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Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. 
december 8-án tartotta soron következő testületi ülését. A 
Képviselő-testületi ülést megelőzően az anyagok kiküldésre 
kerültek a képviselők részére.

Két ülés közötti időszakban történt fontosabb 
események, intézkedések

· Az Önkormányzat írásban tájékoztatást kapott a Komá- 
romi Járási Hivatal vezetőjétől, hogy a Mobilizált Kormány- 
ablak Ügyfélszolgálat (Kormányablak Busz) működését az 
időjárási körülményekre és a jelenlegi járványügyi helyzetre 
tekintettel a 2021. november 29-i héttől kezdve felfüggesz- 
tették. 

· November 10-én a Piskóta Étteremben került sor a szoci- 
ális és egészségügyi dolgozók köszöntésére. A jutalmak áta- 
dását követően egy kis műsorral köszöntöttük a résztvevőket, 
melyet vacsora követett.

· Az Önkormányzat képviselő-testülete november 11-én 
meghívást kapott az Ács-Bábolna Rendőrörs felújított épüle- 
tének átadási ünnepségére.

· November 16-án került sor a kivitelezők közreműködé- 
sével a zöld város projekt műszaki átadás-átvételi eljárás zá- 
rására.

· A Pénzásási orvosi rendelő épülete sajnos nem korszerű- 
síthető, így a pénzásási iskola, a Klik által nem igénybe vett he- 
lyiségének átalakításával ki lehetne alakítani a mai kornak 
megfelelő háziorvosi és védőnői ellátást a településrészen. Az 
átalakítás tervezésére Csonka Aranka tervező asszonyt kérte 
fel az önkormányzat, akivel a helyettesítő háziorvos, az 
asszisztens és a védőnő részvételével, több alkalommal 
történt egyeztetés.

· November 20-án került megrendezésre a FUTÁCS elne- 
vezésű esemény, amely már hagyománnyá vált települé- 
sünkön.  Az idén a befolyt nevezési díjakból az önkormányzat 
defibrillátort vásárol a pénzásási orvosi rendelő részére.  

· A korábbi évekhez hasonlóan önkormányzatunk ismét 
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz. Az ösztöndíjrendszer lehetőséget ad 
arra, hogy hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 
számára is elérhetővé tegye a felsőoktatásban való részvételt. 
A 2022/2023. tanévben az önkormányzat 13 hallgató számá- 
ra, mintegy 2,43 millió Ft értékben nyújt támogatást felső- 
oktatási tanulmányaik során felmerülő költségeik ellentéte- 
lezésére.

· Sajnos az idén sem teszi lehetővé a járványhelyzet, hogy 
hagyományos keretek között köszönthessük a 70. évet betöl- 
tött ácsi állampolgárokat. Az előző évhez hasonlóan az idén is 
a képviselők és a hivatal munkatársai segítségével jut- tattuk el 
az időseknek az ajándékcsomagokat.

2021. december 8-án meghozott fontosabb döntések
· A Képviselő-testület döntött a településkép védelméről 

szóló 15/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításá- 
ról. Még októberben az önkormányzathoz beérkezett kére- 
lem kapcsán – amely az Ács Fő út 94. számú ingatlanon lévő 
épület helyi védetté nyilvánítására irányul – a Képviselő-
testület már korábban határozott arról, hogy elindítja a tele- 
püléskép védelméről szóló 15/2018. (VIII. 28.) önkormányzati 
rendelet módosítási eljárását. Az eljárás lezárult, a módosítás 
tervezetével kapcsolatban ellenvélemény nem érkezett.

· A Képviselő-testület a város külterületén épülő EuroVelo6 

kerékpáros útvonal nyomvonalának településrendezési terv- 
be való beillesztése kapcsán döntött az Ács Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 16/2021. (IX.10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.

· A Képviselő-testület elhatározta, hogy a település rende- 
zési terv és a településkép védelmi rendelet összhangjának 
megteremtése érdekében új településkép védelmi rendele- 
tet alkot. Döntés született az új rendelet megalkotásához 
szükséges véleményezési eljárások lefolytatásának elindítá- 
sáról.

·Döntés született arról, hogy az Ács Önkormányzati Tűzol- 
tóparancsnokság az önkormányzat tulajdonában lévő Fő utcai 
ingatlan azon részét, amely a tevékenység zavartalan ellátás- 
hoz nem szükséges (emeleti nagyterem) bérleti díj ellenében 
bérbe adná és a befolyt összeget az épület karbantartására, 
javítására, felújítására használja fel. 

Az Ácsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a megállapodás szerint 
az épületet csak tűzvédelmi tevékenységhez használja.

· A Képviselő-testület elfogadta az Ácsi Bartók Béla Műve- 
lődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok intézményvezetői 
munkakör betöltésére a pályázati felhívás közzétételét és 
felhatalmazta a polgármestert a pályázati felhívás folyamatos 
közzétételére az intézményvezetői munkakör betöltéséig.

· Elfogadásra került az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, 
Könyvtár és Városi Sportcsarnok Szervezeti és Működési Sza- 
bályzatának módosítása melyre e-mail cím változás és a he- 
lyettesítés változtatása miatt volt szükség. Az intézmény e-
mail címe acsmuvhaz@gmail.com, a megbízott intézményve- 
zetőt pedig akadályoztatása esetén a könyvtáros helyettesíti.  

· A Képviselő-testület elhatározta, hogy a havonta meg- 
jelenő Ácsi Hírek című önkormányzati lapot 2022. január 1.-ét 
követően is, ingyenesen biztosítja az ácsi lakosságnak.

· A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés terhére el- 
fogadta az új bölcsődéhez vezető útra, járdára és közvilá- 
gításra vonatkozóan a Különút Mérnöki Iroda Kft. tervezési 
ajánlatát, amely nettó 1.540.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 
1.955.800 Ft.

· A dűlőutak melletti növényzet ápolására, bekötőutak, 
közutak és közterületek rendben tartására, magasabban lévő, 
belógó faágak eltávolítására alkalmas Fliegl típusú ágvágó 
vásárlását határozta el a Képviselő-testület. Három árajánlat 
közül az Agrotec Magyarország Kft. Komárom adta a legked- 
vezőbb ajánlatot, nettó 4.590.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 
5.829.300 Ft értékben. A vásárlás a 2021. évi általános tartalék 
terhére történik.

· Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, 
hogy értékesíti az Ács, belterület 42/3 hrsz. alatti, kivett be- 
építetlen terület megnevezésű, 207 m nagyságú önkormány- 
zati tulajdonú ingatlant bruttó 200.000 Ft vételáron. 

· Képviselő-testület elhatározta, hogy a településen a csa- 
padékvíz elvezetési rendszer felújítására pályázatot kíván 
benyújtani az „Élhető települések” című, TOP Plusz 1.2.1-21. 
kódszámú pályázati felhívásra. A pályázat 100 %-os támoga- 
tású, önrészt nem igényel. 

· Ács Város Képviselő-testülete támogatta Kiss Sándor 
rendőr alezredes 2022. január 1. napjával történő kinevezését 
a Komáromi Rendőrkapitányság vezetőjének.

· Elfogadásra került Ács Város Képviselő-testületének 
2022. évi munkaterve.

· Zárt ülés keretében a képviselő-testület első lakáshoz 
jutók támogatásáról döntött.
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VISSZATEKINTŐ – EZ TÖRTÉNT 2021-BEN VÁROSHÁZA
Nehéz, emberpróbáló időszak van mögöttünk. Véget ért 

egy újabb év a koronavírus-járvány árnyékában. Településün- 
kön azonban nem állhatott meg az élet. Betartva a járványügyi 
szigorításokat sikerült több hagyományőrző rendezvényt is 
megtartani, melyek lehetőséget biztosítottak az ácsiak szá- 
mára a kikapcsolódásra. Számos beruházás és fejlesztés is el- 
kezdődött vagy éppen fejeződött be az elmúlt esztendőben 
Ácson. 

2021. február végén régóta fennálló, hosszú ideje húzódó 
problémát sikerült megoldania Ács város vezetésének. A szép 
napokat megélt Ácsi Cukorgyárhoz tartozó lakótelepen 
ugyanis évek óta nehézséget okozott a közvilágítás állapota. 
Ez az időszak szerencsére már a múlté, hiszen városunk önkor- 
mányzata végül saját forrásból több mint fél millió forintból 
oldotta meg a gondot. 

Márciusban dr. Szentirmai István polgármester a járvány- 
helyzet miatt csak egy videóüzenetben köszönthette a höl- 
gyeket nőnap alkalmából. Elmaradt a március 15-i ünnepi 
megemlékezés is, de a Kossuth-szobornál többen lerótták 
tiszteletüket a forradalom és szabadságharc hősei előtt. A 
hónap közepén látványos munkálatok kezdődtek Ács szívé- 
ben, kezdetét vette ugyanis városunk eddigi legnagyobb 
volumenű beruházása. A „Zöld Város kialakítása Ácson” nevet 
viselő projektben közel 300 millió forint nettó támogatásból 
és a felmerülő áfa költségeinek önerős finanszírozásából 
megújul településünk központi része. 

 Áprilisban hírt adtunk arról, hogy az Ácsi Bóbita Óvoda 
városközpontban található régebbi épülete felett sajnos már 
eljárt az idő. Főleg a nyílászárók cseréje lenne már időszerű, de 
gondok merülnek fel a fűtéssel és a főfolyosó aljzatával is. Ács 
város vezetése pályázatot nyújtott be, melynek célja az épület 
energetikai korszerűsítése.

 Május első hetében elkezdődött a piactér kiépítése a Zöld 
Város projekt keretében. A fedett piac és szociális épület mel- 
lett 26 új parkolóhely is kialakításra kerül. A szociális épület – 
mely többek között a mellékhelyiségeknek is otthont fog adni 
– burkolt padozattal lesz ellátva. 

 Június 4-én a trianoni tragikus eseményekre emlékezett 
városunk. Az „Őrtüzek a Nemzetért” elnevezésű kezdeménye- 
zéshez kapcsolódva városunkban is őrtüzek lángjai csaptak fel 
az égbe, ezzel is jelezve határon túli honfitársainknak: össze- 
tartozunk. A Székes-patak melletti területre invitálta önkor- 

mányzatunk a megemlékező lakosságot, ahol dr. Szentirmai 
István polgármester mondott beszédet a trianoni történések 
kapcsán. 

 Június 5-én tartotta meg ünnepi közgyűlését a Tatai Refor- 
mátus Egyházközség városunk református templomában. Az 
eseményen iktatták be új tisztségébe Ács lelkipásztorát, 
Gerecsei Zsoltot, aki mostantól esperesként fogja segíteni az 
egyházmegye munkáját.

 Júniusban adtunk hírt arról, hogy egy jól frekventált önkor- 
mányzati tulajdonú területen szeretne városunk vezetése 
közel 3,5 hektáron belterületi parkerdőt létesíteni, melyet 
egyebek mellett oktatási célra használ majd. A diákok a pro- 
jekt során megismerkedhetnek az erdőtelepítés tervezésével 
és kivitelezésével is. 

Június közepén a Zöld Város projekt kapcsán tartott sajtó- 
tájékoztatót városunk önkormányzata, ahol dr. Szentirmai 
István polgármester, Popovics György, a Komárom-Esztergom 
megyei Önkormányzati Hivatal elnöke és Czunyiné dr. 
Bertalan Judit országgyűlési képviselő tájékoztatta a lakos- 
ságot a projekt akkori állapotáról és fontosságáról. 

Hosszú hónapok után a járványügyi szigorítások enyhítésé- 
vel újra összeülhetett városunk képviselő-testülete. Az ünnepi 
alkalmon a tavalyi évben Ács Város Önkormányzatának képvi- 
selő-testülete a településért végzett kiemelkedő munkájának 
elismeréseként Ácsért Díjat adományozott dr. Csekő Elemér 
és Imhof János részére. 

 Június végén újra megtelt élettel a sokak által kedvelt hely- 
szín, a Kastélypark. Ekkor rendezték meg az Ácson már hagyo- 
mánynak számító Városi Vigasságokat. A kétnapos programon 
találkozhattak a rég nem látott ismerősök, barátok, és színes 
kísérőprogramok mellett tölthették el az időt, vagy éppen él- 
vezhették a neves előadók és zenekarok nyújtotta változatos 
koncerteket. Szintén ebben a hónapban került megrendezés- 
re az Ács-Kapocs Fesztivál, melynek lényege a kapcsolattartás, 
a trianoni határok megvonásával az elcsatolt felvidéki terüle- 
teken élőkkel. 

A hagyományokhoz hűen ebben az évben is megrendezés- 
re került az Ácsi Aratónap a Malomtó partján. Ebben az évben 
két településről, Nyergesújfaluból és Lábatlanból is érkeztek 
vendégek városunkba, a Komárom-Esztergom Megyei Köz- 
gyűlés egyik programja a „Megyénk Körül, Megyünk Körül” ne- 
vet viselő projekt kapcsán.

Csapadékvíz-elvezető hálózat és új bölcsőde építését tervezzük 2022-ben
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Július végén gyönyörű, napfényes, nyári időben került 
megrendezésre az Ácsi Fogathajtóverseny, melyre az elmúlt 
évekhez hasonlóan közel 24 fogat nevezett a meghirdetett 
kategóriákban. A Bujáki Gábor és Balázs Sándor Emlékverseny 
zárónapján az Igmándi úti lovaspályán, az akadályhajtásban 
jeleskedhettek a fogatok. 

Augusztusban projektzáró ünnepségen mutatták be az 
Ácsi Kinizsi Sport Club Sportházának jelentősebb fejlesztéseit. 
Korábban fűtéskorszerűsítés, vizesblokk felújítás, idén pedig a 
tetőhéjazat teljes cseréje valósult meg. A beruházás csaknem 
17 millió forintos TAO pályázatainak támogatásaiból valósult 
meg, a kivitelezés megvalósulásának 30%-át az önkormányzat 
finanszírozta.

 Szintén augusztusban mutatta be az önkormányzat az 
elmúlt években az Ácsi Bóbita Óvoda pályázati forrásból 
megvalósult fejlesztéseit. Két öltöző és a hozzájuk tartozó 
vizesblokk teljes körű felújítása történt meg csaknem 10 millió 
forintos önkormányzati támogatásból, és több mint 3,5 millió 
forintból lecserélték egy csoportszoba padozatát és bútorait 
is, valamint csaknem 16 millió forintból újult meg az intéz- 
mény főzőkonyhája. A jövő évben tovább folytatódik a kor- 
szerűsítés, mintegy 22 millió 800 ezer forint támogatásból az 
óvoda energetikai és fűtés-korszerűsítése, valamint nyílászá- 
róinak cseréje fog megvalósulni, mely megkívánja a villamos- 
hálózat teljes felújítását is. 

Mennyei illatok lengték be a Zichy Parkot a szeptember 25-
én megrendezett Ácsi Bor és Gasztro Ünnepen. A kétnapos 
rendezvényen a gasztronómia kapott főszerepet, az Ősterme- 
lők és Kézműves Termékek Vásárán pedig mindenki találha- 
tott kedvére való ínyencséget.

Októberben befejeződött a Gyár utca aszfaltozása váro- 
sunk eddigi legnagyobb volumenű beruházásának, a Zöld Vá- 
ros Projektnek köszönhetően. Az útépítésen túl az épülő piac- 
tér mellett a parkolóhelyek térkövezése már megvalósult, de 
dolgoztak a munkagépek Ács egyik legfontosabb közösségi 
színterén, a Zichy Parkban is, hiszen ez is megújul a projekt 3. 

fázisában. A park zöld területeinek rendbetétele és kialakítása 
mellett új létesítményekkel és elemekkel is gazdagodik a 
projektnek köszönhetően. 

 Októberre az önkormányzat szigorú költséggazdálko- 
dásának köszönhetően önerős beruházásként elkészült a 
Patak és Zrínyi utca új útburkolata, mintegy bruttó 15 millió 
forintból, csaknem 2.500 négyzetméter területen.

 Magyarországon minden helyi önkormányzatnak kötelező 
legalább évente egyszer közmeghallgatást tartania. Ács Város 
képviselő-testülete október 27-én tartotta meg a fórumot a 
polgármesteri hivatal nagytermében, melyen dr. Szentirmai 
István polgármester számolt be városunk önkormányzatának 
aktuális tevékenységéről, jelenleg zajló beruházásairól, 
valamint a 2022. évre előrelátható tervekről is.

 A FUTÁCS nevet viselő sportesemény november közepén 
került megrendezésre. A nevezési díjak által befolyt összeget, 
ahogy eddig minden esztendőben, jótékony célra fordítják a 
szervezők, a tavalyi évben egy defibrillátor készülék beszer- 
zése volt a cél a Pénzásási Orvosi Rendelőbe. 

 Szintén novemberben a NIF Zrt. beruházásában az EURO- 
VELO 6 részeként megkezdődött a kivitelezése a Gönyű-
Komárom közötti szakasz kerékpáros útvonalának. Mivel váro- 
sunkat elkerüli az épülő kerékpárúthálózat, önkormányzatunk 
tervei között szerepel, hogy egy rövid bicikliút építésével 
hozzácsatlakozik majd a már meglévő úthálózathoz.

Decemberben az Ácsi Cukorgyár alapításának 150. évfor- 
dulója alkalmából ünnepi megemlékezésre invitálta városunk 
intézményeit és civil szervezeteit, valamint az egykori dolgo- 
zókat az Ácsi Cukorgyár Alapítvány és Ács Város Önkormány- 
zata.  

Az ünnepekhez közeledve december 19-én városunk 
központja is karácsonyi fényekbe öltözött, az adventi prog- 
ramsorozat berkeiben pedig egy év kihagyás után ismét vásári 
forgatag várta a lakosságot a Kastélyparkban. 

A munka pedig folytatódik, 2022-re is maradtak tervek, 
hogy Ács fejlődése ne torpanjon meg! 

A két ünnep közötti időszakban is 
akadt tennivaló. Önkéntesek és civilek 
bevonásával százötven cipősdoboznyi 
ajándékot osztottunk ki a település 
különböző részein nehéz helyzetben élő 
gyermekek részére. 

Karácsony után érkezett a megkere- 
sés a Baptista Szeretetszolgálat felől a 
Bakancsos Klubhoz, hogy segítsünk 
megfelelő helyet találni az általuk 
összegyűjtött, de ki nem osztott kará- 

csonyi cipősdobozoknak. Örömmel 
vettük a felkérést, hiszen a jó cselekedet 
minden időben fontos. Bár a karácsonyi 
időszak még a nyakunkban lihegett, 
felvettük a kapcsolatot polgármester 
úrral, a helyi intézményekkel, a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal, hogy 
segítsenek megfelelő helyet találni a 
cipősdobozokba gyűjtött ajándékoknak. 

Önkénteseink begyűjtötték és szortí- 
rozták a csomagokat, végül a művelődé- 

Cipősdobozokban érkezett a meglepetés TÓTH JÁNOS

si ház, az ácsi tűzoltók, valamint a roma 
önkormányzat, valamint dr. Szentirmai 
István polgármester úr és természete- 
sen a bakancsosok részvételével több 
napon át, több szakaszban kerestük fel a 
családokat, és vittünk egy kis örömöt a 
gyerekek életébe, akik nagyon hálásak 
voltak. A tűzoltók erre az alkalomra ka- 
rácsonyi fényekbe öltöztették a tűzoltó 
autót, így egy kis plusz élménnyel is 
fűszereztük a meglepetést. 

Hálásak vagyunk a Baptista Szeretet- 
szolgálatnak, hogy régi partnerségünk 
okán bennünket választottak, és köszön- 
jük minden ácsi segítőnek, önkéntesnek 
és szervezetnek, hogy részt vállalt a 
feladat teljesítéséből az ünnepi pihenés 
kellős közepén. Ismét kiderült, hogy jó- 
nak lenni jó! 
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Régi disznóölések

A disznóölések a leghidegebb hóna- 
pokban – decemberben, januárban és 
februárban – voltak a leggyakoriabbak. 
Korán hajnalban kezdődtek, még sötét- 
ben. A házigazda korábban a vízzel teli 
üstök alá, a katlanokba begyújtott. 
Összejött a rokonság, ha volt köztük böl- 
lér, akkor ő volt a mester, ha nem, akkor 
hívtak egyet. A felnőttek a konyhában 
gyülekeztek, és megitták az „ölő pálin- 
kát”. A gyerekek öltözködtek, és izgatot- 
tan várták az eseményeket. A házigazda 
szavára aztán kiindultak az ólhoz. A fia- 
talabbak és bátrabbak bementek az ól- 
ba, és a kiszemelt hízó orrára vagy vala- 
melyik hátulsó lábára kötélhurkot tet- 
tek. Ezzel fékezték az állatot, majd kihúz- 
ták az ólból a füleinél fogva, de a farkát is 
markolta valaki, hogy el ne szaladjon, 
majd oldalára fektették, és a böllér le- 
szúrta. A háziasszony „megfogta” a vért, 
melynek egyrészét – amibe sót is tett – 
kikeverte, hogy meg ne alvadjon, másik 
részét pedig hagyta megalvadni. Az 
előbbi a véres hurkába került, az utóbbit 
pedig reggelire megsütötték, hagy- 
mával.

Ezt követően vastagon beterítették 
szalmával, majd a szalmát meggyújtot- 
ták, ezt hagyták leégni, de mielőtt telje- 
sen leégett volna – mindegyik gyerekek- 
nek volt egy téglája kicsit messzebb az 
udvarban, amire ők is szalmát tettek –, 
egy villahegy égő szalmát tettek rá. Ettől 
kezdve a gyerekek őrizték a tüzet, ha kel- 
lett, szalmát tettek rá. Közben a felnőt- 
tek levakarták a pörzsölt oldalt, így lejött 
a szőre és a bőr felső része. A vakarás 
után ismét szalmát tettek rá, amit a kis- 
tüzekről újra gyújtottak. Addig perzsel- 
ték a disznót, amíg fekete nem lett a 
bőre. Ezt követően vízzel lehűtötték, 
majd a másik oldalára fordították, és 
kezdődött elölről a művelet.

Közben megérkezett a jó kis forralt 
bor. Ezekben az időkben a reggeli mí- 
nusz 10 fok nem volt ritka, jólesett a for- 
ró ital. A disznó körmeiről a szarutokot 
lehúzták, ami ha már nem égetett, a 
gyerekek kapták meg „meleg gyűrűnek”. 
A gyerekek is kaptak forralt bort, de azt 
külön főzték: kevés volt benne a bor, és 
sok a víz.

Közben a nagyobb gyerekek a katlan- 
ra rakták a fát, hogy a víz forró legyen. Ez 
kellett a következő művelethez, a mo- 
sáshoz.

A disznón a kormos felületet feláztat- 
ták vizes rongyokkal, vízzel, majd késsel 
lehúzták. Ezt követte a mosás kefékkel, 
ronggyal. Mikor a disznó meg volt mos- 
va, még éles késsel lehúzták, majdnem 
fehér lett a bőre. Ezután a böllér szét- 
szedte általában orjára, amikor is a gerin- 
cet egyben hagyták, nem hasították ket- 
té. A sonkákat, lapockákat, karajt és a 
többi húst ki tették hűlni. A belsősége- 
ket és a fejet pedig a főlőbe tették. 

Ilyenkor a férfiak megálltak reggeliz- 
ni. Reggeli előtt egy kupica pálinka kijárt, 
majd a sült vért ették, hozzá pedig bort 
ittak.

Reggeli után a munkák a kiskonyhá- 
ban folytatódtak. A böllér kiformázta a 
sózni való húsokat, amik újból a hidegre 
kerültek. A többiek a bőrt leszedték a 
húsokról és zsírszalonnáról. Ezeket fel- 
aprították a megfelelő méretekre. A böl- 
lér elszortírozta a hurkának, préssajtnak, 
kocsonyának valókat és a kolbászhúst, 
megfelelő zsírszalonnával a háziasszony 
kívánsága szerint. Az egyik tokaszalon- 

nából pörc, a másikból kövesztett lett. A 
hurkának és préssajtnak való belekerült 
a főlőbe. A kolbásznak valót ledarálták a 
férfiak, majd a böllér fűszerezte, dagasz- 
totta, és a töltés következett. Az elpáro- 
zott kolbászok a rúdra kerültek.

Ezt követően ebédeltek; sült pecse- 
nyét, resztelt és sült májat szolgáltak fel. 
Előtte egy kupica pálinka közben bor 
volt az ital. 

Amikor a fejcsontról már levált a hús, 
akkor kiszedték a főtt húsokat, az asztal- 
ra helyezték, majd a hentes kiválogatta a 
préssajtnak és hurkának valókat, melye- 
ket összeaprítottak a férfiak, gyerekek, 
majd a hurkának valót ledarálták kétfelé 
válogatva; a véresnek valót és a májas- 
nak valót, amihez az abálében áztatott 
zsemlét is hozzádarálták. A böllér fűsze- 
reztette, keverte azokat, majd betöltöt- 
te. Az asszonyok az abálást elvégezték, 
általában egy férfi a többi munkával pár- 
huzamosan a zsírt kisütötte. Ezután a 
vendégek hazamentek, majd vacsorára 
érkeztek vissza. Ekkorra már jó orjaleves, 
benne főtt húsok a csontokon, amit ece- 
tes tormával ettek, majd a toroskáposz- 
ta és a töltelékek következtek. Evés előtt 
egy kupica pálinka, majd közben bor 
fogyott. Az ételeket a háziasszony, az 
italt a házigazda kínálta.

Közben, ahogy a disznót szétszedték 
az asszonyok, nekiálltak a belet, gyom- 
rot, hólyagot kimosni. Első lépésben a 
tartalmát távolították el a trágyagödör- 
nél. Itt a gyerekek is besegítettek. Ők ön- 
tögették a vizet a bélbe, hogy ki lehes- 
sen öblíteni. A vékonybélbe a kolbász, a 
vastagbélbe a hurka, a gyomorba, hó- 
lyagba és a vakbélbe pedig a préssajt 
került. 

Az asszonyok előzőleg dinsztelt 
hagymát készítettek, megpucolták a 
fokhagymát, kikészítették a fűszereket, 
felvágták a zsemlét, majd egy vászon- 
zsákban megfőzték a rizst a főlőben. 
Közben készítették a reggelit, ebédet és 
estére a vacsorát. Elpakolták a kocsonyá- 
nak valót, a húsokat és a levescsontokat. 
Közben és a végén is állandóan mosogat- 
tak.

Dr. Szentirmai István

MOLNÁR LAJOST
KÖSZÖNTÖTTÜK
90. SZÜLETÉSNAPJA
ALKALMÁBÓL
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A kiépülő szakasz azonban nemcsak a 
megyei kerékpárút-hálózatba csatlako- 
zik be, hanem a főútvonalon kijelölt 
EuroVelo6 nemzetközi kerékpáros-
hálózat része lesz, amely az Atlanti-
óceántól egészen a Fekete-tengerig 
tart, Magyarországon pedig 420 kilo- 
méter hosszan a Duna mentén halad. 
Mivel városunkat elkerüli az épülő kerék- 
párút-hálózat, önkormányzatunk tervei 
között szerepel, hogy egy rövid bicikliút 
építésével – melyet pályázati támoga- 
tásból kíván kiépíteni önkormányzatunk 

Városunk is rácsatlakozhat az EuroVelo nemzetközi
kerékpárút-hálózatra
A NIF Zrt. beruházásában az EuroVelo 6 részeként megkezdődött a kivitelezése a Gönyű-Komárom közötti 

szakasz kerékpáros útvonalának. A projekt keretében részben önálló vezetésű kerékpárút, részben pedig a 
meglevő utak felhasználásával biciklisbarát szakaszok épülnek. A III. ütem a felhagyott kavicsbánya északnyu- 
gati sarkától tart a Concó-patak bal partjáig. A IV. ütem a Concó-patak bal partjától a Likócsi-dűlőig tart. A 
Bokroki legelők környezetében lévő telkek a Hosszú-dűlő 11-en keresztül érhetőek el. Az V. ütem a Likócsi-
dűlőt foglalja magába az 1. sz. főútig. A szakaszon két híd, továbbá kétféle pályaszerkezet épül attól függően, 
hogy kerékpárút vagy ún. kerékpárosbarát út épül. Utóbbin személygépjárművek és kisebb méretű mező- 
gazdasági járművek, traktorok is közlekedhetnek majd – tudtuk meg Dr. Szentrimai István polgármestertől. 

– hozzácsatlakozik majd a már meglévő 
úthálózathoz. A 2022 őszére elkészülő 
kerékpárútnak azonban nemcsak turisz- 
tikai szerepe lesz, hanem sokaknak a 
munkába és iskolába járást is megköny- 
nyíti majd, hogy biztonságos körülmé- 
nyek között, a gépjármű forgalomtól el- 
választva közlekedhetnek. 

A Duna árterületén építendő szakasz 
különleges megoldásokat és nagy odafi- 
gyelést igényel. A kivitelezést a termé- 
szeti környezettel összhangban kell vé- 
gezni, egyrészt a természetvédelmi te- 

rületek megóvása érdekében, másrészt 
azért, mert a Duna vízjárásának ingado- 
zása döntő befolyással bír az alkalmaz- 
ható anyagok és a kivitelezési időszak 
megválasztásában.

A fejlesztés az Innovációs és Techno- 
lógiai Minisztérium megbízásából, a NIF 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
beruházásában hazai forrás felhaszná- 
lásával valósul meg nettó 1,2 milliárd 
forint értékben. 

Az ünnepi időszak közeledtével az Ácsi Szociális Alapszol- 
gáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata a 
helyi cégekkel, szervezetekkel együttműködve szorgos 
készülődésbe kezdett. A Penny Magyarország Kft. jóvoltából 
lehetőség nyílt az élelmiszerlánc üzlet terültén tartósélelmi- 
szer adományt gyűjteni. 

November 10-én és 11-én lelkes kolléganőink az üzlet bejá- 
ratánál várták a vásárlókat, akiket tájékoztattak az élelmiszer- 
gyűjtés céljáról. Az akció keretében olyan alapvető élelmisze- 
reket vártunk a kríziskamránkba, melyekkel a nehéz helyzetbe 
került, Ácson élő egyéneknek és családoknak segíthetünk. 

Összefogás az ünnep előtt – karácsonyi adománygyűjtés
az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központnál

Gyűjtésünk az Ács és környékbeli lakosok jóvoltából sikerrel 
zárult, az összefogásnak köszönhetően teljesen feltölthettük 
kríziskamránkat. 

Szolgálatunk a jövőben is szeretne hasonló élelmiszer- 
gyűjtő akciókat szervezni, melyekre önkéntes segítők jelent- 
kezését is szívesen várjuk!

A következő alkalommal, decemberben a Magyar Vöröske- 
reszt jóvoltából ismét a Penny Marketben gyűjthettünk tar- 
tósélelmiszert, melyet karácsony alkalmából juttattunk el oda, 
ahol a legnagyobb szükség mutatkozott rájuk. Az ünnepek 
előtti napokban az Ácsi Adventi Angyalok jóvoltából kolbász és 
szaloncukor is kerülhetett a csomagokba, majd pedig Három- 
házi György önkormányzati képviselő úr közreműködésével a 
Hartmann Hungary Kft.-ben gyűjtött élelmiszerek is hozzájá- 
rultak ahhoz, hogy szebbé tehessük az Ácson élő családok, 
idősek és nehéz helyzetben lévő személyek ünnepét. Az ácsi 
lakosok is példát mutattak összefogásból, hiszen az ünnep 
előtti napokban számtalan ruha- és játékadomány felajánlás 
érkezett. 

A teli asztal mellett arra is sikerült gondot fordítanunk, 
hogy a fa alá is kerüljön egy kis ajándék. Molnár József lelkész 
cipősdoboz ajándékokkal és ruhaválogatással készült a Jeges- 
pusztán élő apróságoknak, majd az Ácson élő gyermekeknek 
szerveztünk egy ünnepi délutánt. A helyi cégek felajánlásainak 
köszönhetően a meghitt karácsonyi műsor után minden részt 
vevő kisgyermeket megajándékozhattunk egy-egy személyre 
szóló meglepetéssel, majd kis uzsonnával, kézműves foglal-  
kozással és filmvetítéssel kedveskedtünk az apróságoknak.  

Támogatóinknak ezúton is szeretnénk megköszönni szíves 
felajánlásaikat, segítségüket!

Támogatóink: Ács Város Önkormányzata; Ács Fejlődésé- 
ért Alapítvány; Hartmann Hungary Kft; Ácsi Adventi An- 
gyalok, Agrorum Kft; Gerencsér Józsefné; Háromházi György, 
Magyar Vöröskereszt Helyi Alapszervezete, Molnár József 
lelkész.



ÁCSI HÍREK

7

Az új év kezdetén a vezetőknek fela- 
data az előző évre visszatekintve szám- 
vetést készíteni. A feladatok összegzése 
mellett érdemes azon is elgondolkozni, 
hogy miért lehetünk hálásak az elmúlt 
időszakban.

Örömömre szolgál, hogy a Szociális 
Központ vezetőjeként mindennap hálá- 
val tartozom az apróbb személyes élmé- 
nyekért, amelyek a munkám során tör- 
ténnek velem vagy a környezetemben. 
Egészen apró, de szívmelengető gesz- 
tusokért, egy kedves mosolyért, egy vi- 
dám nevetésért vagy egy kedves ráncos 
kéz barátságos szorításáért. Intézmé- 
nyünkhöz három szakterület tartozik, és 
bármelyikhez is visz az utam, kedves ellá- 
tottakra, szorgalmas munkatársakra és 
elhivatott szakmai vezetőkre számít- 
hatok. A közvetlen kollégák mellett tá- 
mogatásáról a város vezetése is biztosít, 
amiért nem lehetek elég hálás, hiszen a 
munkámat, amelyet hivatásomnak te- 
kintek, a szolgáltatásaink javításáért 
folytatott küzdelmet, így még eredmé- 
nyesebbnek érezhetem. 

Kimondottan szerencsésnek érzem 
magam, hiszen az apróságok mellett 
igazán kedvező lehetőség is felmerült az 
intézmény életében az elmúlt évben. 
Városunk lakosságszáma az elmúlt évek- 
ben kedvezően alakult, ennek hátteré- 
ben a születésszám emelkedése is fel- 
fedezhető. A gyerekek létszámának 
emelkedése életre hívja azt, hogy a te- 

Miért is lehet hálás egy intézményvezető?

Óvodafejlesztési terveink az Ácsi Bóbita Óvodában

lepülésen rendelkezésre álló intézmé- 
nyek megfelelő ellátást tudjanak nyújta- 
ni a gyermekek részére, és a szülők 
napközben munkaerőpiaci kötelezettsé- 
geiknek eleget tudjanak tenni.

Az intézményvezetők, valamint a vá- 
rosvezetés közösen úgy gondolta, hogy 
a jövő igényeire reagálva a szolgáltatás 
fejlesztését célzó intézkedéseket kezde- 
ményez, amelyek a kisgyermekek nap- 
közbeni ellátását biztosíthatja.

Ezért kitörő örömmel fogadta tele- 
pülésünk a 2021 novemberben kiírásra 
került „RRF-1.1.2-2021 A Korai nevelés 
feltételeinek bővítése a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentésére és a 
szülők foglalkoztatási esélyei – Kisgyer- 
mekkori bölcsődei nevelési intézmények 
kapacitásfejlesztése beruházásához” el- 
nevezésű bölcsődefejlesztésre irányuló 
projektet, amely 100 %-os támoga- 
tottságú. Szorgalmas előkészületekkel 
zárult a 2021-es év, amelyet még sürge- 
tőbb évkezdés követett. A pályázatot 
Ács Város Önkormányzata 2022. január 
5-ei határidővel nyújtotta be. Az új böl- 
csőde az elképzelések szerint a Szociális 
Központ udvarában épülne fel, a gyer- 
mekek és a szülők számára is egy köny- 
nyen hozzáférhető helyen, amely a 
városközponthoz közel, mégsem a for- 
galmas útról válna megközelíthetővé.  A 
bölcsőde helyszínének kiválasztásakor a 
gazdasági indokok mellett további célok 
is érvényesülhettek: Így a székhely intéz- 

ményhez hazakerülhet a bölcsőde szak- 
mai egysége, valamint áldásos hatása, és 
nem titkolt szándéka, hogy a haladó szel- 
lemiséget képviselve a generációk kö- 
zötti együttműködést is támogatja ez az 
elképzelés, amelyből mind az idős, mind 
az fiatal korosztály profitálhat. 

Az előkészületek során egy új 3 cso- 
portos bölcsőde megépítésére van lehe- 
tőség, amely összeségében 38 kisgyer- 
mek napközbeni ellátását biztosíthatná, 
egy új, korszerű, modern, a gyermekek 
és a szülők számára minden igényt 
kielégítő környezetben.

A tervek szerint az épület tornaszo- 
bával, fejlesztőszobával és sószobával 
felszerelt, amely nem pusztán a bölcső- 
dés gyermekek számára biztosítana 
lehetőségeket. A játszókert modern, a 
mozgásfejlődést támogató, speciális 
korosztályhoz igazított, színes játékai 
hozzájárulnának a bölcsődés gyermekek 
gondtalan mindennapjaihoz. 

A helyiek bizonyára emlékeznek rá, 
hogy intézményünk egykor 1896-tól kis- 
dedóvó intézmény volt, amelynek emlé- 
két egy tábla őrzi, reméljük, hogy néhány 
év múlva unokáiknak/dédunokáiknak 
mesélhetik, hogy ők is idejártak, csak 
éppen óvodába. Hálával tekintünk az 
elmúlt évre, a pozitív hozadékaira, jó 
szívvel emlékezve és bizakodva tekin- 
tünk a következő évre, hogy még több 
mindenért hálásak lehessünk, az apró 
dolgoktól a nagy álmokig.

GERENCSÉRNÉ JÁRÓKA ERZSÉBET – intézményvezető

Amikor egy új év kezdődik, általában bizakodóan tekintünk 
a jövőbe az élet minden területén. Legyen az magánélet vagy 
munka, új lendületet veszünk, és mindent megmozgatunk 
céljaink elérése érdekében.

Ha a munkánk életünk szerves része, már-már hobbi, akkor 
még inkább jóleső érzés az új évet egy nagyszabású pályázat- 
tal indítani. Ehhez lesz szerencsém az Ácsi Bóbita Óvodában 
2022-től, ha az önkormányzat által benyújtott TOP PLUSZ-
3.3.1-21 pályázat sikeres elbírálásban részesül.

Az Ácsi Bóbita Óvoda épületét az óvoda közben 1989-ben 
adták át. Akkor egy új, modern óvodával gazdagodott a tele- 
pülés. Hoczek Józsefné, Marika néni lelkesen, gondos odafi- 
gyeléssel vett részt a tervezés és kivitelezés folyamatában. 
Most igazán át tudom érezni, mi játszódott le benne azokban 
az időkben, amikről olyan sokszor mesélt nekünk.

Az évek azonban gyorsan telnek, és az épület mostanra 
több helyen komoly felújításra szorul, így nagyon örülünk a pá- 
lyázati kiírásnak, mely a gyermeknevelést támogató humán 
infrastruktúra fejlesztésére irányul. A pályázat 100%-ban tá- 
mogatott, az önkormányzatot nem terheli önerő hozzáadása, 
tehát nagyon kedvezőek a pályázati feltételek.

Többször esett már szó arról is, hogy örömünkre sok kis- 
gyermek születik a településen, ez viszont az óvodai férőhe- 
lyek bővítésének igényét hozta magával. A pályázati kiírások 
kedvező alakulása révén megfogalmazódott az önkormányzat 
és az intézményvezetők közös elhatározása, miszerint egy új 

bölcsőde épüljön, és az óvoda kapja vissza azt a két csoport- 
szobát, amelyben korábban a bölcsőde kialakításra került. A 
két csoportszoba kialakítása lehetővé teszi majd számunkra, 
hogy minden kisgyermek felvételt nyerhessen az intézmény- 
be, aki a 2,5 évet betöltötte, valamint mérséklődhetnek a 
jelenlegi magas csoportlétszámok is. A pályázatot 2022. 
január 15-ig nyújthatta be az önkormányzat.

A tervezés időszakában az egyeztetések eredményekép- 
pen egy olyan óvodaképet álmodtunk meg, amely átfogó, 
teljes körű felújítást és plusz 50 gyermek fogadását eredmé- 
nyezné.

A két óvodai csoport kialakítása mellett sor kerülne a tető 
teljes héjazatcseréjére, az ereszek újjáépítésére fémlemez 
burkolattal, az épület körüli járdák újjáépítésére, a gazdasági 
bejáró térburkolására, a födém hőszigetelésére, falak hőszi- 
getelésére, a külső és belső nyílászárók egy részének cseréjé- 
re, régi padlóburkolatok cseréjére, egy tornaszoba kialakítá- 
sára, valamint a felújításban érintett helyiségek teljes festé- 
sére. Ezeket egészíti még ki a napelemes rendszer telepítése 
és egy eszközbeszerzés, amely olyan alapvető eszközök be- 
szerzését biztosítja, ami segít a két új csoport elindulásában.

Ha végignézek az elkészült tervrajzon, azt látom, hogy az 
óvoda épületének teljes felújítása valósulhat meg, és korábbi 
átadásának 35. évfordulóján talán már egy megújult óvodá- 
ban köszönthetjük a gyerekeket.

Köszönöm, hogy ennek részese lehetek!

HÉREGINÉ MAJOR ILONA óvodavezető 
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Az 1871-ben épült, a hazánkban vala- 
ha működő cukorgyárak közül elsőként 
létesült cukorgyár alapítása Patzen- 
hofer Konrád nevéhez fűződik. A cukor- 
gyár – mely 130 év termelői tevékenység 
után zárta be kapuit – azóta is fontos 
helyet foglal el a település életében és 
az ácsi emberek szívében. Nagy köszö- 
nettel tartozunk azoknak az emberek- 
nek, akik gondoltak arra, hogy Magyar- 
ország első cukorgyárának emlékét 
megőrizve létrehozzanak egy alapít- 
ványt, majd egy kiállítási anyagot. Hájos 
László akkori gyárigazgató, László 
Kálmán az Aranykocsi TSZ elnöke és 
Csöbönyei Imre Répafőosztály vezető 

létrehozták az Ácsi Cukorgyár alapítvá- 
nyát, így megalakult az alapítvány kura- 
tóriuma Kovács Károly elnök vezetésé- 
vel, Szombati Jenőné, Szabó Jánosné, 
Varga Bálint tagok és Szőnyi Lajos titkár 
részvételével. Azóta Meszlényi Lászlóné 
és Csuka László személyében új tagok 
segítik a megkezdett munkát. A kurató- 
rium tagjai akkoriban elhatározták, hogy 
az utókor számára minél több tárgyi em- 
léket, eszközt, fotót megőriznek, me- 
lyekből először 2002-ben, a Bartók Béla 
Művelődési Házban Németh Gyula igaz- 
gató úr közbenjárásával rendeztek be 
egy tárlatot.

Később, 2013-ban a Bagolyvár felújí- 

tását követően egy nagyobb, tágasabb 
helyre költözhetett át a mai napig folya- 
matosan bővülő anyag. A cukorgyári em- 
lékkiállítás célja, hogy a gyár tárgyi em- 
lékeit, termékeit, munkaeszközeit meg- 
őrizze az utókornak, valamint a hétköz- 
napi ember elé tárja a cukortermelés fo- 
lyamatát. Ebben kiemelt szerepet kap az 
Imhof János által készített és a gyárat 
fénykorában ábrázoló makett, illetve 
egy – a cukorgyártás folyamatát a cukor- 
répa beszállításától a kész termékek 
csomagolásáig bemutató – videófel- 
vétel, amit Dobsa Mihály készített. A ki- 
állított tárgyak között szerepelnek labo- 
ratóriumi mérőeszközök, répaterme- 
léssel, cukorgyártással foglalkozó köny- 
vek, folyóiratok is. A gyárat bemutató 
illusztrációk, dokumentumok mellett a 
tárlat anyagában megtalálhatóak azok a 
fotók is, amelyek a gyár felújításáról, 
rekonstrukcióiról készültek. Mivel a tele- 
pülésünkön élők szinte mindegyikének 
van kötődése a gyárhoz – hiszen szülők, 
nagyszülők, barátok, ismerősök dolgoz- 
tak ott –, a dolgos hétköznapokat és ün- 
nepi programokat dokumentáló tabló- 
kon és a fotóalbumokon sokan felfedez- 
nek egy-egy családtagot. Nagyon büsz- 
kék vagyunk arra, hogy a kiállítást meglá- 
togatták az ácsi iskolások, a nyugdíjas 
klubok, a környező települések helytör- 
téneti klubjai, a korábbi vezetők leszár- 
mazottjai, a Negro, Baricza, Czupy csalá- 
dok tagjai. Az ország minden tájáról ér- 
keztek érdeklődő kiránduló csoportok, 

Megírtuk annak idején, hogy Magyarország kormányzója 
Darufalvi Patzenhofer Konrádnak, az ácsi cukorgyár és több 
iparvállalat tulajdonosának a közgazdaság jótékonyság terén 
szerzett kiváló érdemei elismeréséül a II. osztályú magyar ér- 
demkeresztet méltóztatott adományozni. E nagy kitüntetés 
átadása ünnepi keretek között f. hó 7-én, hétfőn történt meg 
Ács község székházának tanácstermében. Ebből az ünnepi 
alkalomból Ácsra érkeztek az ünnepelten kívül testvérei, 
Patzenhofer Alfréd és Rudolf, továbbá dr. Huszár Aladár 
Budapest főpolgármestere, dr. Lingauer Sándor főispán, 
Reviczky Gábor vm. II. főjegyző, városunkból (Komáromból) 
Alapy Gáspár kormányfőtanácsos polgármester és Jánossy 
Károly miniszteri tanácsos, magyar királyi pénzügyigazgató, 
továbbá Reviczky István a tatai járás főszolgabírája, dr. Mihályi 
Géza és Prikkel Mihály tb. főszolgabírók. 

A magyar hiszekegy elimádkozása után dr. Lingaues Sándor 
főispán gyönyörű beszédében méltatta a kitüntetett érdeme- 
it. Különösen kiemelte, hogy Patzenhofer Konrád szaktudá- 
sának köszönhető, hogy a magyar cukoripar egész Európában 
a legelső helyen áll. Három cukorgyár hirdeti Patzenhofer 
Konrád kiváló szaktudását: a cinfalvi, az ácsi és az ercsi, mely 
utóbbi a legelsők egyike egész Európában. Méltatta a kitün- 
tetett férfiúi jótékonyságát, amelynek különösen Ács község 
köszönhet igen sokat. Beszéde végén Isten áldását kérte az 
ünnepeltre, és azt a kívánságát fejezte ki, hogy a jól megér- 
demelt kitüntetést igen sokáig viselje.

Patzenhofer Konrád meghatott beszédében mondott kö- 

szönetet. Mélységes háláját fejezte ki az államfőnek a nagy 
kitüntetésért, köszönetét tolmácsolta a magyar királyi kor- 
mánynak és főispánnak, hogy erre a kitüntetésre fölterjesz- 
teni kegyesek voltak.

Ezután a küldöttségek hosszú sora járult az ünnepelt elé. A 
község elöljáróságát Péntek Pál országgyűlési-képviselő ve- 
zette, aki a község szerencse kívánságait tolmácsolta, és kö- 
szönetet mondott az ácsi cukorgyár melegszívű tulajdonosá- 
nak azért a hathatós támogatásért, amelyben az ácsi munka- 
nélkülieket évek óta részesíti. A róm. kath. egyház küldöttsé- 
gét Németh István plébános, a ref. egyház küldöttségét 
Kelemen Béla ref. lelkész vezette az ünnepelt elé. Tisztelegtek 
még az ünnepelt előtt az izr. hitközség, az ipartestület, Rész 
Albert cukorgyári felügyelő vezetésével a cukorgyári tisztikar, 
végül a cukorgyári munkások küldöttsége.

Az ünnepség után az ünnepelt ebédet adott, amelyben 
számos felköszöntés hangzott el. Először a házigazda mon- 
dott felköszöntőt Magyarország kormányzójára, dr. Huszár 
Aladár főpolgármesterre és dr. Lingauer Sándor főispánra. 
Németh István magasröptű beszéd kíséretében Patzenhofer 
családra ürítette poharát. Beszédeket mondtak még Patzen- 
hofer Herbert és Külber Henrik gyárigazgatók.

/Forrás: KOMÁROM MEGYEI HIRLAP,1933. augusztus 12. V. évf. 
32. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Komárom, Igmándi u. 
24. Tel.:61. Felelős szerkesztő: Patho Gyula
Gyűjteményéből közreadta: Szűcs Béla Albert 2021. szept.10./

Darufalvi Patzenhofer Konrád kitüntetése

Cukorgyári emlékkiállítás a Bagolyvárban 
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Megemlékezés a 150 évvel ezelőtt alapított cukorgyárról
VARGA BÁLINT - Kuratóriumi elnök

Az Ácsi Cukorgyár alapításának 150. 
évfordulóján Ács Város Önkormányzata 
és a cukorgyári dolgozók által létreho- 
zott alapítvány közös szervezésében 
megemlékeztünk a település egykori 
legnagyobb munkaadójáról. A cukor- 
gyár egykori bejáratánál összegyűlt 
érdeklődőkkel, korábbi gyári dolgozók- 
kal elsőként Fekete Miklós egykori gyár- 
igazgató osztotta meg a gyárhoz kap- 
csolódó emlékeit, gondolatait, majd be- 
szédet mondott dr. Szentirmai István 
polgármester.

A megemlékezésen felidézte a cukor- 
gyárhoz kötődő, kedves gyermekkori 
emlékeit a Komáromi Járási Hivatal ve 
zetője Molnárné dr. Taár Izabella. Nagy 
öröm volt számunkra, hogy az ünnepsé- 
get megtisztelte jelenlétével több ko- 
rábbi és jelenlegi gyárigazgató is. Jelen 

voltak a Magyar Cukor Rt. Ácsi Cukorgyá- 
rának egykori igazgatói, Horváth Mihály, 
Hájos László és Fekete Miklós, a Magyar 
Cukor Rt. volt vezérigazgatója Fischer 
Béla és dr. Csima Ferenc, a Kaposváron 
jelenleg is működő cukorgyár ügyvezető 
igazgatója. Aznap délután több helyszí- 
nen emlékeztünk meg a 150 éves jubile- 
umról. A városunkban álló mozdony 
szomszédságában található, most 
átadott turisztikai információs táblákon 
a cukorgyár és a gyár területén dolgozó 
mozdonyok történetéről találhatunk 
ezentúl bőséges információt. A koráb- 
ban a gyár emlékparkjában elhelyezett 
cukorkristály emlékmű a cukorgyárunk- 
ból Budapestre, a Magyar Cukor Rt.-hez 
került dolgozók és a cukorgyári alapít- 
vány közbenjárásával nemrég visszake- 
rülhetett Ácsra. A decemberi megemlé- 

kezés alkalmával, 25 évvel az emlékmű 
elkészülte és felállítása után most, a 150. 
évfordulón büszkén avattuk fel újra az 
alapítvány és Ács Város Önkormányzatá- 
nak segítségével felújított cukorkristály 
emlékművet, mely mostantól a Bagoly- 
vár épülete mellett, az emlékkiállítás kö- 
zelében áll majd. Az ünnepséget köve- 
tően tárlatvezetésre, közös gyári élmé- 
nyek felidézésére került sor a kiállításon. 
A hosszas, múltidéző beszélgetéseket 
megelőzően megemlékeztünk az el- 
hunyt gyári dolgozókról és mindazokról 
a kollégákról, akik betegségük miatt sze- 
mélyesen nem lehettek jelen.

Köszönnettel tartozunk mindenki- 
nek, akik valamilyen formában támogat- 
ták a megemlékezés megvalósulását, és 
mindazoknak, akik továbbra is életben 
tartják a gyár emlékét.

akik a tárlatvezetéseket követően elis- 
merően nyilatkoztak a kiállításról. A mű- 
velődési házzal kialakult jó kapcsolatnak 
köszönhetően minden Ácsra látogató 
vendégnek bemutathattuk a gyár emlé- 
két. Az emlékkiállítás bekerült a helyi, 
majd a tavalyi évben a Komárom-Eszter- 
gom Megyei Értéktárba is. Korábban 
visszakerült Budapestről az alapító, 

Patzenhofer Konrád mellszobra, melyet 
a gyár bezárását követően Budapestre 
az MCRT Budaörsi központjába szállítot- 
tak. A 25 évvel ezelőtti, a 125. évforduló- 
ra a cukorgyári emlékparkban felállított 
cukorkristály emlékmű szintén Buda- 
pestre került. A kuratórium tagjai már 
2013-ban eldöntötték, hogy a cukor- 
kristály emlékművet is vissza kell hozni 

Ácsra, hiszen az nekünk egy fontos, meg- 
határozó emlék, míg ott Budapesten a 
külföldi tulajdonosoknak csak egy szo- 
bor volt.

Egy gyár önmagában személytelen- 
nek tűnhet, mégis minden apró 
részletéhez ezernyi emlék tapad…



ÁCSI HÍREK

12

- A tavalyi évben visszatértél Ácsra, és 
kezdetben programszervezőként, nyár 
óta pedig az Ácsi Bartók Béla 
Művelődési Ház megbízott 
intézményve zetőjeként végzed azt a 
közösségi munkát, ami a város 
életében mindig meghatározó volt. Mi 
adta az indíttatást ahhoz, hogy újra 
Ácson vállalj szerepet, vezető szerepet 
a közéletben?

- Azt gondolom, az élet különös játé- 
ka, hogy visszatértem, illetve, hogy visz- 
szatérhettem. Miután 2019 év végén el- 
hagytam a művelődési házat és a várost 
is, Győrben töltöttem tíz hónapot, ahol 
néhány barátommal egy start-up vállal- 
kozás beindításán dolgoztunk. Másra 
vágytam egy kicsit, de persze szabadú- 
szóként továbbra is a rendezvények kö- 
zelében maradtam, amíg a vírushelyzet 
engedte. Belekóstoltam a versenyszféra 
légkörébe, az üzleti világba, új kapcsola- 
tokra tettem szert, új közösségeket is- 
mertem meg, és folytattam a közösség- 
építő munkát is a Győri Férfi Klub tagja- 
ként, majd később a Pannonhalmi Rota- 
ry Club oszlopos tagjaként. Néhány pro- 
jekt kapcsán a győri önkormányzattal is 
sikerült jó kapcsolatot kialakítanom. 
Közben persze nem tudtam teljesen el- 
szakadni Ácstól sem, mert volt pár futó 
pályázat, amiknek az előkészítésében 
még benne voltam a távozásom előtt, és 
érthetően segíttettem az önkormányzat 
munkáját, ha kérték. Miután rendez- 
vényszervező nélkül maradt az ácsi mű- 
velődési ház, polgármester úr kérésére 
visszajöttem, hogy segítsem az itteni 
munkát. Megint csak az élet csavart 
egyet a dolgokon, és habár sosem vágy- 
tam az intézményvezetői székre, mégis 
most ezzel a feladattal igyekszem meg- 
birkózni, ami egy újabb kihívást jelent 
számomra. 

- Mivel majdnem tíz évet töltöttél 
Ácson, sokan ismernek, de azok 
kedvéért, akik mégsem, néhány 
mondatot mondj magadról, kérlek!

- Mivel pontosan tudom, hogy mek- 
kora a terjedelme ennek az újságnak, 
ezért megpróbálkozom a lehetetlennel, 
és röviden válaszolnék a kérdésre. Las- 
san húsz éve foglalkozom rendezvény- 
szervezéssel, közösségi munkával. Pá- 
lyámat a nagyigmándi Magos Művelő- 

dési Házban kezdtem egy internetes iro- 
da vezetőjeként és programszervező- 
ként, egyébként itt önkormányzati kép- 
viselő is voltam egy cikluson keresztül 
2006 és 2010 között. Majd 2007-től a 
komáromi Csokonai Művelődési Köz- 
pont munkatársa lettem. Itt a progra- 
mok mellett az országos hálózathoz tar- 
tozó Eurodesk Partner irodát vezettem, 
és különböző hazai és nemzetközi ifjú- 
sági projektekben vettem részt. Emel- 
lett bábáskodtam az ország első KÖZ- 
KINCS Kerakasztalának megalukálásá- 
nál, és a – ma már nagy népszerűségnek 
örvendő – Kultúrházak Éjjel-Nappal or- 
szágos programsorozat életre hívásánál 
is segédkeztem. Tagja vagyok a Magyar 
Népművelők Egyesületének, a Pannon- 
halmi Rotary Clubnak, a Gróf Széchényi 
István Férfi Klubnak Győrben, az ácsi Ter- 
mészetjáró Bakancsos Klubnak, vala- 
mint sokan tudják rólam, hogy nem áll 
messze tőlem az előadóművészet és a 
színház világa sem, hiszen a Magyarock 
Dalszínház tagjaként elmúlt két évtized- 
ben számos rockopera, musical és zenés 
színházi előadáson láthattak különböző 
szerepekben, többek között itt, Ácson is. 
Emellett több zenekari projekt vezetője 
is vagyok. A komáromi CSMK megszün- 
tetése után 2011-ben érkeztem Ácsra 
Németh Gyula igazgató invitálására. Sok 
szép évet töltöttem már itt, tengernyi 
történet sorakozik az emlékkönyvem- 

ben. Most együtt írjuk tovább ezeket a 
lapokat az ácsiakkal.  

 
- Jelentős változások történtek a 
tavalyi évben a művelődési házban. 
Milyen szakmai stáb dolgozik most 
együtt, és milyen vezetői koncepciót 
fogalmaztál meg?

- Nehéz még bármilyen koncepcióról 
beszélni, vagy komoly célokat megfo- 
galmazni, hiszen Damoklész kardjaként 
lebeg a fejünk fölött a COVID-19 járvány. 
El kell mondani, hogy nagyon nehéz így 
dolgozni. Ennek ellenére vannak elkép- 
zeléseink, céljaink, és igyekszünk meg- 
tenni mindent, hogy ebben a helyzetben 
is helyt tudjunk állni. Szerencsések va- 
gyunk abból a szempontból, hogy az ön- 
kormányzat támogat bennünket törek- 
véseinkben. Sokat számít, hogy stabil, 
kiszámítható háttérrel dolgozhatunk, és 
nemcsak a lakosság, hanem a városveze- 
tés, a képviselő-testület bizalmát is él- 
vezhetjük. 

Egy biztos, hogy a művelődési ház és 
a hozzá tartozó intézményrészek egy 
mindenki számára elérhető, nyitott kö- 
zösségi térként működnek a jövőben. 
Nem feledjük az elmúlt években elért 
eredményeket sem, természetesen to- 
vább visszük az elődök hagyatékát is. 

Tavaly a kultúra és a természet kap- 
csolatát kerestük, az idei esztendő a 
„Közösségek éve” lesz Ácson. Nyitunk az 
ifjúsági korosztály felé, több újdonság- 
gal is készülünk. Folytatjuk a társasjáték 
klubot, bővítjük BRTK Önkéntes Klub te- 
vékenységét és létszámát, valamint út- 
jára indítjuk az általános iskolás diákok- 
kal közösen az Anime Klubot és a Konzol 
Klubot. Nyüzsgő, élettel teli művelődési 
ház víziója lebeg a szemünk előtt, amely- 
ben nagy szerepe lesz a könyvtárnak 
éppúgy, mint a sportcsarnoknak. Ha min- 
den jól megy és visszatérhetünk a Ba- 
golyvár falai közé is, akkor ott is szeret- 
nénk élettel megtölteni a tereket, ezek a 
programok inkább a hagyományőrzés- 
ről, a tudományról és ismeretterjesz- 
tésről szólnak majd. Továbbra is az intéz- 
mény szlogenjét tartjuk szem előtt, 
amely szerint: Itt mindig van valami! Nem 
fogunk unatkozni a csapattal, és min- 
dent megteszünk annak érdekében, 
hogy aki hozzánk betér, jól érezze magát. 

- Balogh Attila összetett karakter, 
tudjuk rólad, hogy sokoldalú, 
színjátszásban, színpadi előadóként, 
műsorvezetőként is ismert vagy, ezért 
belülről látod, hogy milyenek a mai 
igények, mi szórakoztatja az 
embereket, mit szeretnek, vagy nem 
szeretnek. Vannak jelentős 
különbségek a lakossági igények 
között? Ácson mire kell fókuszálni?

- Valóban, az ország különböző pont- 

SÁRI ANDREA Úgy éreztem, hogy még dolgom van itt
Aki fiatal, messze vágyik. Ilyen az emberi természet, kihívást, kalan- 

dot, ismeretlent keres, felfedezni vágyót, ezért gyakori az a jelenség, 
hogy a képzett, fiatal szakemberek nyüzsgő nagyvárosokban keresik a 
boldogulást, aztán – szerencsére – vannak, akik visszatérnek, mert visz- 
szahúzza a szívük, a vidék. 

Van egy mondás: az ember elhagyhatja a helyet, amit szeret, de a hely, 
amit szeretett, soha nem hagyja el az embert.

Valahogy így történt ez Balogh Attila esetében is, aki – bár nem ácsi 
születésű, de – dolgozott a városban, sok barátja, ismerőse lett, és a 
kötődés…

INTERJÚ
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jain sokat tapasztalok az év során egy-
egy nagyrendezvény vagy fesztivál kap- 
csán. Minden ilyen esemény más és más. 
Más célközönség, más lépték, más kali- 
ber, más igények. Ezeket a tapasztalata- 
imat (már amit lehet) régóta beépítjük 
az ácsi programokba, ezért bátran 
mond- hatom, hogy szakmailag például 
a Városi Vigasságok évek óta komoly 
színvonalat képvisel a környékbeli 
n a g y r e n d e z v é -  n y e k  kö z ö t t .  H a 
egyértelműen tudnék válaszolni arra, 
hogy mik az igények, és mit szeretnének 
az emberek, akkor én lennék a legjobb 
szakember és a legnép- szerűbb előadó 
is az egész országban, de szerintem ilyen 
n i n c s .  M i n d e n k i n e k  n e m  l e h e t 
megfelelni. Mi próbálunk a kedvé- ben 
járni a lehető legtöbb korosztálynak. 
Néha sikerül, néha nem. Az mindig nagy 
elismerés, ha többen megveregetik az 
ember vállát, hogy ez a koncert jó volt, 
vagy ez az előadás szuper volt, ugyan- 
akkor azt is el kell fogadni, ha valakinek 
valami nem tetszik. Különbözőek va- 
gyunk, de ez szerintem nem baj. Ács eb- 
ből a szempontból komoly kihívás, mert 
itt tényleg szinte minden műfajnak van 
tábora, ezért nehéz mindenkinek meg- 
felelni. A legnagyobb sikert akkor érjük 
el, ha sokan ellátogatnak egy rendez- 
vényre. Bár kicsit ez is egy  sztereotípia, 
mert ha mondjuk csak egy ember jön el 
például a könyvtárba egy értékes elő- 
adásra, ami utána meghatározó lesz az 
életében, akkor máris sikert könyvelhe- 
tünk el. Szóval alapvetően nehéz kérdés 
ez, de azt hiszem, a jövőben ennél sokkal 
többről lesz szó ebben a szférában. Nagy 
dilemma, hogy merre megy tovább a vi- 
lág, és hol lesz a helye a kulturális térnek, 
és hogy fel van-e készülve a szakma 
ezekre a kihívásokra, és ami a legfőbb, 
lesz e válasza, lesz e elegendő innováci- 
ója. Ebbe ne is menjünk bele! Mit is 
mondtam, hány oldalas ez az újság (ne- 
vet)? Mit szeretnél még tudni?   

-Tizenhat. Még pár kérdésem maradt. 
Mi volt a tavalyi év legjelentősebb 
eseménye a rendezvények 
vonatkozásában Ácson? Ki lehet 
emelni valamit? A Kowalsky koncert 
híre például bejárta az országos 
médiát, nagyon jó élményekkel 
távozott a zenekar és a közönség is.

- Kétségtelen, hogy a legnagyobb 
esemény tavaly a Kowalsky meg a Vega 
koncert volt a Városi Vigasságok kereté- 
ben. Mindig nagy kihívás a városnapok 
szervezése, de nem csak ennek kapcsán 
kerültünk be tavaly az országos vérkerin- 
gésbe. A lezárások közepén, januárban 
létrehoztuk a vasúti aluljáróban az ART- 
járó kiállítóteret, először helyi alkotók 
műveiből nyílt kiállítás a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából. Ez az esemény bejárta 
a hazai szakma minden bugyrát, és szám- 
talan elismerő hozzászólás, vélemény ér- 
kezett az ország különböző pontjáról a 
kollégáktól. Majd következett a húsvéti 

tojásvadászat és a „Versösvény” a költé- 
szet napján. Ezek kapcsán a Nemzeti Mű- 
velődési Intézet stábja is forgatott ve- 
lünk egy kis riportfilmet. Említhetném a 
nagy sikerű gyermeknapi játszótértúrát 
vagy a szabadulószobás játékainkat, 
amikre olyan túljelentkezés volt, hogy 
plusz napokat kellett beiktatni, hogy 
meg tudjunk felelni a nagy érdeklődés- 
nek. A legjobban várt esemény – a Városi 
Vigasságok mellett – minden évben az 
Ácsi Advent, a legkülönlegesebb progra- 
munk pedig Tarr Gergő Fényes vadon cí- 
mű természetfotó kiállítása volt, a hozzá 
tartozó kísérőprogramokkal együtt. Ta- 
lán ezeket emelném ki, de minden ren- 
dezvény fontos számunkra és kedves a 
szívünknek valamiért. 

- Vannak lakossági visszajelzések a 
programokkal kapcsolatban?

- Mindig fontos számunkra a helyi 
lakosok véleménye és természetesen 
azoké is, akik messzebbről érkeznek 
hozzánk. Általában az interneten keresz- 
tül vagy személyesen kapjuk a legtöbb 
visszajelzést. Szerencsére azt is elmond- 
ják az emberek, ha valami nem feltétle- 
nül tetszett nekik, de ezek általában 
szubjektív vélemények. Zömében elis- 
meréseket és pozitív kritikákat kapunk. 
Minden tanácsot igyekszünk megfontol- 
ni, és ha kell, beleépítjük a következő 
eseménybe, hiszen azért dolgozunk, 
hogy mások jól érezzék magukat, és 
hasznosan töltsék el a szabadidejüket. 

- Milyen lesz az idei rendezvénynaptár? 
Mire számíthatnak az ácsiak?

- Bármennyire is furcsán hangzik így 
január derekán, de erről még korai be- 
szélni, mivel a rendezvények tekinteté- 
ben tapasztalható egy erős visszaesés a 

covid miatt, és év elején több ponton is 
fontos döntéseket kell hoznunk a képvi- 
selő-testülettel. Ami biztos, hogy a kö- 
zösségépítésre nagy hangsúlyt fogunk 
fektetni, elindítjuk a fiatalokkal az új klu- 
bokat, sok családi megmozdulásra, já- 
tékra, tematikus napokra számíthat a la- 
kosság, újra lesz Kalandváros, és szaba- 
dulószobát is tervezünk. Természetesen 
a hagyományos kézműves foglalkozá- 
sok, nyári táborok, zenés-táncos rendez- 
vények is tervben vannak. 

A rendezvényeken kívül egyébként 
nagy dolgok zajlanak az idei évben, hi- 
szen évtizedes problémákat szeretnénk 
megoldani a hozzánk tartozó épületek 
esetében. A két sportcsarnokban már 
január elején komoly lépéseket tettünk, 
polgármester úrral keressük a lehetősé- 
get a Bagolyvár esetében is az előrelé- 
pésre, és nagy örömünkre az idei év leg- 
látványosabb beruházása a kastély tető- 
szerkezetének helyreállítása és megúju- 
lása lesz, amire az önkormányzat állami 
támogatást is nyert. Nagyon várjuk. 

- Sajnos tapasztalat, hogy a nagyobb 
városok elszívó ereje működik, és 
sokan elpályáznak szülőhelyükről, 
ezért nehéz a közművelődésben is 
szakembert találni. Vannak kivételek, 
akik maradnak vagy visszatérnek, 
ragaszkodnak a helyhez, ahonnan a 
gyökerek erednek. Neked mi adja a 
kötődést, mit jelent számodra Ács?

- Alapvetően nagyigmándi vagyok, de 
az utóbbi években megkedveltem ezt a 
várost. Tudom, hogy még kell pár évti- 
zed, hogy itt „gyüttmentbű” „gyüttma- 
radttá” avanzsáljak, de lehet, kísérletet 
teszek rá (nevet). Mindenesetre itt la- 
kom, ha valaki megkérdezi, hova megyek 
haza, akkor azt mondom: Ácsra. Sokat 
köszönhetek a településnek nemcsak 
szakmai szempontból, de magánéletem- 
ben is. Sok barátom van itt, akikre szá- 
míthatok. Talán azért is jöttem vissza, 
mert valahol azt éreztem, hogy még 
dolgom van itt, nem végeztem. Most az 
a feladat, hogy ezekbe a motivációkba 
kapaszkodva dolgozzam azért a kollégá- 
immal közösen, hogy Ácsot feltegyük a 
térképre, de úgy, hogy az ácsiak is meg- 
találják, hogy elhiggyék végre, hogy ez 
egy szuper, élhető kisváros. 

Gárdonyi Géza írja, hogy az élet tulaj- 
donképpen olyan, mint egy utazás a 
vasúton. Vannak különböző állomások, 
csak az a különbség, hogy ha vonattal 
mész, akkor tudod, hogy melyik a vég- 
állomás, míg az életben ezt sosem tud- 
hatod. Valahogy így vagyok én is ezzel. 
Lehet, hogy ez a végállomás, lehet, hogy 
nem. Egy biztos, utazunk, és minél töb- 
ben vagyunk a vonaton, minél több sze- 
retet, jóság és vidámság, annál jobban 
érezzük magunkat az állomáson. Most 
jól érzem magam. Igazából még egy 
Nietzsche gondolatot idevetnék, de 
inkább majd a következő számba, hogy 
ne csak rólam szóljon az újság. 



ÁCSI HÍREK

14

Ezúttal kicsit rendhagyó módon a 
negyedik adventi vasárnap rendeztük 
meg a hagyományos Ácsi Advent ren 
dezvényünket. A sokéves múltra vissza- 
tekintő eseményt minden évben nagy 
várakozás előzi meg. 

A reggeli készülődésnél úgy nézett ki, 
hogy csodálatos időnk lesz, ám a dél- 
előtt során feltámadt hideg szél nem 
könnyítette meg a dolgunkat. Ennek el- 
lenére közel negyven magánszemély, 
cég, szervezet érkezett a Zichy parkba, 
így délután már – a hideg ellenére is – 
meleg hangulat költözött a helyszínre. 
Forralt bor, sült kolbász, sült alma, berét 
és karácsonyi sütemények illata kevere- 
dett a zömmel kézzel készült portékák 
és termelői termékek között. Voltak új 
résztvevők és évek óta visszajáró vendé- 
gek is. 

Természetesen sok civil szervezet és 
kisebb közösség is csatlakozott a rendez- 
vényhez ovis csoportoktól iskolai osz- 
tályközösségeken, a nyugdíjas klubon, 

baráti társaságokon át az önkormányzati 
dolgozókig. Forralt bort szinte minden 
szervezetnél lehetett inni, a Szilaj Moto- 
ros Egyesület berétet sütött, a Bakan- 
csos Klub sátrában a karácsonyi bögrébe 
a bor mellé finom teát is lehetett tölteni, 
az önkormányzatnál sült alma is készült, 
az Ácsi Adventi Angyalok pedig idén is 
sült kolbásszal kínálták az éhes látoga- 
tókat. Különleges színfolt volt, amikor az 
ácsi tűzoltók megérkeztek a feldíszített 
tűzoltó autóval.

A könyvtár munkatársai karácsonyi já- 

tékokkal várták a gyerekeket és a szülő- 
ket, valamint a Bábuci Bábszínház előa- 
dását is megtekinthették az érdeklődők. 
Mielőtt a negyedik gyertya is fellobbant 
volna az adventi koszorún, a Református 
Énekkar karácsonyi dalcsokrát hallgat- 
hattuk meg, amelyet dr. Szentirmai 
István polgármester ünnepi gondolatai 
követtek. 

A Bartók Béla Művelődési Ház és a 
Természetjáró Bakancsos Klub ezúton is 
szeretné köszönetét kifejezni mindazok- 
nak, akik közreműködtek az Ácsi Advent 
szervezésében és az adventi időszak fel- 
készülési munkálatai során. Higgyék el a 
kedves olvasók, hogy szeretnénk név 
szerint is megtenni, de nem tudjuk, mert 
annyi jó szándékú, segítőkész ember- 
nek, cégnek, önkéntesnek, kellene kö- 
szönetet mondanunk, hogy valakit biz- 
tos kifelejtenénk. Álljon itt hála és kö- 
szönet mindazoknak, akik hozzátettek 
ehhez a hangulatos eseményhez és az 
ácsi adventi időszakhoz. 

Ismét találkozhattunk az Ácsi Adventen

Táncos ünnepi várakozásunk első ál- 
lomásaként a december 5-i istentiszte- 
leten táncolhatott kisiskolás csoportom. 
Különleges alkalom volt, hiszen temp- 
lomban még soha nem táncoltunk. Kö- 
szönettel tartozunk Gerecsei Judit tisz- 
teletes asszonynak, hiszen felemelő 
élményben volt részük a gyerekeknek is, 
és nekem is.

December 13-án első ízben tartot- 
tunk karácsonyváró ünnepséget a műve- 
lődési ház nagytermében. Izgatottan 
készültünk, a gyerekek nagyon várták, 
hogy bemutathassák kis műsorukat. 
Advent idején előkerülnek a szebbnél 
szebb karácsonyi dalok, és szerencsére a 
magyar zenei világban bőven akadnak 
olyanok, amelyekre táncolni is lehet. 

Óvodás, alsó tagozatos és felső tago- 
zatos iskolás tanítványaim előadásában 
a közönség láthatott keringőt, rumbát, 
foxtrottot, és lazább koreográfiákat is.  
Mindhárom csoportom nagyszerűen bi- 
zonyított, és megmutatta, hogy ezek- 
ben a nehéz időkben is lehet örömöt, 
reményt, karácsonyi hangulatot vará- 
zsolni a szívekbe. A fináléban megszólalt 
közös éneklés koronázta meg az ünnep- 
séget, a szemekben megcsillanó könny- 
cseppek– a meghatódás, büszkeség jelei 
– árulták el igazán, hogy ezekért a pilla- 
natokért megérte a sok készülődés. 

Köszönettel tartozom a gyerekek- 
nek, szülőknek és a művelődési ház dol- 
gozóinak, hogy ez az alkalom létrejö- 
hetett.

„A karácsony legmeghatóbb ajándékai 
azok, amelyeket gyermekektől kapunk.”

Kedves növendékeim,nagyon büszke 
vagyok rátok! Békés, boldog, egészség- 
ben gazdag új esztendőt kívánok min- 
denkinek!

Karácsonyváró táncok SZŰCS ERIKA

BALOGH ATTILA



mú projekt keretében megvalósuló rendezvényen elsőként 
Pauer Gergely közművelődési szakember, a művelődési ház 
munkatársa tartott előadást, amelyből megismerhettük a 
helyi közösségeket és a jó partneri együttműködések szerepét 
a mindennapi munkavégzés során. 

Tóth János, a Természetjáró Bakancsos Klub elnöke a civil 
együttműködésekről és a tolerancia fontosságáról beszélt. 

A helyi vállalkozókat Szalai Ákos, a Szalai Generáció Kft. 
ügyvezetője képviselte, aki fenntartható fejlődésről és a kör- 
nyezettudatosság fontosságáról beszélt a saját cége példáján 
keresztül. 

A konferencia végül tapasztalatcserével és kötetlen 
beszélgetéssel zárult, ahol a résztvevőknek
lehetőségük nyílt a
kapcsolatépítésre is. 
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Az év vége felé közeledve rohamléptekkel dolgoztak a 
kivitelezők a „Zöld város” beruházás befejezésén. Ezzel pár- 
huzamosan megrendezték a projekt úgynevezett soft prog- 
ramjait is. 

A „Zöld hangya” program szemétszedési akciójába bekap- 
csolódtak az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola diákjai is, akik 
az Igmándi út mentén szedték össze a zömében az autósok 
által elszórt szemetet. Sajnos sok zsák megtelt ezen a szaka- 
szon is, ám még több hulladékot sikerült begyűjteni a FutÁCS 
útvonalán, illetve egyéb külterületi utak mellől is, amit az ön- 
kormányzat és a városüzemeltetés munkatársai, helyi vállal- 
kozók és önkéntesek bevonásával bonyolítottak. Több mint 
százan vettek részt az akcióban, és csaknem ötven köbméter 
szemét került elszállításra. 

November elején konferenciát tartottak a társadalmi sze- 
repvállalás, a partnerség és a tolerancia témakörében. Az ese- 
ménynek a Bartók Béla Művelődési Ház adott otthont, ahol 
helyi vállalkozók, döntéshozók és civil szervezetek képviselői 
vettek részt. A városközponti funkciók és zöldterületek meg- 
újítása Ácson elnevezésű TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00001 szá- 

Lezárultak a „Zöld hangya” programok B.A. 

2021 decemberében szorgalmas készülődés és vidám han- 
gulatú, izgalmas próbákkal telt az advent időszaka az Ácsi Szo- 
ciális Alapszolgáltatási Központ Idősek Klubjában. A klubtagok 
nagy izgalommal és sok szorgalommal készültek a karácsonyi 
ünnepségre. Felkészülésüket a klub vezetője támogatta. Az 
ünnepség a klubtagok részvételével szűk körben zajlott. A 
vendégeket az intézményvezető köszöntötte. Karácsonyi han- 

Karácsonyi ünnepség az idősek klubjában
gulat lengte körül az intézményt, az ünnepség fénypontját az 
idősek műsora jelentette. A kedves és megható versek, a ka- 
rácsonyi dallamok, a meghittséget és a karácsonyi csoda ér- 
zését varázsolták a terembe. A színvonalas műsor lenyűgözte 
a hallgatóságot. A finom ebéd mellett, jóízű beszélgetések 
után zárult az ünnepség.
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A több mint 20 éves múlttal és jelen- 
leg 18 telephellyel rendelkező győri 
székhelyű NAPSUGÁR Művészeti Iskola a 
hagyományokhoz ragaszkodva az idei 
tanévben is megrendezte Karácsonyvá- 
ró Adventi koncertjeit azokon a helyszí- 
nein, ahol a jelenlegi helyzet mellett is 
volt rá lehetőség. Köszönet az Ácsi Mű- 
velődési Háznak, hogy helyet biztosított 
a Karácsonyváró műsor lebonyolításá- 
hoz, így december 15.-én bemutathat- 
ták tudásukat a NAPSUGÁR Művészeti 
Iskolában tanuló ácsi gyerekek is. 

A növendékek és felkészítő tanáraik 
nagy lelkesedéssel várták az előadást, 
hogy a zongora, hegedű, fuvola, furulya, 
fagott és szaxofon hangjait megszólal- 
tatva karácsonyi dallamokkal örvendez- 
tethessék meg szüleiket, rokonaikat. A 

program díjátadással kezdődött, hiszen 
nemrégiben zenei versenyen illetve kép- 
zőművészeti pályázaton vettek részt az 
ácsi növendékek. A csornai Magyar Szer- 
zők Dicsérete hangszeres versenyen sze- 
replő fuvolisták okleveleit Priski Tímea 
igazgatónő adta át, és gratulált Böröcz-
Katona Aisának, aki ezüst minősítést, il- 
letve Sándor Kittinek, aki bronz minősí- 
tést kapott. Mindketten Molnár Johan- 
na tanítványai. A Közép-Dunántúli Regi- 
onális Képzőművészeti pályázaton 
Mészáros Fruzsina és Bodnár Lara Zsófia 
1. helyezést értek el a kategóriájukban, 
Palkó Noémi pedig különdíjat kapott. Az 
ezért járó okleveleket felkészítő tanáruk 
Bazsóné Nagy Marianna adta át a kon- 
cert megkezdése előtt. 

A zenei műsorral egyidőben megte- 

kinthették a szülők a képzőművészeti 
tagozaton tanuló gyermekek alkotásait, 
melyek e tanév során készültek el. Fellel- 
hetők voltak az alkotások között a pályá- 
zati anyagok illetve a tél, mint évszak 
feldolgozása is. A hangszeres fellépők 
színes zenei darabokkal készültek, szóló, 
duó és trió formációkat is láthattak, hall- 
hattak a szülők. Az előadók között akadt 
olyan gyermek is, aki még csak szeptem- 
berben kezdte meg a hangszeres tanul- 
mányait, életében először állt színpadra 
hangszerével. A kezdeti lépések megha- 
tározóak a zenei tanulmányokban. A nö- 
vendékek számára nagyon fontos lehe- 
tőség egy ilyen fellépés, amely során 
megmutathatják tudásukat. A közönség 
lelkes tapssal jutalmazta is a gyerekeket, 
akikre méltán lehetnek büszkék a szülők. 
A műsor a szolfézs csoport közös éneké- 
vel zárult, ami jól tükrözte a ”napsuga- 
ras” adventi várakozást. 

Köszönet a felkészítő tanároknak, 
Bazsóné Nagy Mariannának, Csikár 
Enikőnek, Dolmányos Katalinnak, Kozák 
Bencének, Molnár Johannának és 
Valachi Sámuelnek, hogy munkájukkal 
hozzájárultak a műsor sikeréhez. 

A lelkes és szép számú közönségnek 
és a Polgármester Úrnak is köszönjük a 
részvételt, a közel jövőben megrende- 
zésre kerülő programjainkra is szeretet- 
tel várjuk őket.  

Adventi koncertet adtak a Napsugár Művészeti Iskola növendékei
PRISKI TÍMEA

  Mikulás az óvodában HORVÁTHNÉ TÓTH TÍMEA óvodapedagógus

Minden évben december 6-án eljön 
hozzánk a Mikulás. Tavaly a vírushelyzet 
miatt kissé eltérő módon, de az idén a 
hagyományoknak megfelelően zajlott le 
az ünnepség. A gyerekekkel már az előző 
héten elkezdtük a készülődést. Verset, 
dalokat tanultunk, rajzoltunk, barkácsol- 
tunk. Megismerkedtünk a Szent Miklós, 
vagyis a Mikulás történetével is.

Patara városában született egy gaz- 
dag család gyermekeként. Alig kezdte el 
iskoláit, mikor szülei meghaltak, árva- 
ságra jutott. Ezért a szüleitől örökölt ha- 
talmas vagyonával érsek nagybátyjához 
költözött. Iskoláinak befejeztével a papi 
hivatást választotta. Életét az emberi- 
ségnek és a gyerekek tanításának szen- 
telte. Emberszeretetének, segítőkész- 
ségének híre messze földre eljutott.  
Szálfa termete volt, kicsit kopaszodott, 
fehér szakálla göndörödött, és mindig 
mosolygott a szeme. Piros ruhában járt, 
mert ő lett a város püspöke. No, hát en- 

nek az öregembernek ezt a szép piros 
ruháját mindig belepte a port, mert na- 
gyon szeretett sétálni a városban, be- 
szélgetett az emberekkel, figyelt a 
gondjaikra. Ismerte, szerette, tisztelte is 
mindenki. 52 évig volt püspök. Nevéhez 
sok legenda fűződött: lecsillapított egy 
vihart, megmentett egy tengerészt, 
kiházasította egy szegény ember három 
lányát… Nagylelkűségéhez és kedves- 
ségéhez fűződő történetek nyomán ala- 
kult ki a Mikulás-kultusz, a Mikulás napi 
ajándékozás szokása.

A Mikulás-váráshoz tartozik a Télapó- 
nak írt levél és ajándékrajzok feladása. 
Néhány évvel ezelőtt feladtuk a postán, 
de az utóbbi időben Varga Évának kö- 
szönhetően levelünket bedobhatjuk a 
Mikulás saját postaládájába. Az oda 
vezető séta örömmel tölti el a gyere- 
keket; énekelnek, verselnek, vidámak és 
izgatottak az út során.

A Mikulás a kicsikkel kezdve sorra lá- 
togatta a csoportokat. Csengőjét meg- 
hallva énekkel fogadtuk.

 A székeket körbe rakva, tátott szájjal 
várták, hogy a Mikulás belépjen, és he- 
lyet foglaljon a számára odakészített 
széken. Beszélgettünk, verseltünk, éne- 
keltünk, meghallgattuk intelmeit, taná- 
csait. Aztán végre elérkezett a várva várt 
ajándékozás is, kiosztotta a csomagokat, 
majd mosolyogva forgatták, találgatták, 
mi lehet benne.

Minden csoportban nagyon jó hangu- 
latban, vidáman telt el a délelőtt.
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