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Nyert az óvoda újabb felújítási 
pályázata Önkormányzati 

döntések, információk 
Szennyezés érte a Concó patakot 
Portré Aratónap volt a városban 

Interjú    150 éves a Cukorgyár
Beszélgetés Molnár Lajossal 

Iskolai díjak átadása Szelek 
hátán, galamb szárnyon!
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Jó hír érkezett a városházára a napokban. Az óvoda felújí- 
tásának újabb ütemére közel 23 millió forintot nyert az önkor- 
mányzat. Ezt 7,6 millió forint önerővel kiegészítve, összesen 
30 millió 451 ezer forintból olyan régóta esedékes munkálato- 
kat lehet elvégezni, ami nem tűrt halasztást.

Az Ácsi Bóbita Óvoda két telephelyen működik. A Kinizsi 
utcai telephely felújítsa az elmúlt évek során megvalósult, 
azonban az intézmény székhelyépületén – az Óvoda közben – 
már hosszú évek óta nem történt értéknövelő felújítás.

Az óvoda a '90-es évek elején épült, az akkori műszaki, tech- 
nikai feltételeknek megfelelően. A fűtési rendszer az eltelt 
évek alatt már annyira elhasználódott, hogy a téli időszakban 
szinte napi karbantartást és felügyeletet igényelt. A kazánok 
váratlan leállása nagy hideg esetén már több alkalommal is 

okozott problémát, valamint az elhasználódott csővezetékek- 
ből egyre több helyen szivárgott a víz, mely a falak és burko- 
latok ázását okozza. 

A problémák megoldására az önkormányzat pályázatot 
nyújtott be 2021 márciusában az óvoda fejlesztésére. 

A pályázat formailag és szakmailag is megfelelt az elbírálás 
során, így nyertessé nyilvánították, s indulhat a teljes fűtés-
korszerűsítés 3 db gázkazán beépítésével, valamint a kazán- 
házi gépészet cseréjével, a fűtés csővezetékének cseréjével, 
javításával.

A fűtés korszerűsítéséhez szervesen kapcsolódik a nyílás- 
zárócsere, hiszen a korszerű fűtéssel és a nyílászárócserével 
már jelentős energia-megtakarítás érhető el. A nyílászárók 
még jelenleg is az eredetileg beépített fa ajtók és ablakok, 

SÁRI ANDREAÚjabb pályázati siker!
Az óvodai konyha helyiségek és felszerelések korszerűsítése után, fűtés és épületfelújítás következik

(folytatás a 3. oldalon)
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Tájékoztatás Ács Város Képviselő-testületének 2021-ben
meghozott döntéseiről 

Ács Város Polgármestere által 2021-ben meghozott döntések
tájékoztatásáról

Fotó: Tarr Gergő 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. 
június 18-án ünnepi testületi ülést, július 12-én rendkívüli ülést 
tartott. A Képviselő-testületi ülést megelőzően az anyagok 
kiküldésre kerültek a képviselők részére. 

2021. június 18-i ünnepi testületi ülés:
· Ma már hagyomány, hogy minden évben egy alkalommal 

Ünnepi testületi ülés keretében „Ács Városért Díj” adományo- 
zására kerül sor olyan Ácson élő vagy ácsi születésű emberek 
részére, akik kiemelkedő munkát végeztek a településért. Az 
idén a képviselő-testület javaslatára Dr. Csekő Elemér és Imhof 
János vette át az „Ács Városért Díj” plakettet és díszoklevelet.

· Vincze Attila a Hartmann Hungary Kft. ügyvezetője tájé- 
koztatást adott az ácsi gyár működésének történetéről a 30. 
éves jubileumi évforduló alkalmából.

2021. július 12-én meghozott fontosabb döntések:
· A városközponti funkciók és zöldterületek megújítása 

Ácson című pályázatban a 3. rész – Gyár utca és Piac, Zichy 
kastély – parkrendezések vonatkozásában a Buda Híd Kft.-vel 
műszaki tartalom módosítása miatt szerződésmódosítás szük- 
séges. Ács Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgár- 
mestert a szerződésmódosítás aláírására.

· Döntés született arról, hogy az Ácsi Bartók Béla Művelő- 
dési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok intézményvezetői 
munkakörére a pályázat benyújtásának határideje: 2021. szep- 
tember 30. A pályázat elbírálási határideje 30 nap, az állás 
betöltése 5 év határozott időtartamra (2021. november 01-től 
2026. október 31-ig) szól. Az intézményvezetői feladatok el- 
végzésére a programszervező megbízása 2021. október 31-ig 
tart.

· A Települési Értéktár Bizottságban Meszlényi-Mali Beáta 

lemondott elnöki és tagsági pozíciójáról. A képviselő-testület 
döntött arról, hogy Meszlényi-Mali Beáta helyett a bizottság 
tagjaként Dr. Szentirmai Istvánt választja, valamint felkérte a 
Bizottságot, hogy a soron következő ülésen válassza meg a bi- 
zottság elnökét.

· Ács Város Önkormányzata az Ács, Zrínyi Ilona utca 
útburkolatának új kopóréteggel történő ellátására szerződést 
köt a legalacsonyabb árajánlatot adó Colas Hungaria Zrt.-vel 
(1113. Budapest, Bocskai út 73.), a 2021. évi általános tartalék 
terhére. Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert a szerződés aláírására. Ács Város Önkormány- 
zat Képviselő-testülete árajánlatot kér a Patak utca illetve a 
Győri utca végén lévő, még nem aszfaltos út aszfaltburkolattal 
történő ellátására. 

· A Külterületi helyi közutak fejlesztésére az idei évben az 
Ernőmajorba vezető aszfaltos út felújítására adtunk be pályá- 
zatot. Annak érdekében, hogy a jövőben egy pályázat megnyí- 
lásakor a tervezési munkák időigénye ne szabjon gátat a pályá- 
zat benyújtásának, Ács Város Képviselő-testülete felhatalmaz- 
za a polgármestert, hogy a legalacsonyabb árajánlatot adó 
Különút Mérnöki Iroda Kft-vel (2800, Tatabánya, Bárdos lakó- 
park 2/C fsz.3.) vállalkozói szerződést kössön a Lovadi rétre 
levezető út és a Kistagoki dűlő út felújítására vonatkozó tervek 
előkészítésére. Továbbá árajánlatot kérjen a Lovadi rétre veze- 
tő úthoz tartozó kerékpárút tervezésére.

· A Concó-patak szennyezésével kapcsolatban a polgármes- 
ter elmondta, hogy az önkormányzat várja az EDV ZRT vizsgá- 
lati eredményét, annak megérkezését követően a lakosságot 
tájékoztatni fogja.

Dr. Fülesné Balogh Anita
jegyző

Dr. Fülesné Balogh Anita
jegyző
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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, megszün- 
tetéséről, ellátási szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti”). Mindezek alapján sem a képviselő-testü- 
let, sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására 
nincs lehetőség. Arra természetesen van mód, főleg a kiala- 
kult járványügyi helyzetben, hogy a polgármester e-mailben 
vagy más módon a döntést megelőzően kikérje a képviselő-
testület vagy a bizottság tagjainak véleményét, a döntés fele- 
lőssége azonban a polgármesteré. 

A Polgármester úr június 8-án meghozott döntései előtt az 
anyagok kiküldésre kerültek a képviselők részére, majd skype-
os informális ülés keretében megvitatták azokat. 

2021. június 8-án meghozott fontosabb döntések:
· Felhívás jelent meg a vidéki térségek kisméretű infrastruk- 

túrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonat- 
kozóan, melynek keretében a külterületi helyi közutak fejlesz- 

tését támogatják. Ács Város Önkormányzata pályázatot kíván 
benyújtani Ács külterületén található Ernőmajori út szilárd bur 
kolatának felújítására, szélesítésére, korszerűsítésére, nap- 
elemes jelzőtáblák beszerzésére és egyéb elszámolható 
költségekre. A pályázat megvalósításához szükséges önerőt 
az Önkormányzat a 2022-es költségvetés terhére biztosítja. A 
pályázat megírására, benyújtására, nyertes pályázat esetén a 
projektmenedzseri feladatok ellátására az önkormányzat 
szerződést köt a legkedvezőbb árajánlatot benyújtott Adam 
Line ER Kft-vel (Székhelye: 2045 Törökbálint, Köztársaság tér 
1/B szám, adószám: 23044283-2-13).

· Az Interreg pályázati programban az önkormányzat 2020. 
évben sikeresen pályázott a szlovákiai Madar községgel közö- 
sen fesztiválok szervezésére és a kapcsolódó eszközbeszer- 
zésre. A projektben Ács vonatkozásában az Ács-kapocs Fesz- 
tivál megszervezése szerepel, mely 2021. június 20-án kerül 
megrendezésre. Az Önkormányzat a rendezvény időpontjára 
szerződést köt eszközbeszerzésre a legkedvezőbb árajánlatot 
adó Kagylófotel Kft-vel (1027 Budapest, Bem J. u. 6.), rendez- 
vényszervezésre vonatkozóan a GUESTADVERT Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft-vel (2800 Tatabánya, Borbély Sándor u. 19.).

· Elfogadásra került az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, 
Könyvtár és Városi Sportcsarnok Szervezeti és Működési Sza- 
bályzatának módosítása. A módosítás szükségességét az in- 
tézményvezetői helyettesítés változása indokolta.
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VÁROSHÁZA

melyek helyett műanyag ablakok, illetve műanyag és alumíni- 
um ajtók lesznek beépítve.

A belső felújítások közül a folyosók burkolatának cseréje a 
legsürgetőbb, mert a jelenlegi még eredeti 30 éves burkolat 
erősen megkopott, töredezett, több helyen feltört, baleset- 
veszélyes. A fűtés-korszerűsítésre 17,248 ezer, a nyílászáró- 
cserére 8,502 ezer, a folyosók burkolatának cseréjére 4,701 
ezer forintot fordít az önkormányzat.

Mindeközben egy másik korszerűsítés is zajlik az óvodában. 
Egy 2017-ben, a közétkeztetés fejlesztésére kiírt pályázat 
elnyerésének segítségével az óvoda konyhájának és kiszolgáló 
helyiségeinek felújítására még az előző óvodavezető és jegyző 
asszony nyújtott be pályázatot, mely három szálon futó támo- 
gatást ölelt fel. 

Az elnyert összeg egy része eszközbeszerzést támogatott, 
amely során melegítőzsámolyokat, mosogatót, munkaaszta- 
lokat, tálaló kocsikat, kombinált hűtőt, mikrohullámú sütőket, 
gyümölcsprést, tálaló edényzetet, óvodai és étkező asztalo- 

kat, székeket, konyhabútort, kerti padokat és asztalokat vásá- 
roltak. A konyha felszerelése mostanra teljesen megújult.

Az elnyert összeg egy részéből napkollektor telepítését 
tudták megvalósítani, amely a melegvíz előállításában nyújt 
majd segítséget. Ennek beüzemelése is megtörtént június- 
ban. A legtöbb előkészületet a konyhát kiszolgáló helyiségek 
felújítása igényelte, hiszen az óvoda és a bölcsőde egy épület- 
ben helyezkedik el, így a munkálatok idejére mindkét intéz- 
ményben szüneteltetni kellett a gyermekek elhelyezését.

A felújítási munkálatok kiterjedtek a villanyvezetékek, csa- 
tornarendszer, fűtés- és vízvezetékrendszer megújulására az 
érintett területeken, valamint a régi burkolatok eltávolítása és 
új fal, valamint padlóburkolatok elhelyezése is megtörtént. 
Megújult két felnőttzuhanyzó is.

Héreginé Major Ilona intézményvezető arról tájékoztatta 
az Ácsi Híreket, hogy lassú, de biztos lépésekkel halad az ácsi 
óvoda afelé, amit polgármester úrral közösen célként tűztek 
ki: egy korszerű, szépen felújított intézményé váljon az óvoda, 
amire minden ácsi ember büszke lehet.

Újabb pályázati siker!
(folytatás az 1. oldalról)

Emlékplakettet kapott Metka Antal
Metka Antal, vagy ahogyan sokan ismerik Tóni bácsi, gya- 

korlatilag gyerekkora óta az Ácsi Kinizsi SC labdarúgó csapa- 
tának kötelékében volt és van is, hiszen a mai napig igyekszik jó 
tanácsokkal ellátni a csapatot. Korábban játékosként, majd ed- 
zőként segítette a gárdát, napjainkban pedig, mint vezérszur- 
koló lelkesíti az ácsi fiatalokat. Sipos István az Ácsi Kinizsi SC 
elnöke elmondta, hogy Tóni bácsi minden utánpótlás-mérkő- 
zésen kint van. – Gyakorlatilag minden szombaton és vasárnap 
kint van a pályán, emellett az idegenbeli mérkőzésekre is lelke- 
sen elmegy – tette hozzá az elnök.

Sipos István kiemelte, hogy odaadása, sportszeretete és 
bölcsessége miatt mindenki nagy szeretettel és tisztelettel vi- 
selkedik vele, és habár a város egyszer már kitüntette, úgy tud- 
ják az egyesülettől hivatalosan még nem kapott semmilyen 
elismerést, ezért szerették volna a díjat átadni számára.

Metka Antalt a 2020/2021-es szezon utolsó hazai mérkő- 
zésén Sipos István az Ácsi Kinizsi SC elnöke, valamint Józsa 
Sándor az Ácsi Kinizsi SC Labdarúgó szakosztályának vezetője 
mellett dr. Szentirmai István polgármester is köszöntötte.

NAGY TAMÁS

Meizner Jánosné, született Sino- 
ros-Szabó Ibolya, Szőnyben látta meg a 
napvilágot, 1954. április 7-én.

Ácson nőtt fel a településen, ide 
járt általános iskolába

Pályafutását az ácsi TSZ-ben kezd- 
te, majd az önkormányzat konyháján 
folytatta.

Munkáját mindig nagy szeretettel 
végezte, és mialatt a tulajdonosi hát- 
tér gyakorta változott, ő mindig ma- 
radt így nem túlzás azt állítani, hogy 
több generációnak főzött mindig nagy 
lelkesedéssel és odafigyeléssel.

A legutóbbi átalakulás során is a 
konyhán maradt, így az EUREST Kft.-től 
ment nyugdíjba, majd nyugdíjba vonu- 
lása után is még hat  évig segítette a 
konyhai munkát a közétkeztetésben.

IM MEMORIAMMeizner Jánosné méltatása, nyugdíjba vonulás alkalmából

A Városi Nyugdíjas Klubhoz még 
nyugdíjazása előtt csatlakozott a jó tár 

saság és a közösség miatt. A klubélet 
aktív résztvevőjeként segítette a 
nyugdíjas klub munkáját mindennap- 
jait, majd 2017-től átvette a nyugdíjas 
klub vezetését.

Számos program mellett megszé- 
pült a klubhelyiség, emellett a régi 
hagyományoknak megfelelően ápol- 
ták a testvértelepülési kapcsolatokat 
is, egyre több közös programot szer- 
vezve  Csallóközaranyosi klubbal.

Jó kapcsolatot ápolt a Szociális 
Alapszolgáltatási központtal, rendsze- 
resen segítette a különböző rendezvé- 
nyeket. A helyi rendezvények életében 
rendszeres résztvevő volt, mindig szá- 
míthattak rá.  

Halála pótolhatatlan veszteség Ács 
közösségi életében.



Hogy mekkora és milyen katasztrófa 
a város számára, -és nekem személy 
szerint- a Concó patak szennyezése, azt 
gondolom nem szükséges bizonygatni 
természetszerető és tisztelő ember, 
állatorvos lévén, így nem is szeretném, 
de néhány információt és gondolatot 
megosztok Önökkel ebben a témában, a 
tisztánlátás miatt.

Ismernek, nem szoktam a szőnyeg alá 
seperni problémákat, főként ha az olyan 
súlyú, hogy kihat egy tágabb közös- 
ségre.

Szennyezés történt, ami elpusztítot- 
ta a patakunk élővilágának egy részét. A 
bajt észlelve, azonnal jeleztük az illeté- 
kes hatóságok felé, mert ez hivatali és 
állampolgári kötelességünk, még ha a 
szennyvíztisztító telep nem önkormány- 
zati kezelésű is, ahonnan a szennyező 
anyag a patakba került. Részünkről senki 
nem hibázott, senki nem mulasztott, 
senki nem reagált későn.

A jelzést követően pedig AZONNAL 
felvettük a kapcsolatot az illetékes ÉDV 
ZRT.-vel, hogy megtudjuk: mi történt va- 
lójában. Azt a választ kaptuk, – amit fo- 
lyamatosan kommunikáltunk is –, hogy 
vizsgálják, honnan került a szennyvízbe, 
majd az élővízbe a szennyező anyag.

Amikor a vizsgálati eredmények meg- 
érkeznek, azonnal megosztjuk a lakos- 
sággal.

A másik fontos dolog, a baj elhárítása.
Ez megtörtént, a szennyvizet elszállí- 

tották a komáromi hálózatra, tisztítva 
lett a teljes ácsi telep és újraindult az 
üzem, folyamatos monitorozás mellett.

Ugyancsak lényeges, hogyan kerülhe- 
tő el a probléma ismétlődése.

A helyzet ebben az esetben sem 
könnyű. A múltból hozott újabb kéretlen 
„örökség”, hogy a telep kicsi, bővíteni és 
korszerűsíteni kellene, ami milliárdos 
beruházást igényel.   

Megértem és átérzem, hogy tehetet- 
len düh munkál mindenkiben. 

Bennem is, hiába hibázott más.
Dühös az ember, hogy ez előfordul- 

hatott, hogy valaki vagy valakik igényte- 
lensége, trehánysága egy ilyen helyzetet 
idézett elő.

Az evezőket egy irányba kell húzni, aki más  irányba
húzza, az szándékosan tesz azért, hogy a hajó elsüllyedjen!

Polgármesteri tájékoztató a Concó-patak ügyéről

És dühös azért is, mert az ellentétes 
erők most is készek voltak megmozdulni 
és elárasztani a települést rosszindulatú 
megjegyzéseikkel, igaztalan informá- 
ciókkal, hogy a város nem tette meg a 
szükséges lépéseket.

Polgármesterként kijelenthetem 
Önöknek, hogy mindent megtettünk, 
időben cselekedtünk és a maximális kiál- 
lással gyűjtöttük be a szükséges infor- 
mációkat, megoldási alternatívákat az 
ügyben.

Jelentést, egy összefoglalót kértünk 
az ÉDV Zrt.-től, melyet a városi újságban 
most Önök is olvashatnak.

És, olvashatnak még, egy a Köztársa- 
sági Elnökhöz írott levelet is (néhány 
képviselő kollégám aláírásával) melyet 
nem tartok sem szükségszerűnek, sem 
korrektnek.

Szükségszerűnek azért, mert ezt a 
problémát nem Áder János köztársasági 
elnök fogja megoldani, hanem a vállalat, 
az ÉDV Zrt. aki a szennyvíztisztításért 
felel.

Ahhoz pedig, hogy az ácsi szennyvíz 
kezelésére, kapacitásnövelésre milyen 
lehetőségek állnak rendelkezésre a jövő- 
ben, az alternatívák közös kidolgozása 
folyamatban van, és meg is fog oldódni. 
Szakmai megalapozó tanulmány készül a 
legoptimálisabb és költséghatékony be- 
ruházás alátámasztására. Mivel az önkor- 
mányzat pénzügyi teljesítőképességét 
meghaladó fejlesztésről van szó, pályá- 
zati lehetőséget keresünk, állami, kor- 
mányzati segítséget kérünk a pályázat 
támogatására.

Én tudom jól, hogy a lakosság többsé- 
ge józanul gondolkodva mindezzel tisz- 
tában van, de úgy éreztem le kell írnom: 
szükségtelen a teátrális, színpadias 
megnyilvánulás.

Ha a Köztársasági Elnökhöz írt levél 
valóban azzal a céllal született volna, 
hogy a patak sorsát jobbra fordítsuk, ak- 
kor nem az újság főszerkesztőjéhez sza- 
ladtak volna vele képviselő társaim, (akik 
között vannak, akik nem is tudták, hogy 
nem a teljes testület aláírásával lesz el- 
küldve) hanem megtartják maguknak az- 
zal a megnyugtató érzéssel, hogy tettek 
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ÉDV Zrt. tájékoztató az Ácsi szennyvíztelepet ért szennyezés kapcsán
tett azonnali intézkedésekről

valamit a patakunkért.
Úgy gondolom, hogy az ilyen látszat 

akcióknak csak akkor van értéke, ha az 
valóban arról szól, ami fontos. Jelen 
esetben a patakról, nem arról, hogy né- 
hányan megmutassák a városnak: igen 
mi aztán cselekszünk.

Mert, higgyék el Kedves Ácsiak, igaz a 
mondás: a mély folyók folynak mindig 
csendesen.

Ilyen mély folyónak tartom azokat a 
képviselő társaimat, Alpolgármester 
Urat, akikkel közösen azonnal intézked- 
tünk, most is kezeljük a helyzetet, és 
nem szaladtunk el vele egészen David 
Attenborough-ig, mert ezt a bajt itt tud- 
juk megoldani, ha pedig a Vízműnek 
szüksége lesz politikai erőre is a problé- 
ma kezeléséhez, akkor jelezni fogja és 
segítséget kérünk.

Úgy vélem, azoknak, akik neve a köz- 
társasági elnöki levélen szerepel (van- 
nak közöttük jószándékú, félretájékoz- 
tatott képviselők is) nem valami ellen, 
hanem valamiért kellene egyszer össze- 
fogni, mert ha valóban a Concó patak 
melletti kiállás szülte volna azokat a so- 
rokat, nem írják a többi képviselő tudta 
nélkül, és nem teszik közszemlére, vagy 
arra kérik az arról még hiányzó 4 képvise- 
lőt és polgármestert, hogy ők is írják alá.

A Concó nekem ettől többet ér, és 
többet jelent.

Ács is. Önök is.
Ezért küzdünk meg minden forintért, 

amivel a múltbeli hatalmas hiányt kezel- 
jük, és mellette újabb fejlesztéseket va- 
lósíthatunk meg.

Az elmúlt hónapban 100 millió forint 
értékű pályázatot nyertünk.

Nagy munka van mind emögött, s aki 
nem értékeli, vagy kritizálja a hivatali 
apparátust, az alaptalanul teszi.

Itt nincs helye a megosztó viselkedés- 
nek, provokatív megnyilvánulásoknak.

Az evezőket egy irányba kell húzni. 
Aki más irányba húzza, az szándékosan 
tesz azért, hogy a hajó elsüllyedjen.

2021. június 28-án nem várt esemény 
következett be az Ácsi szennyvíztisztító 
rendszeren, amely során ismeretlen ere- 
detű szennyezőanyag került a hálózatba 
és onnan a szennyvíztisztító telepre.

A szennyeződést és a telep működési 

zavarát észlelve az Északdunántúli Víz- 
mű Zrt (ÉDV Zrt.) soron kívül tájékoztat- 
ta az illetékes hatóságokat, illetve meg- 
kezdte a szükséges beavatkozások vég- 
rehajtását a környezetszennyezés meg- 
akadályozása érdekében. Szakembere- 

ink elvégezték a szükséges csatornahá- 
lózati ellenőrzéseket, szennyvízminta- 
vételeket és laborvizsgálatokat.

A Concó-patak szennyeződéstől való 
megvédése érdekében elkerülhetetlen- 
né vált a telep leürítése, és az aerob reak- 



Köztársasági Elnöki Hivatal
Sándor palota, 1014 Budapest, Szent György tér 1.
Dr. Áder János Köztársasági Elnök részére

A Concó-patak nevében:
ź Szeretnék békésen folyni, kanyarogni
ź Halakat, madarakat, állatokat etetni, itatni
ź Tavakat, folyókat táplálni
ź Csigákat, kagylókat, rákokat bújtatni
ź Kis csónakokat hátamon szállítani
ź Kérlek ne tegyetek tönkre!
ź Nem bírom tovább a szennyet, az iszapot
ź Fuldoklom
ź Ékszereimet elveszitek tőlem
ź  Medremet elvesztem, szégyellem, amit tesztek velem
ź Ki fog meggyógyítani, szépségem helyre állítani?
ź Belém öntitek csövön szállított mocskaitokat, fejeteket 

képmutatón félre fordítjátok, ennyit érek nektek! 
ź Segítséget várok Tőletek!

  
Önhöz fordulunk tanácsért, segítségért, mint Magyaror- 

szág Horgász-nagykövete, lelkes környezet- és természet- 
védő. Jelezzük, hogy a beadványban leírtak és az aláírók (bár 
önkormányzati képviselők) elhatárolódnak a politikától.

A történet a kilencvenes években kezdődött, amikor a ma- 
gán szennyvíz ülepítőket központi szennyvíztisztítók váltották 
fel, melyek megoldást jelentettek a lakossági és ipari szeny- 
nyvíz, valamint a talaj- és karsztvizek számára is. Ezen központi 
szűrőtelepek tisztított vize általában patakokba vagy nagyobb 
folyókba ömlenek bele. Településünkön, Ácson ez a 90-es 
évek közepére valósult meg. A tisztított szennyvíz a városon 
átfolyó Concó-patakba, majd a Dunába ömlik. Ez a terület a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park felügyelete alá tartozik, NATURA-
2000–re kijelölt terület. A dunai Concó-torkolat alatti partsza- 
kasz a helyi lakosok kedvelt szabadidős partszakasza, valamint 
a térség ivóvíz ellátását biztosító kutaktól kb. 2 km-re talál- 
ható. Közelben (kb. 5 km-re) van a Komárom-Monostori 2020-
ban átadott szabadstrand.

  A folyóvíz és a hozzátartozó árterület kiemelten fontos 
hal-ívó, szaporodó hely a MOHOSZ Győr-Moson-Sopron Me- 
gyei Horgász Szövetség vízkezelésében áll. A Concó-patakra 
évekkel ezelőtt egy torkolati fenékküszöböt építettek abból 
az elhatározásból, hogy vízi élőteret hozzanak létre. Ez a gát 
foglyul ejti a szennyvíztelepről kifolyó nagy mennyiségű zagy 
iszapot, mai napig tölti a 1,5-2,5 m-es medret, amellyel már 
néhol színültig megtelt. 

Röviden a történések:
A napokban Ácson nagy felháborodást váltott ki Maszlavér 

Richárd (ácsi lakos) facebookbejegyzése (2021. június 27.), 
mely képekkel illusztrálva bemutatta a szennyvíztisztító-telep 
által okozott nagymértékű szennyezést, halpusztulást (mellé- 
kelt adathordozón látható ez is és az üggyel kapcsolatos 
egyéb képanyag).  A horgászok 2021. június 28-án értesítették 
a MOHOSZ Győr-Moson-Sopron Megye Horgász Szövetség 
Ügyvezetőjét, Iváncsóné Dr. Horváth Zsuzsannát, aki tudo- 
másunk szerint hivatalból tájékoztatott minden hatáskörrel 
rendelkező hivatali szervet. A helyszínre többen is kimentünk, 
szörnyű látvány fogadott bennünket, megnéztük ismételten a 
szennyvízkifolyót, melyből fekete sűrű anyag folyt a patak 
vízébe. Nem először! 

A lakosság által észlelt szennyezés mértékére harmadfokú 
készültséget állapított meg az illetékes hatóság. A fenékkü- 
szöb közvetlen még megmaradt minimális mederrel rendelke- 
ző részén a halak nagy része elpusztult. Nem találtunk a 
Concó-patakba befolyó szennyvízteleptől életet, kivéve a fe- 
nékküszöb feletti hetven méteres részén, ahol a halpusztulás 
történt. Itt a győri vízügyi szakemberek levegőztető berende- 
zésekkel próbálják jelenleg életben tartani a maradék halállo- 
mányt.

Lakossági bejelentésre 2020 áprilisában (április 3.) kezdőd- 
tek a folyamatos megfigyelések és annak jelzése a szennyvíz- 
tisztító-telep és az önkormányzat felé, melynek eredménye- 
ként közös bejárás történt a telepen a képviselő-testülettel 
együtt. A bejelentő szerint a probléma nem teljesen újkeletű, 
de a bejelentés időpontjában már „átlépte az ingerküszöböt”, 
mert nyilvánvalóvá vált, hogy változtatás nélkül visszafordít-  
hatatlan természetkárosodás történik, valamint folyamato- 
san romlik a helyzet.

A telep vezetőjének tájékoztatása szerint minden kimenő 
anyag rendben van, minden lakossági bejelentést megvizsgál- 
nak.  A kiömlés pontja és a Concó útja a torkolatig lakott terü- 
lettől távol van, jellemzően csak horgászok észlelik a bajt, 
ezért a lakossági bejelentések száma nem tükrözi a probléma 
nagyságát. Megjegyezzük, a folyamatos vizsgálat nem első- 
sorban a lakosok feladata.  A közös bejáráson a telep vezetője 
műszaki problémára és esetleges emberi mulasztásra hivatko- 
zott. 

 A 2020-as, horgászok által tett észlelést több szemle kö- 
vette más önkormányzati képviselőkkel, Nagy Miklós kép- 
viselő (és horgász) pedig egyedül is figyelemmel kísérte az e-
seményeket napjainkig. Ezen megfigyelések eredménye szin- 
tén megtalálható a mellékelt adathordozón dátum szerint. 

Az első és az utána történt szemléken tett megállapítások:
A szennyvíztisztító-telep beömlési pontjánál élesen elvált a 
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Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

tor szeparálása. Ennek teljes tartalma, 
illetve a hálózatról befolyó szennyvíz a 
következő tíz napban a komáromi szeny- 
nyvíz-rendszerre szippantó gépjármű- 
vekkel került átszállításra.

Időközben végrehajtottuk a telep 
újraindításához szükséges műszaki bea- 
vatkozásokat, és 2021. június 7-én meg- 
kezdődött a telep újra feltöltése. Ennek 
keretében 300 m³ oltóiszapot helyez- 
tünk el a műtárgyakban, valamint elvé- 
geztük a vegyszeradagolási feladatokat. 
Azóta az Ácsi szennyvíztelep újra a 
normál üzemrend szerint üzemel.

Továbbra is folyamatosan monitoroz- 
zuk a telepet elhagyó szennyvizet és 
folytatjuk a csatornahálózati ellenőrzé- 
seket. Ezen túlmenően a patak felmé- 
rése is megtörténik az iszapelúszás 
hatásainak kezelése érdekében.

A szennyvíz rendszer fejlesztését a 
korábbi években az ÉDV Zrt. Ács Város 
Önkormányzatával  folyamatosan 

együttműködve végezte a Gördülő Fej- 
lesztési Tervnek megfelelően. A hosszú- 
távú biztonságos működést elősegí- 
tendő az önkormányzat segítségével 
tájékoztattuk a Felhasználókat a helyes 
csatorna használatról is, a szennyező 
anyagok (pl.: zsírok, olajok, törlőkendők) 
szennyvíztisztító rendszerbe jutásának 
veszélyéről.

Az ÉDV Zrt. továbbra is elkötelezett a 
környezeti értékek megőrzésében és a 
hatóságokkal együttműködve, azok elő- 
írásait betartva, Ács Város lakosainak 
magas színvonalú, biztonságos ivóvíz és 
szennyvíz szolgáltatás biztosításában.

Északdunántúli Vízmű Zrt.



Concó állapota. Ettől a ponttól a víz általában sűrűn folyó, fe- 
kete, iszapos. Már az első bejárásnál megállapították, hogy a 
mederben és a parton egy bizonyos magasságig gyakorlatilag 
nincs élő növényzet, állatok jelenlétét sem tapasztaltak. A par- 
ton és a mederben is jellemző, nagymértékű, meghatározha- 
tatlan mélységű az iszaplerakódás. Több helyen láttak állat- 
tetem maradványokat. 

A bennünk felmerült kérdések, melyekre választ és megol- 
dásokat várunk: 

Mint felelősséget érző, a természetet szerető, védő állam- 
polgárok nem találunk ésszerű magyarázatot arra, hogy a so- 
rozatos lakossági figyelmeztetés ellenére a szennyvíztelep 
vezetősége folyamatos felelőtlen magatartást mutat azzal, 
hogy a telepről a természetes élővízbe időközönként tisztítat- 
lan vizet engedjen. A szennyezéssel tönkre tették az általunk 
szeretett Concó-patakot olyan mértékben, hogy az ott kiala- 
kult vízi életközösséget teljesen kipusztítja. 

Kérjük segítségét abban, hogy a Concó-patakot ért szeny- 
nyezés körülményeinek kivizsgálása ne az egymásra mutoga- 
tásban, másokban keresett hibákban fulladjon ki. Ne ismétlőd- 
jön meg többé az ilyen jellegű szennyezés, és a környezet 
pusztítást állítsák helyre. Mint felelőséggel tartozó magyar 
állampolgárok kérjük, gyerekeinknek ne a kihalt és tönkretett 
patakot kelljen átadnunk! 

Kérjük olyan korszerű technikai megoldások kijelölését és 
megvalósítását (pl.: új, közbeeső ülepítőrendszer), ami meg- 
állítja a jelenlegi szennyező folyamatot. Kérjük, vizsgálják felül 
a jelenlegi fenékküszöb műtárgyat, mert nem tartjuk megfe- 
lelőnek, ugyanis a felhalmozódó iszap, hordalék távozását 

nem teszi lehetővé. Megnyugtatónak tartanánk, ha egy web- 
kamerás monitoring rendszeren figyelemmel kísérhetnénk a 
kiömlés hely színét. 

Kérjük fent leírtak gyors kivizsgálását, megfelelő intézke- 
dések meghozatalát, a szennyezési folyamat megállítását, a 
Concó-patak rehabilitációját. Az Ácsi Önkormányzat a felvá- 
zolt problémát nem tudja megoldani, mert vélhetőleg ez ko- 
moly anyagi ráfordítást igényel, ezért kérjük segítségét, taná- 
csát.

Az itt élők megnyugtatása végett kérjük közbenjárását és 
írásbeli tájékoztatását. 
Cím: Nagy Miklós, 2941 Ács, Fő u.29 nagymiklosacs@gmail.com
     Ács, 2021. 07. 05.

Tisztelettel:     Nagy Miklós önk. képviselő
Heroldné Hájos Júlia önk. képviselő
Tóth Károly önk. képviselő
Háromházi György önk. képviselő
Héregi Péter önk. képviselő

Másolatban kapják:
1. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9021 Győr, 

Munkácsy M. u. 4. – Sallai Péter
2. Komárom-Esztergom Megyei Kormány Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztálya 2800 Tatabánya, Fő tér 4. - Jelena Viktória Ildikó

3. MOHOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Horgász Szövetség 9021 Győr, Bajcsy 
Zsilinszky út 13. – Iváncsóné Dr. Horváth Zsuzsanna
4. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 1121 Budapest, Költő út 21. 1525 Budapest 
Pf. 86. – Füri András
5. Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatósága 9021 Győr, Árpád út 28-32. – Németh József
6. É.D.V. Zrt 2800 Tatabánya, Sárbereki út 100., 2800 Tatabánya Pf. 117. – Lőrinc Ákos

7. Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár út 23. – Dr. Szentirmai István

ÁCSI HÍREK

6

ÖNKORMÁNYZATTisztelt Ingatlantulajdonosok!
Ezúton ismételten tájékoztatjuk a 

Tisztelt Lakosságot, hogy a 1/1986 (II.21) 
ÉVM-EüM együttes rendelet a követke- 
ző rendelkezéseket tartalmazza az in- 
gatlantulajdonos saját ingatlanával kap- 
csolatos feladatainak ellátásával kapcso- 
latban:

A rendelet szerint
A város területén lévő ingatlanok 

tisztántartásáról az ingatlanok tulajdo- 

nosai, tényleges használói kötelesek 
gondoskodni, kötelességük, hogy ingat- 
lanukat megműveljék, rendben tartsák, 
gyomtól, gaztól megtisztítsák.

Az ingatlan előtti járdaszakasz (járda 
hiányában 1,2 m széles területsáv, illető- 
leg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az 
úttestig terjedő terület), továbbá a járda 
és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépí- 
tetlen terület gondozása, tisztántartása, 

szemét- és gyommentesítése az ingat- 
lan tényleges használójának, illetve tu- 
lajdonosának kötelessége.

A tényleges használó, illetve a tulaj- 
donos kötelessége a járda mellett növő 
gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és 
bokrok megfelelő nyesése.

A kötelezettség osztatlan közös tulaj- 
don esetén a tulajdonostársakat egye- 
temlegesen terheli.

Bizonyára sokan tapasztalták már, 
hogy városunkban megkezdődtek a 
TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00001 azonosí- 
tó számú, ,,A városközponti funkciók és 
zöldterületek megújítása Ácson" című 
projekthez kapcsolódó kivitelezési mun- 
kák. A beruházást úgynevezett soft te- 
vékenységek is kísérik, amelyek a „Zöld 
hangya” program keretében valósulnak 
meg. 

A programok kabalafigurája Hangya 
úr, aki mindig segít, hogy megértsük, mi 
zajlik éppen. Miért fontos a zöldterüle- 
tek karbantartása, létrehozása, és mi mit 
tehetünk a környezetünkért? 

Hangya úr feladata egyrészt az isme- 
retterjesztés, másrészt, hogy segítsen 
és ösztönözzön kicsiket és nagyokat a 
környezettudatosságra. Éppen ezért há- 

Elindult a „Zöld hangya” program

rom fontos rendezvényt valósítunk meg 
a projekt keretében. 

A kampánynyitó program során létre- 
jött egy online felület, amin keresztül le- 
hetőség nyílik megismerni a teljes pro- 
jektet, illetve Hangya úr tanácsait is 
megtaláljuk. Emellett egy online játék 
keretében különböző emléktárgyakat 
gyűjthettek a résztvevők. 

A nyár elején a társadalmi szerepvál- 
lalás, a partnerség és a tolerancia téma- 
körében civil szervezetek és a helyben, 
illetve a környéken működő vállalkozá- 
sok részére szerveztünk konferenciát. A 
konferencia célja a civil szféra és a vállal- 
kozók partnerségének elősegítése, kö- 
zös célmeghatározások mentén. A vál- 
lalkozások társadalmi szerepvállalásá- 
nak erősítése, lehetséges együttműkö- 

dési formák feltárása jó példák bemuta- 
tásán keresztül. 

A záró program keretében mindenki 
egy kicsit zöld hangyává változhat, hi- 
szen a helyi civileket, az általános iskola 
diákjait, valamint az önkormányzat és in- 
tézményeinek dolgozóit hívjuk egy 
nagyszabású szemétszedési akcióra, 
amely érinti a település belterületét, va- 
lamint a külterületi részeket, különös te- 
kintettel a kiemelten szennyezett pon- 
tokat. Az összehangolt városi szemét- 
szedési akciót késő ősszel szeretnénk 
megvalósítani. Hiszünk abban, ha sok 
„kis hangya” összefog, akkor közös erő- 
vel hegyeket, akár szemét-hegyeket is 
képesek leszünk
elmozdítani. 

B. ATTILA
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökeként, hogyan látja ma a romák 
helyzetét Ácson? Mennyit változott az 
évek során?

Gyermekként nem jelentett számom- 
ra hátrányt roma származással élni és 
nem emlékszem, hogy  valaha bántalom 
ért volna a romaságom miatt. Abban az 
időben a muzsikus romák, mint én is  
vagyok, teljesen beolvadtunk a társada- 
lomba, hiszen úgy nevelkedtünk, mint 
bármely másik  gyermek. Szüleink dol- 
goztak, mi óvodába, általános iskolába, 
majd középiskolába jártunk és szakmá- 
val a kezünkben munkába álltunk, aho- 
gyan azt a szüleinktől is láttuk, hiszen ez 
volt a természetes. Én nem gondolom, 
hogy településünkön ez változott volna, 
szerencsére nagyon sok munkalehető- 
ség van a környéken és többnyire élnek a 
lehetőséggel a roma családok is. Persze 
vannak olyan lakosok is, ahol a nagyobb 
család a jellemző és csak az édesapa, 
mint családfő dolgozik, s ő is inkább al- 
kalmi jellegű munkavállalással. Vannak, 
akik nem találják a boldogulásukat a vá- 
rosban és elköltöznek Ácsról, azonban 
később újra visszajönnek. Ez amiatt le- 
het, mert mint tudjuk, a romák nagyon 
családcentrikusak, és mindig visszatér- 
nek oda, ahol a gyökereik vannak.

Mióta tölti be az elnöki tisztséget?
Az elnöki tisztséget 2014 ősze óta 

töltöm be. Őszintén mondom örömö- 
met lelem benne és az ezzel járó köteles- 
ségben, mert sok lehetőség adatik a se- 
gítségnyújtásra. Ebben a település lako- 
sai is oroszlánrészt vállalnak, hiszen so- 
kukban ott a segítő szándék. Ezt ezúton 
is köszönöm nekik!

Milyen jelenleg a roma lakossági arány 
a városban?

Véleményem szerint a roma lakosok 
száma Ácson nem éri el az ezer főt sem, 
ami a város lakosságához mérten hozzá- 
vetőleg az egyheted részét teszi ki az itt 
élőknek.

A kormány eltökélt szándéka a 
szegregált élethelyzetek felszámolása. 
Hogyan és milyen módon igyekszik a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
segíteni a hátrányos helyzetű, 
esetlegesen szegregált élethelyzetben 
élők mindennapjait?

Roma Önkormányzatunk soha, sem- 

„Szerettem volna méltón képviselni a roma lakosokat!”
Beszélgetés Markó Renátával

ÁCSI HÍREK

Egy település utcáinak, közterületeinek karban és rendben tartása nem min- 
dig hálás feladat. Megannyi kritika éri az ezen a területen dolgozókat a lakosság 
részéről, azonban az Ácsi Városüzemeltetési részleg minden munkatársa erején 
felül azon fáradozik, hogy településünk egy rendezett, tiszta, modern, és megú- 
juló városképet mutasson. A részleg vezetőjével, Markó Renátával beszélget- 
tünk az Ácsot érintő aktualitásokról, aki a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökeként a helyi romák helyzetébe is betekintést nyújtott. 

milyen segítségnyújtástól nem zárkó- 
zott el, bárki, bármilyen kéréssel fordul 
felénk, igyekeztünk segíteni. Eredmé- 
nyeket értünk el munkahelyteremtés- 
ben, beiskolázásban, ruházkodásban, 
bútoradományokkal, élelmiszer adomá- 
nyokkal támogatjuk a családokat és van 
a településen tradicionális cigány tánc- 
oktatás is.

Szerveznek-e éves hagyományőrző, 
tradicionális rendezvényeket?

Igen, szervezünk idén is Családi Na- 
pot, amelyre most is szeretettel várjuk 
Ács minden lakosát. Nincs annál jobb ér- 
zés, amikor látjuk, hogy szülők és gyere- 
kek eljönnek és jól érzik magunkat azon a 
napon nálunk. Sajnos a pandémia miatt a 
Roma Kultúra Napi rendezvényünk idén 
elmaradt, de jövőre természetesen 
megtartjuk, hiszen rendkívül népszerű a 
romák körében. Tervezünk még ruha- 
osztásokat, és folyamatosan foglalko- 
zunk a bútoradományokkal is. Év végén 
pedig a hagyományos Mikulás napunkra 
várjuk majd a családokat.

Miért érezte fontosnak, hogy az 
önkormányzat élére álljon, és 
támogassa a roma nemzetiségű 
lakosságot? Miért viseli a szívén a helyi 
romák sorsát?

Muzsikus cigány családból szárma- 
zom, világ életemben szerettem romá- 
nak lenni! Azt szeretném, ha minden ro- 
ma megtanulna úgy élni, hogy büszke 
lehessen a származására. Tudom, hogy 
vannak helyzetek, mikor nehezebben 
boldogulunk amiatt, hogy romák va- 
gyunk, de magunkért, a családunkért, a 
gyermekeinkért tegyük meg, hogy ki- 

tartunk és nem adjuk fel se az elveinket, 
se az álmainkat! Én nagyon sok emberrel 
vagyok napi kapcsolatban, ha csak egy 
embernek tudok segíteni, számomra az 
már sikersztori. Nem éreztem fontos- 
nak, hogy a Roma Önkormányzat élére 
álljak, csak szerettem volna méltón kép- 
viselni a roma lakosokat. Az, hogy elnök 
vagyok, azt a szavazóknak köszönhetem, 
mert bíznak bennem. Sok mindenen 
vagyunk túl, többek között ezért is hálás 
vagyok a roma választópolgároknak.

Nem csupán az itt élők, hanem maga a 
város is rendkívül fontos az Ön 
számára. A városüzemeltetési részleg 
vezetőjeként hogyan látja, milyen úton 
halad most a város?

A település sorsát is a szívemen vise- 
lem, mert én kaptam azt a feladatot, 
hogy a lehetőségekhez mérten megőriz- 
zük, illetve gondozzuk és karbantartsuk 
Ács utcáit, intézményeit és közterüle- 
teit. Sajnos nem mindig zökkenőmentes 
a mindennapi munkánk, de én úgy gon- 
dolom, hogy a közfoglalkoztatottaknak 
csak hálával tartozom és köszönettel a 
munkájukért. Nagyon kevés jövedelem- 
mel rendelkeznek, sokan közülük nem 
tud más munkahelyen boldogulni, be- 
tegsége vagy idős kora miatt. 

Melyek a jelenleg zajló szezonális 
munkálatok és azokat hány ember 
végzi?

Jelenleg is több szálon dolgozik a Vá- 
rosgazdálkodás, mint például intézmé- 
nyek festése, amit egy fő lát el egész év- 
ben Járóka Sándor kollégám személyé- 
ben. A folyamatos karbantartási munká- 
latokat szintén egy kolléga látja el, Pauer 
József. Gregovics József a traktoros 
feladatokban jeleskedik napi szinten, 
Borsós Anasztázia és Kolompár Veronika 
kolléganőim a parkgondozási feladato- 
kat látják el hat közfoglalkoztatott kollé- 
gánkkal karöltve, illetve Varga Lajos kol- 
légám a fűnyíró csapatot viszi a telepü- 
lés utcáin öt fő segítségével.

Hogyan tudnak együttműködni 
városunk önkormányzatával, Ács 
előrehaladása, fejlődése érdekében?

Tíz éve vagyok a városgazdálkodásnál 
és rengeteg ember megfordult már ná- 
lunk az évek során, de nyugodtan mond- 
hatom, hogy az Önkormányzattal min- 
dig jól össze tudtunk dolgozni, függet- 
lenül attól, hogy ki volt éppen a városve- 
zetés élén. Én azt mondom, hogy a város 
jó úton halad, lassan, de biztosan afelé, 
hogy az itt élők többsége szeressen itt 
élni. A jelenleg folyó pályázati munkála- 
tok szebbé és élhetőbbé teszik majd 
városunkat, amire nagyon nagy szüksé- 
günk van.

 
7



Dr. Szentirmai István polgármester 
köszöntötte a résztvevőket, aki elmond- 
ta, hogy a „Megyénk körül, megyünk kö- 
rül” elnevezésű program keretében az 
ácsiak már jártak Nyergesújfalun, így ez 
most egy „visszavágó”, és külön örömét 
fejezte ki, hogy egy ilyen különleges 
programra hívhattuk meg nyergesi bará- 
tainkat. 

Mihelik Magdolna, Nyergesújfalu pol- 
gármestere arról beszélt, hogy ő maga 
még sosem járt Ácson, pedig vannak kö-
tődései, ezért örül, hogy most végre itt 
lehet. Az esemény hivatalos megnyitó- 
ján részt vett Romanek Etelka, a Megyei 
Közgyűlés alelnöke, aki amellett, hogy 
ismertette az eddig lezajlott várostalál- 
kozók eredményeit, felidézte ácsi emlé- 
keit is. 

Gerecsei Zsolt református esperes el- 
mondta, hogy hosszú évek óta töretlen 
népszerűségnek örvend az ácsi Arató- 
nap, és külön öröm számára, hogy idén 
vendégek is érkeztek a rendezvényre. 

Az ünnepélyes zászlólengetés után 

Nyergesújfalu is részt vett az Aratónapon
BALOGH ATTILA

Az Ácsi Református Egyházközség idén is megszervezte a hagyományos 
Aratónapot az ácsi Malom-tó partján. A rendezvény keretében idén város- 
találkozót is szerveztünk, amelyen Nyergesújfaluról érkeztek vendégeink. 

az arató csapat elindult a szekér után, és 
kezdetét vette a hagyományos kézi 
aratás bemutatása.

Gyerekkori emlékeit is felidézve 
Héregi Kálmán beszélt az aratás szoká- 
sairól és menetéről, majd elkezdődött a 
munka Papp Antal földjén, akinek ezú- 
ton is köszönjük, hogy lehetőséget biz- 
tosított számunkra. Természetesen min- 
denki csatlakozhatott a munkafolyama- 
tokhoz, a kötélkészítéstől a kaszáláson 
át a kévekötésig.

Az aratást követően a résztvevők 
megkoszorúzták az ácsi baptista temető 
emlékére felállított kopjafát, majd sza- 
badtéri istentisztelettel folytatódott a 
nap, amelyen ezúttal Darányiné Csonka 
Valéria, a Lábatlan-Nyergesújfalui Refor- 
mátus Egyházközség lelkipásztora hir- 
detett igét. Az istentisztelet után a nyer- 
gesi vendégek a Természetjáró Bakan- 
csos Klub tagjainak kíséretével a refor- 
mátus templom felé vették az irányt, 
ahol Gerecsei Zsolt mesélt a templom 
történetéről, majd a művelődési házban 

a helytörténeti emlékek között Pauer 
Gergely idézte fel a település történel- 
mének fontosabb eseményeit. 

A Malom-tóra visszatérve a Kajár- 
pérci Vízirevü előadását tekinthettük 
meg, majd Szűcs Erika legkisebb növen- 
dékei táncoltak a színpadon, végül a 
székesfehérvári Lajta Néptáncegyüttes 
táncháza zárta a kulturális programokat. 

Az aratónapi kézműveskedés Tóth 
Lajosné vezetésével idén is nagyon nép- 
szerű volt, és a Bakancsos Klub népi játé- 
kai sem hiányozhattak a rendezvényről. 
Természetesen a hasunk sem maradt 
üresen, hiszen a gyülekezet asszonyai fo- 
lyamatosan sütötték a lángosokat, a 
Kalla és Héregi család kürtőskaláccsal 
kedveskedett a jelenlévőknek, az ízletes 
aratónapi babgulyásról pedig Róka 
József és barátai gondoskodtak. 

Az ácsi Aratónap – amellett, hogy egy 
fontos népi hagyományt elevenít fel 
minden évben – remek példája a közös- 
ségi összefogás erejének. Jó volt látni, 
hogy a közösségi szellem, a tenni akarás 
még mindig ott van az emberekben an- 
nak ellenére, hogy az utóbbi időszakban 
a vírushelyzet megnehezítette a találko- 
zást. 
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Részlet Héregi Kálmán Aratónapi beszédéből
A felkészülés a nagy munkára a kapálások, szőlők rendbetétele 

után kezdődik. Legyen jó kasza, kalapács, üllő, tokmány, köszörűkő; 
sarló, kötözőfa és bőgőgereblye! Legyen kaszás, marokszedő, kö- 
tél terítő! Persze cserépkorsó is, abban sokáig hűvös, hideg marad 
az ivóvíz. Minden család nem tudta vállalni, hogy elvégzi kisebb-
nagyobb birtokán ezt a munkát, de akadtak emberek, akik vállal- 
ták.

A helyi cukorgyárban és a környező településeken, vasúton, 
gyárakban, különböző munkahelyeken dolgozók erre az időpontra 
tartogatták az éves szabadságukat. Előre megegyeztek a terme- 
lőkkel, megegyeztek a munkában és a fizetésben. Utóbbi termé- 
szetesen gabona (fejadag) volt.

A kalászok érettségének vizsgálata után közösen döntötték el 
az aratás kezé désének napját.

A munka naponta 5 óra körül kezdődött. Szerencsés esetben 
egy arató (családi) csapatban volt egy kaszás, egy marokszedő, egy 
kötöző felnőtt és egy kötélterítő/vízhordó gyerek. Egy stampedli 
pálinka után a harmattól puha gabonát tövestől, hosszabb szár 
esetén kaszált gyenge maroknyi szálakat félbe osztva a kalászos 
végén csavaros mozdulatokkal összeerősítettük. Ebből annyi ké- 
szült, ahány kévére számítottunk az aznapi munkában. Egy idő 
után a kaszás kivált a kötél készítéséből, kikalapálta a kasza élét, 
ezzel vékonyította és hideg kovácsolással edzette az anyagot. 
Vigyázott, hogy a kasza éle kissé felfelé hajoljon. Ha ez ellenkező 
irányban sikerült, azt a kaszás nagyon megszenvedte. Ezzel délig 
dolgozhatott, de közben a kaszakővel újította fel a kasza elkopott 
élét. Munka közben ügyelnie kellett, hogy a rendre vágott gabona 
megfelelő szögben támaszkodjon a még lábon állóhoz, ugyanis így 
lehetett könnyebben és gyorsabban kialakítani a megfelelő fél ké- 
vét, védeni a marokszedő lába szárát. Ha a szalma alsó szála a ma- 
rokszedő lába felé mutatott, bizony előbb-utóbb ledörzsölte a lá- 
báról a bőrt. A marokszedő a félkévényi gabonát jobbra kifordulva 
a leterített kötélre tette. Ha volt a családban kisgyerek, ő ebben a 
munkamenetben leterítette a kötelet, ha nem volt, akkor ez is a 
marokszedő feladata volt.

A kisebb gyerek a második rend vágása alatt vizet hozott, kévé- 

ket hordott össze vagy gereblyézett. Szerencsés esetben kévekö- 
töző is volt a csapatban, akkor ezt a munkát elosztották.

Délben a család idősebb nőtagja megérkezett a főtt ebéddel. 
Legtöbbször egytálétel (borsó-, bab- vagy krumplifőzelék) került 
az aratók elé. A tál körül fektetett kévékre ülve közösen kanalazták 
ki az edényből az ebédet. Módosabb helyeken füstölt főtt hús is 
járt a főzelékben az ebédhez és bor vagy fröccs is.

Ebéd után egy rövid alvás – „szunyókálás” – következett. Kellett 
is, a fárasztó munka, a késői lefekvés, korai kelés megviselte az 
izmokat.

Ebéd után ismét kalapálni kellett a kasza élét, addig a többiek a 
kévék összehordásával, esetleg kepébe rakásával foglalkoztak.

Közel naplementéig folyt a munka. Akkor mindenki kévehor- 
dással, kepézéssel foglalkozott, illetve (ha volt ilyen) a kis kötél- 
terítő-vízhordó gyerek a bőgőgereblyével összehúzta a kuszát. 
Hiányában azt is felnőtt végezte.

Az összerakott kévék legkisebb egysége a csomó volt. Ezt 14 
kéve alkotta. A folytatólagosan mellé rakott másik csomóval 
együtt keresztnek nevezték. A keresztek sorát pedig kepének.

Az aratást követte a takarodás, amikor állati erővel vont kocsi- 
val (egyszerre általában 7-9 csomót) (csatlás, vendégoldal, nyomó- 
rúd, rudazókötél) hazaszállították a kévéket, asztagba rakták, majd 
a cséplőgép megérkezése után lett a szalmából kazal, a mag pedig 
a magtárba vagy a padlásra került. Az 50-es években nagyobb 
része pedig beszolgáltatás néven ingyért az államhoz, a beszolgál- 
tató helyre. A magházat és egyéb törmeléket, a „polyvát” (pelyva) 
fedett színbe vitték, állati takarmányt készítettek belőle. Ezután 
végezték el a tarlószántást.

Szép volt a tarló. Sokféle virág borította a talajt. Finom vegyes 
méz készült ezekből a szorgalmas méhek munkája által. Ma már ezt 
az ízt nem ismerik, nem ismerjük.

A gépesítés kiirtotta a tarlóvirágot. Korábban népszokás volt a 
munka le- zárását jelző örömünnep, az aratóbál.

Színvonalas mulatság volt, Lévai Gábor cigányzenekara húzta a 
talpalávalót. Gábor bácsi híre messzire terjedt. Adott magára, Stra- 
divari hegedűje élet- re kelt a kezében.
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INTERJÚ

Képviselő úr, hogyan kezdődött el a 
hivatali munkája, illetve miért gondolta 
úgy, hogy a továbbiakban képviselőként 
áll ki a lakosság érdekei mellett?

A korábbi városvezetőkkel mindenki 
bizalmatlan volt, hiszen nem mutattak jó 
példát, ezért cserélődött le az akkori kép- 
viselő-testület. Úgy gondoltuk, hogy mi 
ettől becsületesebbek és talpraesetteb- 
bek vagyunk. Ugyanakkor hozzá kell ten- 
nem, hogy ez korántsem egyszerű feladat, 
amikor már látjuk a települést érintő valós 
problémákat. 

Milyen lépéseket tudott tenni a város 
előrehaladásáért a jelenlegi testület? 
Vélhetően a COVID-helyzet, illetve a 
személyes testületi ülések hiánya nem 
könnyítette meg a képviselői munkát?

Érdemi munkát az elmúlt másfél esz- 
tendőben nem igazán tudtunk végezni. A 
magyar állam kihirdette a veszélyhelyze- 
tet, lényeges kérdésekben polgármester 
úr egyszemélyben döntött. Természete- 
sen szakmai kérdésekben ez idő alatt is 
megkerestek, illetve több ízben kikérték a 
véleményemet is, amiben tudtam, segítet- 
tem minden tudásom szerint. A személyes 
jelenlét azonban – azt gondolom – rend- 
kívül fontos, remélhetőleg rövid időn belül 
vissza fog állni a megszokott rend, mert 
szükség van a bizottsági ülésekre is, ahol 
többen is meg tudjuk vitatni az aktuális 
feladatokat. Úgy vélem, különböző gon- 
dolkodású emberek jobb döntéseket tud- 
nak hozni, mint az egyszemélyben hozott 
döntések. A nyilvános testületi ülések a 
településen élőket tájékoztatják a hely- 
ben hozott döntésekről és azok okairól, va- 
lamint rendeletekről hozott döntésekről, 
azok betartásáról. Jó példa volt erre a leg- 
utóbbi első ünnepi testületi ülés, amikor 
hosszú idő után először adhattuk át az 
Ácsért díjakat az arra érdemes személyek- 
nek, akik kiemelkedő munkát végeztek vá- 
rosunkban és városunkért az elmúlt idő- 
szakban. 

A településfejlesztési és az ügyrendi 
bizottság tagjaként is támogatja a város 
fejlesztési elképzeléseit. Hogyan látja 
Ács jövőjét? Melyek azok a területek, 
ahol lehetne még fejlődni?

A megyében Ács rendelkezik a második 
legnagyobb közigazgatási területtel, 
ugyanakkor nincsenek akkora cégek, me- 
lyek nagyobb iparűzési adóbevételt jelen- 
tenének az önkormányzat számára. Kettő 
nagyobb vállalat van, a Leier, illetve a Hart- 
mann Hungary, de egy közel 7000 lelket 

számláló városban véleményem szerint ez 
nem elegendő. A környező falvak, városok 
területén számos cég telepedett le, és ma- 
radt is ott egészen napjainkig. Az általuk 
befizetett jelentős iparűzési adóból köny- 
nyebben gazdálkodnak az önkormány- 
zatok. Nekünk ilyen szempontból nehe- 
zebb dolgunk van. Ezen a területen tehát 
mindenképp változást kell eszközölnünk. 
Azt látom, hogy nincsenek hosszútávú el- 
képzeléseink, itt arra gondolok, hogy a vá- 
lasztási ciklus elejétől a ciklus végéig terje- 
dő időszakban mit szeretnénk elérni. Ács 
igen jelentős úthálózattal rendelkezik, 
ezek karbantartása és felújítása elsődle- 
ges feladatunk, nagy szükség lenne egy, a 
munkájára igényes, becsületes műszaki 
szakemberre, aki a városban folyó beruhá- 
zásokat felügyeli. Mint vállalkozók – hiszen 
képviselő társaim egy része is a piaci ver- 
senyszféra szereplői – másképp gondolko- 
zunk, akár létszám kérdésben, eszközök 
fejlesztésében, a közintézményeink ener- 
getikai korszerűsítésében, és azt gondo- 
lom, hogy eredményesen csak a mai kor 
követelményeinek megfelelő épületek- 
ben lehet dolgozni. Az itt élő fiatalokat 
ugyan segíti Ács Város Önkormányzata la- 
kásokkal, anyagi támogatással, de ösztö- 
nözni kellene őket abban is, hogy szórako- 
zásukat helyben tudják megtalálni. A szü- 
lők nyugodtabbak lennének, ha gyermeke- 
ik nem vidékre utaznának. A település ar- 
culatát jelentősen formálni kell annak ér- 
dekében, hogy az ide látogató vendégek, 
továbbá az itt átutazók azt érezzék, ide 
legközelebb is érdemes visszajönni. A lako- 
sokat be kell vonni, ötleteiket meg kell 
hallgatni, s a megvalósítható elképzelése- 
ket be kell építeni a fejlesztésekbe. Ácson 
olyan szellemi tőke van, amit nem szabad 
elhanyagolni, ezen a területen is tapaszta- 
lok hiányosságot. Ezek létrehozásához 

mindenképpen pályázati forrásokat kell 
igénybe venni, önerőből nem megvaló- 
síthatóak.

A Duna-part közelségét is potenciáli- 
san ki lehetne használni, hiszen Ács egy 
rendkívüli földrajzi adottságokkal rendel- 
kező város. Össze kellene fogni a környező 
településekkel, és közösen pályázni egy 
komplex szabadidős, természetjáró, lo- 
vagló, horgászó, kerékpározó, vízi sporto- 
kat megcélzó beruházásra, mellyel növel- 
hetnénk a település turisztikai vonzerejét. 

Mit gondol, hogyan működik együtt a 
város vezetése, a képviselő-testület? 
Közös a cél?

Szeretnék egyet tisztázni, nincsenek el- 
lenzéki képviselők, ha valakinek más a véle- 
ménye, az még nem azt jelenti, hogy ellen- 
zéki. Persze, hogy nem minden esetben 
egyezik a véleményünk, elképzeléseink, de  
ez így van jól, ezen nem kell megsértődni. 
Egyébként valamennyi képviselőtársam- 
mal és polgármester úrral is együtt tudunk 
dolgozni a város előrehaladása, fejlődése 
érdekében. Jellemzően – egy-két kivétel- 
lel – össze tudunk fogni, és együtt, gördü- 
lékenyen zajlik az Ácsért végzett munka. 
Célunk az, hogy Ács a fejlődés újtára lép- 
jen. Ez pedig csak együtt sikerülhet. Az 
irányokat kell egyfelé terelni. 

Régóta gondot jelent a városban a 
szennyvíztelep nem megfelelő 
üzemelése. Milyen lépéseket tesz az 
önkormányzat annak érdekében, hogy 
minél előbb kiküszöböljék a problémát, 
és ezzel együtt csökkentsék a 
környezetszennyezés mértékét?

A szennyvíztelepről kifolyt üledék ko- 
moly gondot jelent a Concó-patak élővilá- 
gára, a patak medrére, sok helyen feltel- 
nek a gödrök. A Natura 2000. által megé- 
píttetett torkolati fenékküszöb miatt csak- 
nem három méterrel megnőtt a vízszint. A 
telephelyről nagy mennyiségben kifolyt 
iszap megrekedt ezen a területen, és har- 
madfokú szennyezést okozott, ezt állapí- 
tották meg a hatóságok, így gyakorlatilag 
rövidesen az összes hal kipusztul a patak 
ezen területén.  

Mit gondol, mi a szennyezés oka? Az 
alulméretezett szennyvíztelep és a 
korszerűtlen, elavult berendezések?

A kérdés azért érdekes, mert a telepü- 
lés korszerűsödik (lakópark, cégek), és a 
fejlődés nem mehet a természetszennye- 
zés rovására. Modernizálni kell a telepet, 
ami állami segítséggel nem valósítható 
meg. Képviselő társaimmal összefogtunk, 
és megfogalmaztunk egy levelet, amelyet 
Köztársasági Elnök Úrnak címeztünk, hogy 
az ő segítségével minél hamarabb vissza- 
kaphassuk a patakunkat a korábban meg- 
szokott, eredeti állapotában. 

Nagy Miklós tősgyökeres ácsiként nemrég került be a hivatali apparátus- 
ba, jelenleg első ciklusát tölti önkormányzati képviselőként. Képviselő úr 
szerint a testület valamennyi tagja azt tartja szem előtt, ami a városnak, az 
itt élőknek a legfontosabb. A békét, a jólétet és a fejlődést. Ezekért kell 
dolgozni a jövőben.

„Ács ne egy szó legyen a mindennapjainkban, erre a
településre úgy gondoljunk, mint az otthonunk!”
Beszélgetés Nagy Miklós önkormányzati képviselővel FENYVES-ERDEI ANETT
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Mit jelent az Ön számára Ács?
Ács ne egy szó legyen a mindennapja- 

inkban, erre a településre úgy gondoljunk, 
mint az otthonunk. Itt élünk, itt dolgo- 
zunk, ez a város a mienk. Ács egy olyan te- 

lepülés, amiért valóban érdemes dolgozni. 
Ezért is indultam el az önkormányzati kép- 
viselőválasztáson, hogy segítsem a lakos- 
ságot, a felmerülő kérések teljesítésében, 
valamint a hivatali apparátust és polgár- 

mester urat abban a munkában, amivel ta- 
lán feljebb léphetünk azon a bizonyos lép- 
csőn. 

Hajrá Ács!  

Az Ácsi Cukorgyár egyik alapítója 
Patzenhofer Konrád 1820. november 
25-én látta meg a napvilágot Bajoror- 
szágban. Paraszti családból származott, 
akik hagyományos sörfőzéssel foglal- 
koztak. 1835-ben váltak meg München 
mellett fekvő földjeiktől, és adták el a 
sörgyárát. A família egyik tagja, George 
Berlinben telepedett le, és megalapítot- 
ta a világ legnagyobb sörgyárüzemét.

Konrád lakatosműhelyben dolgo- 
zott. Később hídmérlegeket készített, 
répavágógépeket szerelt, és vasúti mű- 
helyben is dolgozott. Bécsben műszaki 
rajzoló és szerelő volt, a Bécs-Bruck-Graz 
vonalon épülő vasút váltó- és jelzőbe- 
rendezéseit szerelte, később ilyen be- 
rendezések rajzait már önállóan készí- 
tette. A cukorgyártással a bécsújhelyi 
nádcukor-finomító átépítésekor került 
kapcsolatba.

Volt bécsi munkatársával és barátjá- 

val, Josef Bachleval Cinfalván alapított 
új gyárat, ahol le is telepedett. Mindvé- 
gig ez a település maradt a családi érde- 

keltségek gazdasági központja. Később 
átvették a sasvári gyár üzemeltetését is. 
1871-ben az ácsi cukorgyár egyik alapí- 
tója volt: „Ácser Zuckerfabrik, Patzen- 
hofer, Berg & Co”. Az uralkodó később a 
Vaskorona- Rend lovagjai sorába emel- 
te. 1870-ben gr. Zichy Sándortól meg- 
vette a darufalvi volt Nádasdy-kastélyt 
és a hozzá tartozó birokot, majd a család 
ideköltözött.

Három fia és egy lánya született. Az 
elsőszülött fiú, Rudolf szoros kapcsolat- 
ban maradt a cukoriparral. Lányának 
férje Bauer Ottó lett, ezzel pedig szoros 
rokoni kapcsolatok alakultak ki a Lenck 
és a Flanderffer családokkal is. 1899-ben 
az ácsi cukorgyár egyedüli tulajdonosa 
lett, ugyanis valamennyi alapítótársát 
kivásárolta. 1904-ben bekövetkezett ha- 
lála után a gyárat fiai örökölték. 1905-
ben megváltozott a cukorgyár neve: 
„Ácsi Cukorgyár Patzenhofer Fiai” lett.

Érdekességek a cukorgyárról
IDÉN 150 ÉVES AZ ÁCSI CUKORGYÁR

Patzenhofer Konrád

P. GERGELY

Molnár Lajossal Dr. Szentirmai István beszélgetett
Lejegyezte: PAUER GERGELY

Molnár Lajos az ácsi parasztréteg egyik kiemelkedő tagja. 
Az interjú készítésekor a 89. életévében járt. 1931. december 
27-én látta meg a napvilágot. Az ő szavaival élve „Engem a jó 
Isten hozott, velem is volt végig”. 10 éves koráig az ácsi refor- 
mátus iskolába járt. Boldogan emlékszik vissza erre az idő- 
szakra. Reggel 8-kor a templomba mentek imádságra, majd 
ezután kezdődött meg a tanítás. Tanítói voltak: Csere Teruska, 
Pusztai Ferenc, Ugró Otília, Mohácsi László és Gombás István. 
Gyerekkorában szép volt a paraszti élet. Szülei szorgalmas, 
dolgozó reformátusok voltak, és így őt is ugyan ebben a szel- 
lemben nevelték. 10 éves korától pedig elkezdett dolgozni. 
Szülei egy kis földet is a gondjára bíztak: „Öröm volt a határba 
kimenni”. Molnár Lajos megélte a Horthy korszakot, melyben – 
elmondása szerint – a parasztok élete jó volt a háborúhoz ké- 
pest. Ebben az időszakban voltak kis-, közepes paraszti 
családok. Véleménye szerint az számított ekkor valódi paraszt- 
nak, akinek voltak tyúkjai, kacsái, libái, disznói, volt minden 
egyes házkörüli állatból. Ekkor szerette meg a földet és az 
állatokat. A Horthy rendszerben reggeltől estig munka volt a 
földeken. Mindenki gyarapítani akarta a földjeit, az utódok 
számára. Ez a békés, jó helyzet igaz volt a parasztságra egé- 
szen 1945-ig. Viszont közben jöttek különféle korszakok, mint 
például a német megszállás, vagy a Nyilas rendszer.  Emlékszik 
rá, hogy Horthyt a németek hívatták, és addig nem engedték 
haza, amíg a németek meg nem szállták Magyarországot 
1944-ben. 12 éves volt, amikor a németek megjelentek Ácson. 
Az állomással szembeni földeken volt éppen, amikor a 
németek hatoltak befelé. Fél évvel később Horthy lemondott, 
utána pedig Szálasi Ferenc lett a miniszterelnök 1944 őszétől. 
A németek bevonulása után kezdődött meg Magyarországon 
a zsidók gettóba tömörítése, illetve deportálása. Erre az ese- 

ményre úgy emlékezik vissza Lajos bácsi, hogy a zsidókat haj- 
tották a 10-es úton Németország felé gyalog. Sok zsidót a 
faluból is elvittek. Nem sokkal később Magyarországot is el- 
érte a háború. 1945 tavaszán orosz repülőgépek bombázták 
végig a főutcát virágvasárnapkor. Az orosz repülőgépek 
gyújtóbombákat használtak, amiknek egy része földet éréskor 
felrobbant, viszont volt egy része, amelyik nem. Vitárisék ud- 
varába rengeteg ilyen gyújtóbomba esett le. Később ezekért 
tűzszerészek jöttek, akik felszedték, majd a Concóhoz vitték 
őket, és ott hatástalanították. Viszont történtek sajnálatos 
esetek, amikor ezek a bombák életeket is követeltek. A temp- 
lomközben egy bomba agyoncsapta az öreg Skincznét, vagy 
amikor egy bomba esett a zsidó Kálcserék öregházára. A bom- 
bázással kapcsolatban egy személyes élménye is van, 1944 
őszén a hosszú parasztházuk végénél volt két sor akácos, aho- 
va két német autó volt beásva tele lőszerrel. Aztán a németek 
elmentek. Másnap az orosz repülők pont oda dobtak egy bom- 
bát, szerencse, hogy nem történt tragédia. A bombázások fő 
célpontja a cukorgyár, és a vasút környéke volt. 1944 őszén 
egy vagonszerelvény robbant fel az állomáson. Az egyik néme- 
tekkel volt tele, a másik pedig lőszerrel. 

Amikor az oroszok elérték a falut, nem bántottak senkit. 
Öreg Sméja volt az, aki beszélt velük, ugyanis ő tudott oroszul. 
A németek korábban elvittek mindent, hajtották maguk előtt 
a birkákat, szürke marhákat, hogy ne kerüljenek orosz kézbe. 
Az oroszok a lovakat vitték el mindenhonnan, ugyanis az övéik 
vagy elfáradtak, vagy betegek voltak, ezért kellett az utánpót- 
lás. Lajos bácsi emlékszik, hogy rengeteg lovuk volt, amiknek a 
nagyját az oroszok elvitték, még a kiscsikóját is. Mindenkinek a 
pincébe kellett maradnia, és egyedül csak az apját engedték, 
hogy ki menjen néha, ugyanis egy orosz ált a pince bejáratánál. 
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Egy kancát és a csikóját viszont sikerült „megmenteniük”, 
viszont nagy szerencséjük volt, hogy az orosz nem ölte meg 
őket, ugyanis az édesapja kidobta a katonát az istállóból.  

Miután az oroszok „felszabadították” Magyarországot egy 
új korszak vette kezdetét a kommunista éra. A Horthy korszak- 
ban a parasztok gyarapították a földjeiket, viszont később ez 
lett a vesztük, mert akinek 22 holdnál több területe volt, azt 
kulákká nyilvánították. A parasztság helyzete 1946 után kez- 
dett rosszabbodni. 

Amikor iskolába járt, otthon az állatokról ő gondoskodott, 
amíg a szülei a határba dolgoztak. Nyári szünetben ő is ment a 
határba dolgozni, kapált, segített szüleinek. Nyáron arató volt, 
őszi időszak után a cukorgyárban, télen az erdőn dolgozott. 

Mindig volt a családnak egy pár lova, és egy pár ökre. Ami- 
kor bevonultak az egyik lóval, akkor lett két pár ökrük. 18 éven 
keresztül két szolgalegény dolgozott náluk, Bartos István és 
Bartos Sándor. A szolgalegényeket családtagoknak tekintet- 
ték. 32 hold földjük volt, és így a középparasztságba tartoztak. 
Ekkor Ácson legnagyobb területtel rendelkező ember Péntek 
József volt, aki 110 hold földje volt. Három embernek volt 
cséplőgépe: Péntek Imre, Nagy Kálmán, Csóka Nagy Kálmán. 
1947-ig udvarba takarodtak be. 48-tól már a völgyre hajtották 
ki őket, a kulákokat. A kispa- rasztok ekkor még hazavihették a 
termést. Hazatakarodni csak 1950-től lehetett újra. 1952-ig 
otthon dolgozott a gazdaságban.

Ő, és családja elég hamar megismerte a kommunista erő- 
szakot. 1949-ben édesapját internálták Pestre 7 hónapig. Vas- 
utat csináltak a kelenföldi állomáson rabruhában. Miután ha- 
zajöhetett édesapja, onnantól megfigyelés alá került, minden 
éjjel egy fekete autó ált meg a ház előtt, és ki kellett tennie a 
kezét, hogy mutassa, otthon van.

Egy másik eset: 1949-ben az egyik éjszaka megjelentek a 
kommunisták, kihajtották az egész családot az előszobába, és 
beköltöztették hozzájuk a Köteles családot, és átalakították a 
lakást. Őnekik maradt meg a konyha, spájz és a hátsószoba. 
1954-ig osztoztak a Köteles családdal a saját lakásukon. 

1952. február 18.-án vonult be, mint osztályidegen kulák 
katona 27 és fél hónapig Pusztavacsra. Éjjel érkeztek meg. 
Körülbelül 800-an lehettek összesen, sokan Alföldről. Ácsról 
4-en voltak: Molnár Lajos, Villám Sándor, Németh Károly, Pavel 
István. Pavel Istvánt a Fradi felmentette, ugyanis focista volt. 
Onnan Örkényre a táborba sétáltak át este, majd mikor meg- 
érkeztek, egy magtárhelységbe lettek behajtva. Egy hétig vol- 
tak ott egymás hegyén hátán, nem volt takarójuk, és végig a 
saját ruhájukban voltak. Törzsőrmester vitte őket Tatabányá- 
ról, a táskákat autókba kellett tenni, viszont azok csak egy hét 
leteltével érkeztek meg hozzájuk. Később Pestre vitték őket: 

Nagyvárad Tér, Magyarok Nagyasszonya tere, Kárpát utca. 
Ezeknél a barakkoknál voltak elszállásolva. Dolgozott a Petőfi 
laktanyában, ahol lövegszegeket csináltak, Csillabércen az 
atomkutató intézetben, ahol sziklafejtést csinált. Mátyásföl- 
dön 1953-ban dolgozott a II. Rákóczi Ferenc tiszti iskola épít- 
kezésénél. Sztálin halála után a 32-eseket elvitték a fegyvere- 
sekhez, őnekik pedig le kellett volna szerelniük. Esztergomba 
vitték őket és a dunaparti katolikus egyházépületben szállá- 
solták el őket. Innen Dorogra került, 7 és fél hónapot ott dol- 
gozott. 1954. június 4.-én szerelt le. Hazatérve azzal szembe- 
sült, hogy édesanyja agyvérzést kapott, édesapja pedig egye- 
dül volt, és senki nem tudott neki segíteni. Hazatérése után 
nem sokkal később megnősült, Bácskai Piroskát vette el 1955. 
január 8.-án. A kulákrendszer csak rövid ideig tartott, 1957-
ben kulákmentesítették őket. 

1956-os forradalom szele Ácsot is elérte. Tanácsházán volt 
a gyülekezés, és onnan indulva vonultak fel az utcán. Parasz- 
tok vitték a Kossuth zászlót, és közbe énekeltek. Tanácsházá- 
ból kiszórták az iratokat, amiket később meg is gyújtottak. 
Ezek az iratok adó, beszolgáltatási stb papírok voltak. Ácson 
nem volt semmi féle harc, nem bántottak senkit. Németh 
László volt a helyi párttitkár, ő pedig a Jenei tanyán lett elbúj- 
tatva. Tanácsháza előtt Németh Bálint, ő volt, aki szavalt a 
Tanácsháza előtt, illetve egy fényképész vezette az ácsi ese- 
ményeket. Fiatalokat beszervezték a Nemzetőrségbe. Kaptak 
puskát, karszalagot. Járőröztek a faluba, Molnár Lajos Tóth 
Miklóssal járőrözött a Kossuth utcában. Felkészültek a szovjet 
tankok érkezésére, Molotov-koktélokat készítettek. A Cukor- 
gyárnál Vitáris Dánielt, és Nagy Béla igazgatót arra kénysze- 
rítették, hogy fessék le a kommunista feliratokat. A szovjet 
tankok soha nem jelentek meg Ácson. Így ért véget Ácson az 
1956-os forradalom, vér és erőszak nélkül.

1959-ben kerültek be a TSZ-be. Két TSZ volt Ácson. Volt 
Pábli TSZ, viszont ez a forradalomkor megszűnt. Az egyik az 
Újesztendő TSZ volt. Herkához tartozott az Etelka telep. Aki 
nem akart belépni, a TSZ-be azt rákényszerítették különféle 
módszerekkel. Például Ásó János vagy Szabó János, akit éjsza- 
ka kivittek a határba és otthagyták őket. Volt, akiket nagyka- 
bátba a kályha mellé ültettek, és addig nem engedtek, amíg 
alá nem írt. Banaiak szerencsés szerződést tudtak kötni: amit 
elvetnek, az az övék lesz. Ácson vetőmagért sem adtak pénzt. 
Apósa volt a TSZ elnök, utána pedig Kodrics lett. Parádés ko- 
csisságra akarták rábeszélni, később Nagy Zsiga váltatta le őt. 
Ezután göbölyösként dolgozott a Belmajorban. Marhákat 
mérlegeltek. Göbölyösség után traktoros lett, Belarus trakto- 
rok voltak akkor. Később el lett tiltva a traktorozástól, ugyanis 
ötször műtötték meg a vaskérgét. Ezután üzemanyagos lett, 
kavicsbányában. Egy évig volt beteg állományban, ugyanis 
nem bírta gyomorral ami ment sok helyen: saját családját je- 
lentette fel stb.. Később irodára került, hatszor volt szanató- 
riumban. Nem sokkal később le lett százalékoltatva.

Háztájon disznókkal és bikákkal foglalkozott. Földeket 
bérelt leszázalékoltatás után, ugyanis meg kellett élnie 
valamiből, mert nem kapott eleget, illetve a gyerekeket is el 
kellett tartani. Betakarodás után ment a tarló szántása. 
Vetésforgót használtak. Krumpli, takarmány után búzát 
vetettek. Búza után pedig mindig rozst, vagy kukoricát. Répát 
a jó és a frissen trágyázott földbe vetették. A Tarlóhántást 
júliusban végezték, ezt követte a forgatás augusztusban, majd 
trágyáztak, vetőszántást végeztek, és végül jött a vetés. 
Először rozst szeptemberben, kukorica pedig október 15-ig 
lett elvetve. Répát vetettek a legtöbbször, ugyanis az állatok 
fő takarmányának szállított. Cukorgyárban permeteztek a 
bolhák és a csajvók ellen. Gyerekek feladata a gyárba az volt, 
hogy egyelni kellett a répát. Tavasszal vetették a krumplit, 
répát és a napraforgót. 

Túlélte a régi ismerőseit. Katonatársait, munkatársait, 
utcabelieket. Felesége ápolta a családját, viszont így nem 
kapott nyugdíjat. 1 millió járt volna Lajos bácsinak, de csak 180 
forintot kapott. Földjeit visszakapta, de később eladta őket 
Etelkának, ugyanis tüdőgyulladásban szenvedett, és félt. 



 Megengedőbb, rugalmasabb lett a város új rendezési terve
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Elkészült Ács új rendezési terve, 
milyen előkészítő munka előzte ezt 
meg és hogy áll jelenleg ez a folyamat?

2018. évben indult a településrende- 
zési eszközök felülvizsgálata. Első lépés- 
ként elkészült Ács Város Településfej- 
lesztési Koncepciója, majd Ács Város 
Integrált Településfejlesztési stratégiája 
is. A Koncepció megfogalmazza a város 
jövőképét, az ennek eléréséhez vezető 
fejlesztési célrendszert és lebontja a cé- 
lokat tematikus területi egységekre. A 
Stratégia pedig, ahogyan a nevében is 
szerepel egy integrált – az egyes terüle- 
teken, szakágakon átívelő – szemlélet 
mentén, középtávú fejlesztési időszakra 
kijelöli a város különböző fejlesztési el- 
képzeléseit. E két magalapozó doku- 
mentum elkészülte után lehetett neki- 
állni a rendezési terv elkészítésének. A 
tervkészítés egyeztetési folyamata 
hosszú és többlépcsős folyamat, abba 
számtalan szakigazgatási szerv vesz 
részt. Emellett előírás a tervek széles 
körű társadalmasítása is, hogy a szakmai 
véleményezők mellett a város lakossága, 
az egyes területek tulajdonosai, a beru- 
házók, gazdasági szereplők, civil szerve- 
zetek véleményei, elvárásai is beépülje- 
nek a rendezési tervbe. Ez az egyeztetési 
folyamat 2021. júniusában a legutolsó 
fázisába érkezett azzal, hogy a tervet 
végső szakmai véleményezésre meg- 
küldjük az állami főépítész részére.

A lakosság és az Ácson élők véleménye 
milyen ízben lett kikérve az új 
rendezési terv elkészítésénél?

A jogszabályoknak megfelelően a 
város megtartotta az előírt két lakossági 
fórumot, amelyen a tervezők bemutat- 
ták a rendezési tervet. Emellett a lakos- 
ság a honlapon is tájékozódhatott a terv- 
ről. Az érintettek kérdéseket tehettek 
fel és javaslatokat, véleményeket fogal- 
mazhattak meg a tervvel kapcsolatban. 
A város minden beérkezett vélemény- 
nyel, észrevétellel foglalkozott így a terv 
többször is jelentős átdolgozásra került.

Milyen kéréseket fogalmazott meg az 
önkormányzat a rendezési tervvel 
kapcsolatban?

A terv a hatályos jogszabályok adta 
keretek között legyen rugalmas, megen- 
gedő és a fejlesztési, beruházási elkép- 

zeléseket maximálisan támogató. Ez 
azonban nem mehet az élhető település 
rovására.

Milyen lenne az ideális városkép Ács 
esetében Ön szerint?

A belső területeken kilakul egy kisvá- 
rosi hangulatú településközpont, rende- 
zett településképpel, összehangolt épí- 
tészeti koncepcióval. A felértékelődő 
belvárosi területeken, az átlagosnál va- 
lamivel magasabb épületek is helyet 
kapnak, amelyek több funkciót is maguk- 
ban hordoznak. A belvárosban lesz kávé- 
zó, cukrászda, egy étterem, lesznek tera- 
szok, szépen kiépített közösségi terek, a 
belváros a társasági élet tere lesz. A bel- 
városban helyet kap a gyalogos és kerék- 
páros forgalom, amely békésen megfér 
egymás mellett a gépjárműforgalom- 
mal. A külsőbb utcák, terek szépen és jól 
kiépítettek, bennük a házak rendezet- 
tek.

Mennyiben és miben változtak az 
elvárások, a lakossági igények az évek 
során? 

A családi házak tekintetében az élet- 
mód megváltozásával egyre kisebb mé- 
retű telkek iránt van kereslet, már nem 
gazdálkodnak az emberek, sokszor csak 
teher a nagy kert. Egyre többen tervezik 
úgy, hogy lakásban élnek. Erős igény mu- 
tatkozik a kisebb lakásszámú, emberi 
léptékű 1-2 szintes társasházak laká- 
saira. 

Mikor készült a település előző 
rendezési terve? Mennyire volt 
"elavult"?

A hatályos településrendezési terv 
2009-ben készült. Nem feltétlenül ela- 
vult ez a terv, de sok olyan megkötést, 
előírást tartalmazott, amely felett már 
eljárt az idő. Eltelt azóta 12 év. Az éppen 
aktuális fejlesztési elképzelések, beru- 
házások miatt többször is módosult a 
rendezési terv. Egységes szerkezetű, 
összedolgozott állomány nem állt a vá- 
ros rendelkezésére. Megváltozott a tele- 
pülésrendezési terveket szabályozó 
jogszabályi környezet, változott az Or- 
szágos Területrendezési Terv és Komá- 
rom-Esztergom-Megye Területrendezé- 
si Terve is. Ezeket a változásokat mind be 
kellett építeni az új tervbe.

Sok minden változott a két terv 
között? Milyen módosításokat 
tartalmaz az új település rendezési 
terv?

Több terület falusias lakóterületből 
átkerült a város rangot jobban tükröző 
kertvárosi ill. kisvárosi besorolásba. A 
gazdasági területek a meglévő ill. a ter- 
vezett használatnak megfelelően ipari 
gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató 
gazdasági ill. általános gazdasági beso- 
rolásba kerültek. Azokon a helyeken, 
ahol alapvetően megváltozott egy-egy 
terület területfelhasználási besorolása, 
ott a város és tervezők részéről mindig 
alapos mérlegelés előzte meg a változ- 
tatást. A mérlegelés alapja a terület tu- 
lajdonosainak a szándéka ill. a város te- 
lepüléspolitikai szándékai, valamint a 
hosszú távú településfejlesztési célok 
eléréséhez vezető út biztosítása. 

Sokkal rugalmasabb és megengedőbb 
az új rendezési terv, miben az?

Az egyes területek beépítettségének 
mértékében, a beépítés magasságában, 
az elhelyezhető lakásszámban, rendel- 
tetésben, a megengedett funkciókban is 
rugalmasabb a most készült terv.

Mi egy városi főépítész feladata?
Elsődleges feladata, hogy segítse az 

önkormányzatot a településfejlesztési 
célok meghatározásában, támogassa a 
város munkáját ezen célok elérésében. 
Továbbá, hogy elősegítse a város telepü- 
lésrendezési döntéseit, részt vegyen a 
döntéselőkészítésben. Szakmai vélemé- 
nyével, állásfoglalásával segítse elő a 
rendezési terv és a településképi rende- 
let érvényesülését. Tájékoztatást adjon 
a város számára a magasabb rendű terü- 
leti tervek és jogszabályok változásáról, 
azok várost érintő hatásairól, valamint a 
lakosság számára a rendezési tervről és a 
településképi rendeletről, és egyéb épí- 
tésügyi kérdésekről. Feladata továbbá, 
hogy szakmai segítséget nyújtson az ön- 
kormányzat különböző építésügyi, mű- 
szaki feladatainak ellátásához és nem 
utolsó sorban a főépítész feladata, hogy 
segítséget és iránymutatást adjon a szép 
és rendezett településkép kialakításá- 
hoz.  

Elkészült a város rendezési terve, melyet nagy előkészítő munka előzött meg. A kor elvérásainak és a hatá- 
lyos változásoknak megfelelő módosításokat tartalmaz, többek között a telekszélességek méretét tekintve. A 
rendezési terv módosításának kapcsán a lakosság véleménye több ízben is ki lett kérve, melyeket igyekeztek 
figyelembe venni a terv elkészítésénél. A korábbi települési rendezési terv 2009-ben készült, így 12 év anyaga 
lett beledolgozva a most készült koncepcióba, mely számos tekintetben változott az előzőhöz képest, sokkal 
megengedőbb, rugalmasabb lett.  Felmerülő kérdéseinkre Gyárfás Henriett főépítész asszony adott választ. 
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Tisztelt Polgármester Úr!

Fókuszban az egészség
Az idősek klubjában izgalmasan telt a június. Az idősek ré- 

szére mozgalmas és hasznos programok kerültek megszerve- 
zésre. Napjainkban kiemelkedő jelentőségű, hogy szem előtt 
tartsuk légzőszervünk egészségét, karbantartását. Intézmé- 
nyünkben nagy hagyománya van az évenkénti tüdőszűrésen 
való megjelenésnek, így a vizsgálaton való részvételt az idén is 
megszerveztük az időseink számára. A mindennapos foglalko- 
zások mellett a keddi napokon kiemelt programok kerülnek 
megszervezésre. Az elmúlt hónapban az egészségé volt a fő- 
szerep. A klubtagok sportnapon vehettek részt a szabad leve- 
gőn, itt összemérhették ügyességüket a különböző játékos 
feladatok során. Az egészséges életmódhoz elengedhetetlen 
a helyes táplálkozás. Ennek kapcsán a klubban a rögtönzött 
„salátabár” mellett, az egészséges táplálkozásról és a vitami- 
nok fontosságáról hallhattak időseink. Neves előadót is kö- 
szönthettünk klubnapunkon, dr. Csekő Elemért – nemrégiben 
díjat kapott –, aki előadásával tisztelte meg klubtagjainkat, így 
a méhészetről és a méz egészégre gyakorolt jótékony hatá- 
sairól bővülhetett ismeretük.

    GERENCSÉRNÉ JÁRÓKA ERZSÉBET - BUDOVICS ISTVÁNNÉ

Felhívás
Szeretettel várjuk azokat az időseket, akik településünkön 

élnek, és szívesen töltik mindennapjaikat egy jó 
társaságban. A közösségi élet izgalmas programokat, 

hasznos kikapcsolódást nyújt a klubtagok részére. Jöjjön 
el, nézzen körül, és legyen Ön is klubunk tagja!

További információ:
Gerencsérné Járóka Erzsébet intézményvezető
06/20 468 6777         06 34/385-667

Személyesen: Ács, Fő u. 43. 8-15 óra között

Ha egy ember lehetőséget kap arra, 
hogy a lakóhelyének szolgálatában, egy 
település útjának kijelölésén munkál- 
kodhasson, az nagyon szép, de ritkán el- 
ismert és borzasztóan sok energiát 
igénylő munkára számíthat.

Én most itt szeretnék köszönetet 
mondani Önnek azért, hogy az önkor- 
mányzat az Ácsi Bóbita Óvoda fenntar- 
tójaként az épület fejlesztésére sikeres 
pályázatot nyújtott be.

Három éve választottak az Ácsi Bó- 
bita Óvoda vezetőjének, előtte pedig 25 
évet dolgoztam óvodapedagógusként 
az in- tézményben, tehát jól ismerem az 

épület adottságait hibáival együtt.
Nagyon szerencsésnek érzem ma- 

gam, mert a vezetői pályázatomban kitű- 
zött fejlesztési célok megvalósításában 
az első perctől kezdve magam mellett 
tudhatom Polgármester Urat és a képvi- 
selő-testület tagjait. 

A több mint harminc éves épületrész 
elavultsága nagyon sok gondot okoz a 
mindennapjaink során. Főként a fűtés- 
rendszer meghibásodásai nehezítik meg 
a biztonságos működést a fűtési szezon 
beálltával. Polgármester Úr folyamato- 
san figyelemmel kíséri az óvoda műkö- 
dését, és én is fontosnak tartom, hogy 
mindenről tájékoztassam Önt. Már 
többször beszéltünk arról, hogy melyek 
azok a feladatok, amelyeket rövid időn 
belül meg kellene oldani, ha lehetőség 
kínálkozik rá. El sem tudom mondani, 
mekkora örömmel töltött el, amikor 
megtudtam, hogy az önkormányzat pá- 
lyázatot nyújt be az intézmény korsze- 
rűsítésére, ami magában foglalja a fűtés- 
rendszer megújulását, a nyílászárók cse- 
réjét és a folyosók megsüllyedt aljzatá- 
nak felújítását. Ez egy olyan horderejű 
változás lesz az intézmény életében, ami 
igazán megalapozza a mi kedves óvo- 
dánk korszerű működését. Nem tudom 
eléggé megköszönni Polgármester Úr- 
nak azt, hogy az óvodás korosztályra 
gondolva, a jövő nemzedékét előtérbe 
helyezve a pályázat megírása mellett 
döntött. Meggyőződésem, hogy mielőtt 

HÉREGINÉ MAJOR ILONA

KÖSZÖNET

egy ifjú pár vagy egy kisgyermekes csa- 
lád lakóhelyéül választ egy települést, az 
elsők között arról is informálódik, hogy 
születendő gyermeküket milyen színvo- 
nalú nevelési-oktatási intézményben 
tudja majd elhelyezni. Bizton állítha- 
tom, hogy Ácson minden igyekezet meg- 
van Polgármester Úr részéről arra, hogy 
az intézmény infrastrukturális adottsá- 
gai a kor elvárásainak megfelelőek le- 
gyenek. Óvodavezetőként pedig azt is 
elmondhatom, hogy az általam vezetett 
intézményben kollégáim magas színvo- 
nalú pedagógiai munkát végeznek, te- 
hát az ácsi óvodás gyermekeknek tele- 
pülésünkön nagyon szép gyermekkort 
tudunk biztosítani. 

Az Ácsi Bóbita Óvoda vezetőjeként az 
óvodás gyermekek és szüleik, valamint 
az óvoda dolgozói nevében köszönöm, 
hogy lehetőséget kaptunk a megújulás- 
ra!

Kívánunk nagyon jó egészséget to- 
vábbi munkájához!
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1., Kelemen Bence
A felső tagozatban végig jó tanulmányi 

eredménnyel rendelkezett. Rengeteg sza- 
való és versmondó versenyen vett részt. 
Nem hiányozhatott a matematika és fizika 
versenyekről sem. Szívesen képviselte isko- 
láját különböző sportversenyeken is. Közös- 
ségi munkája kiváló. Lelkesen képviselte 
osztályát a diákönkormányzatban, melynek 
idei évben az elnöke volt. 

2., Rózsási Dominika
A felső tagozatban végig jó tanulmányi 

eredménnyel rendelkezett. Szép eredmé- 
nyeket ért el ritmikus sportgimnasztika te- 
rületén. Legszebb eredmény, hogy osztály- 
társával együtt csapatban megnyerték az 
országos magyar versenyt. Közösségi mun- 
kája példaértű. Szívesen segített osztály- 
társainak és osztályfőnökének is. Lelkesen 
képviselte osztályát a diákönkormány- 
zatban, melynek idei évben az alelnöke volt. 

3., Kurica István
Isti Ukrajnából érkezett hozzánk az ötö- 

dik osztályba. Nagyon gyorsan beilleszke- 
dett, és megszokta az új oktatási rendszert. 
Nem volt kitűnő, de jó tanulmányi ered- 
ménnyel rendelkezett minden tanév végén. 
Szívesen vett rész magyarversenyen. Iga- 
zán büszkék voltunk rá, mikor csapatban 
Dominikával együtt megnyerték az orszá- 
gos versenyt. Emellett kiemelkedő sikere- 
ket ér el sport terén, a focicsapat alapem- 
bere.

4., Szigeti Dolóresz
A felső tagozatban végig jó tanulmányi 

eredménnyel rendelkezett. Szép eredmé- 
nyeket ért el az iskolai kézilabdacsapat tag- 
jaként. Emellett az osztálya bármikor szá- 
míthatott rá, bármely sportverseny terüle- 
tén. Közösségi munkája példaértű, szívesen 
segített osztálytársainak és osztályfőnöké- 

nek is. Rendszeres résztvevője és segítője 
volt az iskolai papírgyűjtéseknek. 

5., Szegedi Péter
Négy évig jó tanulmányi eredménnyel 

rendelkezett. Közösségi munkája példaér- 
tékű. Szívesen segített osztályfőnökének és 
társainak is. Az iskolai műsorok állandó sze- 
replője, az énekkarnak is lelkes tagja volt.

6., Sarok Kira
Az iskolai kézilabdacsapat aktív tagja. 

Nagymértékben hozzájárult a csapat tagja- 
ként annak sikereihez és iskolánk hírnevé- 
nek öregbítéséhez.

Bakacs Emília 8.b
Emília az osztály egyik kiemelkedő tagja- 

ként tevékenyen vett részt iskolánk kulturá- 
lis életében. Ügyes szerepléseivel színesí- 
tette műsorainkat, szavalataival emelte 
ünnepélyeink színvonalát.

Földes Kamilla 8.b
Kamilla az osztály hétköznapi életében 

játszott jelentős szerepet. Barátságos ter- 
mészetével, türelmével mindig segítette 
társait a tanulásban. Ügyes ötleteivel, kez- 
deményezéseivel nagyban hozzájárult az 
osztályprogramok eredményességéhez és 
a közösség formálásához.

Vízkeleti Zsolt 8.c
Az általános iskolai tanulmányai alatt 

kitűnő tanuló volt. Sokoldalú, tehetséges 
fiatal, akire lehetett számítani iskolai ün- 
nepségeken is, akár verset kellett mondani, 
akár zenélni kellett. Rendszeresen részt 
vett, és szép eredményeket ért el a Zrínyi 
matematikaversenyen, képviselte iskolán- 
kat különféle természettudományos verse- 
nyeken. Ebben a tanévben szoros verseny- 
ben az Ifjú Fizikus megyei döntőjében 
tanulóink közül a 4. helyezést érte el.

Farkas Ferdinánd
Nyolc éven keresztül kitűnő tanuló volt, 

rendszeresen képviselte az iskolánkat ta- 
nulmányi versenyeken. Mind humán, mind 
reál tárgyakból kiváló eredményeket ért el. 
Az idei tanévben a megyei Ifjú Fizikus 
döntőjében 8. helyezést ért el. A közössé- 
gért végzett munkájára számítani lehetett 
az osztály és az iskola rendezvényein egy- 
aránt, dolgozott a tabló tervezésén.

Rigó Kevin
Folyamatosan számítani lehetett rá kü- 

lönböző sportrendezvényeken, bajnoksá- 
gokon. Nemcsak iskolai keretek között 
sportol. Kiemelkedően teljesített atlétika- 
versenyeken. 2019-ben tagja volt iskolánk 
labdarúgócsapatának, akik az Országos 
Diákolimpia döntőjében 280 induló közül a 
12. helyezést érték el.

Nagy Kitti Csenge
Magatartása és szorgalma is példamu- 

tató. A bizonyítványában nyolc éven keresz- 
tül kitűnő, jeles és jó érdemjegyek szere- 
peltek-szerepelnek. Sokat segített a ter- 
münk dekorálásában. Ötletével, lelkesedé- 
sével hozzájárult ahhoz, hogy Bence és 
Ferdi megtervezzék a tablónkat.

Paczánt Anna
Általános iskolai tanulmányai alatt folya- 

matosan kiegyensúlyozottan jó tanuló és jó 
sportoló volt. Iskolai magatartása és szor- 
galma példamutató. Barátságos és segítő- 
kész személyiség, számítani lehetett rá 
közösségi rendezvényeken.

Paczánt Bence
Nyolc éven keresztül jó tanuló volt. Szí- 

vesen és aktívan vett részt a közösségi ren- 
dezvényeken. Érdeklődő, nyitott kreatív ta- 
nuló, aki sokat dolgozott a tablónk terve- 
zésén.

Alapítványi díjak

Könyvutalványok

Iskolánk két egykori tanára, Csere József és felesége, Emi néni még életükben úgy határoztak, hogy olyan 
alapítványt hoznak létre, melynek célja a kézilabda sportágban legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó lány, 
illetve történelem tantárgyból legjobb eredményt elérő fiú jutalmazása. 

Farkas Tamás Ferdinánd
Tamás 8.c osztályos tanuló történelem tantárgyból négy 

éven át nyújtott kiváló teljesítményt. A tanórákra mindig 
lelkiismeretesen, pontosan készült. Rendszeresen végzett 
pluszmunkákat, hogy tantárgyi tudását mélyítse. Az órai mun- 
kákon az osztály legaktívabb tagja volt, felkészültségére min- 
dig lehetett számítani. Magatartása példa volt társai számára. 
5-6. osztályban részt vett a TITOK országos levelezőversenyen 
történelem tantárgyból, ahol eredményesen szerepelt. 

7. osztályban részt vett az Országos történelmi verseny 
helyi fordulóján, bejutott a megyei versenyre, de az sajnos a 
járványhelyzet miatt elmaradt.

Az online oktatás alatt szintén példaértékű munkát vég- 
zett. Kiváló informatikai tudásával, ppt-k készítésével még 
színesebbé tette a tanórákat.

Szigeti Dolóresz
Dolóresz már alsós korában kitűnt koordinált mozgásával. 

Aktívan vett részt a testnevelésórákon, ezért tanító nénije 
(Orsi néni) hamar felfigyelt ügyességére és kitartására. 
Javaslatára Dolli alsós korában bekerült a minden évben Ko- 
máromban megrendezett „Tó futás” csapatába, ahol előkelő 
helyezést értek el. Körzeti atlétikai versenyeken is részt vett.

Felsősként elkezdett kézilabdázni, ami végül a választott 
sportága lett.  A Magyar Diáksport Szövetség által szervezett 
iskolai kézilabda-versenyek állandó tagja. Balszélsőként 
meghatározó tagja volt csapatunknak. A csapat minden évben 
a körzeti verseny megnyerése után a megyei megméretteté- 
sen vehetett részt. Góljaival nagy mértékben hozzájárult 
csapata sikereihez.

A városunkban működő kézilabda egyesület tagja. Remél- 
jük, a továbbtanulása után is találkozhatunk, és szurkolhatunk 
neki a csarnok pályáján.
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Szelek hátán, galamb szárnyon!

Bizonyára kevesen tudják, hogy a postagalambok, alig mind- 
össze fél kilogrammos súlyukkal, képesek akár 60-115 km/h se- 
bességgel repülni és hozzávetőleg 1000 km-ről is hazatalálnak. 
Hűséges madarak, életük végéig egy párt alkotnak. Érdekes té- 
nyek ezek a laikusok számára, melyeket Farkas Csaba osztott meg 
lapunkkal. A fiatal galambász elmondása szerint még általános 
iskolás korában került közelebbi kapcsolatba a madarakkal, igaz, 
akkor még díszgalambokkal, ám 2002-ben 14 esztendősen már 
postagalambokkal versenyzett.

Nem volt ismeretlen számára a terep, hiszen nagyapja, Farkas 
Vince alapította egykor az Ácsi Postagalamb Sport Egyesületet, 
1945-ben. Anker Alfonz személyes kapcsolatban állt Csaba nagy- 
apjával, segítette a nagy múltú egyesület életre kelését. 1962-től 
1988-ig Nagy István, 1997-től pedig Varga László az elnök a mai 
napig. 

A galambsport az egyszerű, hétköznapi emberek sportja volt 
egykor. Igazi kikapcsolódást és szórakozást, feltöltődést nyújtott, 
ám napjainkra ez is meg változott. – Hangsúlyozta az ifjú galam- 
bász. A jelenlegi egyesületi tagok száma 15-20 fő között mozog, 
ebből csupán 14-15 fő aktív versenyző. Szerinte több okra is visz- 
szavezethető a sportág népszerűtlensége. - Idő, anyagi és munka 
befektetés nélkül nincs eredmény sem. Ebben a sportágban ah- 
hoz, hogy valaki eredményes legyen, több évet, vagy akár évtize- 
det is kell várni, amíg kiforr egy bajnok állomány. – Tette hozzá, 
majd kiemelte, - városunkban és környékén számos országos szin- 
ten elismert galambász él. - Utoljára a Nemzeti Bajnokságon har- 
madik lettem fiataloknál csapatban, ezt úgy kell elképzelni, hogy 
30.000 galambból 6. az enyém. A megmérettetésen 3000 te- 
nyésztő vett részt, ott sikerült felállnom a dobogó 3. fokára. De 
engem megelőzve Péntek József, Cseledi Sándor, Narancsi 
Károly, Unger Tamás, Balogh Csaba és Nagy István is komoly nem- 
zeti eredményeket értek el a maguk idejében. – Tudtuk meg. 

Egy kezdő galambász általában mindig barátoktól, ismerősök- 
től kap galambokat, Csaba is 5-10 pár galambbal kezdte, ma már 
50 pár, azaz 100 galambbal büszkélkedhet, ennek egy része ver- 
senygalamb, másik része tenyészgalamb. A repülési szezon április 
közepétől szeptember végig tart, ezalatt a postagalambászok 
speciális, szervezett repüléseken vesznek részt galambjaikkal. A 
versenyek eredményességét befolyásolja, hogy mennyire moti- 
váltak a galambok a hazatérésben, a versenyeztetésnél ugyanis 

kulcsfontosságú a motiváció. Ez lehet a fiókák nevelése, az „özve- 
gyekkel” való versenyzés során pedig arra törekednek a madarak, 
hogy párjukkal újra találkozhassanak.

A versenygalambok különleges gondozást igényelnek. Gyak- 
ran tréningezni kell őket, kiegészítő vitaminokkal kell fenntartani 
egészségi állapotukat, erőnlétüket. Olykor gyógyszeres kezelést 
is igénybe kell venniük és a galamboknak kötelező védőoltásuk is 
van. Csaba azt mondja, hogy minden madár egyedi személyiség- 
gel rendelkezik. 

De, hogyan is zajlik egy-egy verseny előtt a postagalambok 
gyűjtése?  - Senki sem pakolhatja be a saját galambjait. A kosa- 
rakból kiveszi a tenyésztő a galambját, tollait megigazítja és átad- 
ja annak a tagnak aki a galambot végleg berakja a gyűjtő ládába. 
Egy ilyen nagy ládába 30-35 galambot utaztatunk, a távtól függő- 
en. Három tag végzi a bepakolást, egy tagnál van a galamb, be- 
mondja a gyűrűszámát, a második tag leellenőrzi azt és felhúzza 
rá a gumigyűrűt, majd bemondja annak a számát is. A harmadik 
tag ezt mind lejegyzi a jegyzőkönyvbe. Ez a hagyományos mód- 
szer, de új versenyzési szisztéma is életbe lépett Magyarországon 
is, ez pedig az elektromos rögzítő rendszer. Itt két tag végzi a 
gyűjtést, mindkettőnek ugyan az a feladata. A galamb lábán két 
gyűrű van, egy hagyományos, melyet egész évben visel és egy 
chip gyűrű. A chip gyűrűt belehelyezi az egyesületi gyűjtőrend- 
szerbe és ellenőrzi, hogy helyes-e a gyűrűszám. A többi tag amíg a 
gyűjtés folyik, takarítja a ládákat, elindítja az óráit. Az óra elin- 
dítását mindenki maga végzi. – Ismertette a szabályokat az ifjú 
galambász.  

Egyre népszerűbb a fiatalok versenye, ez az alapja annak, hogy 
eredményes versenygalamb váljon a madárból már élete első sza- 
kaszában. Ez a galambok iskolája. Fontos, hogy megtanulják a 
madarak, hogy mit is várnak el tőlük. Kis távolságokról történik a 
verseny, de egyre több alkalommal. Ekkor fejlődik ki a fiatalokban 
a tájékozódás képessége. - Az Ácsi Postagalamb Sport Egyesület- 
ben számos nemzeti bajnok versenyzett korábban és versenyzik 
jelenleg is. 2 évente megrendezik a Galamb Olimpiát, hazánkban 
már 2 alkalommal szerveztek ilyen nívós eseményt, ilyenkor 
15.000 látogató is részt vesz egy nagy kiállításon. – Tudtuk meg 
Farkas Csabától.

A reptetés népszerűsítése, illetve a tagok létszámának gya- 
rapítása érdekében az egyesület több pályázaton is részt vett az 
utóbbi években. A Bethlen Gábor pályázaton rendszerint sikere- 
sen indulnak, ebből a reptetés feltételeit, a díjkiosztókat, vala- 
mint az adminisztrációs költségeket finanszírozzák, illetve a ket- 
receket is ebből a támogatásból újították fel. Egy másik leader 
pályázat keretében pedig eszközbeszerzés valósult meg közel 1,5 
millió forintból. Az egyesület rendszeres támogatója továbbá 
önkormányzatunk is. - Köszönjük szépen ezúton is a képviselő 
testületnek, hogy számíthatunk rájuk! -

Csaba szerint az a legszebb a galambröptetésben, mikor az 
ember várja őket, majd egyszer csak megjelenik egy kis pont az 
égen, ami egyre csak közeledik, végül a tenyésztő felismeri a saját 
galambját. Az azonnal leszáll a bejáróba, majd bemegy a jól meg- 
szokott helyére. Annál nagyobb az öröm, minél több madár jön 
egyszerre és tűnik fel az égbolton.

Tisztelt Szerkesztőség!
Az Ácsi Hírek XXX. évfolyamának 2021. 

júniusi számában a Cukorgyári emlékkiállí- 
tással kapcsolatban tévesen szereplő in- 
formációk kapcsán kérnék helyesbítést. A 
kiállítás anyaga a gyár bezárását követően 
2002-től a művelődési ház egyik termében 

kapott helyet, majd 2013-ban költözött át 
a Bagolyvár épületébe, annak ünnepélyes 
megnyitásakor. Az ország minden tájáról 
fogadtunk kiránduló csoportokat. Az épü- 
let további külső és belső felújításra vár, 
emiatt a tárlat 2019. májusa óta nem láto- 
gatható. A 150 éves jubileum alkalmából 
egy – korábban a gyár területén álló – cu- 
korkristály emlékmű kerül elhelyezésre az 
épület környezetében.

Az épületben található kiállítások pon- 
tos megnevezése:

- Kossuth-szoba
- Hartmann Hungary Kft gyártörténeti 

kiállítása
- Cukorgyári Emlékkiállítás

           Köszönettel,
                                    Varga Bálint

                                      Kuratóriumi elnök

Helyreigazítás
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