édesanyja azt mondja: a nem veszély- 
telen sport miatt van benne aggódás. 

Saját félelmeink, féltéseink miatt 
nem akadályozhatjuk meg mások ta- 
pasztalatszerzését, mert más alapból 
más. A hit és a bizalom sokkal nagyobb 
erő és segítség, mint az aggodalom és a 
féltés. Nagyobb eredményeket ér el vele 
gyerek, felnőtt egyaránt, nagyon büszke 
vagyok a fiamra – mondja.

zás, csak azok az ifisták kerültek fel, akik 
megküzdöttek a helyükért. A vírus egy 
szép eredményt vett el az idős csapattól, 
hiszen 5. helyen szerepeltek a zárás 
pillanatában.                                                  

- Sajnos a jelenlegi szezon eddig nem 
úgy sikerül, ahogy kellene, a sok kihagyás 
meglátszik a csapaton, illetve a sérülé- 
sek száma is megnőtt az utóbbi időben. 
Szeretnénk ugyanakkor kiharcolni a 
bent maradást, hogy mi dönthessünk a 
további sorsunkról. Több játékos jelezte, 
hogy utolsó szezonját kezdi a kézilabda 
pályán, befejezi pályafutását, ezt, mint 

vezető elfogadtam, eddigi munkájukat 
köszönöm, s bízom benne, hogy sikerül a 
kitűzött céljaikat megvalósítani. – Közöl- 
te riporterünkkel a szakosztály vezető.

Azt is megtudtuk, hogy az Ácsi Kinizsi 
SC kézilabda szakosztály pénzügyi hely- 
zete az előző évekhez képest stabilabb, 
melyből racionalizált döntésekkel oko- 
san tudnak szervezni, gazdálkodni. A 
TAO adta lehetőségeket továbbra is 
próbálják kihasználni minden kis csapat 
számára, mellyel gyarapítani tudják esz- 
közparkjukat, felszereléseiket, motivál- 
va ezzel a lelkes ácsi kézilabdázókat.



ÖNKORMÁNYZAT
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Ebösszeírás 2021

Tisztelt Ebtartók!
 Az állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) 
bekezdése alapján Ács Város Önkor- 
mányzata ebrendészeti feladatainak 
ellátása érdekében, illetve a veszettség 
elleni oltás járványvédelmi vonatkozá- 
saira tekintettel Ács város területén 
2021. június 1-től szeptember 30-ig ter- 
jedő időszakban Ács város közigazgatási 
területén tartott ebek vonatkozásában 
ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa/tartója az ebössze- 
íráskor köteles a törvényben előírt ada- 
tokat a települési önkormányzat rendel- 
kezésére bocsátani. Az ebösszeírás ön- 
bevallásos módszerrel történik.

Az ebtartóknak ebenként egy, a hi- 
vatkozott jogszabályban meghatározott 
adattartalmú adatlapot „Ebösszeíró 
adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az 
önkormányzathoz visszajuttatni. Az 
adatlapok beszerzése az ebtulajdo- 
nos/ebtartó kötelessége. Azok 2021. 
május 1. napjától kezdődően folya- 
matosan beszerezhetők Ácsi Polgármes- 
teri Hivatal Ács, Gyár utca 23. szám alatt 
a központi ügyfélszolgálaton, vagy le- 
tölthetők az önkormányzat honlapjáró 
l ( h t t p : / / w w w. a c s - v a r o s . h u / a c s _ 
urlapok.php ebösszeírás bejelentő lap)

A kitöltéssel kapcsolatos tájékozta- 
tást hivatali időben személyesen a Pol- 
gármesteri Hivatalban ügyfélfogadási 

FELHÍVÁS ÁCS VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

időben Bérci Zsanett Dianánál illetve a 
34/595-155 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként 
kitöltve az alábbi módokon lehet be- 
nyújtani:

• postai úton Ácsi Polgármesteri 
Hivatal 2941 Ács Gyár utca 23. sz. alatti 
címre küldve,

• személyesen a központi ügyfél- 
szolgálaton az e célra kihelyezett gyűjtő- 
ládába helyezve,

Felhívom az ebtulajdonos(ok)/tar- 
tó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi 
eb- összeírás során bejelentett ebeket 
ismét be kell jelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadásá- 
nak határideje: 2021. AUGUSZTUS 31.

Felhívom továbbá az ebtulajdono- 
sok figyelmét, hogy:

• a kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § 

(10) bekezdése értelmében a négy hó- 
naposnál idősebb eb csak transzponder- 
rel megjelölve tartható, ezért kérem, 
amennyiben a jogszabályban meghatá- 
rozott kötelezettségének még nem tett 
eleget, úgy szíveskedjék a transzponder- 
rel nem rendelkező ebeket állatorvosnál 
megjelöltetni.

• Az ebösszeírásban mikrochippel 
ellátott és az állatorvosnál korábban be- 
jelentett, a központi nyilvántartásban 
már szereplő, valamint a bilétával ren- 
delkező és a helyi nyilvántartásban sze- 
replő ebeket is be kell jelenteni.

• Az ebtulajdonosok az ebössze- 
írást követően is kötelesek az adatokban 
bekövetkezett változásokat, szaporula- 
tot írásban bejelenteni.

• Az adatszolgáltatási kötelezett- 
ség teljesítését és a benyújtott adatla- 
pok valóságtartalmát a polgármesteri 
hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

• Az ebösszeírás elmulasztásának 
jogkövetkezménye- az állatvédelmi 
bírságról szóló kormányrendelet alapján 
– minimum 30.000,– Ft pénzbírság.

Tájékoztatom, hogy az ebösszeírást 
követően az önkormányzat továbbra 
sem kíván élni az ebadó kivetésének le- 
hetőségével az összeírással a törvényi 
kötelezettségének tesz eleget önkor- 
mányzatunk.

Együttműködésüket köszönöm!  

BALOGH ATTILA Ács-Kapocs Fesztiválra is készülünk
Ács Város Önkormányzata pályázatot nyert a felvidéki Madar 

településsel közösen az Interreg Szlovákia-Magyarország pályá- 
zati projekt keretében. Ennek értelmében a két település újra 
találkozhat az Ács-Kapocs Fesztiválon. 

Az idei évben is megrendezzük az Ács-Kapocs Fesztivált, 
ezúttal a felvidéki Madar településsel közösen. Tavaly éppen az 
Ács-Kapocs keretében írta alá a két polgármester a testvértele- 
pülési megállapodást, így újabb közös programmal erősítjük 
meg a barátságunkat Madarral. 

A fent említett pályázat keretében Ácson az Ács-Kapocs 
Fesztivál, Madaron pedig a Madari borfesztivál ad majd lehe- 
tőséget a találkozásra. Emellett mindkét településen megva- 
lósul egy komolyabb eszközfejlesztés is. 

Az idei Ács-Kapocs Fesztiválon június 20-án, vasárnap délután 
indulnak majd a programok a helyi és madari kulturális csoportok 
fellépésével. Ezt követően a két polgármester végzi el a hagyo- 
mányos „ács-kapocs szertartást”, majd további színpadi progra- 
mok következnek.

Az esemény záróakkordja az Ismerős Arcok együttes élőkon- 
certje lesz. Természetesen a rendezvény az aktuális vírusvédelmi 
intézkedéseknek megfelelően kerül megrendezésre, amennyi- 
ben erre lehetőségünk lesz. 




	Oldal 1
	Oldal 2
	Oldal 3
	Oldal 4
	Oldal 5
	Oldal 6
	Oldal 7
	Oldal 8
	Oldal 9
	Oldal 10
	Oldal 11
	Oldal 12
	Oldal 13
	Oldal 14
	Oldal 15
	Oldal 16
	Oldal 17
	Oldal 18

