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Pályázati sikerek: nyert a 
Bagolyvár felújításának újabb 

pályázata Fatelepítésre, parkerdő 
kialakításra nyert támogatást a 

város!   Sikeres volt a Város Napja
Kitüntetések Pedagógus Napon 

Nyugdíjasoktól búcsúztunk Kiváló 
tanuló, sportoló gyerekek 

köszöntése a Városházán Sport 
Hasznos információk

Úgy tartja a mondás, hogy minden rosszat jó követ. Ha 
pedig ehhez a hitünk is megvan, akkor egész biztos, hogy 
úgy lesz.

Talán egyetértenek velem, hogy ez Ács esetében érez- 
hető volt az elmúlt hetekben, hiszen gyönyörű közös 
pillanatokat éltünk meg, és munkánk eredménye is be- 
érik lassan.

Két pályázatunk nyert június hónapban, a Bagolyvár 
felújításának újabb támogatása és az erdőtelepítés, 
amire benyújtottuk igényünket. Ez 25 millió forint 
támogatást jelent, de van egy harmadik nyertes pályá- 
zatunk is, amiről a támogatási szerződés aláírása után 
fogok majd referálni Önöknek.

Persze nemcsak forintban mérhető öröm ért bennün- 
ket az elmúlt napokban. Volt egy lélekemelő Trianon-
rendezvényünk, búcsúztattunk nyugdíjasokat, köszön- 
töttünk kitüntetetteket, elismertük jó tanulóink ered- 

ményét a városházán rendezett oklevélátadón, és lebo- 
nyolítottuk háromnapos rendezvényünket, amire sokat 
készültünk, amiért sokat szurkoltunk, hogy megvalósul- 
hasson, és amit az égiek is támogattak, hiszen gyönyörű 
idő, igazi nyári napsütés kísérte programjainkat.

Jó volt látni, érezni, hogy újra tudunk mosolyogni, 
önfeledten örülni egy koncertnek, egymásnak, hogy a 
világunk- ra rátelepedett negatív érzéseket elengedtük.

Maradjon így!
Összetartozunk, és egymás között nincs helye más- 

nak, csak a jó szándéknak, szeretetnek.
Minden munkatársamnak köszönöm a rendezvény 

lebonyolításában nyújtott munkáját, Ács valamennyi 
polgárának pedig – akik jelen voltak – a részvételt, a közös 
élményt!

Dr. Szentirmai István
polgármester

Jó volt látni, érezni, hogy újra tudunk mosolyogni!
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Fotó: Varga Ramóna 
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Ács Város Önkormányzata és Madar 
község önkormányzata közösen pályá- 
zott az Interreg V-A Szlovákia-Magyar- 
ország együttműködési program úgy- 
nezevett Kisprojekt alapjára, így idén is 
megrendezhettük a hagyományos Ács-
Kapocs fesztivált. 

Az SKHU/WETA/1901/4.1/124-es 
számú projekt a két település közös 
rendezvényeit és azok háttérinfrastruk- 
túrájához szükséges eszközök beszerzé- 
sét támogatta. Így Ácson sikerült besze- 
reznünk többek között 400 db széket és 
60 db asztalt is, amelyet nem csak az Ács-
Kapocs fesztiválom, hanem további ren- 
dezvényeken is hasznhatunk majd. 

Ökumenikus istentisztelettel indult a 
fesztivál napja, majd a Zsebsün együttes 
zenélt a kicsiknek.

Bazsóné Nagy Marianna kézműves- 
kedéssel, a Sokoró RC Modellező KSH 
pedig különböző repülőgép és jármű 
modell bemutatóval kedveskedtek az 
érdeklődőknek. 

Délután a helyi fellépők műsora várta 
az érdeklődőket. Szűcs Erika legkisebb 

növendékei nyitótánccal készültek, 
majd az Ácsi Örömtáncosok vették bir- 
tokba a színpadot Illés Ildikó vezetésé- 
vel. A tánc mellett a zene is szerepett ka- 
pott. A művelődési ház fafúvós tanszaka 
fagott duó és fuvola trió formációkban 
mutatkozott be az ácsi közönségnek. 
Felkészítőjük Molnár Johanna volt, aki 
később a Ligeti trió műsorában is fősze- 
repet vállalt. 

A református énekkar egyházi éne- 
kekkel is készült, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatot Kalányos Amira és 
Márkus Gréti képviselte. Üde színfoltja 

volt felvidéki barátaink műsora. A mada- 
riakkal erősített Fodros Menyecskekó- 
rus és a Kincses Citeraegyüttes közös 
produkcióval kápráztatta el a közönsé- 
get. 

A helyi fellépőket követően az Ács-
Kapocs szertartás keretében Dr. 
Szentirmai István polgármester és Ma- 
dar képviseletében Dr. Édes Árpád kép- 
viselő beütötték az ácskapcsot a geren- 
dába, ezzel erősítve meg a két település 
között lévő barátságot és összetarto- 
zást. 

A Ligeti trió mini koncertje és az Őr- 
zők együttes megható előadása után az 
Ismerős Arcok koncertjével zárult az Ács-
Kapocs fesztivál. 

Az összetartozásról és a barátságról is szól az Ács-Kapocs fesztivál
BALOGH ATTILA

Fotó: Tarr Gergő 
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Sokáig bizonytalan volt, hogy idén 
tarthatunk e városnapot, majd egyszer 
csak zöld utat kaptak a rendezvények, és 
bár tudtuk, hogy nehéz lesz és korláto- 
zások is lehetnek, mégis belevágtunk. 

A programok pénteken indultak az 
ünnepi testületi üléssel, ahol átadták az 
Ácsért díjakat Dr. Csekő Elemérnek és 
Imhof jánosnak, majd a Hartmann Hun- 
gary Kft. igazgatója, Vincze Attila be- 
szélt a cég 30 éves jubileuma kapcsán. A 
cégvezető kiemelte a Hartmann és a vá- 
ros közötti remek kapcsolatot, a helyi kö- 
zösségek erősítését, valamint beszélt a 
cég harminc éves történetéről és a jövő- 
beni terveiről. 

A testületi ülés után a művelődési 
házban folytatódott a program, ahol 
Péczi Virág és Tóth Alexandra kiállítása 
nyílt meg a megújult Sméja Galériában. A 
megnyitón Meszlényi-Mali Beáta intéz- 
ményvezető köszöntötte a jelenlévőket, 
majd Bazsóné Nagy Marianna méltatta 
az alkotásokat és nyitotta meg a kiállí- 
tást. 

Közben a színpadon is megkezdődtek 
az események. Elsőként a Desperado 

együttest hallhatta a közönség, majd a 
Blues Walkers és az AK26 következett. 
Az első napot Dj. Thomx és Dj. Domi- 
nique zárta. 

Szombat délelőtt a Belvárosi Betyá- 
rok nyitották a színpadi programokat, 
aztán Koós Réka és Egyházi Géza éne- 
kelt. Sajnos sokan távolmaradtak a ren- 
dezvénytől, amire a korlátozó rendelke- 
zések miatt számítani lehetett, ehhez 
még társult egy rendkívüli kánikula is. A 
Firkin együttes koncertjére már gyüleke- 
zett a közönség, az igazi fesztivál han- 
gulatot azonban a Kowalsky meg a Vega 
hozta el a Városi Vigasságokra. Tudni 
kell, hogy ez volt az első koncertje a ze- 
nekarnak a pandémia óta, amire nagyon 
készültek, és ha már így alakult az előre 
tervezett kilencven perces koncert he- 
lyett egy teljes kétórás showt láthatott 
az ácsi közönség. Hálásak vagyunk a ze- 
nekarnak, hogy ilyen meglepetésben ré- 
szesülhettünk, és egy ilyen nagyszabású, 
látványos előadást élhettünk át együtt. 
Az esti programot Zimmerer Tamás zár- 
ta. Fontos megemlíteni a kísérőprogra- 
mokat is, hiszen a Szilaj Motoros Baráti 
Társaság különböző vetélkedőkkel ké- 

szült a napra, emellett a Hartmann Hun- 
gary Kft. jóvoltából Kerling Tibor és csa- 
pata szórakoztatta a gyerekeket, illetve 
egy óriási öko-labirintus várta a kicsiket 
és nagyobbakat mindenféle játékkal.

Ezúton szeretnénk megköszönni 
mindenkinek, akik valamilyen formában 
hozzájárultak a Városi Vigasságok sikeré- 
hez. Név szerint lehetetlen lenne felso- 
rolni mindenkit, hiszen a polgárőröktől 
kezdve az ácsi tűzoltókon át a rendőrsé- 
gig és a kiszolgáló személyzetig igen 
csak hosszú lenne a lista. Köszönjük min- 
denkinek, ellenben külön is szeretném 
megköszönni az Ácsi Hírek hasábjain ke- 
resztül is a munká a Bartók Béla Művelő- 
dési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsar- 
nok dolgozóinak és önkénteseinek. Nél- 
kületek nem ment volna! Köszönjük! 
Emellett hálásak vagyunk Dr. Szentirmai 
István polgármester úrnak és a városve- 
zetésnek is a támogatásért, hogy lehető- 
vé tették, hogy mindez megvalósuljon. 
Ahogy korábban is nyilatkoztam, a szom- 
bati nappal biztos vagyok benne, hogy 
Ács felkerült a térképre, hiszen az ország 
minden tájáról érkeztek vendégek. 

ÁCSI HÍREK

BALOGH ATTILA

A Kowalsky meg a Vega üzenete:
Hatalmas nagy köszönet ÁCSNAK , és minden jelenlévő
BARÁTUNKNAK! Sok helyszínen jártunk az elmúlt
tizennyolc évben, de 2020 rideg csendje után Ács neve a
szívünkbe és az elménkbe vésődik, az egyszer biztos!
Visszaadtátok a reményt, és életet leheltetek
a szívünkbe! Nos, hát nem kevesebbet:

      EZT KÖSZÖNJÜK NEKTEK!

Fotó: Varga Ramóna 
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VÁROSHÁZA

ÖNKORMÁNYZAT

Tájékoztató a Városházán született döntésekről

Sajtótájékoztatót tartott az önkormányzat a
“Zöld Város” projekt kapcsán 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intéz- 
kedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rende- 
lettel kihirdetett veszélyhelyzetben, mint különleges jogrend- 
ben, a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes tör- 
vények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a to- 
vábbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése határozza meg az önkor- 
mányzati feladat- és hatáskörgyakorlás szabályait.

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

A polgármester úr május 18-án és május 31-én meghozott 
döntései előtt az anyagok kiküldésre kerültek a képviselők 
részére, majd skype-os informális ülés keretében megvitatták 
azokat. 

2021. május 18-án meghozott fontosabb döntések:
· Elfogadásra került:
o az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2020. évi 

működéséről szóló beszámoló
o az Ácsi Települési Értéktár Bizottság I. féléves munká- 

jának beszámolója
· Elfogadásra került a zárszámadási rendelet, amely Ács 

Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének vég- 
rehajtásáról szól. 

· Az önkormányzat és a Tatabányai Tankerületi Köz- 
ponttal a 2021/2022. tanévre Sportcsarnok-használati szerző- 

dést kötött, melynek értelmében a Tankerület az Igmándi utca 
1. és az Ifjúság utca 1. alatti sportcsarnokok használatáért 
bérleti díjat fizet.

· A településért végzett kiemelkedő munkájának elis- 
meréséül ebben az évben a két korábban díjra jelölteken kívül 
„Ács Városért Díj” adományozására kerül sor még Dr. Csekő 
Elemér részére. A díj átadása 2021. június 18-án, ünnepség 
keretében történik.

· Határozat született a folyamatban lévő településren- 
dezési terv felülvizsgálat véleményezési szakaszának és part- 
nerségi egyeztetésének lezárásáról. A beérkezett lakossági és 
szakmai vélemények, a véleményekkel kapcsolatos tervezői 
válaszok és az egyeztető tárgyaláson elhangzottak alapján a 
településrendezési terv átdolgozásra került.  

2021. május 31-én meghozott fontosabb döntések:
· Az önkormányzat vállalkozási szerződést köt a Markó 

Kft – vel (9012 Győr, Győri út 12.) a Bagolyvár belső lépcső- 
jének építésére és a lépcsőhöz kapcsolódó falburkolat kiala- 
kítására.

· Az Esély-Otthon – „Ácsra vágyÁcs” pályázati időszak 
alatt 17 db pályázat érkezett. A meghirdetett 9 db Gyár utcai 
lakások határozott időtartamra, 2 évre kerültek kiosztásra. 

· A Zöldváros projekt keretében a termelői piac kivitele- 
zéséhez szükséges, a jelenleg a területen lévő, Magyar Tele- 
kom tulajdonát képező légvezetékek és a meglévő oszlopok 
kiváltása földkábellel. A kivitelezési munkára a Telekomtól kel- 
lett árajánlatot kérnünk, mivel az ő tulajdonuk a meglévő 
rendszer. Az önkormányzat a kábelek kiváltására 3,337,805,- 
Ft + Áfa, mindösszesen 4,239,012,- Ft összegű szerződést köt 
a Magyar Telekom Nyrt. Hálózat fejlesztési osztály Észak-
nyugat Magyarország (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.) 
vállalkozással.

Dr. Fülesné Balogh Anita
jegyző

 A projekt kapcsán tartott sajtótájé- 
koztatót városunk önkormányzata júni- 
us 10-én, ahol elsőként Dr. Szentirmai 
István polgármester ismertette a sajtó 
megjelent tagjaival a projekt pontos 
részleteit. – A projekt tényleges munka- 
végzése március hónapban kezdődött, 
mely három fő részre osztható: A gyár 
utca rekonstrukciója, a piactér és terüle- 
tének kialalkítása, valamint a kastélykert 
felújítása. – Közölte a polgármester.

A sajtótájékoztató folytatásában 
Popovics György, a Komárom-Eszter- 
gom megyei Önkormányzati Hivatal el- 
nöke osztotta meg a projekttel kapcso- 
latos gondolatait a megjelentekkel és a 
sajtó képviselőivel. Kiemelte, Ács az el- 
múlt időszakbana Területi Operatív 
Programban mintegy 890 millió forint 

SÁRI ANDREA

Csaknem 5 esztendeje, még 2016-ban pályázott városunk akkori önkormányzata “A Városközponti funkciók 
és zöldterületek megújítása Ácson” nevet viselő projektre. Talán  nincs még egy ilyen sokat emlegetett és 
hosszan elhúzódó pályázata településünknek, ugyanis a sikeres elbírálást követően a támogatási szerződés 
aláírása után a pályázati támogatást másra költötte el az éppen regnáló városvezetés.
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Á Dcsért íj 2021.

1941-ben születe Nagyváradon Ma- 
gyarországon, hisz ekkora már Észak-Er- 
délyt visszakaptuk. I járta ki az általános 
iskola első négy évét, de ekkorra Nagyvárad 
már ismét Románia le. Ezután mint kulák 
családban lévő gyermek, nem engedték to- 
vábbtanulni. Édesapja ismeretségi körének 
köszönhetően Székelyöldön, Baróton tudta 
folytatni tanulmányait a nyolcadig osztály- 
lyal bezárólag. Mivel a politikai nyomás 
közben enyhült, így a 9. és 10. osztályt már 
ohon, Nagyváradon végzi. Származása mi- 
a egyetemre nem mehet, ezért fényképész- 
nek megy tanulni. Eközben munka melle 
leéreségizik, majd egy bútorgyárban he- 
lyezkedik el, ahol egy évig dolgozik, majd je- 
lentkezik az orvosi egyetemre Marosvásár- 
helyre. A munkahelyről kapja az ajánlást, és 
az estin elvégze éreségi lehetővé teszi a 
felvételt.

Végzés után Moldovába, a csángók közé 
helyezik. Öt falu betegei tartoznak hozzá, és 
egy szülőohont vezet, ahol évi 250 körüli 
szülés van. Lovaskocsival járja a falvakat. Öt 
év után a Nagyvárad mellei Bihari-hegység 
újabb öt falvába kerül. Közben üzemorvosi, 
főorvos helyeesi, majd főorvosi képesítést 
szerez.

Bukarestben pályázatot írnak ki több ál- 
lásra, többek közö egy nagyváradi üzemor- 
vosi állásra, amit sikeren megnyer. Az élet 
érdekessége, hogy o lesz üzemorvos, ahol 
asztalosként dolgozo valamikor.

1988-ban tranzit útlevéllel az egész csa- 
lád átszökik Magyarországra. Négy évig 
Tiszakeszin üzem- és háziorvos. Innen kerül 
1992-ben Ácsra, miután megismerkedik 
Pável Mártával. I 2011-ig dolgozik üzemor- 
vos és háziorvosként. 2001-ben ugyan nyug- 
díjba megy, de tovább dolgozik. 2011-től 
vonul pihenőre.

Első feleségétől származó gyermekei 
után négy unokája van, akik közül az egyik 
nagyapjuk hivatását, az orvosi pályát válasz- 
toa.

1972-ben kezde el méhészkedni. Ezt a 

hobbiját Ácson is folytaa. Sőt, ő le a helyi 
méhegészségügyi felelős, amit nagy szakér- 
telemmel és körültekintéssel végez még a 
mai napig is. A méhlegelőket igazságosan, 
előre próbálja konszenzus alapján elosztani. 
Sok társadalmi munkával jár ez a beosztás.

További jó egészséget kívánunk neki és 
családjának.

A pénzásási iskola volt pedagógusa na- 
gyon mozgalmas életet tudhat maga mögö.

Imhof János 1940-ben Csepelen szüle- 
te. 1958-ban a csepeli Jedlik Ányos Gimná- 
ziumban éreségize. Főiskolai tanulmá- 
nyait a Szegedi Pedagógiai Főiskola öldrajz-
rajz szakán végezte, 1961-ben szerze tanári 
diplomát. Ezután rövid ideig Komáromban, 
majd Súron taníto.

1967-ben került településünkre, az Ácsi 
II. számú Általános Iskolába, ahol öldrajz-
rajz szakos tanárként dolgozo, ezen kívül 
testnevelést és technikát is oktato. 1967-től 
az úörőmozgalom megszűnéséig úörőve- 
zető volt. Megyei és országos kitűntetéseket 
is kapo. 22 évig táboroztato nyáron gyer- 
mekeket Agárdon. Ezek az élmények ma is 
visszaköszönnek, a volt táborozók a mai na- 
pig emlegetik a táborokat. 

A tanítás melle 27 évig irányító és szer- 
vező munkát is végze. Ennek köszönhető- 
en szorosabb kapcsolatba került az iskolave- 
zetés feladataival, gondjaival.

1990-ben Zsebők Zoltánné nyugdíjba 
vonulása után megpályázta és elnyerte az 
Ácsi II. számú Általános Iskola igazgatói ál- 

lását. A nehéz gazdasági helyzet ellenére is 
igyekeze az elképzeléseit valóra váltani, és 
legfontosabb célja volt, hogy az iskola jó hír- 
nevét megőrizze. Iskolaigazgatóként lehető- 
sége nyílt arra, hogy az iskolában tanítási 
időn túl kulturális, illetve szabadidős tevé- 
kenységek is helyet kapjanak. Megalakítoa 
a Pénzásási Művelődési és Szabadidős Egy- 
letet. Ennek kertében működö szabás-
varrás, kézimunka, színjátszás, íjászat, 
nyugdíjas klub. Sajnos támogatás hiányában 
a nyugdíjas klub kivételével mindegyiket 
meg kelle szüntetni.

Ezekkel párhuzamosan új ötletként a 
Duna-parton szervezte meg a nagysikerű 
családi majálisokat, amelyek sikeresek vol- 
tak. Ezekhez az anyagi fedezetet a nyugdíjas 
programjaiból biztosítoa (egyebek közt 
utcabálok).

Pedagógiai munkáján kívül számtalan 
ötleel, javaslaal gazdagítoa a település 
lakóinak szabadidős programjait. Megalakí- 
toa az iskolaszövetkezetet 1982-ben, ahol a 
tanítványok ízelítőt kaptak a mezőgazdasági 
munkából. A megtermelt zöldségféléket 
örömmel viék ki a piacra eladni.

Nyugdíjba vonulása után makeek ké- 
szítésével kezde foglalkozni. Eddig 42 da- 
rab make készült el várakról, erődökről, 
kastélyokról, műemlékekről, borvidékről. 
Az ország számos múzeumában láthatóak. 
Többek közö Várpalota, Komárom, Siklós, 
Sümeg, Körmend, Egervár, Eger, Mezőkö- 
vesd, Döbrönte, Mád, Jánosháza, Szombat- 
hely, Gödöllő. Ácson is több alkotás került 
kiállításra.

Ötletességével és kreativitásával Ács vá- 
ros különböző programjain is találkozha- 
tunk dekorációival: karácsonykor a betle- 
hem, húsvétkor az óriástojás a parkban, 
emelle az Ács-kapocs térkép elkészítése is 
nevéhez fűződik, valamint a tökfesztiválok 
szervezésében is aktívan részt ve.

1994 és 1997 közö, valamint 2018 és 
2019 közö képviselőként is tevékenyen 
részt ve a településünk életében, utóbbi 
időszakban az Ügyrendi és Gazdasági Bizo- 
ság tagjaként és a Településfejlesztési Bizo- 
ság elnökeként tee a dolgát, javaslataival és 
elképzeléseivel segítee a városvezetést.

2021. ÉV ÁCSÉRT DÍJJAL
KITÜNTETETTJE

Imhof János

2021. ÉV ÁCSÉRT DÍJJAL
KITÜNTETETTJE

Dr. Csekő Elemér

támogatást nyert el a város különböző 
területeinek fejlesztésére. 

A sajtótájékoztatóra meghívást ka- 
pott Czunyiné Dr. Bertalan Judit ország- 
gyűlési képviselő is, aki hangsúlyozta, 
két vállalása volt az ácsiak felé, s nagy 
örömmel tölti el, hogy mindkettőt mara- 
déktalanul tudta teljesíteni. Az egyik, a 
pályázat hiányzó összegének előterem- 
téséhez nyújtott segítség, a másik pedig 
a Gyár utca ebben a pályázatban nem 
megvalósuló szakaszának aszfaltozása, 

ami a Magyar Közút által valósul meg. 
Elkezdődött tehát a városközponti 

terület megújítása, multifunkcionális kö- 
zösségi térré való átalakítása. A cél, hogy 
a létrejövő minőségi infrastruktúrát és a 
magas szintű szolgáltatásokat növekvő 
számban és kedvvel vegyék igénybe a vá- 
rosban és a térségben lakók. A Zöld Vá- 
ros projekt kivitelezési munkálatai vár- 
hatóan 2021. év végéig tartanak majd. 
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VÁROSHÁZAFelhívás parlagfű elleni védekezésre

A parlagfű hazánk egyik leggyakoribb 
gyomnövénye, melynek virágpora több 
allergiás megbetegedés kiváltója, mint 
az összes többi allergén növényé együtt- 
véve. Emellett a rendkívül agresszív 
gyomnövény elnyomja a kultúrnövénye- 
ket, felhasználja a talaj tápanyag- és víz- 
készletét, ezáltal jelentős terméskiesést 
okozhat. A parlagfű elleni védekezés fő 
célja a parlagfű virágzásának és magkép- 
zésének megakadályozása. Ennek legha- 

tékonyabb eszköze a felelős és tudatos 
földhasználat. Ennek hiányában azon- 
ban a hatósági intézkedések elkerülhe- 
tetlenek.

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok 
és földhasználók figyelmét, hogy az 
élelmiszerláncról és hatósági felügyele- 
téről szóló 2008. évi XLVI. törvény ren- 
delkezései értelmében az általa használt 
ingatlanon mindenki köteles a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megaka- 
dályozni, és ezt követően ezt az állapo- 
tot a vegetációs időszak végéig folya- 
matosan fenntartani.

Kérjük valamennyi ingatlan használó- 
ját, illetve tulajdonosát, hogy aki eddig 
nem tett eleget kötelezettségeinek, az a 
védekezési munkát, mely lehet mechani- 
kai (gyomlálás, kaszálás stb.) és kémiai 
védekezés, haladéktalanul végezze el.

A hatóságok részéről az ellenőrzések 
és a szankcionálások június hónaptól 
kezdődően országos szinten folyamato- 
san zajlanak. Amennyiben a parlagfű el -
leni védekezési kötelezettségnek a föld- 
használó nem tesz eleget, akkor közér- 
dekű védekezést kell elrendelni. A vég- 

VÁROSHÁZACsaknem 4,5 hektáros parkerdő létesül
településünk szívében NAGY TAMÁS alpolgármester

A 2439/29 hrsz-ú önkormányzati területen alakítja ki a város azt a 
gyönyörű fás-erdős zöld felületet, melyre a Vidékfejlesztési Programnak 
köszönhetően nyílik lehetőség. Az önkormányzat 2020 nyarán benyúj- 
tott pályázatát ugyanis az Iránytó Hatóság pozitívan bírálta el. Több mint 
20 millió forintból – pontosan 57.257 euróból – a település közepén 
elterülő körülbelül 6,5 ha-os „völgyi” területen parkerdő létesül. 

A parkerdő kialakításának elsődleges 
célja a levegő minőségének javítása, hi- 
szen ekkora zöld felület részben szűrő- 
ként működik, részben oxigéntermelés 
által komoly szerepet játszik városunk 
levegőjének javításában. Emellett a ter- 
vek között szerepel, hogy oktatási célra 
is használja majd az önkormányzat ezt a 
területet: az erdőtelepítés tervezésével 
és kivitelezésével be tudja mutatni az er- 
dősödés megindulását, illetőleg a külön- 
böző fafajtákat és erdőtársulásokat. 
Nemcsak a helyi, hanem a környékbeli 
gyerekeknek, diákoknak is be tudja mu- 
tatni tájunk természetes erdőtársulása- 
it, az erdőtársulásokat alkotó őshonos 
fafajokat, illetve összehasonlításképpen 
ültetvényszerű erdőket. Egy tematikus 
tanösvény létesítésével be lehet hozni 
az erdőt és a természeti oktatást váro- 
sunkba, és ezen a változatos termőhelyi 
viszonyú területen be lehet mutatni az 
erdőt alkotó növényeket, azok fejlődé- 
sét, a természeti folyamatok dinamiká- 

ját, a talajszerkezet kialakulását és az er- 
dő klímára gyakorolt hatását is.

A parkerdő egy részén tündérkert is 
létrejön, ahol az iskolás gyermekekkel 
együtt az ácsi elhagyott gyümölcsösök- 
ben még megtalálható öreg gyümölcs- 
fákról szednének oltóágat, és az oltás is 
a gyerekek bevonásával történne. Itt a 
régi, helyi gyümölcsfafajtákat tudja 
majd bemutatni. Az óvodás és iskolás 
gyerekekkel a madárvédelem, az odúk 
kihelyezése, etetők, itatók rendszeres 
ápolása, valamint a tanösvényen a külön- 
böző itt fészkelő madarak bemutatása 
szintén a természetközeli oktatás egy 
eszköze lesz. Ebben a parkerdőben egy 
futókört is kialakít majd az önkormány- 
zat, amely az egészséges életmódra ne- 
velést teszi lehetővé.  A tanösvényt úgy 
alakítanák ki, hogy a sétálást, gyaloglást 
is lehetővé tenné, ez a jó erdei levegőn 
való tartózkodást segítené elő, ami szin- 
tén az egészségeséletmód egyik alapja. 
Egy lekerített kutyakiképző terület is lé- 

tesül majd, ahol a kutyatulajdonosok a 
kutyájuk mozgatását, emellett egy ku- 
tyaiskolás képzést tudják végezni. A gye- 
rekeknek interaktív és mozgást, vala- 
mint játszást biztosító helyeket biztosít 
a városvezetés a tanösvény mellett elhe- 
lyezve. Például egy távolugró homokos 
gödröt, amely mellett jeleznénk, hogy 
egy szöcske, egy béka, egy nyúl, egy szar- 
vas… mekkorát képes ugrani.  Ezen kívül 
még különböző erdei játszóeszközöket 
valósítanánk meg.

Lassan, de biztosan születnek pályá- 
zati sikereink, mint amiről az előzőekben 
írtam. Örüljünk ezeknek együtt, hiszen a 
ma elültetett facsemete, a ma megépí- 
tett út vagy városközpont a jelent, de 
leginkább a jövőt szolgálja majd, a gyere- 
keinket!

ÁCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

rehajtási munkálatok költsége pedig a 
mulasztás elkövetőjét terheli.

A mulasztóval szemben ezen túl a nö- 
vényvédelmi hatóság a fertőzött terület 
nagyságától és a parlagfű-borítottság 
mértékétől függően 15.000.-Ft-tól 
5.000.000.-Ft-ig terjedő növényvédelmi 
bírságot szabhat ki.

A parlagfüves területeket a lakosság 
interneten keresztül, a Parlagfű Bejelen- 
tő Rendszeren is bejelentheti, melynek 
elérési címe https://pbr.nebih.gov.hu. 
Emellett, ha ácsi belterületről van szó, a 
Polgármesteri Hivatalban az 595-144-es 
telefonszámon, ha pedig külterületről 
vagy zártkertről, akkor a Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatal Föld- 
hivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.-
nél (2900 Komárom, Szabadság tér 1. 
Telefon: 06-34/795-900), vagy a Komá- 
rom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvé- 
delmi Osztályánál (2890 Tata, Új út 17. 
Te l e f o n :  0 6 - 3 4 / 7 9 5 - 1 4 8 ,  e - m a i l : 
nto@komarom.gov.hu).

Együttműködésüket előre is
köszönjük.                                                                          



- Hogyan sikerült beilleszkednie, melyek 
a Humán Erőforrás Bizottság főbb 
feladatai?

- A 2019-es önkormányzati választáso- 
kon én voltam a 9. legtöbb szavazatot ka- 
pott képviselőjelölt, így a megalakult 8 fős 
képviselő-testületbe megalakulásakor 
nem kerültem be. 2020 nyarának elején a 
testület egyik tagja, aki egyébként a Hu- 
mán Erőforrás Bizottság elnöki tisztségét 
is betöltötte, lemondott képviselői man- 
dátumáról. Így a választás során kialakult 
sorrend alapján 2020 júliusának elején let- 
tem képviselő, a testület pedig bizalmat 
adott a bizottság elnöki tisztségének be- 
töltésére is. Az elmúlt évtizedek testülete- 
it tekintve is számos esetben változott a 
tagok összetétele, így az eredmény isme- 
retében gondoltam, hogy esetleg a későb- 
biekben valamikor bekerülhetek a testü- 
letbe, de az mindenképpen meglepetés 
volt számomra, hogy ez ilyen rövid idő el- 
teltével következett be. Annak, hogy a 
testületbe kerülés ilyen gyorsan történt, 
természetesen örülök, hisz így csaknem a 
kezdetektől csatlakozhattam a ciklus fo- 
lyamataihoz. Az elmúlt ciklusokban ilyen 
megnevezésű bizottság nem volt, most a 
bizottság a szociális ügyekkel, oktatással, 
kultúrával és sporttal összefüggő felada- 
tokat foglalja magába.

- Hogyan nehezítette a COVID helyzet az 
önkormányzat munkát, a jelenlegi 
kormányzati intézkedések, enyhítések 
milyen mértékben változtatják meg az 
ácsiak életét?

- Jelöltként egyik napról a másikra egy 
már működő, szokásokat, ügymenetet, 
megszokott koreográfiákat ismerő képvi- 
selő-testületbe kerülni nem volt egyszerű 
feladat. Megválasztásomig gyakran a tele- 
vízióból követtem a testületi üléseket, az- 
tán egyszer csak ott találtam magam.

Őszintén mondom, nagyon új, talán 

ijesztő is volt először a helyzet, de sok se- 
gítséget, támogatást kaptam képviselő- 
társaimtól, a hivatal dolgozóitól, próbál- 
tam igyekezni, hogy megtaláljam és meg- 
álljam a helyem. Talán négy testületi ülést 
tudtunk megtartani, aztán a járvány újabb 
hullámának érkezése miatt a továbbiak- 
ban jelenléti önkormányzati üléseket már 
nem lehetett tartani, és ez a helyzet sajnos 
jelenleg is tart. Fontosnak érzem azonban, 
hogy bár jogilag a polgármester egy sze- 
mélyben dönthetne az önkormányzati 
ügyekben, online testületi üléseket tart az 
ön- kormányzat, s előtte ugyanúgy, mint 
régen, a megküldött testületi anyagokból 
értesülünk az önkormányzat előtt lévő 
ügyekről, és az esetek nagy részében a tes- 
tület véleménye alapján közösen hozzuk 
meg a folyó ügyekben a döntést.

A járványhelyzet az élet minden terü- 
letét „befagyasztotta”, sok mindent elvett 
tőlünk, de talán sok mindenre rá is ébresz- 
tett bennünket. Az önkormányzatiság a 
rendszerváltáskor kisebb állami feladat- 
vállalást és nagyobb helyi szabadságot je- 
lentett, ezáltal hatékonyabbá szervezve 
azt, feltételezve, hogy jobban tud egy he- 
lyi közösség dönteni saját ügyeiben, mint 
egy állami, központilag működő irányító 
hatóság. Az azóta eltelt idő során az ön- 
kormányzatok jelentős hatalomvesztést 
szenvedtek el mind jogi, mind pénzügyi 
szempontból. Az iparűzési, a gépjármű- 
adó-bevételek mostani, részben vagy 
egészben történő elvétele természetesen 
nekünk sem kedvez, és hasonló, előre nem 
látható forráskiesések is megnehezítik, 
bizonytalanná tehetik a hosszú távú fej- 
lesztési irányok kijelölését.

- Hogyan látja, jó úton halad jelenleg a 
város a fejlesztéseket tekintve? A jelen- 
legi városvezetés elképzelései mennyire 
egyeznek az ön elképzeléseivel?

- A választáskor közzétett bemutatko- 

zó levelemben azt mondtam, talán többen 
érezzük, hogy fekvése, mérete, adottságai 
révén nem olyan mértékben gyarapodott 
településünk, ahogyan azt néhány, a köz- 
vetlen közelünkben fekvő település tette 
az elmúlt évitizedekben. Ennek számos 
magyarázat mellett talán az lehetett a va- 
lódi oka, hogy nem gondolkodott a telepü- 
lés jövőbe mutatóan, nem voltak hosszú 
távú, kidolgozott tervei, céljai. Ma már 
elengedhetetlen a hosszú távú stratégia 
kialakítása egy önkormányzat munkájá- 
ban. Hiába írnak ki támogatást egy megcé- 
lozni kívánt témakörben, ha arra nem ké- 
szült előre az önkormányzat, ha nem vol- 
tak tervek, azokat a beadásig időben már 
sok esetben nem lehetett elkészíteni, így 
törvényszerűen lemaradt róla a település, 
megtorpant a fejlődés. Nagy eredmény- 
nek tartom, hogy a település választások 
előtti bizonytalan pénzügyi helyzete stabi- 
lizálódott, sőt a mindenki által ismert Zöld 
Város Projekt beruházás is el tudott indul- 
ni. A település számos pontján jelentős 
gondot okoz a csapadékelvezetés megol- 
datlanságának problémája, ezért célként 
tűztük ki ennek megvalósítását. Mára már 
jelentős lépések történnek ennek érdeké- 
ben. Számos, korábban rendezetlenül ha- 
gyott feladatot vállalt fel a hivatal. Csak 
egy példa, készül a település környezet- 
védelmi terve, mely évtizedes elmaradást 
pótolva rótt a hivatalra tovább nem halo- 
gatható feladatot. Enélkül számos pályá- 
zatban nem indulhatna, talán nem is indul- 
hatott korábban a település. Hamarosan 
elfogadásra kerül a településrendezési 
terv, melynek megalkotásakor különös fi- 
gyelmet fordítottunk arra, hogy külön-bö- 
ző tevékenységet végző vállalkozások 
könnyebben létesíthessenek telephe- lyet 
a településen vagy annak közigazgatási te- 
rületén. Jelentős forrásokat sikerült talál- 
ni az óvodánk korszerűsítésére, és remél- 
hetőleg a Bagolyvár épületének mielőbbi 
felújítása is hamarosan befejeződhet, is- 
mét biztosítva korábbi funkcióját. Jelen- 
tős összegű érintésvédelmi munkákra kel- 
lett fedezetet biztosítani az óvodában és a 
kastély épületében is, pótolva szintén egy 
korábbi hanyagul elvégzett felújítás hiá- 
nyosságait. Azt gondolom, anélkül, hogy 
bárkinek „hízelegni” szeretnék, jó az irány, 
a körülményekhez képest a tempó, jó ke- 
zekben van a település, következetes és 
átgondolt munka folyik a hivatalban, mely 
munkából a képviselők is kiveszik részüket. 
Számomra megdöbbentő, mennyire szer- 
teágazó a település vezetésével kapcsola- 
tos munka, és meggyőződésem, remek 
szakmai munkát folytatnak a hivatal dol- 
gozói. Mindezt úgy, hogy anyagi megbe- 
csültsége a közszféra dolgozóinak évtize- 
des elmaradásban van, a túlterheltség és 
az alacsony bérek jelentős lemorzsoló- 

Héregi Péter bő fél évvel az önkormányzati választás után került a képviselő-testületbe, mint a Humán 
Erőforrás Bizottság elnöke. Beszélgetésünk során szót ejtett a városról kialakult képéről és kötődéséről, 
valamint az Ácson élő családokért végzett munkájáról is. 

ÁCSI HÍREK

„Ács és környéke, a Duna-part több, mint amennyire azt
sokan tartják!”  Beszélgetés Héregi Péter önkormányzati képviselővel
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dáshoz, a szakma iránti érdektelenséghez 
vezethetnek. Hogy a probléma milyen ak- 
tuális, jól jelzi az, hogy a tragikus okokból 
megüresedő közterület-felügyelői állásra 
– mely tudjuk jól, komoly szaktudással, el- 
kötelezettséggel rendelkező határozott 
embert igénylő és halogatást nem tűrő po- 
zíció – olyan kevés forrás áll rendelkezésre, 
hogy ez vélhetően komoly gátja lesz az 
állás betöltőjének mielőbbi megtalálásá- 
hoz. Fontos dolognak tartom, hogy a kép- 
viselők kezdeményezésére idén február- 
ban a választásokkor megalakított három 
önkormányzati bizottság mellett megala- 
kulhatott a településfejlesztési bizottság 
is, mely a jövőben remélhetően szintén 
hozzájárulhat városunk szépüléséhez, fej- 
lődéséhez.

- Milyen döntéseket tudnak hozni a 
bizottságban, amelyek a rászorulók 
számára is kedvezőek?

- Rengeteg erőfeszítés történik ennek 
érdekében. Csak pár példa, mely lehetősé- 
gek állnak rendelkezésünkre: folyamato- 
san születnek döntések az első lakáshoz ju- 
tók támogatásával kapcsolatban. Az esély 
otthon lakhatási támogatással számos, a 
településen letelepedni akaró fiatalnak 
nyújtunk a rendelkezésre álló lakásainkon 
keresztül jelentős támogatást. A közössé- 
gek fennmaradásának céljából szintén je- 
lentős mértékű támogatásban részesítjük 
minden évben a város civil szervezeteit.

- Mennyire veszik figyelembe a lakossági 
igényeket egy-egy döntés 
meghozatalánál?

- Természetesen ezt kell elsődlegesen 
szem előtt tartani egy-egy téma kapcsán. 
Mi is ácsiak vagyunk. Itt élünk, valószínű, 
hogy sok esetben egy észrevétel minket is 
érint, megoldása a településünket viszi 
előre. Sokan keresik problémákkal az ön- 
kormányzatot és engem személyesen is, 
sokszor állítottak már meg az utcán, hív- 
nak fel telefon információt vagy segítsé- 
get kérve. Van, amikor egyből segíteni tu- 
dok, ha nem, továbbítom a kérést, az 
igényt az önkormányzat felé. Ez is a dol- 
gunk, ezt is vállaltuk, megértem, hogy sok- 
szor egyszerűbb valakinek minket, képvi- 
selőket megkeresni, mint felmenni a hiva- 
talba. Hozzám bárki fordulhat, szívesen se- 
gítek, ha tudok. A képviselő-testületbe ke- 
rülésem óta levelezek az E.ON-nal az alsó- 
dűlői utak mezőgazdasági forgalmát elle- 
hetetlenítő oszlopállításokkal kapcsolat- 

ban, de levelet írtam a MÁV-nak is elsősor- 
ban az átjárók minőségét illetően. Persze 
vannak olyan igények, melyek kielégítésé- 
vel évtizedek óta adós a város. Ezekre való- 
színű azonnali segítséget az önkormány- 
zat sem tud adni. Nehéz azzal bármit kez- 
deni, ha ilyen okok miatt kérik számon az 
önkormányzat jelenlegi vezetését akár pár 
hónappal, akár egy évvel a választások 
után. A település költségvetése nagyon kis 
mozgásteret biztosít saját erőforrásból 
megvalósuló beruházásokhoz, fejleszté- 
sekhez, de az bizonyos, hogy erős szándák 
van arra, hogy a jelentős, sokakat foglal- 
koztató problémák mielőbb megoldást 
nyerjenek. Ács életét nagyobb mérték- 
ben befolyásoló ügyekben rendszeresek a 
polgármesteri hivatal által szervezett köz- 
meghallgatások, ezeken első kézből infor- 
málódhat mindenki, kérdéseket tehet fel. 
Azzal pedig nem igazán tudunk mit kezde- 
ni – személyesen talán én nem is akarok –, 
hogy van folyamatosan olyan vélemény, 
megnyilvánulás, ami mögött pusztán 
rosszindulat áll. A közösségi média homo- 
kozójában gyorsan elszabadulnak az indu- 
latok, verbális tömegverekedések törnek 
ki akár jelenléktelen ügyekben is, bántóan 
megbélyegezve, ítéletet hirdetve szemé- 
lyek vagy a hivatal felett.

- Mit jelent képviselő úr számára Ács?
- Ácsi születésű vagyok, közép- és felső- 

fokú tanulmányaim, a katonaság és egy év 
németországi gyakornoki időszakot leszá- 
mítva itt éltem, ez a település az ottho- 
nom. Itt élnek szüleim, rokonaim, baráta- 
im. Mehetünk akárhova a világban, érez- 
hetjük ott magunkat bármilyen jól, de ezt 
az érzést, ezt a tudatot sehol máshol.

Közhelyes, tudom, addig nem is érzi ezt 
meg az ember, amig hosszabb ideig nem él 
máshol. Én éltem, lett volna módom ott 
maradni, de meg sem fordult soha a fejem- 
ben. Nincs rosszabb, mint idegennek, társ- 
talannak lenni valahol. Tisztában vagyok 
Ács problémáival, tudom, sok közülük csak 
sokára, akár évtizedek múlva fog megol- 
dódni. Fontos dolog, hogy bár talán kis 
mértékben, de rengeteg ácsi ember támo- 
gatásával, melyet most is tisztelettel meg- 
köszönők, aktívan is részt tudok venni a 
település életében.

Ács, a település környéke, a Duna-part 
több, mint amennyire azt sokan tartják. 
Fáj, amikor azokat a rendezvényeket, ame- 
lyeket megszervez a polgármesteri hivatal 
vagy a művelődési ház, csupán kevesen lá- 

togatják. Én arra biztatok mindenkit, hogy 
vegyen részt aktívabban Ács sport-, köz- 
életi és kulturális életében! A települést 
szépíteni, élettel megtölteni elsősorban 
az ott lakók tudják.

- Információim szerint szabadidejében 
rendszeresen sportol, ha jók az 
információim, egyik hobbija révén 
gazdagítani szeretné a települést is.

- A sport mindig része volt életemnek, 
középiskolában síkfutásban 400 és 1500-
as távokon rengeteg versenyen vettem 
részt, tájfutóként komoly megyei és orszá- 
gos eredményeket is elértem. Természe- 
tesen az igazi örömöt a foci jelentette, in- 
kább lelkes, mint tehetséges résztvevő- 
ként. Aztán ezt a sportolási formát a rend- 
szeressé váló kisebb-nagyobb sérülések 
miatt felváltotta a kerékpár. Versenyzője 
és elnökségi tagja vagyok a komáromi 
székhelyű Brigetio Kerékpáros Sportegye- 
sületnek, mellyel évente több országos ke- 
rékpárversenyt is szervezünk. Remek em- 
bereket ismertem meg az egyesületben, 
és büszke vagyok arra, amit az egyesület 
elért az elmúlt években. Nagy álmom a te- 
lepülésen egy tájház létrehozása, gazda- 
gítva azokat a lehetőségeket, amelyek cél- 
pontul szolgálhatnak a településünkre lá- 
togatóknak, továbbá lehetőséget biztosí- 
tana a helyi általános iskolának bemutatni 
tantervi kereteken belül a régi paraszti kul- 
túra emlékeit. A főúton az épületet nyolc 
éve már megvásároltam ilyen célból, és je- 
lentős állagmegóvási munkákat végeztem 
rajta az elmúlt időben. Mára azt gondo- 
lom, a régi paraszti kultúrából származó 
tárgyak közül elég jelentős gyűjteményre 
sikerült szert tennem, így talán már tarta- 
lommal is sikerülne megtöltenem az épü- 
letet. Van persze pár dolog a listán, ami hi- 
ányzik, de nem könnyű manapság a tár- 
gyak összegyűjtése. Ami hiányzik, az egy 
jelentősebb épületfelújítás és -átalakítás, 
melyhez keresem a lehetőségeket, miként 
sikerülne hozzá pályázati forrást találni. 
Reményem óriási, hogy egyszer sikerül 
megnyitni a tájház kapuit, de nem na- 
gyobb, mint hasonló pozitív változásokat 
megélve látni mielőbb Ácsot, mint egy mo- 
dern, szép, korszerű és békés kisvárost. 
Elsősorban ezért a célért vállaltam el a 
képviselőséget, és bízom benne, hogy eb- 
ben a tisztségemben minél többet sikerül 
tennem a településért.
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VÁROSHÁZAÚjabb lépés a Bagolyvár felújításában
5 millió forintot nyert a város belső munkálatokra SÁRI ANDREA

A Bagolyvárban 2021. évben elkészült a falak vízszigetelé- 
se falátvágásos módszerrel. A munkálatok végzésekor az épü- 
let belső terében több helyen is szükséges volt a meglévő bur- 
kolatok megbontására, a fűtési rendszer csővezetékeinek 
részbeni bontására, valamint az emeletre felvezető lépcső al- 
só részének bontására is. Ekkor derült ki, hogy a lépcső fa lapjai 
is nedvesedtek, mert minden oldalról a földdel, illetve az épü- 
let vizesedő falával érintkeztek, szellőzésre nem volt lehető- 
ség, így végül a teljes lépcső elbontásra került.

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az Emberi Erőfor- 

rások Minisztériumához, s megnyerte az igényelt 5 millió fo- 
rintot, így a legnagyobb felújítási tételt adó lépcső kialakítása 
megvalósulhat.  A beruházás azért is fontos a város életében, 
mert itt lesz elhelyezve a Cukorgyári Emlékszoba 1871-ben 
alapított Ácsi Cukorgyár relikviáival, a 150 éves jubileum alkal- 
mából.

A most elnyert pályázati forrásból megvalósuló felújítás 
magába foglalja az épületben lévő belső lépcső cseréjét és 
felújítását, vakolatjavítást, festést, az aljzatbeton-szigetelést, 
burkolást.



 Esperessé avatták városunk lelkipásztorát, Gerecsei Zsoltot a
Tatai Református Egyházmegye Ünnepi Közgyűlésén

   FENYVES-ERDEI ANETT
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Június 5-én tartotta meg ünnepi közgyűlését a Tatai Református Egyházközség váro- 
sunk református templomában. Az eseményen igét hirdetett Steinbach József, a Dunán- 
túli Református Egyházkerület püspöke, valamint ezen a napon iktatták be új tisztségé- 
be városunk lelkipásztorát, Gerecsei Zsoltot, aki mostantól esperesként fogja segíteni az 
egyházmegye munkáját. 

Avatását követően Gerecsei Zsolt 
kérte fel a megválasztott tisztségviselő- 
ket esküjük lelételére, majd Dr. Balogh 
Zoltán, az egyházmegye újonnan meg- 
választott gondnoka, később pedig 
Gerecsei Zsolt, a Tatai Református Egy- 
házközség új esperese mondta el szék- 
foglaló beszédét: 

- Pál apostol a rómaiakhoz írt levelé- 
ben az egykori gyülekezetet, de hiszem, 
minden kor minden keresztyén emberét 
és közösségét szólítja meg és inti: „És ne 
szabjátok magatokat e világhoz..." 
(Róm.12,2) Számomra elsősorban refor- 
mátus keresztyén emberként, különö- 
sen pedig lelkipásztorként és most espe- 
resi tisztségemben is nagyon fontos sza- 
vak ezek. Sőt, az utóbbi időben egyre 
hangsúlyosabbá válnak – emelte ki szék- 
foglaló beszédében az esperes. Az ese- 
ményen a Tatai Református Egyházköz- 
ség háláját fejezte ki a leköszönő espe- 
resnek, Máthé Lászlónak és az egyház- 
megyei gondnoknak, Gyimóthi Gézának 
lelkiismeretes szolgálatukért.

A Tatai Református Egyházközség 
közgyűlésén az új esperest településünk 
polgármestere és gyülekezeti főgond- 
noka, Dr. Szentirmai István méltatta. 

- Ez a nap nemcsak esperes úr számá- 
ra fontos, hanem az ácsi gyülekezet szá- 
mára is. Mindannyiunknak újat fog hozni. 
16 éves szolgálat alatt a gyülekezet és 
lelkésze megszerette, megismerte egy- 
mást. Tudjuk, hogy a Tatai Egyházkerület 
gyülekezetei jól választottak személye- 
det illetően. Az egyházmegye gazdago- 
dott, mi pedig talán kicsit szegényed- 
tünk, de ennek ellenére örülünk, mert 
így is az Urat szolgáljuk. Mint polgármes- 
ter, biztos vagyok benne, hogy a város és 
nagytiszteletű úr kapcsolata ugyanolyan 
jó marad, mint eddig volt, és esperes- 
ként is szolgálni fogja Ács városát. Ács 
település nevében köszönöm mindazt, 
amit eddig tett ezért a gyülekezetért, a 
városért, és kívánom, hogy még sokáig 
maradjon ennek a gyülekezetnek pász- 
tora, gyarapítsa számát, és ültesse el a 
felnövekvő generációban kereszténysé- 

günk, Istenhitünk fontosságának mavait 
– fejezte ki háláját a lelkipásztor felé a 
polgármester.

A közgyűlés után Dr. Szentirmai 
István elmondta, bár Ácson is fogyatko- 
zik az aktív gyülekezeti tagok száma, 
erős református közösség él a települé- 
sen. – Azt mondják, ép testben ép lélek, 
tehát ha nincs lelki békességünk, akkor 
előbb-utóbb a test is megsínyli azt – 
tette hozzá.

Az eseményt megtisztelte jelenlété- 
vel térségünk országgyűlési képviselője, 
Czunyiné Bertalan Judit is. Beszédében 
hangsúlyozta: – Hivatalba léptetek, hiva- 
tást kaptatok, és ebben az értelemben a 
feladat – ami Isten országának építése – 
egy kicsit más értelmet nyert, más minő- 
séget ad számotokra. Eddig is egyházi 
szolgálatban jeleskedtetek, csak most 
egy tiszttel, egy lépcsővel feljebb, egy 
nagyobb nyáj bízatott rátok. Az az 1000 
év, ami megtartotta keresztény nemze- 
tünket, a következő ezer évet ilyen szol- 
gálatokkal tudja erősíteni – mondta a 
megjelenteknek országgyűlési képvise- 
lő asszony. Czunyiné Bertalan Judit úgy 
véli, volt egy időszak Magyarországon, 
amikor sem az egyházi épített öröksé- 
gek védelme, sem pedig a közösségek 
erősítése nem volt előtérbe helyezve, 
azonban a regnáló kormány mindenben 
igyekszik támogatni az egyházakat – 
hangsúlyozta.

Gerecsei Zsolt mintegy 25 éve szol- 
gálja az egyházmegyét. Egyhangúlag 
választotta meg őt esperessé a Tatai 
Református Egyházközség. Elmondta, új 
tisztségéből kifolyólag kevesebb időt 
tud majd az ácsiakkal tölteni, de igyek- 
szik tartani a kapcsolatot a gyülekezet 
tagjaival a jövőben is. Hozzátette ugyan- 
akkor, hogy az egyházi élet is megsínylet- 
te a koronavírus-járvány miatti korláto- 
zásokat.

Továbbra is azon fáradozik majd, 
hogy egyben tartsa az ácsi gyülekezetet 
és növelje annak létszámát. 

A NAPSUGÁR Művészeti Iskola felvételt hirdet Ácson a 2021-2022-es tanévre
Szeretnél rajzolást-festést tanulni?
Képzőművész tagozatunkon grafika-festészet tanszakon tanulhatsz

Szeretnél zenélni?
Az 1. és 2. osztályosokat csoportos zenei előképzőre várjuk. 3. osztálytól az alábbi hangszerek közül

lehet választani: FURULYA, FUVOLA, FAGOTT, KLARINÉT, SZAXOFON, HEGEDŰ

Beiratkozással kapcsolatban érdeklődni lehet hétfőtől-péntekig 8-16 óra között a +36 96/524-390-es telefonszámon
Email cím: napsugariskola2000@gmail.com

NAPSUGÁR

MŰVÉSZETI 

ISKOLA

mailto:napsugariskola2000@gmail.com


ÁCSI HÍREK

10

Köszönet a kiemelkedő munkáért

Ma felbecsülhetetlen értéke van a munkájukat felelősséggel
végző, elkötelezett pedagógusoknak

ÁSZAK munkatársai

SÁRI ANDREA

2021. május 28-án az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Köz- 
pont falain belül került megrendezésre Nagy Sándorné intéz- 
ményvezető asszony búcsúztatója nyugdíjba vonulása alkal- 
mából. A nyugdíjas búcsúztatón a köszönetnyilvánításé volt a 
főszerep, 32 év töretlen munkáját köthetjük nevéhez.

Elismert, kimagasló tapasztalattal rendelkező szakember, 
akinek tudását nem pusztán a településünkön, de a környék 
településein is elismerték, gyakran fordultak hozzá tanácsért, 
és mutatott jó gyakorlataival példát mindannyiunk számára. A 
hozzá segítségért fordulók nem pusztán a jó szakembert, ha- 
nem egy lendületes egyéniséget, határozott jellemet, gyakor- 
latias, mégis segítőkész, valamint rendkívül lelkiismeretes em- 
bert ismernek meg benne.

Az általa felállított stabil alapzatra építkezik a jövő, maga- 
tartása és kitartása mintaként szolgál a mai napig. Példakép- 
ként szolgál környezete számára, és tudásából merítkezhet- 
nek a követői. A település vezetői is búcsúznak, valamint hálás 
szívvel mondanak köszönetet a 32 évnyi szorgalmas kitartó 
munkáért, amelyet a település és az intézmény javára for- 
dított.

A kitüntetetteket s a város vala- 
mennyi iskolai dolgozóját is köszön-  
tötte Ács nevében Dr. Szentirmai 
István, aki elmondta: június első hétvé- 
géje 1951 óta a pedagógusoké, akik szá- 
mára az élet az egyik legkülönlegesebb, 
ugyanakkor talán legnehezebb utat je- 
lölte ki. A tanítás, nevelés rögös, de meg- 
annyi élménnyel és szépséggel is jelzett 
útját.

Csendes, visszafogott ünnep ez, de 
alkalom arra, hogy a gyerekek, szülők 
megköszönjék Önöknek – óvó néniknek, 
tanítóknak, tanároknak –, hogy sokat 
dolgoznak értük. És kötelességünk ne- 
künk, a városnak is köszönetet mondani.  

Ács önkormányzata nevében nekem 
jutott a megtisztelő feladat, hogy szól- 
jak Önökhöz, és polgármesterként, egy- 
kori diákként és édesapa, nagyapaként is 
elismeréssel adózzak munkájuk iránt.   
Felidéztem magamban a saját élményei- 
met. Eszembe jutott az iskola, óvoda, a 
ballagások, a lecke és dolgozatírások, 
sikerek, olykor kudarcok. És kedves volt a 
szívemnek az érzés, ami az iskolákhoz, de 
leginkább a pedagógusokhoz fűz, mert 
minden ember sokat köszönhet a peda- 
gógusainak. Talán nincs olyan, akinek ne 
lett volna életében legalább egy olyan 
pedagógus, aki valamit megmozdított 
benne, aki olyat mutatott tettével, cse- 
lekedetével, tudásával, hogy az megha- 
tározóvá lett, akár egy életen keresztül.  
Hallottam egyszer egy mondást: a peda- 
gógusi munkát a csendes esőhöz lehet 
hasonlítani, ami jó sokáig tart, áztatja a 
földben megbújó magokat. Azok utána 
magukba szívják a nedvességet, és ké- 
sőbb akár szárazság idején is képesek 

Pedagógusnap alkalmából szolgálati emlékérmet vehetett át három 
nagyra becsült ácsi pedagógus.

Szakmai életútjukat közreadjuk most, hiszen munkájukkal példát mu- 
tattak és mutatnak mindannyiunk számára.

termőre fordulni.  Úgy gondolom, ezek a 
sorok kifejezik mindazt, amit Önök vé- 
geznek, tesznek értünk, gyermekein- 
kért, szűkebb környezetünkért, és nem 
túlzás azt mondani: a nemzetünkért. 
Nekünk, a város vezetőinek, az önkor- 
mányzatnak a legfontosabb, hogy a tele- 
pülés oktatási rendszere jól működjön. 
Hogy Önök, akik itt dolgoznak, értünk 
dolgoznak, méltó körülmények között 
és megelégedéssel tegyék.

Ács önkormányzata számára mindig 
kiemelten fontos terület volt az oktatás. 

Bízom benne, hogy ez így is marad.  
Nehéz világot élünk. Az elmúlt évek- 

ben átalakulásnak indultak évszázados 
értékeink. Sok család, közösség van szét- 
hullóban. Így az Önök szerepe minden 
eddiginél fontosabb. 

Úgy érzem: ma felbecsülhetetlen ér- 
téke van a munkájukat felelősséggel 
végző, elkötelezett pedagógusoknak. 
Önöknek, akik már eddig is sokat tettek 
a jövő nemzedékekért – szólt a polgár- 
mesteri köszöntő.
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Benke Józsefné 1982-ben az egri Ho 
Si Minh Tanárképző Főiskolán matema- 
tika - kémia szakos általános iskolai tanár 
végzettséget szerzett. A diploma meg- 
szerzése után szülőfalujában, Ácson, az  
I. számú Általános Iskolában, majd jogu- 
tódjaként az Ácsi Gárdonyi Géza Általá- 
nos Iskolában mindvégig egy munkahe- 
lyen tanított. 

Több mint 40 éves pedagógusi pálya- 
futása során eredményesen látta el osz- 
tályfőnöki, gyermekvédelmi és szakta- 
nári feladatait. 1998 februárjától 2003 
júliusáig a Gárdonyi Géza Általános Isko- 
la igazgatói feladatait látta el nagy szak- 
értelemmel. 1999-ben közoktatási veze-            
tő pedagógus szakvizsgát szerzett.

Munkavégzését az objektív helyzet- 
felismerés, a pontos, naprakész, lelkiis- 
meretes pedagógiai munka jellemezte. 
Nagy gondot fordított osztályfőnökként 
diákjai hasznos, értelmes szabadidő el- 
töltésére, az osztálykirándulások, szín- 
ház- és múzeumlátogatások pontos 
megszervezésére. Gyakran vett részt ta- 
nítványaival matematika és kémia tan- 
tárgyakból tanulmányi versenyeken, 
ahol szép eredményeket értek el. Töre- 
kedett a naprakész pedagógiai ismere- 
tek megszerzésére, szakmai tudásának 
gyarapítása érdekében rendszeresen 
részt vett továbbképzéseken, tanfolya- 
mokon. Digitális kompetenciáját is fej- 
lesztette, új tanulásszervezési eljáráso- 
kat alkalmazott tanóráin a tanulási mo- 
tiváció erősítése érdekében. Több éven 
keresztül jelentős feladatot vállalt isko- 
lánk pedagógiai programjának és helyi 
tantervének készítésében, emellett az 
intézmény integrációs tevékenységé- 
nek sikeréhez is nagyban hozzájárult.

Magasabb vezetői feladatait a fenn- 
tartó elvárásainak megfelelően maximá- 
lis elhivatottsággal és lelkiismeretesen 
végezte. Szakmai partnereivel, kollégá- 
ival, a fenntartóval és a szülőkkel együtt- 
működő volt, és jó kapcsolatot ápolt.

2014-ben a pedagógusok előmene- 
teli rendszere szerinti Mesterpedagó- 
gus minősítésen sikeresen vett részt, 
szakértői feladatait ettől kezdve lelkiis- 
meretesen, legjobb tudása szerint vé- 
gezte.

 

Both András az Esztergomi Tanító- 
képző Főiskolán 1979-ben tanítói, majd 
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 
1984-ben testnevelés szakos általános 
iskolai tanári végzettséget szerzett. 
1999-ben elvégezte a Budapesti Műsza- 

ki Egyetemen közoktatási vezető szaki- 
rányú képzését, ahol közoktatási vezetői 
végzettséget szerzett. 1978-tól 1980-ig, 
majd 1994 óta megszakítás nélkül az 
Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola pe- 
dagógusa. Több éven keresztül osztály- 
főnök, munkaközösség-vezető, megbí- 
zott igazgató volt iskolánkban. 2013-tól 
nyugdíjazásáig az Ácsi Gárdonyi Géza 
Általános Iskola intézményvezető-
helyetteseként tevékenykedett.

Mindennapi nevelő-oktató munkáját 
a szakmai igényesség, a gyermekszere- 
tet és a gyermek-centrikus szemlélet 
jellemezte. Nemcsak testnevelőként, 
hanem korábban osztályfőnökként is ki- 
váló teljesítményt nyújtott az iskola kö- 
zösségformáló tevékenységében. Mun- 
kásságával nagyban hozzájárult az ácsi 
gyermekek sportsikereihez, nemcsak a 
labdarúgás, hanem a sí és az úszás sport- 
ágban is kiemelkedő eredményekkel 
büszkélkedhet. Tanítványaiban kialakí- 
totta a mozgás, a sport szeretetét. Éve- 
ken keresztül szervezett tanulóink szá- 
mára úszótanfolyamot, illetve a sí sport- 
ág megismertetése és megszerettetése 
érdekében sítáborokat. Minden terüle- 
ten lelkiismeretesen, legjobb tudása 
szerint végezte feladatait. Életpályája 
során számos tanfolyamon, továbbkép- 
zésen vett részt szakmai, módszertani 
tudásának elmélyítése érdekében. Több 
éven keresztül jelentős feladatot vállalt 
iskolánk pedagógiai programjának és 
helyi tantervének készítésében, emel- 
lett az intézmény integrációs tevékeny- 
ségének sikeréhez is nagyban hozzá- 
járult.

Jó kapcsolatot alakított ki a fenntar- 
tóval, a munkatársaival, a szülőkkel és ta- 
nítványaival egyaránt.

Kiemelkedő pedagógiai munkájáért 
2013-ban elismerő oklevélben, 2018-
ban több évtizedes áldozatos és kima- 
gasló pedagógusi tevékenységéért dísz- 
oklevélben részesült.

 

Varga Bálintné törzsgyökeres ácsi. 
Általános iskolai tanulmányait az Ácsi 
Gárdonyi Géza Általános Iskola jogelőd- 
jében, az I. számú Általános Iskolában 
végezte, majd a komáromi Jókai Mór 
Gimnázium elvégzése után az Esztergo- 
mi Tanítóképző Főiskolán szerzett taní- 
tói diplomát és testnevelés, pedagógia 
szakkollégiumi képesítést. Pedagógusi 
pályáját a Bábolnai Általános Iskolában 
kezdte. 1982 szeptemberében került 
egykori általános iskolájába, ahol rövid 
ideig korrekciós osztályban tanított, 
majd tanítóként tevékenykedett. 

40 éves pedagógusi munkájából 39 
évet a mi iskolánkban töltött. Nagyon je- 

lentős és szép feladat volt számára a kis- 
gyermekeket megismertetni az írás, 
olvasás, számolás tudományával. Tanítói 
életpályája során az utóbbi években le- 
hetősége nyílott egykori tanítványainak 
gyermekeit is tanítani. 

Alsó tagozaton a többször változó ok- 
tatási módszereket kiválóan alkalmazta: 
volt osztályfőnök, tanított kis- és nagy- 
felmenő rendszerben, iskolaotthonos 
formában, lehetősége nyílott testneve- 
lés szakkollégiumi képzettségét a felső 
tagozaton is kamatoztatni. Az intéz- 
mény integrációs tevékenységében is je- 
lentős feladatokat vállalt. Alapvető célja 
volt, hogy a tanulók a tanórai és tanórán 
kívüli tevékenységek során jó közösségi 
légkörben minél több ismeretet szerez- 
zenek. Fontosnak tartotta, hogy a külön- 
böző ismeretek megszerzése mellett ki- 
alakítsa tanítványaiban a helyes érték- 
rendet és a megfelelő viselkedési nor- 
mákat. Nagy hangsúlyt fektetett az igé- 
nyes környezet kialakítására, az ízléses 
osztályterem dekorációkra, amelyeket a 
gyerekekkel közösen készített, esztéti- 
kai érzéküket tudatosan fejlesztve.

Törekedett a napra kész pedagógiai 
ismeretek megszerzésére, rendszere- 
sen részt vett különböző szakmai to- 
vábbképzéseken. 2017-ben sikeres mi- 
nősítése után pedagógus II. besorolásba 
került. Tevékenységét lelkiismeretes- 
ség, a pontos, precíz pedagógiai munka, 
gyermekszeretet, tolerancia és empátia 
jellemezte. A gyakornokokat, pályakez- 
dő tanítókat szívesen segítette oktató-
nevelő munkájukban. Az iskolavezetés- 
sel, kollegákkal, szülőkkel együttműkö- 
dő volt, és jó kapcsolatot ápolt. Mindig 
elfogadta az építő tanácsokat, vélemé- 
nyeket. A digitális tananyag jobb felhasz- 
nálása érdekében pályafutása végéig 
fejlesztette tudását, amit a digitális ok- 
tatási rendszerben is kiválóan haszno- 
sított. 

Varga Bálintné pedagóguspályája so- 
rán „nagybetűs tanítóként” nemzedé- 
keket ismertetett meg az írás, olvasás és 
számolás tudományával.  

Méltatások
 Pedagógus Szolgálati Emlékérem

kitüntetett

BENKE JÓZSEFNÉ

Pedagógus Szolgálati Emlékérem
kitüntetett

BOTH ANDRÁS

Pedagógus Szolgálati Emlékérem
kitüntetett

VARGA BÁLINTNÉ



Közületek fogja köszönteni valaki 20-30 év múlva polgár- 
mesterként azokat a gyerekeket, akik akkor lesznek ilyen idő- 
sek, mint most Ti!

Kedves Gyerekek!
Kedves Pedagógusok!
Amikor gyerek voltam, egy alkalommal Édesapám elvitt az 

akkori Városházára. Járási főállatorvos volt így hivatalos ügy- 
ben járt ott. Emlékszem milyen feszült csendben és megille- 
tődve lépkedtem mellette, mert ugye ott nagy emberek, elöl- 
járók dolgoztak!

Gyermeki fejemben az a gondolat forgott, itt tanult embe- 
rek, csupa kiválóság teszi a dolgát, és egyszer, ha nagy leszek 
majd én is valahogy így, valahogy ezt szeretném.

Jónak lenni, valamiben. 
Azért hívtalak ma ide vendégségbe az Ácsi Városházára, és 

azért meséltem el Nektek mindezt, hogy tudjátok, nem kell 
felnőttnek lenni ahhoz, hogy valaki ezt érezze.

Mert, gyerekként is lehet már valaki tiszteletre méltó, lehet 
kiválóság, lehet olyan, akire felnéznek a többiek.

Aki a tanulásban, tudásban, szorgalomban, sportban vagy 
művészetben kivételes eredményt ér el. 

Az eredmény mögött pedig tudjuk jól: munka áll.

Kedves Gyerekek!
Bízom benne, hogy magatokra ismertetek, mert rólatok 

van szó. Ti vagytok most Ácson azok, akik csak az elején jártok 
egy útnak, de máris sikeresek vagytok, és nagy reményt fű- 
zünk Hozzátok.

Remélem, hogy néhány év múlva pedig, itthon Ács szolgá- 
latába állítva kamatoztatjátok azt a tudást, amit megszerez- 
tetek az iskolában.

Köztetek van Ács jövendőbeli polgármestere, orvosa,
állatorvosa, tanárok, mérnökök, pedagógusok…
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Pedagógusnap alkalmából, az önkormányzat nevében kö- 
szöntötte az óvoda dolgozóit Dr. Szentirmai István polgár- 
mester, aki azzal a szándékkal szólította meg az óvodapeda- 
gógusokat, dajkákat, hogy kifejezze: egy nap minden évben az 
övék, és ennek nevet is adtunk: pedagógusnap. Ám valójában 
tudjuk jól: nemcsak egy nap szól a pedagógusokról, hanem 

A szeretet nagyköveteit köszöntötte a polgármester
SÁRI ANDREA

minden nap, hiszen részei családok, gyerekek életének, sőt na-  
gyon fontos részei.

Ez a nap azonban a tiszteletadásé, amit megérdemelnek.
„Nem szeretnék nagy szavakat használni, a dicséret is akkor 

hiteles, ha szerény, de a köszönet és büszkeség jár azért a ma- 
gas szintű szakmai munkáért, ami az ácsi óvodát jellemzi, és 
amiért elismerés jár az intézmény vezetőjének és annak a kö- 
zösségnek, amit vezet.

Ács jó hírét viszik óvodapedagógusaink, akik tanítják, neve- 
lik, fejlesztik gyermekeinket. Mindenkinek köszönetet szeret- 
nék mondani ezért, és még valami, egy apró, de annál fonto- 
sabb dolog!

Mindig a szeretet nagyköveteiként tekintettem az óvóné- 
nikre, dajkákra, óvodai dolgozókra, hiszen közvetítik a szerete- 
tet, ami tudjuk: a nevelés egyik alapja. 

A mosoly állandó kísérőjük Önöknek, s ez nyugalmat, biz- 
tonságot ad nemcsak a gyerekek, családok, de azok számára is, 
akik már elszakadtak az óvodáktól. 

Arra kérem Önöket, maradjon ez így!   
Jó egészséget, kitartást és sok-sok örömet kívánok az óvo- 

dapedagógiai munkához a jövőben is – szólt a polgármesteri 
köszöntő.

Ács város kitűnő tanulói

2.b
Boráros Nóra

Kiss Bence
Kopcsa Bianka
Kopcsa Enikő
Pálfy Anna
Samai Zsófi
Unfer Mira

2.c
Maszlavér Levente
Sebestény Barbara

Szigeti Dániel
Zsidi Péter

Végh Marcell

3.a
Csóka Dávid Krisztián

Gerencsér Marcell
Nyéki Gergő
Posta Bence

3.b
Bedi Réka

Polvár Zoltán
Veszprémi Hanna Liza

3.c
Váradi Zsolt

Alsó tagozat (1-4. osztály) 2020/2021. tanév

1.a 
Büki Zsófi

Faragó Barna
Farkasdi Léna
Ódor Zsófia

Paczánt Áron
Péntek Dalma Gabriella

1.b
Domokos Katalin

Horváth Anna
Kovács Franciska

Polvár Luca
Rácz Luca

Sárközi Luca Csenge
Szűcs Borbála

1.c
Detrik Lilien
Imhof Dániel

Szűcs-Volf Vanda
Tóth Noémi

2.a
Nyári Csenge Vivien

Pintér Áron
Varga Zsombor

4.a
Büki Dorka
Csánó József
Nagy Eszter

Németh Dominik Zéta
Stréhli Luca

4.b
Adamecz Zalán

Argai Kinga
Dancs Panna

Keresztes Ákos
Lovas Cintia

Szentirmai Gréta
Takács Roland
Voda Martin

4.c
Krocsány Péter

Nagy Réka
Sárközi Rebeka Fruzsina

Virág-Csabai Bence

4.d.         
Bernáth Réka Margit

Sebestyén Csaba
 Szabó Anna Lora

Tóth Vivien

5.a
Böröcz-Katona Aisa
Horváth Zsombor

Lőrincz Liza
Nyéki Gergő

Nyéki Márton István
Samai Réka

5.b
Palkó Noémi

Turcsán László
Vincze Virág

5.c
Rácz Hunor
Szűcs Attila

Unfer Márton

6.a
Kovács Hanna
Németh Zina

Stréhli Csenge

6.b
Agócs Marcell

Kovács Zsombor
Nyéki Regina

Poncsák Zétény
Edvy Gvendolin

6.c
Abai Nóra

Ceglédi Csenge
Faragó Lili
Péri Erik

Sándor Kitti

6.d
Bedecs Vivien

 

7.b
Németh Katalin

7.c
Bartal Petra

Horváth Dániel

8.c
Farkas Ferdinánd

Vizkeleti Zsolt

Szüleiteknek gratulálok azért, ilyen remek gyerekeket 
nevelnek, hogy – főként az elmúlt időszakban – sokat fog- 
lalkoztak Veletek otthon, hisz az on-line oktatás plusz ter- 
heket követelt Tőlük is.

Pedagógusaitoknak köszönöm, hogy tanítanak, nevel- 
nek Benneteket, és észreveszik a szunnyadó tehetséget, 
szorgalmat, ami ilyen remek eredményeket hoz, mint ami 
miatt elismerő oklevelet fogok adni számotokra.

Nekem, polgármesternek fontos, hogy érezzétek: büszke 
vagyok Rátok!

Mondom ezt a város valamennyi elöljárója, képviselő 
társaim nevében, és remélem, egyszer majd, közületek fogja 
köszönteni valaki 20-30 év múlva polgármesterként azokat a 
gyerekeket, akik akkor lesznek ilyen idősek mint Ti, hiszen 
talán köztetek van Ács jövendőbeli polgármestere, orvosa, 
állatorvosa, tanárok, mérnökök és még sorolhatnám.

Kívánom, hogy a nagy munka után legyen szép nyaratok!

Dr. Szentirmai István
polgármester
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A gyerekeket szerte a világon megün- 
neplik ezen a napon, Magyarországon 
minden év május utolsó vasárnapján ke- 
rül erre sor. Szülőként gyakran úgy érez- 
hetjük, hogy minden napunk körülöttük 
forog, de a gyereknap mégiscsak külön- 
legesebb nap, mint a többi. Ezen a na- 
pon még inkább igyekszünk a kedvükbe 
járni, és velük tölteni minél több időt.

A járványügyi helyzet kedvező alaku- 
lása tette lehetővé, hogy rendezvényün- 
ket ebben a formában tudjuk megszer- 
vezni. Örömmel készülődtünk, tervez- 
gettük a programokat, amelyekkel a 
gyerekeknek kedveskedtünk. Szeren- 
csére az időjárás is nekünk kedvezett, 
szép napsütéses délelőtt kerekedett. A 
gyerekek nagy örömmel várták már ezt a 

napot. Az udvaron a sok készségfejlesz- 
tő játék mellett új játékokat is kipróbál- 
hattak bölcsődéseink. A vidám buboré- 
kok kergetésével, önfeledtt játékkal telt 
a délelőtt. Nagy sikert aratott az aprósá- 
gok körében a rendőrautó, amelyet 
megnézhettek és bele is ülhettek. Az iz- 
galom akkor fokozódott igazán, amikor 
az ugrálóvárat is birtokba vehették. A 
délelőtt gyorsan eltelt, fájó szívvel indul- 
tak ebédelni. Délután lelkesen beszéltek 
élményeikről, szép emlékként marad 
meg számukra ez a nap. 

Vágföldi Júlia
Gyermeknap

Gyermeknapon gyermekké válunk,
futunk Veled az éveken át,
együtt ugrunk sáros pocsolyába,
megmásszuk ma a cseresznyefát. 

Ketten rúgjuk égig a labdát,
elszédülünk forgó körhintán,
kézen fogjuk minden embertársunk,
átölelünk téged, Nagyvilág!

Nevetésünk végigcsilingel 
erdőn, mezőn, és házak között,
hadd lássa, hallja minden lakója,
a Földre ma öröm költözött.

Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatánál gyereknap alkalmából újabb játékkal készültünk a legifjabb generáció 
megünneplésére. Az ÁSZAK facebook-oldalán került meghirdetésre a verseny, amin 
szerettük volna megmozgatni az ácsi gyermekeket, ezért a természetbe is kicsalo- 
gattuk őket. A kreatív megoldást igénylő feladványban öt dolgot (csiga, virágoskert, 
pöttyös labda, gesztenyefa és rigó) kellett lefotózniuk, az elkészült fotókat pedig 
facebook-üzenetben kértük eljuttatni a szolgálat részére. Nehéz lett volna nyertest 
választani a sok kreatív fénykép közül, ezért a készítők nevei egy kis dobozkába 
kerültek, aminek segítségével sikerült kisorsolnunk a győzteseket. A szerencsések 
ragyogó mosollyal vették át a megérdemelt jutalmaikat, így hozzájárulva ahhoz, 
hogy boldogan teljen a gyermeknap számukra. 

Idén egy különleges programot szerveztünk a gyerekeknek május utolsó vasár- 
napján. Játszótér túrán vehettek részt kicsik és nagyok. A művelődési ház dolgozói 
és önkéntesei minden ácsi játszótérre plusz játékokkal készültek, hogy mosolyt csal- 
janak az ácsi gyerekek arcára. Számos játékot kipróbálhattak nem csak a gyerekek, 
hanem a szülők, nagyszülők is, így különböző ügyességi feladatok, társasok, labdajá- 
tékok várták az érdeklődőket.

Sajnos a héliumos lufikból készült útjelzőket nem tudtuk kihelyezni, mert a szeles 
időjárás nem tette lehetővé, mégis nagyon sokan vettek részt a programokon, amit 
ezúton is köszönünk. A négy játszótér mellett volt egy ötödik helyszínünk is a Zichy 
parkban, ahol egy óriási szalmatraktor várta a gyerekeket.  

Remek hangulatban telt a nap, sok mosolygós kis arcot láttunk. Sajnos a szeles 
időjárás kora délután meghozta az esőfelhőket, így hamarabb be kellett fejeznünk a 
napot, amit nagyon sajnáltunk. Reméljük nemsokára újra találkozhatunk!

Gyereknap a bölcsődében!    GERENCSÉRNÉ J. ERZSÉBET - KOVÁCS KLÁRA

Kreatív gyermeknap a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálatnál

KISS FRUZSINA családsegítő

Gyermeknapi játszótértúra Ácson
P. ADRIENN
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Ácsi sikerek ritmikus gimnasztikában SPORT

Kirándulás a Bábolnai Arborétumba

2021. május 22-én A Fouetté RG SE versenyzői 1,5 év után 
újra versenyen vehettek részt, melynek helyszínt a Dél-Budai 
SC adott, Budapesten. Két ácsi versenyző is képviselte váro- 
sunkat, és hosszú kihagyás ellenére nagyon szépen és maga- 
biztosan dolgoztak a szőnyegen.

Nagy Rékát gyermek kategóriában a 9.helyre sorolta a zsűri 

Papp-Závoczky Gina

Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ dolgozói az idős klubtagok ré- 
szére kirándulást szerveztek. Az elmúlt 
időszak bezártsága lassan feloldódni lát- 
szik, így a járvány megszelídülésének kö- 
szönhetően apránként ismét élhetjük 
régi életünket. A klubélet is visszatérhet 
a megszokott kerékvágásba, szépen fo- 
kozatosan nyitunk a külvilágra. Ennek 
köszönhetően 2021. május 27-én meglá- 
togattuk a Bábolnai Arborétumot. Az 
idősek örömmel fogadták az ötletet, 
hogy kimozdulhatnak az intézmény falai 
közül. A szépen rendezett parkban kelle- 
mes sétát tehettünk. Az időjárás is ked- 
vezett, végre egy valóban tavaszias na- 
pot tölthettünk a szabadban.

Időseink számára felemelő volt a kör- 
nyezet, a zöld ezer árnyalatainak látvá- 
nya, a madárcsicsergés és a friss levegő. 
Kissé elfáradva, de élményekkel telve 
tértünk vissza az intézményünk falai 
közé.

Szociális Alapszolgáltatási Központ

a szabad gyakorlatával. Nővére, Nagy Fruzsina szabad- és ka- 
rikagyakorlatot is bemutatott. Serdülő kategóriában a népes 
mezőnyben felállhatott a dobogó 2.fokára, sőt, szabadgya- 
korlatával is ide sorolta a zsűri! Új karikagyakorlatával minimá- 
lis rontással épphogy lecsúszott a dobogóról, 4.helyen vég- 
zett.

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



ÁCS VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA  |  XXX.ÉVFOLYAM 2021. JÚNIUS  |  Megjelenik: havonta 2500 példányban | Felelős 
kiadó: Ács Város Önkormányzata | 2941 Ács, Zichy park 1. | Főszerkesztő: Sári Andrea | Korrektúra: Ötvös-Varga Krisztina   
| Grafika, tördelés: Vincze László | Fotók: Nyéki János, Nagy Tamás, Tarr Gergő, Balogh Attila, Pauer Gergő, Dobsa Mihály, 
archívum | Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: acsihirek@gmail.com | Nyomda: Center-Print Nyomda Kft. | Az Ácsi Hírek 
online elérhető a WWW.ACSVAROS.HU oldalon. | Az írásokat szerkesztett formában közöljük! Képeket, cikkeket nem 
őrzünk meg! OM 163/307/2009
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Díjazás Ácson SPORT

Az Ácsi Kinizsi S.C. U 14 labdarúgó csapata a megye II.-ben 
harmadik helyezést ért el. 

Ebből az alkalomból a bronzérmet a polgármester adta át a 
sportolók és az edző számára.

Nyár elején 35 termelő, összesen 130 termékkel nevezett be a Fia- 
talokért Együtt Kulturális Egyesület szervezésében meghirdetett 
Magyar Ízek Versenyére. Az ország számos pontjáról érkeztek a Győr-
Moson-Sopron megyei Nyúlra kistermelők, azonban mellettük Szlo- 
vákiából és Csehországból is érkeztek nevezések a megmérettetésre.

A neves gasztroszakértőkből, étteremtulajdonosokból, gasztro- 
bloggerekből, és átlag fogyasztókból álló zsűri 31 termelő termékét 
értékelte, köztük az Áchili „füstölt ecetes jalapeno”-ját is, amely bronz 
minősítést ért el a rangos eseményen. Márkus Béla és családja messze 
viszi településünk hírét.

Legyünk rájuk méltán büszkék, hogy településünk hírét öregbítik! 
Gratulálok!

Messze viszik településünk hírét
NAGY TAMÁS
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