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A mi ünnepünk ez a nap. A mi ünnepünk, hiszen évről-évre 
összegyűlünk, hogy emlékezzünk arra a generációkon átívelő 
cselekedetre, melyet államalapításként ismer minden magyar 
ember. Az évezredes magyar múlt legfontosabb eseménye 
volt, a honfoglalást jellemző törzsi rendszerből, egy keresz- 
tény erős magyar állam megalapítása, melyet Géza fejedelem 
kezdett el, és István királyunk emelte törvényes keretek közzé, 
és fogadtatta el az akkori nyugati és keleti világgal. 

A nagy tettek hatása évezredekig tart, és szerencsés az a 
nemzet, mely tud emlékezni, és erőt tud meríteni elődei tet- 
teiből. Szent István életműve pedig ma is hat ránk, törvényei, 
szellemisége még a mai napig élő örökség, melyet követni 
érdemes. 

Szent Királyunk generációról-generációra biztos pont volt 
a magyarság számára. Az általa létrehozott rendhez tértünk 
vissza a tatárjárást követően, az általa felvett keresztény hi- 
tünk segített megőrizni identitásunkat a 150 éves török ura- 

lom idején, 1848-ban az általa létrehozott államiságot védték 
a magyar huszárok, és ő adott hitet a pesti srácoknak is 
1956–ban, hogy érdemes szembeszállni a vörös diktatúrával. 

De, 1989-ben ismét Szent István király adott erőt a nem- 
zetnek az újrakezdéshez 40 év elnyomás után. 

István király életműve ezért nekünk, az államalapítást kö- 
vető egy évezred múltán is példaként szolgál, és a mi felelő- 
ségünk, hogy ezt a szellemiséget tovább adjuk a következő 
generációknak azért, hogy legyen egy igazodási pont, nekik is 
legyen mihez rendezni az életüket jöjjenek akár jó évek, akár 
nehéz időszakok.

Éppen ezért jó látni, hogy tiszteletét teszi ilyenkor, augusz- 
tus 20. napján az államalapító előtt, nem csak az idősebb ge- 
neráció, hanem a legfiatalabb ácsi polgárok,  az óvodásaink is. 

Ők most láthatják, hogy őszinte tisztelettel adózunk szent 
István öröksége előtt, és így számukra is követendő példakép 
lehet az Államalapítónk. 

Augusztus 20.-án ünnepi műsorral készült és tisztelgett Ács az államalapítás és az új kenyér előtt. Az ese- ményen 
Dr. Szentirmai István polgármester mondott ünnepi beszédet, melyben a történelmi tények mellett kitért azokra a 
világunkat, bennünket embereket érintő negatív trendekre is, amit leküzdve tudunk csak egészséges és élhető 
közeget teremteni saját magunk és mások számára.

Részlet a polgármesteri gondolatokból.

„…mert a rossz gondolat rombol, míg a jó épít. 
Nemzetet, hazát, várost, falut, közösséget!”

Ünnep Ácson – Az Államalapítóra 
emlékezett a város Intézményi 

hírek  Interjú Nagy Tamás 
alpolgármesterrel 

Vendégségben Madaron 
Fogathajtó Verseny összefoglaló 

Interjú Korinek László 
professzorral  Tábori beszámolók

Közérdekű információk
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Tájékoztató az iskolai étkezés változásairól és igénybevételéről
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TISZTELT SZÜLŐK!
A 2011. évi CXC. tv. A nemzeti közne- 

velésről szóló törvény szerint az önkor- 
mányzatoknak biztosítani kell étkezési 
lehetőséget azon tanulók részére, akik- 
nek igénylik, mely szolgáltatás igénybe- 
vétele térítésidíj köteles. 1997. évi XXXI. 
törvény a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
előírja, hogy mely esetben kell ingyene- 
sen és az intézményi térítési kedvezmé- 
nyekkel biztosítani az ellátást.

Az étkezés megrendelésének, téríté- 
sének rendje megváltozott! 

Az étkezés  fizetése előre történik.
Ha a gyermek részére étkezést sze- 

retne igényelni 2021/2022-es tanévre, 
akkor a mellékelt nyomtatványok közül a 
gyermek részére megfelelőt juttassa el 
hozzánk elektronikusan, vagy az ügyfél- 
fogadási időben a Polgármesteri Hiva- 
talnál lévő postaládába helyezze el. 

A nyomtatványok leadásának végső 
határideje az Ácsi Gárdonyi Géza Álta- 
lános Iskolában 2021.08.26 (8-18 óra) és 
2021.08.27.(8-16 óra)-én történő tan- 
könyv kiosztás napja. A szükséges nyom- 
tatványok a helyszínen is elérhetőek és 
kitölthetőek lesznek.

A nyomtatványok a http://www.acs-
varos.hu honlapon, valamint ügyfélfo- 
gadási időben a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán is megtalálhatók. 

A mellékelt nyomtatványok:
Szándéknyilatkozat és igénylőlap, 

valamint a Nyilatkozat az ingyenes vagy 
kedvezményes intézményi gyermekét- 
keztetéshez. A nyomtatványokat gyer- 
mekenként kell kitölteni. 

A diétás étrend igényléséhez szak- 
orvosi véleményt szükséges csatolni.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyi- 
ben a tanév során bármilyen változás 
történik – pl.: iskola-váltás, kedvezmény- 
re való jogosultság változása / megszű- 
nése – azt az Ácsi Polgármesteri Hivatal 

felé 10 napon belül szíveskedjen jelezni!
A kedvezményre jogosító igazoláso- 

kat minden tanév elején kérjük ismétel- 
ten benyújtani mindaddig, amíg a jogo- 
sultság fennáll. A szülő felelőssége meg- 
felelő időben benyújtani az igazoláso- 
kat, ellenkező esetben 100%-os térítési 
díj fizetésére kötelezett. 

Kérjük, adja meg saját elérhetőségeit 
a későbbi könnyebb kapcsolattartás 
megkönnyítése érdekében.  Köszönjük! 

Az étkezésért felelős kapcsolattartó 
elérhetőségei:

Szabó-Kiss Bernadett 
06 20/ 950-4506
penzugy9@acsvaros.hu
„Iskolai étkezés Ács” Facebook oldal

Fizetési lehetőségek:
Az iskolai étkezési díj befizetése a kö- 

vetkező módokon lehetséges: 
• készpénz: 
Minden hónap második és harmadik 

hetében az Ácsi Polgármesteri Hivatal- 
ban, ügyfélfogadási időben:

hétfő: 13:00-17:00; 
szerda: 08:00-12:00 és 13:00-16:00; 
péntek: 08:00-12:00
Készpénzfizetés esetében a számlát 

a befizetéssel egyidőben kapja meg.
• átutalás:
Átutaláshoz a szolgáltató bankszám- 

laszáma:  Ács Város Önkormányzata, 
OTP  11740078-15385413-00000000

Átutalásos fizetési mód esetén az el- 
készült számla a kitöltött nyomtatvá- 
nyon megadott e-mail címre kerül kikül- 
désre. Kérjük, hogy a számlán szereplő 
összeget utalják, a közleményben a gyer- 
mek nevének és osztályának feltünteté- 
sével! Amennyiben a számlát nem kapja 
meg, kérjük a fenti elérhetőségek egyi- 
kén jelezze!

Az étkezési térítési díj fizetése legké- 
sőbb az adott hónap 3. hét péntekéig 
esedékes. 

Kérjük, minél többen válasszák az át- 

utalásos fizetési módot az elmúlt idő- 
szak pandémiás helyzetére való tekin- 
tettel.

Étkezni csak az étkezési térítési díj 
megfizetését követően lehet. Ameny- 
nyiben az adott hónap 3. hetének végéig 
nem történik meg a befizetés, a megren- 
delést az intézmény mindaddig szüne- 
telteti, amíg a térítési díj befizetésre 
nem kerül. 

Étkezés lemondása:
Felhívjuk a Tisztelt Szülő figyelmét, 

hogy a tanuló hiányzása nem vonja auto- 
matikusan maga után az étkezés lemon- 
dását, ezt a szülőnek a fenti elérhetősé- 
gek egyikén jeleznie kell!

Kiemelten kérjük az ingyenesen étke- 
ző gyermekek szüleinek figyelmét, hogy 
gyermekük hiányzását ők is jelezzék fe- 
lénk, mivel részükre az étkezés díját az 
Önkormányzat fizeti az Eurest Kft. felé.

A szolgáltató az étkezés lemondását, 
módosítását a tárgynapot megelőző nap 
08:30-ig fogadja el intézményünktől, 
tehát az adott napon történő lemondást 
csak a következő naptól tudjuk érvénye- 
síteni.

08:30 után leadott lemondást a le- 
mondás napját követő második naptól 
tudjuk érvényesíteni.

A napi többszöri étkezést igénybe 
vevők lemondása csak teljes étkezési 
napra érvényesíthető, köztes étkezések 
lemondását nem tudjuk elfogadni.

Hiányzás esetén lehetőséget bizto- 
sítunk az ebéd saját éthordóban történő 
elszállítására az iskola konyhájáról.

Rövidített tanítási napokon és külső 
iskolai program esetén is megilleti a ta- 
nulót az étkezés, alternatív megoldás- 
ként akár hideg élelmezési csomag biz- 
tosításával.

Az étkezés minőségével vagy meny- 
nyiségével kapcsolatos reklamációkat 
kérjük a fenti elérhetőségek valamelyi- 
kén jelezzék felénk.

Köszönjük együttműködését!

Nemrégen jutott hozzám a megújult, megszépült „új kön- 
tösű” Ácsi Hírek.

Örültem neki,
− hogy tartalmában széles spektrumú, az érdeklődők 

számára sok érdekes olvasni valót tartalmaz.
− hogy a felelősen nyilatkozó önkormányzati képviselők 

milyen fontosnak tartják a városért végzett munkájukat, 
hogy tudnak kompromisszumot kötni, hogy az ellenvélemé- 
nyek építők is lehetnek.

− hogy sok ismerőssel találkozhattam a lapon keresztül, 
hogy a mai szerkesztőknek fontosnak megszólaltatni őket.

− a sok szép színes képnek.
Jó lenne
− olvasni alkalmanként Dancs József, Alföldi Kálmán, 

Szűcs Béla Albert, Kulcsár Emil Ácsról szóló műveinek, egy-
egy rövid részletét.

− ha olvashatnám a régebbi számokból egy-egy cikk utó- 
életét. Például, hogyan alakult – fejlődött? visszafejlődött? – 
egy-egy településrész élete az elmúlt 20 évben.

− minél több „jó tollforgató” helyi szerző, – pedagógusok, 
egészségügyiek, diákok, egyetemisták –  írását olvasni.

− az idén végzett nyolcadikosok beiskolázását, a most 
érettségizettek további sorsát.

− a Covid járvány lefolyását, az oltottak számának alakulá- 
sát a városban.

− ha az újság a megjelenését követően gyorsan elérhető 
lenne a város honlapján.

Az első négy számot olvasva úgy vélem, hogy a Szerkesz- 
tők számomra szimpatikus irányba viszik az újságot, jól végzik 
munkájukat. Köszönet érte. Sok sikert, sok olvasót, sok hozzá- 
szólót kívánok a megújult színes Ácsi Híreknek! 

Olvasói levél

Ősz György

Minden ácsi ismerőst üdvözöl:

(Az Ácsi Hírek korábbi főszerkesztője)
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Ez év július 10-én ácsi küldöttség utazott ebéd után Madar- 
ra kisbusszal és egy gépkocsival. Előzményként annyit, hogy 
közösen nyertünk egy Interreges pályázaton.

Mi Ácsiak az „Ácskapocs Fesztivált”, valamint eszköz be- 
szerzést (székek, asztalok) valósítottunk meg a pályázatból. 
Madar pedig a hagyományos ízek és a helyi szokások, többek 
között a lakodalmas hagyományok bemutatását kötötte össze 
a fesztivállal. Volt disznóvágásból származó sültkolbász, hurka 
és toros káposzta. Természetesen a híres madari kulcsoskalács 
készítését is bemutatták, ami a madari esküvők elengedhetet- 
len süteménye volt. Megkóstolva, mi is nagyon finomnak talál- 
tuk! A színpadon a helyi és környékbeli hagyományőrző cso- 
portok, zenekarok és előadok váltották egymást. Közben a 

Vendégségben a testvértelepülésen Madaron

Természetesen nem az ünnepségen való egyszeri emléke- 
zés a legfontosabb, amit tehetünk. A mindennapokat, az egy- 
szerű hétköznapokat kell úgy, olyan értékrend szerint élnünk, 
melynek alapjait ezer éve tették le számunkra. Az igazságos- 
ság, a keresztény erkölcsiség, és a nemzet előtti tisztelet kell, 
hogy jellemezze életünket a szűkebb családokban és a tágabb 
környezetünkben, Ácson is. 

Mindennapi életünk fundamentumai István korából való- 
ak, akinek fiához Imre herceghez írt intelmei a mai napig érvé- 
nyesek!

Egyik intelmében István a városok építésének fontosságát 
is kiemeli, ami a királyi tanács feladata volt egykor. Ez az inte- 
lem, ma minket is kötelez arra, hogy fejlesszük, építsük tele- 
pülésünket, ennek szellemében hoztuk döntéseinket az el- 
múlt években. Építettünk és építünk utakat, fejlesztettük 
intézményeinket, közösségeinket. 

A majdnem elveszett Zöld Város Programért hatalmas 
küzdelmet folytattunk, de megvalósul és bár mindenben 
lehet hibát keresni, találni, a miénk lesz!

Nincs mindig pályázati lehetőség arra, amire éppen 
szeretnénk, de ha megjelenik egy felhívás arra azonnal rea- 
gálunk, így jártunk sikerrel az óvodafelújítás újabb pályá- 
zatán, a Bagolyvár belső felújításának folytatására is így 
nyertünk forrást, és a parkerdő létesítésére is. Ez utóbbi 
megosztotta ugyan a közvéleményt néhány rossz szándékú 
képviselői kritika miatt. Mert István király sem csak a má- 
nak dolgozott, hanem a hosszú távú jövőnek, ami ma is hat 
pedig, már eltelt több mint ezer év. Gondoljuk csak végig, 
milyen jó lesz majd azt használni 30 év múlva a gyereke- 
inknek, unokáinknak.

Mert, ma is kötelesség nem csak a jelennek, a jövőnek is 
dolgozni.

Önerőből építünk utat, és számos pályázati anyagunk áll 
készenlétben, hogy amikor megjelenik a kiírás, akkor lépni 
tudjunk. Higgyék el, óriási munka van minden elnyert forint 
mögött, a tervezéstől, engedélyek beszerzésén át egy pá- 
lyázati anyag összeállításáig. Köszönet is illeti munkatár- 
saimat, akik ebben partnerek.

Nem szerencsés magunkat összehasonlítani más telepü- 
lésekkel sem. Sok veszteség ért bennünket a múltban, sok 
elhibázott és elmulasztott lehetőség kárát szenvedi a vá- 
ros, ezért a jelenen számon kérni a múlt hibáit, nem tisztes- 
séges. 

Az idő és a becsületes munka az, ami Ácsot előrébb vihe- 
ti. Ehhez pedig türelemre van szükség és arra, hogy higgye- 
nek abban: van erőnk és vannak terveink, amit valóra vál- 
tunk, mert a mi feladatunk, hogy egy olyan várost építsünk 
ahol érdemes maradni, ami vonzó az itt élők számára és ami 
vonzerőt jelenthet azok számára is akik a térségünkben él- 
nek vagy csak átutazóban járnak nálunk. Ki kell használ- 
nunk természeti értékeinket, korszerűsíteni kell intézmé- 
nyeinket, erősíteni kell közösségeinket, közművelődésün- 
ket, meg kell találni a jövőben is a közös ünneplés és ren- 

dezvények adta erőt, és persze a szeretetet.
Böjte Csaba szerzetes gondolatával élve: “A szeretet tartja 

össze közösségeinket, élettel, fénnyel, meleggel, lélekkel tölti 
meg családjainkat.

Aki nem tudja szeretni a munkáját, környezetét, családját, 
nemzetét, annak minden csak fájdalom: rossz munkába men- 
ni, rossz a Himnuszt énekelni, testvéreivel nemzeti ünnepet 
ülni. Szeretet és hit nélkül nincs útja az életnek, amely a hol- 
napba vezet.”

Hinnünk kell ezért magunkban és hinnünk kell városunk- 
ban, mert hit nélkül nem érdemes élni, ezt a hitet pedig szin- 
tén István királyunk hozta el nekünk, Magyaroknak, Ő adta a 
kezünkbe a hitet Istenben és nemzetünkben. 

A jövőt építsük hát erre a hitre, hiszen Ácsnak továbbra is 
bízni kell magában, nem a megalkuvás a bezárkózás a cél, 
hanem előrelátó lépésről-lépésre történő fejlődés. Természe- 
tesen nem érdemes légvárakat sem építeni, ahogy teszik és 
hirdetik egyesek, hogy egyik napról a másikra majd minden 
megadatik, mert ezek a tervek könnyen kártyavárként dőlnek 
össze, és akkor maguk alá temethetik azt is, amit eddig 
elértünk.  

Vigyáznunk kell egymásra, közösségeinkre eddig elért 
eredményeinkre jó és megfontolt döntéseket kell, hogy hoz- 
zunk, amikor a jövőről határozunk.

Ehhez viszont kevés, ha csak az anyagi gyarapodást te- 
kintjük célunknak, sokkal fontosabb ennél, hogy legyen tudás, 
hit, és erkölcsi tartás bennünk, amit átadhatunk az utánunk 
jövő generációknak, mert a Szent Istváni életútból sem az álta- 
la létrehozott utak várak és egyéb építmények a legfontosab- 
bak, hiszen mára ezek többsége porrá lett. 

De, hitvallása, döntései, kiállása a magyarság és a keresz- 
tény értékek mellet a mai napig hatnak ránk. Nekünk pedig 
szintén ezt kell tennünk! 

Hitet kell tenni amellett, hogy keresztény értékek mentén 
éljük az életünket, hogy a nemzet a város és családjaink biz- 
tonsága fejlődése érdekében hozzuk meg döntéseinket, mert 
ha így teszünk, akkor tudhatjuk, hogy ma 2021-ben – több 
mint egy évezreddel államalapító királyunk után – is a Szent 
Istváni úton járunk. 

Kedves Ácsiak!
Most, az én tisztem, hogy köszöntsem Önöket. Bízom 

benne, hogy szavaimat szívvel fogadják, én szívből adtam 
Önöknek. Bízom benne, hogy üzenetem meghallgatásra ta- 
lált: maradjunk meg egymásnak, higgyünk egymásban, 
száműzzük a mindennapokból a rosszat, a romboló gonosz- 
ságot, irigységet, és hazugságot. Mert a rossz gondolat 
rombol, míg a jó épít. Nemzetet, hazát, várost, falut, közös- 
séget. 

Mi, valamennyien Szent István, a magyarság örökségé- 
nek őrzői vagyunk! És nem szabad elfelejteni, ahogy Wass 
Albert írja: Együtt erő, de szerteszét, gyöngeség!

 

Dr. SZENTIRMAI ISTVÁN polgármester
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Az egészségügyi Világszervezet 
1992-ben augusztus elsejét az anyatejes 
táplálás világnapjává nyilvánította, vala- 
mint a hónap első 7 napján a szoptatás 
világhetét ünnepeljük. 

A világnap célja, hogy felhívja a figyel- 
met az anyatej fontosságára, valamint 
arra, hogy a szoptatás nem csupán a 
gyermek táplálása, hanem az anya és a 
gyermek személyes kapcsolatában is 
döntő jelentőségű. Az egészségügyi 
szakemberek az egész világon a hat hó- 
napos korig tartó kizárólagos szoptatást 
javasolják, ezután pedig a kiegészítő táp- 
lálékok (főzelék, gyümölcs, hús, stb.) be- 
vezetése mellett a szoptatás folytatását 
legalább egy éves korig, de inkább azon 
is túl, másfél-két éves korig.

A sikeres, eredményes szoptatáshoz 
nagyon fontos az elhatározás, emellett a 
megfelelő információ, az anya támoga- 
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tása, valamint fontos, hogy a szoptató 
anya, nehézségek esetén szakszerű se- 
gítséget kapjon. Ebben elsődlegesen a 
védőnő lehet segítségére. 

Az anyatej a legteljesebb táplálék a 
kisbaba számára, könnyen emészthető, 
állandó hőmérsékletű, minden szüksé- 
ges tápanyagot megfelelő arányban tar- 
talmaz, mennyisége a gyermek igényei 
szerint változik a nap folyamán, antites- 
teket tartalmaz, amelyek megvédik a 
gyermeket a fertőzésektől, erősítik im- 
munrendszerét, védhet az allergiás 
megbetegedésekkel szemben, az ideg- 
rendszer érését segítő anyagokat tartal- 
maz, ezáltal nőhet a gyermek intelli- 
gencia szintje és legalább hat hónapos 
korig kielégíti a csecsemő tápanyag- 
szükségletét.

Az anyatejnek, a szoptatásnak szá- 
mos hosszú távú kedvező hatása ismert, 

amelyek a csecsemőre és a szoptató 
anyára is pozitív hatással bírnak.

A szoptatott csecsemők, kisgyerme- 
kek körében csökken az asztmás megbe- 
tegedés kialakulásának kockázata, a cu- 
korbetegség kialakulása, a fogállási 
rendellenességek kockázata, krónikus 
megbetegedések, táplálkozási elégte- 
lenségek, valamint az elhízás kockázata. 
A szoptató édesanyák körében csökken 
a mellrák, a petefészek rák kialakulásá- 
nak kockázata, az elhízás, a csontritkulás, 
a stressz – szorongás kialakulásának 
kockázata.

Szerencsére a településünkön élő 
édesanyák szintén fontosnak tartják az 
anyatejes táplálást, törekednek és 
mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy gyermeküknek a legjobbat bizto- 
sítsák.

IN MEMORIAMElhunyt Kökény László atya

Veres András győri megyéspüspök 
az Egyházmegye papsága nevében fáj- 
dalommal, de a feltámadásba vetett hit- 
tel tudatja, hogy Dr. Kökény László plé- 
bános életének 88., papi szolgálatának 
63. évében 2021. július 10-én szentsé- 
gekk el megerősítve a mosonmagyaró- 
vári kórházban visszaadta lelkét Terem- 
tőjének

Kökény László atya Jászapátiban szü- 
letett 1933. március 28-án. Győrben 
szentelték pappá 1958. június 15-én. 
Pappá szentelése után Mosonszentmik- 
lóson, Budapesten, Tatabánya-Bánhi- 
dán, és a tatai Szent Kereszt Plébánián 
segédlelkészként szolgált. 1963-ban 
teológiai doktorátust szerzett. 1964-től 
1968-ig teológiát oktatott a Győri Hit- 
tudományi Főiskolán. 1965 és 1966 kö- 
zött Rómában tanult. 1967 és 1968 kö- 
zött a Győri Papnevelő intézet prefek- 
tusa, 1968-tól 1976-ig Szany község 
plébánosa volt.

Ácsra 1976-ban került. Igazi, jó lelki- 
pásztora volt az ácsiaknak, aki minden 

korosztály nyelvén értett. Szolgálata 
idején számos fiatal, középkorú és idős 
aktívan gyakorolta hitét a mindenna- 
pokban. Plébánosi munkássága alatt 
tartalmas volt a hitközösségi élet, színes 
egyházi programokat (disputa, ifjúsági 
hittanos kirándulások) szervezett a hí- 
vőknek. A közösség akkoriban egy nagy 
családként működhetett, László atya 
gondos jóvoltából. Nyitottság, jó kom- 

munikáció jellemezte, jó kapcsolatot 
ápolt híveivel, elöljáróival és általában 
az emberekkel.

Az 1984-es templom felújítás is az Ő 
nevéhez fűződik. Az akkor hittanos fia- 
talok arcai láthatóak ma is a mennyezeti 
freskókon. Az esemény nagy élmény 
volt, máig tartó szép emlék számukra.

Ácsról két fiatalt adott az Egyháznak. 
Simonics Péter és Mészáros Miklós 
atyák Kökény esperes úr hitnevelésé- 
nek hatására indultak el a papi hivatás 
útján.

1995-ben Mosonszolnokra került, 
majd Máriakálnokon szolgált, végül Vár- 
balog plébánosa volt. 2009-től nyugál- 
lományban, Mosonmagyaróváron élt.

Utolsó útjára egykori tanítványa, 
Mészáros Miklós plébános atya szemé- 
lyesen elkísérte, ahol végső búcsút vett 
a mi Esperes urunktól. 

Az örök világosság fényeskedjék 
Neki, Nyugodjon békében, László atya!

Forrás: Győri Egyházmegye

NAGY FERENCNÉ

madari és ácsi polgármester is köszön- 
tötte a résztvevőket, említve a testvér 
települési kapcsolatokat és összetartó 
erőnket, magyarságunkat.

Küldöttség minden tagja szívélyes 
vendéglátásban részesült és jól éreztük 
magunkat. Ezt mutatja hogy a kisbusszal 
es- te 11 órakkor, míg a gépkocsival éjjel 
2 órakkor indultunk haza.

Köszönet a vendéglátásért, és továb- 
bi közös sikeres pályázatokat és jóhan- 
gulatú találkozásokat kívánunk a továb- 
biakban!



Ács Város Önkormányzata és az Ácsi 
Kinizsi SC Lovas Szakosztálya háromna- 
pos, minden számot magában foglaló 
fogathajtó versenyt rendezett 2021. 
július 23-24-25-én C és B kategóriákban 
egyes és kettes fogatok részére mind ló 
és póni kategóriában. A versenyzők első- 
sorban a Felső-Dunántúli Régióból ér- 
keztek, de voltak Bács-Kiskun megyéből 
is. Összesen 24 fogat versenyzett.

Az első napon a díjhajtás, a harmadik 
napon pedig az akadályhajtás az Igmándi 
úti Lovaspályán került megrendezésre. 
A második nap pedig a maratonhajtás a 
Malom-tó partján zajlott. A Concó-patak 
mint vizes akadály szerepel. Ez a termé- 
szetes, kemény talajú patak egy különle- 
ges adottság az itteni versenyek számá- 
ra. Nem csúszik, mint egy épített kibeto- 
nozott akadály. A lovak szívesen mennek 
bele. Az egyes versenyszámokról beszél- 
jenek a képek! A második és harmadik 
napon több százan látogattak ki a ver- 
senyhelyszínekre. Feltűnő volt a kisgyer- 
mekes családok nagy száma.

Én most arról beszélnék, hogy a szak- 
osztály tagjaitól és más lovas barátoktól 
milyen munkát követel meg a verseny 
létrejötte. Már több héttel előtte elindul 
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a takarítás a tóparti akadályok területén. 
Idén sok fa kidőlt, melyek ágait össze kel- 
lett gyűjteni, majd a terepet elgereb- 
lyézni, a kiálló gyökereket kivagdalni, 
egyik-másik akadályban a földet ele- 
gyengetni. Idén a kisház tetejét ki kellett 
javítani, valamint több akadályban új 
oszlopokat állítani, majd a kész akadá- 
lyokat felbetűzni, a zónahatárokat ki- 
húzni, a kilométer és egyéb táblákat a 
megfelelő helyre kirakni.

- Az istállót berendezni. A süvegfákat 
feltenni, melybe előzőleg a süvegka- 
rikákat befúrták. A boxokat összeállítani, 
bealmozni, szénát biztosítani, a lómosót 
kiépíteni, vizet és elektromos áramot 
rendelkezésre bocsátani.

- Megrendelni a mentőt, kupákat, 
szalagokat, időmérőt, boxokat, WC-ket. 
A versenyirodával a versenykiírást meg- 
szerkeszteni, a bírókat, fellebbviteli bi- 
zottságot, a pályaépítőt és a pályaszol- 
gálatot biztosítani.

- A versenyzők vendéglátását meg- 
szervezni, mert péntek este hidegtálas 
vacsora van, szombaton délben bogrács- 
ban készített ebéd, este ünnepélyes 
eredményhirdetés a két lezajlott szám- 
ból, a díjhajtásból és maratonhajtásból, 
vacsorával együtt. Vasárnap ebéd.

Ez a lelkes csapat a Bartók Béla Mű- 

velődési Ház és a városgazdálkodás hat- 
hatós segítségével 1990 óta, néhány év 
kihagyással minden évben megszervezi 
a fogathajtó versenyt. Ehhez még a kör- 
nyék lovasbarátai is segítenek, szénával, 
díjhajtó négyszöggel, maratonpálya kel- 
lékeivel, az akadálypálya selybáival. Ács 
és a környék vállalkozói támogatják az 
étkeztetést hús és felvágott termékek- 
kel, házi sajttal és zöldségekkel.

Olajozottan működik ez a csapat, 
mert mindenki tudja a dolgát a verseny 
előtt és alatt is. Kisebb egységek alakul- 
nak ki a csapaton belül: az istállóépítők 
és a verseny alatt az istállómesterek, az 
akadályépítők, majd a versenyen a kar- 
bantartók és a pályaszolgálat, a főzéssel 
vendéglátással foglalkozók csapatai.

A mai világban is lehet egy cél érde- 
kében ingyen lelkesedésből dolgozni. 
Ami legérdekesebb, hogy köztük a 10 
évestől a 70 évesig minden korosztály 
képviselteti magát.

 A jó Isten áldja meg munkájukat és 
életüket! Rendezzenek még sok fogat- 
hajtó versenyt itt, Ácson az ácsi emberek 
örömére és szórakoztatására.

Dr. Szentirmai István
polgármester
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Köszönet a támogatóknak a Fogathajtó Versenyben nyújtott segítségért!

- Ács Város Önkormányzata
- Bartók Béla  Művelődési Ház – Ács
- Ácsi Önkormányzati Tűzoltóság
- Ácsi Kinizsi SC Lovas Szakosztálya
- Bakancsos Klub
- Város Gazdálkodás munkatársai
- Bocska Ferenc

- Büki és Társai Kft. – Ács
- Döngölő Kft.
- Hungary Pork
- Nagyigmándi Húsbolt
- Márti Virágbolt (Landesz Istvánné)
- Polgárőrség Ács
- Szabó Vegyeskereskedés – Nagyigmánd
- Szalai Generáció Kft. – Ács
- Téglás Kft.
- Volen Kft.
- Herczeg Miklós – Mocsa
- Apagyi Sándor
- Balázs Norbert és családja
- özv. Balázs Sándorné
- Bartha József és családja
- Bédi Ákos
- Bédi István
- Bédi Patrícia
- Dosztál József és családja
- Dr. Szentirmai Csaba és családja
- Hock Ferenc

- Ifj. Balázs Sándor és családja
- Katona Balázs
- Kocsis Szilvia
- Kovács Ferenc és családja
- Lőrincz Zoltán és családja
- Nagy Tibor
- Peka István és családja
- Péntek András
- Róka József és családja
- Szakál István
- Szentirmainé Tóth Mária
- Takács Ádám
- Takács Hanna
- Takács István
- Takács Katalin
- Takács Norbert
- Takács Péter
- Tóth Sándor
- Varga Andrea
- Varga Zoltán és családja
- Vincheim István
- Szakál Ferenc
- Varga Mila

 Czunyiné Dr. Bertalan Judit
- fővédnök

Bírók:
Dr. Szentirmai István
Dr. Szalay Gyula
Nagy László
Oross Imre
Lukács András
Anghelyi Tibor

Pályaépítő: Császár Antal
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BALOGH ATTILA
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INTERJÚ„Itt van az a közeg, amelyben jól érzem magam, 
amelyben le szeretném élni az életemet”

2006 októberében kapott először bi- 
zalmat az ácsiaktól, hogy képviselje őket 
az önkormányzatban, ekkor mindössze 
20 éves volt. Teli tervekkel indult neki a 
négy évnek, és úgy érzi, sikerült meg- 
szolgálni a választók bizalmát. Aztán úgy 
gondolta, érnie kell még a feladatra, így 
két ciklust kihagyott, tavalyelőtt azon- 
ban újra ringbe szállt, és a legtöbb sza- 
vazattal lett ismét képviselő az ácsi ön- 
kormányzatban. Született ácsi, főiskolai 
végzettségét a győri Széchenyi István 
Egyetem műszaki menedzser szakán 
szerezte. Szülei ismert és köztisztelet- 
ben álló emberek, az ő példájukat tekinti 
mintának, s követi is, hiszen családot 
alapított, és immár egy három hónapos 
pici fiúcska édesapja.

Nagy Tamást aligha kell bemutatni, 
mégis fontosak a fenti sorok, hisz bár a 
településen szinte mindenki ismeri egy- 
mást, de ezek az ismeretségek nagy- 
részt felszínesek, és nem tudjuk, ki van 
egy-egy név, karakter mögött valójában.

Milyen érzésekkel, lélekkel, szándék- 
kal, tervekkel, akarattal, igyekezettel.

 
- Második ciklusát tölti képviselőként, 
most egyben mint alpolgármester. 
Nagyon fiatalon, 20 évesen került be a 
városvezető testületbe. Mi adta az 
indíttatást, és mi adja ma a motivációt 
arra, hogy Ácsért dolgozzon?

- Olyan neveltetést kaptam a szüleim- 
től, és egy olyan példakép volt előttem: 
Édesanyám, aki arra ösztönöz, hogy erő- 
mön felül tegyek a közösségért, Ácsért, 
az ácsiakért.

Már iskolás koromban is részt vettem 
különböző versenyeken, pályázatokat ír- 
tam, melyekkel országos eredményeket 
értem el. Ezt a talentumot szeretném 
kamatoztatni a szülővárosom javára. 
Már fiatalon érdekelt a politika, és má- 
sok is buzdítottak, ezért döntöttem úgy, 
hogy indulok az önkormányzati választá- 
sokon, ahol 2006-ban 905, 2019-ben pe- 
dig 1193 szavazatot kaptam. Köszönöm 
a bizalmat.

2006-ban nagy lendülettel, a fiatalo- 
kért való tenni akarás jegyében indul- 
tam. Kicsit talán naiv voltam még, hiszen 
nem olyan egyszerű, és sokszor nem is 
hálás feladat a képviselőség, de úgy gon- 
dolom, nem vallottam szégyent. 

Több év kihagyás után, érettebben, 
több élettapasztalattal úgy döntöttem 
2019-ben, hogy elindulok képviselőnek, 
és ismét bizalmat kaptam, a legtöbb sza- 
vazattal lettem képviselő.

Számos támadást kaptam, amikor az 
alpolgármester-választáson magamra 
szavaztam, de felteszem a kérdést, hogy 
ha saját magamban nem bízom, akkor 
hogyan várjam el, hogy mások bízzanak 
bennem?

- Van olyan gyerekkorából 
meghatározó élménye, ami a városhoz 
köthető, ami miatt itt maradt, hiszen a 
fiatalok többsége elpályázik 
nagyvárosokba, ez a tendencia. Önt mi 
tartja itt?

- Ide köt minden a településhez, itt él- 
nek a szüleim, a rokonaim, barátaim, és 
itt alapítottam családot is. Egyszer sem 
gondoltam arra, hogy máshova költöz- 
zek. Itt van az a közeg, amelyben jól ér- 
zem magam, amelyben le szeretném él- 
ni az életemet. Ez az a város, amiért tenni 
és dolgozni akarok. 

- Milyennek látja a város elmúlt 10 
évét?

- Ács egy nagy város. Egy hatalmas 
közigazgatási területtel rendelkező 
település. Nem egyszerű feladat egy ek- 
kora területet rendbe tartani, gondozni 
és fejleszteni, azonban számos terüle- 
ten történt előrelépés az elmúlt 10 év- 
ben, aminek örülünk kell, de még ennél 
is több kellene. A helyi utak állapota egy- 
re csak romlik, járdákat, intézményeket 
kellene felújítani, de úgy gondolom, 
nem volt egy kidolgozott koncepció, 
amely mentén haladt volna a városve- 
zetés.  

- Milyennek ítéli meg a jelenlegi 
helyzetet?

- Számos kisebb-nagyobb pályázati 
sikert ért el az elmúlt időszakban az ön- 
kormányzatunk, egyebek közt megújul- 
hat a központi óvoda, valamint a Bagoly- 
vár belső tere, több mint 20 millió fo- 
rintból parkerdő létesül településünk 
szívében, emellett több mint 500 millió 
forint kormányzati forrásnak is örülhe- 
tünk. Azonban önhibánkon kívül, az elő- 
ző városvezetéstől örökölt dolgok miatt 
sajnos nem tudjuk arra fordítani a forrá- 
sokat, amire szeretnénk.

Az 500 millió forint óriási segítség a 
városnak, hiszen, ha ezek a pénzek nem 
érkeztek volna meg, akkor a település- 
nek saját költség- vetéséből kellett volna 
kigazdálkodni, ami lehetetlenség lett 
volna. A költségvetésünk – köszön-  
hetően polgármester úrnak – most 
stabil és kiegyensúlyozott, ami arra ad 
lehetőséget, hogy saját forrásból is 
tudunk kisebb beruházásokat, fejlesz- 
téseket elvégezni a településünkön, ami 
nagy eredmény. Hamarosan megújulhat 
a Zrínyi utca, valamint a Patak utca 
útburkolata is.

- Az önkormányzati munkát nagyban 
befolyásolja, hogy a döntéshozók 
mennyire konstruktívak, mennyire 
tudnak együttműködni. Az nem titok, 

8

SÁRI ANDREA



látható, hogy van egy kétpólusúság a 
testületben. Milyen hatása van ez az 
eredményekre, munkára, hangulatra 
és hosszú távon a fejlődésre?

- Valóban, nemcsak látható, hanem 
érezhető is a kétpólusúság a testület- 
ben, amit a lakosság is érez. Meglátásom 
szerint ez nem jó, negatívként hat az 
eredményekre, a munkára és a hosszú 
távú fejlődésre is.

Ha nagyobb lenne az összhang a tes- 
tületben, akkor az jobban előrevinné a 
dolgokat, így településünk fejlődését.

- Milyen irányba lehet és kell vinni 
meglátása szerint a város fejlesztését? 
Milyen kitörési pontja van, lehet 
Ácsnak?

- Az M1-es autópálya közelsége évti- 
zedek óta egy feltáratlan aranybánya, 
amelyet az elmúlt 30 évben nem sikerült 
kiaknázni. Az autópálya bővítésével pár- 
huzamosan új vendéglátó egység és egy 
kamionterminál épülhet az autópálya 
ácsi területén. A fejlesztésnek köszön- 
hetően, és mivel a környező települések 
ipari parki területei fogynak, új cégek, 
logisztikai bázisok érkezhetnek váro- 
sunkba. Erről már korábban voltak is 
egyeztetések. Az új cégek betelepülé- 
sével arányosan nőhet majd az iparűzési 
adóbevételünk, aminek köszönhetően 
utak és járdák újulhatnak meg, emellett 
korszerűsödhetnek az intézményeink. 
Azonban ami a legfontosabb, hogy eh- 
hez szükség van a lakosság megértésé- 
re, támogatására és segítségére is. Csak 
együtt sikerülhet. Az állandó panasz- 
kodás vagy a hangulatkeltés nem viszi 
előrébb a településünket.

- Négy fő terület: oktatás, szociális 
terület, városüzemeltetés, 
egészségügyi ellátás. Hol van szükség 
fejlesztésre, beruházásra?

- Azt kell, hogy mondjam: szinte min- 
denhol. Az elmúlt években csak „toldá- 
sok és foltozások” voltak, azonban min- 
den szektorban szükség lenne fejlesz- 
tésre, beruházásokra. A pénzásási orvosi 
rendelő felújítása már szükséges lenne, 
az egészségház bővítése is többször 
szóba került már, a városüzemeltetés- 
nek is szüksége lenne egy elfogadható 
központi épületnek, így a művelődési 
ház új helyiségekkel bővülhetne, és foly- 
tathatnám. Ezt azonban senki ne értse 
félre, ez nem azt jelenti, hogy rosszul ál- 
lunk, de van hova fejlődnünk. A jó gaz- 
dálkodásnak köszönhetően a jövőben le- 
hetőségünk nyílik újabb fejlesztésekre, 
emellett bízom benne, hogy a Modern 
Városok Program és Magyar Falu Prog- 
ram után kormányunk hamarosan útjára 
indítja a Magyar Kisvárosok Programját, 
amely számos nagyszerű lehetőséget kí- 
nál majd – intézmény-, út- és járdafel- 
újítást, eszközbeszerzést, szolgálati la- 
káskorszerűsítést, és sorolhatnám – az 
olyan településeknek is, mint városunk, 
Ács.  

- A pénzásási településrész gyakran 
fogalmazza meg, és érzi úgy, hogy a 
fejlesztések tekintetében nem érik 
utol a város központi részét. Mire kell 
odafigyelni, jogos-e a kritika 
alkalomadtán?

- Ács különböző településrészekből 
tevődik össze: Etelka-telep, Pénzásás, 
Rektor-telep és a városközpont. A köz- 
ponthoz képest mindegyik részen jócs- 
kán van mit tenni. A Pénzásást a vasút 
választja el, és ez a legfiatalabb telepü- 
lésrész. Pénzásási szülöttként én is lá- 
tom, hogy nem fejlődik a kívánt mérték- 
ben, de azt is el kell mondani, hogy a töb- 
bi településrészekhez képest van saját 
orvosi rendelője, óvodája, azonban az is- 
kola „megszűnése” hatalmas veszteség 
az itt élőknek. Keresni kell és keressük is 
a megoldást, akár az iskola újraindításá- 
nak a lehetőségét, amelynek minden itt 
élő örülne, vagy az épületegyüttes más 
irányú hasznosítását, amely csak akkor 
lehetséges, ha az itt élők is maximálisan 
támogatják.

- Polgármester úrral milyen a közös 
munka, hogyan tudnak együtt 
dolgozni?

- Polgármester úr egy rendkívüli em- 
ber, még akkor is, ha néhányan támad- 
ják. Egy bölcs, korrekt, becsületes és ha- 
tározott vezető, aki megértő, és kikéri 
mások véleményét, köztük az enyémet 
is. Nagyszerű ötletei vannak, élmény ve- 
le együtt dolgozni. Csak tanulni lehet 
tőle. Mindenről tud, mindennek utána- 
jár, nem lehet tőle olyat kérdezni, amely- 
re ne tudna azonnal válaszolni. A lehető- 
ségekhez képest igyekszik mindent 
megoldani. 

- Főállásban képviselői munkatárs, 
fontos feladatot és szerepet tölt be az 
országgyűlési képviselő Czunyiné dr. 
Bertalan Judit mellett. Képviselő 
asszony egy igen elismert politikus, 
komoly szakmai múlttal, a közös 
munkából merített tapasztalatokat, 
kapcsolatokat használja, alkalmazza 
Ácson?

- A közös munkának köszönhetően 
számos új kapcsolatot sikerült kialakíta- 
nom képviselő asszonynak köszönhető- 
en az elmúlt évek során, amelyeket mind 
Ács javára fordítom. Úgy gondolom, 
hogy ez a közös munka olyan lehetősé- 
geket nyithat később a város előtt, ami 
sokat segíthet a felzárkózásban.

Nagyon szeretem a képviselő asz-
szonnyal való közös munkát, mert amel- 
lett, hogy kapcsolati tőkéje nagy részét 
megosztja velem, minisztériumokban, 
államtitkárságokon járunk, és képvisel- 
jük Ács érdekeit is – amellett az ember 
átveszi a lendületét, bölcs és hiteles re- 
akcióit egy-egy helyzetre, attitűdjeit, 
egyszóval: ez egy olyan kivételes hely- 
zet, hogy együtt dolgozunk, ami személy 
szerint nekem is és Ácsnak is hasznára 
válhat a későbbiekben. Ezt a megszer- 

zett tapasztalatot szeretném továbbvin- 
ni majd az önkormányzati munkámban.

- A beszélgetésünk elején azt mondta 
magáról, hogy olyan ember, akinek 
hite van, és ez az Isten hit ahhoz is 
bizalmat ad, hogy szelídséggel, 
komolysággal, alázattal és nem 
kiabálással, hangoskodással, mások 
besározása árán lehet csak sikereket 
elérni. Honnan hozza ezt a szelíd 
magabiztosságot?

- A neveltetésemből és a hitemből. 
Hiszen csak úgy lehet előre lépni, ha nem 
azt keresem állandóan, hogy mi a rossz, 
hanem, hogy mi a jó vagy mi egy adott 
problémára a megoldás. A képviselőség 
egy küldetés, amelyet csak alázattal 
lehet végezni.

- Sok minden történt az elmúlt két év 
alatt, ebben a ciklusban. Mi a 
tapasztalata, értékeli a lakosság? 
Milyen a kapcsolata a választókkal, az 
ácsiakkal?

- Mindenkinek a képviselője vagyok. 
Ezúton is köszönöm a bizalmat azoknak, 
akik rám szavaztak, és azoknak is köszö- 
net jár, akik nem, hiszen általuk tud az 
ember fejlődni és jobb lenni. Az elmúlt 
majdnem két évben számos lakossági 
megkeresés érkezett hozzám. Ezúton 
köszönöm a felém irányuló bizalmat.
Továbbra is igyekszem a felmerülő kér- 
désekre, problémákra maximális körül- 
tekintéssel reagálni, a problémák meg- 
oldásán dolgozni. Hozzám bárki fordul- 
hat bizalommal, erőmhöz és tehetsé- 
gemhez mértem igyekszem segíteni.   

- Édesapa lett néhány hónappal 
ezelőtt. Megható sorokkal tudatta ezt 
az ácsiakkal. Azt kapta, azt az érzést, 
amit várt a kisfia születésével?

- Ez egy leírhatatlan érzés, amelyet 
csak az tud, aki megérte már ezt.

Nagyon boldog és szerencsés va- 
gyok, hogy egy ilyen vidám kisgyerek 
aranyozza be a mindennapjaimat. Köszö- 
nöm a Jóistennek ezt az adományt, Fele- 
ségemnek, hogy társa lehetek, és olyan 
ajándékot adott nekem, ami egy életre 
szól.

- Ha meg kellene fogalmazni egy 
üzenetet az ácsiaknak, akik közé ön is 
tartozik, mi lenne az?

- Négy évig növendéke voltam a győri 
Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumnak, 
ahol sok mindent magtanultam. Ami leg- 
inkább a szívembe égett, és a lelkemben 
talajt kapott, az a bencések jelmondata: 
„Ora et labora”, azaz „Imádkozzál és dol- 
gozzál!” Ez lehetne létünk célja és értel- 
me is. 

Most azonban három dolgot üzenek 
az ácsiaknak, akik közé én is tartozom: 
Legyünk türelmesek, álljunk mindenhez 
pozitívan, és lássuk meg mindenben a 
jót!
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Milyen emlékei vannak Ácsról, hogyan 
emlékszik vissza az itt töltött 
gyermekkorára?

Ott születtem, és egészen 19 éves ko- 
romig ott is éltem. Szívesen emlékszem 
vissza életem ezen időszakára, ezt meg 
is írtam egy könyvben, ami az Ácsi Könyv- 
tárban is megtalálható. A nagymamám 
személye köré építettem és jegyeztem 
le gyermek- és fiatalkori élményeimet. 
Középiskolai tanulmányaimat követően 
egy évig sorkatonai szolgálatot teljesí- 
tettem, majd a pécsi Janus Pannonius 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudo- 
mányi Karának hallgatója lettem. Tulaj- 
donképpen ez volt az, ami elszólított a 
szülőfalumból. 

Mi történt az egyetemi évek után?
Úgy vélem, az ember élethosszig ta- 

nul. Befejeztem az egyetemet, majd el- 
indultam az oktatói ranglétrán. Eközben 
mintegy három évet töltöttem különbö- 
ző német nyelvű országok egyetemein, 
kutatóintézeteiben, majd 1990-ben az 
Antall-kormány meghívott belügyi ren- 
dészeti helyettes államtitkárnak. Tizen- 
kilenc évig egyetemi ember voltam, 
majd belecsöppentem egy meglehető- 
sen hierarchikus rendszer szakmai irányí- 
tásába. Hozzám tartozott a rendőrség, a 
határőrség, a tűzoltóság, a polgári véde- 
lem, valamint a kormányőrség és a sta- 
tisztika is. Huszonhat éven keresztül a 
Belügyi Szemle szakfolyóirat főszerkesz- 
tőjeként tevékenykedtem. Időközben a 
tudományos ranglétrán is araszolgat- 
tam felfelé; 2007 májusában a Magyar 
Tudományos Akadémia először levelező 
tagnak, majd hat esztendő múlva rendes 
tagnak választott, egy időben a szintén 
Komárom-Esztergom megyei bíboros- 
sal, Erdő Péterrel. Jelen pillanatban a 
Legfőbb Ügyészség tudományos tanács- 
adója vagyok. 

Időközben diplomáciai rangra is szert 
tett, Németország tiszteletbeli pécsi 
konzuljává avatták. Mit kell érteni ez 
alatt?

A Dél-Dunántúlon és részben az Al- 

földön még mindig elég nagy számban 
élnek német származású magyar polgá- 
rok, akiknek a jogi képviseletét próbál- 
tam ellátni mintegy 17 évig. 

Munkája során számos írása jelent 
meg, ezeknek mi volt a fő témája?

Eddigi pályafutásom alatt csaknem 
300 publikációm jelent meg, melyeknek 
egyik meghatározó témája a bűnözés. 
Most éppen egy olyan könyvön dolgo- 
zom, ami a kriminológiai paradoxonok- 
ról szól, de írtam már a rejtett bűnözés- 
ről és a bűnözési félelemről is. 

Mit lehet tudni a családjáról?
Többször házasodtam, három gyer- 

mekem van. A fiam Budapesten közgaz- 
dász, a lányom Pécsett jogász, legkisebb 
gyermekem még középiskolás.

Információim szerint az ön nevéhez 
fűződik a Magyarok Kenyere 
elnevezésű kezdeményezés. Honnan 
jött az ötlet?

Mindig igyekeztem a munka mellett 
valami társadalmi aktivitást kifejteni, így 
a rendszerváltozáskor társaimmal – ak- 
kor még Pécsen, Kolping néven – újrain-

dítottuk az egykori Katolikus Legény- 
egylet Mozgalmat, melynek közel nyolc 
évig voltam elnöke. Aztán egyszer úgy 
adódott, hogy ültem egy szép, kerek ci- 
pó előtt, és az járt az eszemben, hogy 
vajon hol termett az a búza, amiből az a 
kenyér készült? Vajon azon a földön – a 
viharos magyar történelemben – hány- 
szor hullott magyarok vére, könnye, ve- 
rejtéke? Az jutott eszembe, hogy azokról 
a magyar területekről, határon innen és 
túl, ahol borzalmas dolgok történtek, 
mint például a muhi vagy a mohácsi csa- 
tatér, az ott termett búzából kérek vala- 
mennyit, azt összeőrlöm, és abból készít- 
tetek egy kenyeret. Már az első évben 
kilenc tonnányi búza gyűlt így össze. Az 
első Magyarok Kenyere ünnepre meg- 
hívtam Böjte Csabát, aki volt szíves eljön- 
ni, és megáldani azt. Azóta a kezdemé- 
nyezés folyamatosan terebélyesedik, és 
hatalmas mozgalommá nőtte ki magát. 
Az évek során végzett fáradságos és 
lelkiismeretes munka nem maradt 
elismerések nélkül. Melyikre a 
legbüszkébb?

Kriminológiai díjaim és kitüntetéseim 
Németországból és Magyarországról is 
vannak. Állami kitüntetések közül ren- 
delkezem a Magyar Érdemrend három 
fokozatával, megkaptam a tisztikeresz- 
tet, a középkeresztet, illetve a középke- 
resztet a csillaggal. Ezen túlmenően pe- 
dig van egy hobbim: régészeti leleteket 
gyűjtök, melyeket rendszeresen a Nem- 
zeti Múzeumnak ajándékozom. Munkám 
elismeréséül megkaptam tőlük a Szé- 
chényi Ferenc-díjat. Nagy örömmel tölt 
el, hogy szülőfalum díszpolgára lettem, 
valamint az úgynevezett Tüke-díjat is 
magaménak tudhatom, melyre életu- 
tam miatt tartottak érdemesnek a pécsi 
polgárok.

Milyen kapcsolata van a 
szülővárosával?

Meglehetősen kevés. Ott élő rokona- 
im sajnos már nincsenek. Varrónő édes- 
anyám tanítványa, Grecsóné Csicsai 
Ágnes az egyetlen személyes kapcsola- 
tom, aki gondozza őseim sírját is. Vi- 
szont, amikor földieim díszpolgári cím- 
mel tiszteltek meg, nekik is igyekeztem 
kitalálni valami – egy csak Ácsra jellemző 
– programot. Talán sikerült. Ennek a ne- 
ve: Testvérek Kenyere–Ácskapocs Fesz- 
tivál. Rövid lényege, hogy a trianoni ha- 
tárok megvonásával Ács országhatár 
melletti településsé vált. Az elcsatolt 
felvidéki területeket Ácson a mai napig is 
úgy emlegetik még, hogy a „túlsóféliek”. 
Arra gondoltam, hogy a Magyarok Ke- 
nyere – akkor már sikeres program – nyo- 

INTERJÚ„Ácsnak jók az esélyei, az adottságai, ezekkel
  élni kell, s érdemes is!”

Talán kevesen vannak azon információ birtokában, hogy a városunkból 
1965-ben elszármazott Korinek László édesanyja az egykor neves Viola 
családból származik, nevüket a Zúgó és Ady Endre utcát összekötő köz 
őrzi. Az azóta eltelt több mint öt évtized alatt tiszteletreméltó és ered- 
ményes életutat járt be a ma már jogászprofesszorként tevékenykedő 
Korinek László, aki az évek során betöltött több neves pozíciót, többek 
között helyettes államtitkár volt a Belügyminisztériumban, képviselte a 
Német Szövetségi Köztársaságot mint tiszteletbeli konzul, a Magyar Tu- 
dományos Akadémia rendes tagja, illetve számos kötet és tanulmány is 
az ő keze munkáját dicséri. 

Beszélgetés Korinek László ácsi születésű jogászprofesszorral
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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 időszak- 
ra. 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. Gyerek- 
korában szép volt a paraszti élet. Szülei szorgalmas, dolgozó 
reformátusok voltak, és így őt is ugyan ebben a szellemben 
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 – elmon- 
dása szerint – a parasztok élete jó volt a háborúhoz képest. 
Ebben az időszakban voltak kis-, közepes paraszti családok. 
Véleménye szerint az számított ekkor valódi parasztnak, aki- 
nek voltak tyúkjai, kacsái, libái, disznói, volt minden egyes ház- 
körüli állatból. Ekkor szerette meg a földet és az állatokat. A 
Horthy rendszerben reggeltől munka volt a földeken. Minden- 
ki gyarapítani akarta a földjeit, az utódok számára. Ez a békés, 
jó helyzet igaz volt a parasztságra egészen 1945-ig. Viszont 
közben jöttek különféle korszakok, mint például a német meg- 
szállás, vagy a Nyilas rendszer. Emlékszik rá, hogy Horthyt a né- 
metek 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 szembe- 
ni 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 tömö- 

rítése, illetve deportálása. Erre az eseményre úgy emlékezik 
vissza Lajos bácsi, hogy a zsidókat hajtották a 10-es úton Né- 
metország felé gyalog. Sok zsidót a faluból is elvittek. Nem 
sokkal később Magyarországot is elérte a háború. 1945 tava- 
szán orosz repülőgépek bombázták végig a főutcát virágva- 
sárnapkor. Az orosz repülőgépek gyújtóbombákat használtak, 
amiknek egy része földet éréskor felrobbant, viszont volt egy 
része, amelyik nem. Vitárisék udvarába rengeteg ilyen gyújtó- 
bomba esett le. Később ezekért tűzszerészek jöttek, akik fel- 
szedték, majd a Concóhoz vitték őket, és ott hatástalanították. 
Viszont történtek sajnálatos esetek, amikor ezek a bombák 
életeket is követeltek. A templomközben egy bomba agyon- 
csapta az öreg Stircznét, vagy amikor egy bomba esett a zsidó 
öreg Kálcserék házára. A bombázással kapcsolatban egy sze- 
mélyes élménye is van, 1944 őszén a hosszú parasztházuk vé- 
génél volt két sor akácos, ahova két német autó volt beásva 
tele lőszerrel. Egyik nap úgy döntöttek, hogy elhagyják a he- 
lyet, és elmentek. Másnap az orosz repülők pont oda dobtak 
egy bombát, így nagy szerencse, hogy nem történt tragédia. A 
bombázások fő célpontja a cukorgyár, illetve a vasút környéke 
volt. 1944 őszén egy vagonszerelvény robbant fel az állomá- 
son. Az egyik németekkel volt tele, a másik pedig lőszerrel. 

Amikor az oroszok elérték a falut, akkor nem bántottak 
senkit. Öreg Sméja volt az, aki beszélt velük, ugyanis ő tudott 
oroszul. A németek korábban elvittek rengeteg mindent, haj- 
tották maguk előtt a birkákat, szürke marhákat, hogy ne kerül- 
jenek orosz kézbe. Az oroszok ekkor a lovakat vitték el minden- 
honnan, ugyanis az övéik vagy elfáradtak, vagy betegek vol- 
tak, így utánpótlásként elvitték őket. Lajos bácsi emlékszik, 
hogy több lovuk volt, amiknek a nagyját az oroszok elvitték, 
még a kiscsikóját is. Mindenkinek a pincébe kellett lent ma- 
radnia, és egyedül csak az édesapját engedték, hogy kimenjen 
néha, ugyanis egy orosz ált a pince bejáratánál. Egy anyát és a 
csikóját viszont sikerült „megmenteniük”, viszont nagy szeren- 
cséjük volt, hogy az orosz nem ölte meg őket, ugyanis az édes- 
apja kidobta a katonát az istállóból.  

Miután az oroszok „felszabadították” Magyarországot egy 
új korszak vette kezdetét a kommunista éra. A Horthy korszak- 
ban a parasztok gyarapítani akarták a földjeiket, viszont ké- 
sőbb ez lett a vesztük, ugyanis a akinek 22 holdnál több terü- 
lete volt, azt kulákká nyilvánították. A parasztság helyzete 
1946 után kezdett 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. Aratási időszak- 
ban volt arató, őszi időszak után a cukorgyárban, télen az er- 
dőn 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 illet- 
ve Bartos Sándor. A szolgalegényeket családtagoknak tekin- 
tették. 32 hold földjük volt, és így a középparasztságba tartoz- 
tak. Ekkor Ácson legnagyobb területtel rendelkező ember 

Molnár Lajos interjú
Molnár Lajossal Dr. Szentirmai István beszélgetett

mán onnan is kellene búzát hozni, Ácson 
összeönteni, s abból közös kenyeret ké- 
szíteni. Ezen túlmenően készült egy kb. 
6–8 négyzetméteres fatáblára festett 
térkép, amelyet a Duna vág ketté, s a kö- 
zös ünnepen a Duna északi és déli részé- 
be a jelenlévő polgármesterek – utalva 
Ács városa nevére – minden évben be- 
vernek egy díszes ácskapcsot. Majd ez- 
után jókedvű mulatozás követi az ünnep- 
séget. Az első fesztivált még megtartot- 

ták, de sajnos a koronavírus-járvány nem 
tette lehetővé ezen hagyományteremtő 
rendezvény megszervezését. Remélem, 
jövőre már újra együtt ünnepelhetünk!

Mit üzen az ácsiaknak?
Ács kitűnő helyen fekszik. Évszázadok 

óta van egy jelenség, mégpedig, hogy 
Magyarország népességi súlypontja 
milyen irányba mozdul el, ezt tízévente 
kiszámítják. Délkeleti irányból északnyu- 

gati irányba tolódik el, ez azt jelenti, 
hogy az ország északnyugati része gaz- 
daságilag mindig is fejlettebb volt. Ács 
ennek, ha nem is a központja, de nagyon 
közel esik a győri agglomerációhoz. Ott 
húzódik a Duna, a hegyeshalmi vasút, az 
M1-es autópálya, továbbá két jelentős – 
a győri és a komáromi – gazdasági köz- 
pont között fekszik. Ácsnak jók az esé- 
lyei, az adottságai, ezekkel élni kell, s ér- 
demes is. 
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Péntek József volt, aki 110 holddal rendelkezett. Három em- 
ber rendelkezett nagy cséplőgéppel: Péntek Imre, Nagy Kál- 
mán, Csóka Nagy Kálmán. 1947-ig udvarba takarodtak be. 48-
tól már a völgyre hajtották ki őket, a kulákokat. A kisparasztok 
ekkor még hazavihették. Hazatakarodni csak 1950-től lehe- 
tett 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 érkeztek: 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 
megérkeztek, egy magtárhelységbe lettek behajtva. Egy hétig 
voltak 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 építke- 
zésénél. Sztálin halála után a 32-eseket elvitték a fegyveresek- 
hez, őnekik pedig le kellett volna szerelniük. Esztergomba vit- 
ték őket és a dunaparti katolikus egyházépületben szállásol- 
ták el őket. Innen Dorogra került, 7 és fél hónapot ott dolgo- 
zott. 1954. június 4.-én szerelt le. Hazatérve azzal szembesült, 
hogy édesanyja agyvérzést kapott, édesapja pedig egyedül 
volt, és senki nem tudott neki segíteni. Hazatérése után nem 
sokkal később megnősült, Baracskai Piroskát vette el 1955. 
január 8.-án. Kulák rendszer csak rövid ideig tartott, ez bizo- 
nyítja azt, hogy 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 Ta- 
nácsháza előtt, illetve egy fényképész vezette az ácsi esemé- 
nyeket. 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. Cukor- 
gyárnál Vitáris Dánielt, és Nagy Béla igazgatót arra kényszerí- 
tették, 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 Új- 
esztendő TSZ volt. Herkához tartozott az Etelka telep. Aki nem 
akart belépni, a TSZ-be azt rákényszerítették különféle mód- 
szerekkel. Például Ásó János vagy Szabó János, akit éjszaka 
kivittek a határba és otthagyták őket. Volt, akiket nagykabátba 
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 kocsisságra 
akarták rábeszélni, viszont később Nagy Zsiga váltatta le őt. 
Ezután göbölyösként dolgozott a Belmajorban. Marhákat 
mérlegeltek. Göbölyösség után traktoros lett. Ekkor Belarus 
traktorok voltak csak. Később el lett tiltva a traktorozástól, 
ugyanis ötször műtötték meg a haskéreg sérvét. Ezután köny- 
nyű munkára lett beosztva: üzemanyagos lett a kavicsbányá- 
ban. 1 évig volt betegállományban, ugyanis nem bírta gyomor- 
ral ami ment sok helyen: saját családját jelentette fel stb.. 
Később irodára került, hatszor volt szanatóriumban. Nem 
sokkal később le lett százalékoltatva.

Háztájon disznókkal és bikákkal foglalkozott. Földeket bé- 
relt leszázalékoltatás után, ugyanis meg kellett élnie valami- 
ből, mert nem kapott eleget, illetve a gyerekeket is el kellett 
tartani. Betakarítás 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 végez- 
ték, ezt követte a forgatás augusztusban, majd trágyáztak, 
vetőszántást végeztek, és végül jött a vetés. Először rozsot és 
árpát szeptemberben, búzát pedig október 15-ig vetették el. 
Répát sokan vetettek, ugyanis melléktermékei az állatok fő ta- 
karmányának számítottak.  A Cukorgyár permetezett a bolhák 
és a csajbók ellen. Gyerekek feladata az volt, hogy egyelni kel- 
lett a répát. Tavasszal vetették a krumplit, répát, napraforgót 
és a kukoricát.

Túlélte a régi ismerőseit. Katonatársait, munkatársait, ut- 
cabelieket. Felesége ápolta a családját, viszont így nem kapott 
nyugdíjat. 1 millió járt volna Lajos bácsinak, de csak 180 000,-  
forintot kapott. Földjeit visszakapta, de később eladta őket, 
ugyanis tüdőgyulladásban szenvedett, és félt. 

Liszkai Ferencné születési neve: Nagy 
Erika. Az Ács Város Önkormányzat III. 
számú háziorvosi körzetének assziszten- 
se, ápolója 2021. augusztus 31-én befe- 
jezi pályafutását. Döntése szerint él a 
törvény adta lehetőséggel, és nyugdíjba 
vonul. A győri Kazinczy Ferenc Egészség- 
ügyi Szakközépiskolában végzett 1981-
ben általános ápoló és általános asszisz- 
tensként. 2005-ben emelt szintű ápoló 
szakképesítést szerzett a győri Petz 
Lajos Egészségügyi Középiskolában.

Pályafutását 1981. szeptember 1-én 
kezdte a Komárom Városi Tanács VB Eü. 
Osztály/ Iskola Eü. Szolgálatnál, majd 
1983-ban folytatta munkáját édesanyja, 

Mindent köszönünk!

Dr. Szentirmai István
polgármester

Blanka néni nyomdokaiba lépve a pénz- 
ásási orvosi rendelőben. A foglalkozta- 
tók ugyan többször változtak, de Erika 
hűségesen maradt a helyén. Leghosz- 
szabb ideig, 21 és fél évet Dr. Gery 
Margit doktornővel dolgozott együtt. 
2019. június 1-től az Ács Város Önkor- 
mányzat a munkáltatója. A betegek ér- 
dekében idejét, egészségét nem kímél- 
ve tette és még augusztus végéig teszi a 
dolgát. Erikának is kijár a megérdemelt 
pihenés.

Jó egészséget kíván Ács Város 
Önkormányzata és lakossága nevében:
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSÁcsi Pitypang Bölcsőde
–megújult környezetben valósulhatott meg a családi nap

A bölcsődei leállás után nagy lendülettel folytatódott a ne- 
velési év. Megújult környezetben került sor a „bölcsődei csa- 
ládi nap” megrendezésére. A kis csemeték és szüleik is izga- 
tottan várták ezt az alkalmat. A résztvevők egy szabad délelőt- 
töt tölthettek együtt bölcsődei környezetben, közös éneklés- 
sel és játékkal kezdődött a nap, majd kézműveskédére is volt 
lehetőség. Akinek kedve támadt, arcfestésen és csillámteto- 
váláson is részt vehetett.

A leállásra az idei évben nem pusztán a hagyományos kar- 
bantartás, hanem a nyílászárók cseréje miatt is szükség volt. 
Erre az értéknövelő beruházásra tervezetten önerőből került 

sor. A képviselő-testület és dr. Szentirmai István polgármester 
úr támogatásának köszönhetően valósulhatott meg az ablak- 
csere, amely nem pusztán esztétikai, hanem energetikai szem- 
pontból is előnyös fejlesztés. Ezúton szeretném köszönete- 
met kifejezni magam és a kisgyermekek nevében a szép, új 
energiabarát megoldásért, amelynek jótékony hatásait nap 
mint nap élvezhetik a kis bölcsisek. A közös munka a jövőben is 
tovább folytatódik annak érdekében, hogy a kisgyermekek 
szép, harmonikus környezetben tölthessék a bölcsődei 
napokat. 

GERENCSÉRNÉ JÁRÓKA ERZSÉBET

Augusztus első hetében ismét lehe- 
tőségünk nyílt a nyári napközis gyermek- 
tábor megszervezésére. Az egyhetes 
gyermektábor a szolgálatunkkal kapcso- 
latban álló 7-14 éves korú gyermekek 
napközbeni felügyeletét biztosítva is- 
meretterjesztő és szórakoztató progra- 
mokkal segítette a gyermekek szociali- 
zációját, tudásuk bővítését. A közösségi 
élmények keretében fejlődött szociális 
kompetenciájuk, új barátságok születtek 
a tábor alatt. 

Nagy figyelmet fordítottunk a sza- 
badidő minőségi eltöltésének biztosítá- 
sára, így a kézműves-és sportfoglalko- 
zások mellett ismeretterjesztő és kész- 

ségfejlesztő programokkal vártuk a 
gyermekeket. A tábor kezdőnapján a 
szappanfőzés és az egyszerűbb sütik 
elkészítésének fortélyait is megismer- 
hették. Másnap egy igazi tanya életébe 
nyerhettek bepillantást, ahol az állatsi- 
mogatás mellett megismerték a háztáji 
jószágok életmódját, gondozásuk felté- 
teleit. Az izgalmas ország-város vetél- 
kedőn játékos keretek között tesztelték 
tudásukat. A felelős állattartásról is kap- 
tak ismereteket, majd a rendőrség mun- 
katársa az interneten rejlő veszélyekről 
tartott számukra lebilincselő előadást. A 
sok-sok tanulás mellett természetesen a 
szórakozás sem maradt el: a felhőtlen 

kikapcsolódásról filmvetítés és ugráló- 
vár gondoskodott. Kreativitásból sem 
volt hiány, hiszen a díszes szappanok 
mellett színezők és csillámtetkók soka- 
sága készülhetett a lelkes kis kezek által. 
Az utolsó napon egy közös bográcsozás- 
sal koronáztuk meg a hetet, a finom pap- 
rikáskrumpli főzése mellett jutott idő 
egy kis zenére, táncra, fogócskázásra. 
Lakossági felajánlásunknak köszönhe- 
tően fagyi is a terítékre került. A gyerme- 
kek az eseménydús tábor után fáradtan, 
de boldogan, a sokszínű élmények mel- 
lett apró ajándékokkal térhettek haza. 

Élménydús nyári tábor a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál
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A legnagyobb Mária ünnepünk, Nagy- 
boldogasszony, amint a neve is mondja. 
Szeptember 8-án Kisboldogasszony nap- 
ján a Szűzanya születését ünnepeljük. 
Most a hazaérkezett mennyekbe fölvett 
Szűzanyát ünnepeljük. Magyar népünk 
azzal fejezi ki szeretetét Mária iránt, 
hogy minden Mária-ünnepnek van ma- 
gyar elnevezése. Az egyház 2000 éves 
hagyománya, hogy a Szűzanya, amikor 
befejezte földi életét „elszenderült”. A 
halál ugyanis a bűn büntetése, Mária 
mentes volt a bűnöktől. Az áteredő bűn- 
től és a személyes bűnöktől is. A dogma 
így hangzik: miután Mária befejezte földi 
életét, fia testestül-lelkestül fölvitte a 
mennybe az angyalok örömére és csodá- 
jára.

Érdekesség, hogy ezt a dogmát /hit- 
tételt/ XII. Pius pápa csak 1950-ben hir- 
dette ki ünnepélyesen. Előtte megkér- 
dezte a katolikus világ püspökeit, mit 
vallanak erről. A válasz egybehangzó 

nem volt velük, késve érkezett. Elmond- 
ta, még egyszer látni szeretné legalább a 
testét. Amikor a sírt felnyitották, csodás 
virágillatot éreztek, de a test nem volt a 
sírban. Szent fia, Jézus nem engedte, 
hogy bűntelen teste az enyészeté le- 
gyen, felvitte a mennybe.

Az ünnep üzenete reményt kelt: ahol 
Krisztus van az Atya jobbján, ott van a 
Szűzanya testestül-lelkestül, hogy ér- 
tünk, emberekért közbenjárjon.

 
Az ünnep magyar vonatkozása: Szent 

István királyunk nagyon tisztelte a 
mennybe felvett boldogasszonyt. Szá- 
mos templomot építtetett az Ő tisztele- 
tére. Megadatott neki, hogy halálos 
ágyán népét és koronáját az ország 
nagyjainak jelenlétében a Nagyasszony- 
nak ajánlotta, éppen augusztus 15-én, 
Nagyboldogasszony ünnepén.

Azóta vagyunk Mária országa. 
 Regnum Mariánum.

volt: 2000 év óta vallja az egyház ha- 
gyománya a Szűzanya mennybevételét. 
A hagyomány szerint, amikor elérkezett 
a Szűzanya földi életének vége, össze- 
gyűltek Jeruzsálemben az apostolok 
Mária körül, imádsággal kísérték Őt.

Amikor a lelke eltávozott, testét elte- 
mették az apostolok. Tamás apostol 

Nagyboldogasszony Mária, a Szűzanya Mennybevétele

Köszönetnyilvánítás
Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ által szervezett 

nyári tábor létrejöttéhez nagymértékben hozzájárultak támo- 
gatóink, akiknek ezúton is szeretnénk hálás köszönetünket 
kifejezni:

Ács Város Önkormányzata; Ács Fejlődéséért Alapítvány; 
Hartmann Hungary Kft.; Agrorum Kft.; Fiorács Kft.; Fornetti 
Kft.; Kemence Egyesület, Komárom; Ácsi Coop Üzlet, Dr. 
Szentirmai Csaba, Németh Cukrászda; Piskóta Kávéház; 
Sárdi Tímea – Komáromi Rendőrkapitányság, Szilaj Moto- 
ros Baráti Társaság Ács; Veszprémi Gyula
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Nyári napközis tánctábor

A Bartók Béla Művelődési Házban július utolsó hetében 
került megrendezésre a nyári napközis tánctábor, amelyet 
Kovács Rebeka táncpedagógus vezetett. A táborba helyi la- 
kosú gyerekeken kívül Bábolnáról és Banáról is érkeztek 
érdeklődök, így összesen 13-an tanulhattak együtt táncolni. A 
gyerekek kellemes napokat töltöttek el együtt, jó társaságban 
és programokkal, ahol a főszerep természetesen a táncé volt, 
de mellette pihenésként jutott idő kézműveskedésre és 
csapatjátékokra is. A tánctáborban 2 koreográfiát sikerült el- 
sajátítaniuk a gyerekeknek, amelyet egy sikeres szülői bemu- 
tató keretin belül meg is mutatattak a tábor zárása képpen. 
Pozitív visszajelzések érkeztek a tábor kapcsán, mindenki re- 
mekül érezte magát. A kisebb és nagyobb korosztály egyaránt 
megtalálta az összhangot egymással és új  barátságok is szö- 
vődtek a tábor alatt.

A tavalyi év ugyan kimaradt a nyári 
táboraink sorából a vírushelyzet miatt, 
idén annál nagyobb örömmel szervez- 
tük és valósítottuk meg gyülekezeti 
életünk e különleges programját.

Visegrádon, a Mogyoró-hegyi Erdei 
iskolában vártak minket, ahová nem elő- 
ször érkeztünk, hiszen két éve is itt tábo- 
roztunk. Létszámunk a tábor adta lehe- 
tőségeknek és a vírushelyzet előírásai- 
nak megfelelően kissé elmaradt a ko- 
rábbi évektől, de így is 87 fő indult július 
19-én a templom elől. 

Bár az idő aznap éppen kissé boron- 
gós volt, de bátran léptünk be az esz- 
tergomi strandfürdőbe, ahol néhány 
órán át élvezhettük a víz nyújtotta ké- 
nyeztetést. Vacsora előtt érkeztünk 
meg a táborba, esőben. Ez ugyan kelle- 

Református hittantábor Visegrádon

metlen volt, de annak örültünk, hogy 
nem a strandon ért minket. Este a gyö- 
nyörű Makovecz-tervezte közösségi ház- 
ban tartottuk tábornyitó esti áhítatun- 
kat. Stílusosan, az esti sötétség beálltá- 
val, a világosságról beszéltünk: Isten 
igéje lámpás, mécses az életünkben. 
Izgalmas volt a sok régi és új fényforrás 
kézbevétele, megismerése. Minden dél- 
előtti áhítatunkon arról beszéltünk, 
hogy „Isten igéje olyan mint”: a kard, a 
pöröly (nagykalapács), a méz, a mag. 
Alkalmi nagy „Bibliánkból” ezek sorra elő 
is kerültek, egy-egy kis bevezető játékkal 
próbáltuk rávezetni a gyerekeket (és a 
felnőtteket) az ige üzenetére. Esténként 
bizonyságtételek hangzottak el arról, 
hogy ki hogyan tapasztalta meg életé- 
ben Isten jelenlétét, gondviselését, se- 
gítségét. Olykor bizony megteltek a sze- 
mek könnyel, felhangzott egy-egy zoko- 
gás, amikor hit nélkül élő környezetből 
hitre jutásról, csoda számba menő gyó- 
gyulásról, anyagi ellehetetlenülésben 
megmaradásról szóltak a szavak. Mind- 
ezek a megható, megdöbbentő, elgon- 
dolkodtató pillanatok csak elmélyítették 
a testvéri közösséget, a vidám, jó hangu- 
latot. Hiszen sokat és vidáman énekel- 
tünk, kirándultunk, éjszakai túrán felke- 
restük az erdőn keresztül a fellegvárat, 
próbáltunk csillagokat lesni távcsövön 

keresztül, boboztunk, sétahajóztunk.
Maradt idő játékra, kézműves foglal- 

kozásokra is, gyönyörű telefontartó ta- 
risznyák, nyakláncok, karkötők készül- 
tek. Utolsó este pedig tábortűz, szalon- 
nasütés, jókedvű hancúrozás várt ben- 
nünket.

Miután idén a szokásosnál több ki- 
sebb gyermek vett részt a táborban (el- 
ső-második osztályosok), ez a segítőket, 
felnőtteket is nagyobb kihívás elé állí- 
totta. Ezért is igyekeztünk, hogy minden 
reggel, amíg a gyerekek a szobáikat ren- 
dezték, készültek a következő program- 
ra, mi felnőttek külön is leüljünk, elcsen- 
desedjünk, a napi ige üzenetével vértez- 
zük fel magunkat. Ilyenkor a közösségi 
munkát vállaló középiskolás, vagy egye- 
temista segítőink tartották a frontot – 
sikerrel. (Oly buzgón végezték feladatu- 
kat, hogy első reggel még a szomszéd tá- 
bor faházaiban is ébresztőt csináltak…)

Amikor a táborba indulunk, sokszor 
halljuk, hogy „jó pihenést”. Aki táboro- 
zott, táboroztatott, tudja, hogy ezek a 
napok nem erről szólnak. Mégis áldot- 
tak, gazdagok. Isten igéje köré gyűlve, 
gyermekek, felnőttek együtt tapasztal- 
juk meg az összetartozást, megismerjük 
mélyebben egymás lelkivilágát, és nem 
utolsósorban egymás hite által épülünk. 

A tábor a „Hittel Ácsért” című EFOP-
1.3.7-17-2017-00283 számú pályázati 
projekt támogatásával valósult meg.
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ÁCSI HÍREK

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
(A rendkívüli helyzet alatt az ügyfélfogadási időpontok változhatnak)

Titkárság
Telefon: 34/385-121

titkarsag@acsvaros.hu
Dr. Szentirmai István polgármester fogadónapja: 

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

hétfő 14-15 óra
Ügyintézők fogadónapja: hétfő 13-17 óra, 

szerda: 8-16 óra, péntek 8-12 óra

Fontosabb elérhetőségek:

ADÓÜGYEK
Horváth Istvánné, Runyai Lászlóné, Uszléber 

Károlyné
Telefon: 34/595-154, email: 

adougy@acsvaros.hu

SZOCIÁLIS- GYERMEKVÉDELMI ÉS 
IGAZGATÁSI ÜGYEK

Bérci Zsanett Diána: szociális ügyek, 
állattartással kapcsolatos ügyek, életkezdési 

támogatás, köztemetés
Telefon: 34/595-155

email: szocialis2@acsvaros.hu

Paksiné Szabó Tünde: hagyaték, lakásügyek
Telefon: 34/595-147

email: szocialis@acsvaros.hu

Karvaj Anita: üzletek működésével kapcsolatos 
ügyek, zenés-táncos rendezvények, földügyek

Telefon: 34/595-144
email: kereskedelem@acsvaros.hu

Papp Gáborné: közfoglalkoztatás ügyei
Telefon: 34/595-153

email: munkaugy@acsvaros.hu

Soós Piroska: anyakönyvi ügyek, 
címnyilvántartás

Telefon: 34/595-143
email: gyamugy@acsvaros.hu

Szűcs Éva: műszaki ügyek, telekalakítás,
Telefonszám: 34/595-144

e-mail: epiteszet@csvaros.hu

Dr. Papp Gábor ingyenes jogi tanácsadás
hétfő: 15:30 – 17:00

30/486-29-96; drpappgabo@gmail.com

Komáromi Járási Ügysegéd
hétfő: 13:00-16:00, szerda: 8:00-11:00

34/795-780

Kormányablak Busz (KAB-BUSZ )
Mobilizált ügyfélszolgálat, okmányirodai ügyek 

helyben történő intézése 
Havonta egy alkalommal, az önkormányzat 

előzetes tájékoztatása szerint
Ács, Gyár u. 23. Ácsi Polgármesteri Hivatal előtt 

Kiss Tamás falugazdász
szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00

30/560-91-93

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁCSI BÓBITA ÓVODA

LABOR

VÉDŐNŐK

ÁCSI BARTÓK BÉLA
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR

ÉS VÁROSI SPORTCSARNOK

Intézményvezető:
Gerencsérné Járóka Erzsébet

Szakmai egységek elérhetőségei:
Gondozási Központ

Telefon: 34/385-667, 20/468-69-77 
email: gondozas@acs-varos.hu

Ácsi Pitypang Bölcsőde:
20/267-5193

Család és Gyermekjólétiszolgáltatás:
20/229-49-77, 34/395-096

ÁCSI SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Héreginé Major Ilona óvodavezető:
20/262-83-18; 34/385-230; 

acsibobitaovoda@gmail.com

Héreginé Nagy Márta igazgató: 30/232-11-68
Lőrinczné Rosta Szilvia igazgatóhelyettes: 

30/234-38-75
Nyéki Tiborné igazgatóhelyettes: 30/234-40-34

 Gárdonyi iskola titkárság: 34/385-126
acsigardonyi@gmail.com

34/385-043
Meszlényi-Mali Beáta: 20/288-86-53

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

Művelődési ház nyitva tartása:
hétfő-péntek: 12.00-20.00

szombat, vasárnap: programok, rendezvények 
szerint

Könyvtár nyári nyitva tartása:
hétfő-péntek: 8.00-16.00
acskonyvtar@gmail.com

Online katalógus:
www.acskonyvtar.hu

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

Iskolai étkezések befizetése
Szabó-Kiss Bernadett: 

20/950-45-06

ÁCSI GÁRDONYI GÉZA
ÁLTALÁNOS ISKOLA

ILLEGÁLIS SZEMÉTÉGETÉS, EGYÉB
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS

KÖRNYEZETVÉDELMI KÁROK ESETÉN
Éjjel nappal hívható 70/436-33-31

1. sz.. háziorvosi körzet: Dr. Péntek Zsuzsanna
hétfő, kedd, csütörtök, péntek 12:00-14:00; 

szerda 9:00-11:00
34/385-429: időponkérés, gyógyszeríratás 

minden nap 8:00-12:00

2. sz. háziorvosi körzet: Dr. Péntek Zsuzsanna
hétfő, kedd, csütörtök, péntek 8:00-12:00; 

szerda 13:00-17:00
30/902-32-68 doktornő; 34/385-118,

34/222-111: időpontkérés, gyógyszeríratás 
minden nap a rendelési idő alatt vagy a névvel, 

TAJ számmal ellátott gyógyszerigényüket a 
váróteremben kihelyezett receptgyűjtő 

dobozba is leadhatják

3. sz. háziorvosi körzet Dr. Takács Ágnes
hétfő, szerda, péntek 12:30-14:30; kedd, 

csütörtök 9:30-11:30
34/385-643, 20/338-04-51: időpontkérés, 

gyógyszeríratás minden nap 8:00-15:30 óráig - 
KIVÉVE AZ ORVOS RENDELÉSI IDEJE ALATT - 

vagy a névvel, TAJ számmal ellátott 
gyógyszerigényüket a kihelyezett receptgyűjtő 

dobozba is leadhatják 

ORVOSOK

HÁZIORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET

GYERMEKGYÓGYÁSZATI ÜGYELET

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

EON HIBABEJELENTÉS

Gyermekorvos Dr. Demissie Tewodros
hétfő: 8:00-12:00; kedd, csütörtök, péntek: 9:00-

12:00; szerda 12:00-16:00
30/298-43-18

Receptkiadás a rendelőkben nincs, a 
feldolgozást követően a felíratott gyógyszerek a 

gyógyszertárban átvehetők.

Fogászat: Dr. Szmirnova Éva
Időpontkérés munkanapokon 7:00-8:00 óráig a 

30/973-16-70 telefonszámon

Vérvétel hétfő: 5:45-7:45, szerda: 7:00-9:00, 
péntek: 7:00-9:00

bejelentkezés minden hétköznap 10:00-14:00 
között 

a 20/241-57-25 telefonszámon

Kiss Mónika
Várandósgondozás: hétfő: 8:00-10:00

Védőnői tanácsadás: hétfő: 10:00-12:00
Orvossal közösen tartott csecsemő és 

kisgyermek tanácsadás kedd: 8:00-9:00
A tanácsadásokon történő megjelenés kizárólag 

előre egyeztetett időponttal lehetséges 
munkanapokon 8:00-16:00 között a 20/329-69-

83 telefonszámon

Mórocz Melinda
Várandós, csecsemő és kisgyermek tanácsadás: 

csütörtök 9:30-13:30
telefonszám: 20/253-09-77 munkanapokon 8:00-

16:00 között

Fülöp Tünde
Várandós, csecsemő és kisgyermek tanácsadás 

kedd: 8:30-12:30; 
Orvossal közösen tartott csecsemő és 

kisgyermek tanácsadás szerda: 11:00-12:00
telefonszám: 20/264-92-99 munkanapokon 8:00-

16:00 között

34/344-770
Ideje: hétköznap 16:00-8:00 óráig

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

Helye: Komárom (Szőny), Széchenyi u. 
(Mentőállomásnál)

34/342-840/114 mellék
Ideje: hétköznap 16:00-8:00 óráig

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

Helye: Komárom (Szőny), a kórház volt 
gyermekosztályának helyén

06-80/533-533

Vill-Korr Hungaria Kft 30/334-40-05
hibabejelento@vilkorr.hu
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Kinizsi focitábor és nyári munkálatok beszámoló

A 2020-21-es szezon befejezése után 
az Ácsi Kinizsi SC labdarúgó szakosztálya 
nem tétlenkedett, és elkezdte a követ- 
kező szezonra való felkészülést, meg- 
spékelve két focitáborral, valamint az 
aktuális beruházásokkal és folyamatban 
lévő munkálatokkal kapcsolatban is 
kivették a szerepüket.

Az idei focitáborunk első turnusa 
2021.06.28-07.02 között, a második 
07.12-07.16 között zajlott, főképp 
Bozsik és U14 korosztály számára. A tá- 
borunkkal párhuzamosan futó külön- 
böző iskolai és úszótáborok miatt az első 
tábor létszáma 15-20 fő között mozgott, 
a másodikra stabilan 20 fő fölötti napi 
gyereklétszám volt. A gyerekekkel 3-5 fő 
közötti edzői stáb dolgozott, korosztá- 
lyokra osztva, játékos és egyben tech- 
nikai feladatokkal, jó hangulatban telt a 
tábor, közös étkezéssekkel, valamint 
minden turnus ellátogatott a Pancho 
Arénába, ahol megtekinthették az aka- 
démiai képzést és magába szívhatták a 
profi „atmoszférát”, valamint megismer- 
hették Puskás Ferenc életútját. 

A 2020-2021-es TAO pályázatból el- 

SPORT

készült a Kinizsi Sportház tetőszerkeze- 
tének héjazatcseréje, ezzel párhuzamo- 
san, kihasználva az állvány adta előnyö- 
ket, a szakosztály társadalmi munkában 
felújította és lefestette a homlokzatot, 
újrafestette a játékoskijárót, valamint 
segített a tető-lambéria festésében is, 
illetve a napelemrendszer leszerelésé- 
ben. Továbbá szakosztályi és az ácsi 
Öregfiúk összefogásában, valamint az 
Önkormányzat és a Hartmann Hungary 
Kft nagyvonalú támogatásának segítsé- 
gével megvalósításra került az évek óta 
tervezgetett „ Kinizsi terasz” , amely a 
két pálya között helyezkedik el, raklap- 
ból készített és festett kiülőkkel, sze- 
gélykövezve, igényes kialakításával so- 
kat dob a Sporttelep megjelenésén, 
emellett társasági és rekreációs esemé- 

SIPOS ISTVÁN – Ácsi Kinizsi SC elnök

ÉDV ZRT HIBABEJELENTÉS HULLADÉKUDVAR PICKUP

+36-80/426-426

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

1224 vagy 34/342-888;
34/222-222, 34/222-888

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

szerint üzemel
csütörtök: 9.00-18.00,  szombat: 14.00-18.00

nyek kiszolgálására is remek helyszín. Az 
ötlet megálmodója Kollár Károly, az Ácsi 
Öregfiúk csapatának vezetője, és a Kini- 
zsi utánpótlás edzője. A fent említett 
munkálatokban társadalmi munkában 
segédkeztek a teljesség igényével: 

· Ácsi Öregfiúk
· U19 , U16 csapata
· Józsa Sándor, Kelemen Attila, Kollár 

Károly, Horváth Róbert, Bíró Zoltán, 
Csordás János, Héregi László, Keresztes 
József, Keresztes Péter, Satu Attila, 
Szalai Tamás, Sipos István, Rigó Kevin, 
Horváth Ádám, Kollár Patrik, Görözdi 
Róbert, Görözdi Gergő, Mészáros István, 
Szűcs Dezső és továbbiak. 

A Hartmann Hungary Kft-vel közös 
kezdeményezésben továbbá kihelyezés- 
re került két új strapabíró labdarúgó ka- 
pu a Pénzásási Játszótérre is, reméljük 
örömmel használják a gyerekek majd! A 
kapuk kihelyezésében köszönettel tar- 
tozunk Nagy Tamás alpolgármester úr- 
nak.

A segítségért és közreműködésért 
hálás köszönet a résztvevőknek, Hajrá 
Kinizsi !

Eboltás
Értesítjük Ács város lakosságát, hogy az ebek 

veszettség elleni védő- és pótoltása, valamint 
féregtelenítése 2021. évben szervezett formában 
az alábbiak szerint történik:

Dr. Szentirmai Csaba:
2021. szeptember 6. :  17:00-18:00 Ács Etelka telep 
2021. szeptember 13.: 17:00-17:00 Ács Etelka telep
2021. szeptember 8. :  17:00-19:00 Ács Puszták 
2021. szeptember 10.: 16:30-18:00 Ács Állatorvosi 
Rendelő (Fő u.)
2021. szeptember 15.: 17:00-18:00 Ács Állatorvosi 
Rendelő (Fő u.)

Dr. Radziwon András
2021. szeptember 11.:  8:00-11:00 Ács Pénzásás
2021. szeptember 18.:  8:00-11:00 Ács Pénzásás

Egyéb esetben: Állatorvosi Rendelő (Gyár u.) – 
rendelési időben
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