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HIREK

Minden településnek vannak emblematikus épületei, ami- 
re büszkék az ott lakók, de nem minden településnek van 
olyan műemléke, ami egy letűnt kor gazdag építészeti értéke, 
és jó állapotban maradt fenn az utókor számára.

Ilyen nekünk, ácsiaknak az Esterházy-Liechteinstein-Zichy-
kastély, ami egyik ékességünk, de azon túl, hogy büszkék 
vagyunk rá, kötelességet is ró számunkra. Állapotát meg kell 
tartani, folyamatosan javítani, karbantartani.

Az elmúlt két évtizedben sajnos nem történtek meg azok 
az állagmegóvási munkák, melyekre szükség lett volna. Fő- 
ként a tető van rossz állapotban. A pala elöregedett, több 
helyen kilyukadt, betört, a gerendák elkorhadtak a beázások, a 
vízbefolyások miatt, vannak olyan pontok, ahol csak a lehelet 
tartja egyben a szerkezetet.

Jó hír érkezett januárban a városházára. Az 1912/2021. 

Nyert a pályázatunk, tavasszal új tetőt kap
a kastély épülete

(XII.15.) Korm. határozatban döntöttek az „Esterházy-Liecht-
enstein-Zichy-kastély tetőszerkezetének felújításához kap- 
csolódó támogatásról, melynek összege 115,326,245,- Ft.

Ennyi pénzt nyert a város a kastélytető teljes rendbetéte- 
lére, melyet a BR Rönkvilág Kft. végez. A kivitelezés összege 
bruttó 137,889,150,- Ft, így az önkormányzat 22,562,905,- 
forint önerőt biztosít a felújításhoz. Az építés során faanyag- 
védelmi szakember véleményezése alapján cserélik a tető fa- 
anyagát a szükséges mértékben. A pala tetőhéjazatot lebont- 
ják, és mint veszélyes hulladék elszállítják, helyére beton- 
cserép kerül. A nem használt kémények szintén el lesznek 
bontva, megújul az ereszcsatorna, valamint villámvédelmi 
rendszer is épül. A munkálatokat a győri Város-Mérnök Kft 
műszaki ellenőre felügyeli. A szerződést a felek már aláírták, a 
kivitelezés 120 nap, a munka várhatóan márciusban indul.

Nyertes pályázatból új tetőt kap a 
kastély  Külterületi út építésére is 

megnyerte a pályázatot az 
önkormányzat  Csuka Józsi bácsira 

emlékezünk  Beszámoló a városi 
rendezvényekről  Ülésezett az 

önkormányzat képviselő testülete  
Életet mentett az ácsi diák  Nyílik az 

új termelői piac
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Ács Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2022. 
január 20-án rendkívüli testületi ülést tartott. A képviselő-
testületi ülést megelőzően az anyagok kiküldésre kerültek a 
képviselők részére. 

• Döntés született a polgármester illetményének és költ- 
ségtérítésének mértékéről. A polgármesterek illetményének 
és költségtérítésének mértékét a Magyarország helyi önkor- 
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a összeg- 
szerűen meghatározza: az 5001 - 10 000 fő lakosságszámú te- 
lepülésen a megyei jogú város polgármesterének 65%-a a 
polgármester havi illetményösszege, amely mellett illetmé- 
nyének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre is 
jogosult. E törvény szerint 2022. január 1. napi hatállyal a pol- 
gármester illetménye havi bruttó 845.000,- forintban a költ- 
ségtérítés havi bruttó 126.750,- forintban került elfogadásra.

• Változatlan maradt az alpolgármester tiszteletdíja és 
költségtérítése, mivel a képviselő-testület nem támogatta az 
emelési javaslatot.

• Döntés született Ács Város Önkormányzat képviselőinek 
és bizottsági tagjainak tiszteletdíjának emeléséről: 2022. 
január 1-től a helyi önkormányzati képviselőket a képviselői 
megbízatásukért bruttó 39.000 Ft/hó tiszteletdíj illeti meg, a 
bizottsági tagok tiszteletdíja – a képviselői tiszteletdíjon felül 
¬- egységesen bruttó 13.000 Ft/hó. 

• Ács Város Önkormányzata és Ács Város Roma Nemze- 
tiségi Önkormányzata közötti Együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata megtörtént.

• A képviselő-testület tárgyalta az önkormányzat 2022. évi 
költségvetési koncepcióját, amely táblázatokban, intézmé- 
nyenként tartalmazza a tervezett összesített bevételeket és 
kiadásokat. Minden intézmény és az önkormányzat vonatko- 
zásában a személyi kiadások terén a kötelező legkisebb mun- 
kabér (minimálbér) 200 000 forinttal, a garantált bérminimum 
260 000 forinttal került tervezésre. A közfoglalkoztatási ga- 
rantált bér is változik a minimálbér, illetve a garantált bérmi- 
nimum 50%-ára. A képviselő-testület 1 607 635 687 forint fő- 
összeggel elfogadta Ács Város Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetési koncepcióját.

• Az „Ács-kastély tetőszerkezet felújítása II.” tárgyú köz- 
beszerzési eljárás lezárásaként meghozott döntésben a képvi- 
selő-testület megállapította, hogy a közbeszerzés eredmé- 
nyes volt, a BR Rönkvilág Kft. ajánlatát érvényessé nyilvání- 
totta, és nyertesként hirdette ki, mert ők adták összességé- 
ben a legkedvezőbb ajánlatot, nettó 108 574 134 Ft-ot. Az 
állam bruttó 115 326 245 Ft támogatási összeget biztosít a 
felújításhoz, melyet bruttó 22 562 905 Ft-tal saját forrásból 
kell kiegészíteni, így összesen bruttó 137 889 150 Ft-ból újul 
meg a kastély tetőszerkezete és bádogozása. 

• A képviselő-testület elhatározta, hogy pályázatot nyújt be 
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című 
támogatás keretében a Kossuth Lajos utca járdafelújítására. A 
fejlesztés bruttó értéke 30 millió forint, melyből a támogatás 
összege 19,5 millió forint, a saját erő összege 10,5 millió forint 
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére. 

• A Rochlitz-Med Kft. vezetője megkereste az önkormány- 
zatot, hogy 2022. február 1. napjától nem tudja biztosítani te- 
lepülésünkön, Pénzásásban a magán gyógytorna-fizioterápia 
szolgáltatást, finanszírozási okra hivatkozva. A tatabányi Szent 
Borbála Kórházzal kötött finanszírozási szerződésüket az új 
kórházigazgató felbontotta, mivel a társadalombiztosító 
(OEP) már nem támogatja a magán gyógytorna-fizioterápia 
szolgáltatást. Az ácsi lakosokkal szemben visszalépés lenne, 
ha megszűnne a településen igénybe vehető gyógytorna és 
fizioterápia. Az erre a célra kialakított helyiségekre sok pénzt 
költött az önkormányzat (rámpa, külön bejárat kialakítás, 
hideg-melegvíz kiépítése, mellékhelység kialakítása stb.). 
Eddig baleset, műtét után rövid határidőn belül (néhány nap) 
volt lehetőség itt helyben gyógytornára. A szolgáltatás meg- 
szűnése után ilyen jellegű kezelésre Komáromban lenne 
lehetőség, több hét várakozási idő után. A képviselő-testület 
elfogadta azt a javaslatot, mely szerint az önkormányzat szer- 
ződést köt a Rochlitz-Med Kft.–vel, és az ácsi lakóhellyel és 
szakorvosi beutalóval rendelkező betegek a gyógytorna-fizio- 
terápia kezelés árlista szerinti díjának 1/3 összegét, Ács Város 
Önkormányzata pedig az árlista szerinti díj 2/3 összegét fizeti.

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
február 9-én tartotta soron következő testületi ülését, melyet 
a helyi kábel Tv is közvetített. A Képviselő-testületi ülést meg- 
előzően az anyagok kiküldésre kerültek a képviselők részére. 

· A polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait és 
a lakosságot, hogy

 - a Cukorgyártelepen a volt Óvoda épületét és annak 
telkét megvásárolta egy befektető, aki ott társasházat épít.

 - 2022.03.01-vel Ácsra új körzeti megbízott érkezik, 
akinek a rendőrség, Ács Város önkormányzata és maga a kör- 
zeti megbízott egyforma arányban biztosítaná a lakhatást egy 
bérelt családi házban itt Ácson.

 - A Duna-Ipoly Nemzeti Park képviseletében Bátky 
Gellért természetőr megkereste az önkormányzatot, hogy he- 
lyi védettséget adjunk bizonyos területeknek. Konkrét egyez- 
tetések a későbbiekben történnek.

 - A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2022.01.26-án 11:00 
órakor a leendő piac helyén sajtótájékoztatót és egyben áta- 
dási ünnepséget tartott.

 - Aláírásra került a kastély tetőszerkezetének felújítá- 
sáról szóló szerződés a BR Rönkvilág Kft-vel. 

· Elfogadásra került Ács Város Önkormányzatának és 
intézményeinek 2022. évi költségvetése.

· Elfogadásra került az új vagyonrendelet, melyben a kor 
követelményeinek megfelelően célszerű volt az elektronikus 

licit lehetőséget is megadni, valamint a szociális rendelet aktu- 
alizálására is szükség volt, a jogosultságok összeg határai mó- 
dosultak mivel 2 év alatt a jövedelmek változtak. 

· Megalkotásra került az egészségügyi alapellátásról és kör- 
zeteinek kialakításáról szóló rendelet, melynek melléklete a 
jelenleg érvényben lévő körzetbeosztásokat tartalmazza.

· Elfogadásra került az első lakáshoz jutók támogatásáról 
szóló új rendelet, melyben bővült a jogosultak köre és az adha- 
tó támogatás összege. 

· Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló döntés a képvi- 
selő-testület javaslatára átkerült a polgármester hatáskörébe, 
valamint az önkormányzat részére felajánlott vagyon elfoga- 
dása, – amely öröklés, vagyonról történő lemondás esetén 
lehetséges, – visszakerült képviselő-testületi hatáskörbe ezért 
szükséges volt az SZMSZ módosítása.

· Döntés született arról, hogy a Külterületi helyi közutak fej- 
lesztése című pályázatban a legkedvezőbb árajánlatot adó cé- 
gekkel szerződés aláírására kerül sor. A közbeszerzési tevé- 
kenység ellátásra 2,400,000,- forint +Áfa, összegben Dr. Varga 
Enikő (1132 Budapest), egyéni vállalkozóval, a kötelezően elő- 
írt nyilvánosság biztosítására 837,950,- forint +Áfa összegben 
a Valley Garden Kft-vel (2045 Törökbálint,) köt szerződést a 
polgármester a képviselő-testület felhatalmazásával. A mű- 
szaki tevékenység ellátására a legkedvezőbb árajánlatot 
3,543,307,- forint +Áfa a Nyék Soft Kft (9023 Győr) adta.
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· Döntés született arról, hogy az önkormányzat fejlesztési 
hitel felvételét tervezi 10.000.000 Ft összegben és a 2022. évi 
költségvetésébe betervezi azt. A hitel felvételére csak szük- 
ség esetén kerül sor. 

· A képviselő-testület elhatározta, hogy a Bagolyvár épüle- 
tének belső vakolási munkálatainak elvégzésére a legkedve- 
zőbb, bruttó 2,802,000,- forint árajánlatot adó Héregi László 
(2941 Ács) egyéni vállalkozóval garanciavállalás biztosításával 
szerződést köt. A vakolási munkálatok elvégzéséhez szüksé- 
ges anyagokat az önkormányzat rendeli meg a T Flex Kft.-től 
(2370 Dabas) bruttó 2,698,429,- forint összegben, garancia- 
vállalás biztosításával.

· A Képviselő-testület elhatározta, hogy az önkormányzat 
megbízási szerződést köt Böröczné Kőszegi Zsuzsanna okle- 
veles könyvvizsgálóval Ács Város Önkormányzatának 2021. 
évi konszolidált beszámolója és a 2021. évi zárszámadása fe 
lülvizsgálatára.

· Döntés született az 1. számú és 3. számú háziorvosi körzet 
helyettesítési díj mértékének változásáról. 

· Elbírálásra kerültek a 2022. évi civil szerveztek támogatási 
kérelmei. 12 civil szervezet nyújtott be kérelmet az önkor- 
mányzathoz és 32,235.000.-Ft került elosztásra.

· A Képviselő-testület megbízta Balogh Attila programszer- 
vezőt az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 
Sportcsarnok SZMSZ-ében foglalt helyettesítési rend alapján 
az intézményvezetői feladatok ellátásával, határozott időre, 
2022. március 1-től 2022. június 25-ig.

· Döntés született arról, hogy 2022. évben a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából Bartók Díj adományozására kerül sor Pauer 
Andrea és az Ácsi Adventi Angyalok részére az Ácsi Bartók Béla 
Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok munkáját 

segítő, kimagasló kulturális tevékenysége elismeréseként. A 
díj ünnepség keretében kerül átadásra.

· Elfogadásra került az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, 
Könyvtár és Városi Sportcsarnok 2021. évi beszámolója, az 
Ácsi Kinizsi SC 2021. évi beszámolója és az Ácsi Polgármesteri 
Hivatal 2021. évi beszámolója.

· Képviselő-testület elhatározta, hogy 3.000.000 Ft-ot biz- 
tosít az Ácsi Kinizsi SC részére a 2022-23-as TAO sportfejlesz- 
tési programjában előírt önrész kifizetéséhez a 2023-as költ- 
ségvetés terhére. 

· Elfogadásra került a 2022. évi köztisztviselői teljesítmény- 
követelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása, 
valamint a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemterve.

· Elfogadásra került a 2022. évre vonatkozó igazgatási szü- 
net időpontjai. A Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet mi- 
att zárva tart: 2022. július 25. - 2022. július 29., 2022. decem- 
ber 21. - 2022. december 23. és 2022. december 27. - 2022. de- 
cember 30. 

· Elfogadásra került, hogy az Ácsi Pitypang Bölcsődében a 
bölcsődei ellátás 2022. július 25-től 2022. augusztus 12-ig szü- 
netel nyári szünet miatt.

· Elfogadásra került, hogy az Ácsi Bóbita Óvodában az óvo- 
dai ellátás a székhely intézményben 2022. június 16.-tól 2022. 
augusztus 31-ig, a Kinizsi utcai telephelyen 2022. augusztus 
15-től 2022. augusztus 31-ig szünetel nyári szünet miatt.  

· Döntés született arról, hogy a képviselő-testület minden 
ülését a helyi Kábel TV nyilvánosan közvetíti.

· Zárt ülésen a képviselő-testület az Esély Otthon lakhatási 
támogatással és a városnappal kapcsolatos kérdésekben dön- 
tött.

Több mint öt kilométer hosszon, az Ács külterületén talál- 
ható Ernőmajori út szilárd burkolattal való ellátására nyert pá- 
lyázatot a város.

A hírről Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselő asszony tájé- 
koztatta az önkormányzatot. Az Ács, külterület - hrsz.: 0393/1, 
0260 - fejlesztésére önkormányzatunk 284.230.615 Ft-ot 
nyert.

A teljes projektméret bruttó 299.190.138,- Ft (önrész 
ebből 14.959.512,- Ft, vissza nem térítendő támogatás: 
284.230.615,- Ft.) – A pályázat 95 %-os támogatásintenzitású.

Jó hír a gazdálkodóknak, külterületi út épül
öt kilométeren

A projekt keretében elszámolhatók a tényleges út felújí- 
tásán kívül a tervezési költségek, napelemes jelzőtáblák költ- 
sége, valamint a közbeszerzési, a kötelezően előírt nyilvános- 
ság biztosításának költsége és a műszaki ellenőri kiadások is.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás várhatóan 
március hónapban indul, a sikeres eljárást követően a nyertes 
ajánlattevővel szerződéskötésre kerül sor. A tényleges kivite- 
lezés a mezőgazdasági munkák figyelembevételével ezt köve- 
tően indulhat.

Szép számú résztvevő mellett zajlott az idei első 
véradás január 14-én a Bartók Béla Művelődési Ház 
nagytermében. Jó volt látni, hogy ilyen sokan nyújt- 
ják karjukat a jó ügy érdekében. Fontos elmondani, 
hiszen azt kevesen tudják, hogy minden egység 
levett vérből háromféle vérkészítményt állítanak 
elő a szakemberek. Ezeket a készítményeket akár 
három különböző beteg is megkaphatja.

Innen ered a jól ismert szlogen: Adj vért és ments 
meg három életet! Településünkön évente általá- 
ban négy-öt alkalommal szervezi meg a Magyar Vö- 
röskereszt a véradást. A következő alkalom április- 
ban várható.

Áprilisban lesz a
következő véradás

NAGY T.
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A magyar kultúra napját január 22-én 
1989 óta ünnepeljük, a kézirat tanúsága 
szerint Kölcsey Ferenc ezen a napon fe- 
jezte be a Himnuszt 1823-ban. A győri 
önkormányzat hagyományosan minden 
évben ekkor adja át a „Győr Művészeté- 
ért” és a „Győr Közművelődéséért” járó 
kitüntető címeket, illetve  elismerésben 
részesíti a város kulturális intézményei- 
ben kiemelkedő színvonalon teljesítő 
munkatársakat.

Az Egyetemi Hangversenyteremben 
megtartott ünnepségen dr. Dézsi Csaba 

András polgármester köszöntötte, és át- 
adta a város kitüntető elismeréseit. A 
magyar kultúra napján díjazták Nyéki 
Ágnest, a Győri Filharmonikus Zenekar 
titkárságvezetőjét Győr város életében 
végzett kimagaslóan eredményes kultu- 
rális tevékenységéért.

A kitüntetett városunk lakója, jelen- 
leg is Ácson él. Komáromban született, 
eredményes tanulmányait már a kisalföl- 
di megyeszékhelyen a Kazinczy Ferenc 
Gimnáziumban és a Széchenyi István 
Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok sza- 

kán végezte. Titkársági asszisztensként 
kezdte meg pályáját az új menedzsment- 
tel működő Győri Filharmonikus Zene- 
karnál 2008-ban. Tizennégy év alatt 
kulcsfigurája lett a társulatnak, többek 
között hozzátartozik a koncertszervezés 
és kapcsolattartás, a társulat munka- 
rendjének precíz megszervezése, a 
hangversenyek fellépőivel való egyezte- 
tés magyarul és németül, a zenekar uta- 
zásainak koordinálása. Híres nyugalmát 
és kedves mosolyát még egy olyan moz- 
galmas héten is meg tudja őrizni, mint a 
mostani, amikor a pénteki Richter János 
bérlet programját követi a másnapi, 
szombati fellépés Budapesten, a Magyar 
Zene Házának ünnepélyes megnyitóján, 
majd a délutáni koncert a Müpa és a 
Budapesti Fesztiválzenekar Richard 
Strauss-maratonján.

„Egy-egy kiemelt koncert általános 
menedzselése több hét, akár hónapok 
kérdése, mindig nagy öröm végigkísérni 
azt a folyamatot, míg eljutunk a hang- 
verseny napjáig. Amikor az előadáson 
beint a karmester, az magával hozza azt 
a megnyugvást és jó érzést, hogy meg- 
érte ennyit dolgozni érte.”

Hivatásának köszönhetően közelebb 
került a komolyzenei műfajhoz, a min- 
dennapjai részévé vált. Megrögzött ro- 
mantikusként kedvenc zeneszerzői közé 
sorolja Brahmsot, Dvořákot, Richard 
Strausst és Beethovent.

Legemlékezetesebb koncertélmé- 
nyei közt említi sokak kedvencét, a 2009-
es Ennio Morricone turnét. A marokkói, 
macedóniai, olaszországi fellépések al- 
kalmával ismerte meg igazán a turnézás 
örömeit és kihívásait. Szereti a farsangi 
koncertek hangulatát, a zenekar kon- 
certszerű operaelőadásai közül a 2012-
es Toscát emeli ki Lukács Gyöngyivel a 
címszerepben, emlékezetes pillanatok 
egyike, amikor a közönség húsz percig 
állva tapsolt a társulatnak. A Richter 
Termen túl mindig nagy boldogság és 
büszkeség számára, amikor a  Győri Fil- 
harmonikus Zenekar a  Bécsi Filharmoni- 
kusok szentélyében, a Musikverein nagy- 
termében játszik, az újévi gálák legendás 
helyszínén, felemelő érzés helyet foglal- 
ni azon a nézőtéren, melyet sokan csak a 
tévé képernyőjén keresztül ismernek.

 
(Forrás: Győri Filharmonikus Zenekar)

Rangos kitüntetést kapott Nyéki ÁgnesBÜSZKÉK VAGYUNK!

TÁJÉKOZTATÁS
Változások a művelődési ház
látogatásában

Bizonyára sokan értesültek róla, hogy a művelődési háznak 
otthont adó Zichy kastély tetőszerkezetét felújítják.

Szeretnénk tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy a kivite- 
lezési munkákat  már megkezdték, azonban a művelődési ház- 
ban zajló programokat ez kevésbé érinti. Továbbra is várjuk 
önöket programjainkra, illetve a könyvtárban is zavartlanul 
működik a könyvkölcsönzés és a könyvtári szolgáltatások.

A kastély Óvoda köz felőli szárnyával kezdik a felújítást, így 
a sokak által használt hátsó bejáratot sajnos egy időre le kell 
zárnunk, mivel ezen a területen építési terület és építőanyag 

BALOGH ATTILA
mb. intézményvezető
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tárolására elkülönített terület kerül kialakításra. A kiscsopor- 
tos foglalkozásokra, rajzra, zumbára, jógára érkező vendége- 
ink a kastély főbejáratán keresztül tudnak majd bejönni az 
épületbe.

A gyalogos forgalmat is érintik a munkavégzéssel  járó lezá- 
rások. A kastély épülete melletti gyalogos forgalom átmene- 
tileg megszűnik, amíg a szakasz kivitelezési munkái zajlanak. 
Az elkerített részen áthaladni, vagy oda belépni tilos!

A munkával szakaszosan haladnak majd a kivitelezők, így 

mindig az aktuális szakasz környékén lehet számítani korláto- 
zásra, ami nem csak a munkavégzés, hanem a gyalogos forga- 
lom biztonsága szempontjából is fontos. Az aktuális informá- 
ciókról mindig tájékoztatjuk a lakosságot a művelődési ház 
Facebook oldalán, amit emiatt is érdemes bekövetni.

Régi vágyunk válik valóra a tetőszerkezet megújulásával, 
így kérjük a tisztelt lakosság türelmét, együttműködését és 
megértését! Köszönjük!

A korábbi években többször próbál- 
koztunk egy ilyen klub elindításán, de 
mindig valamilyen körülmény megaka- 
dályozta a szárnyba szökkenését.

Legutóbb a vírushelyzet okán kelet- 
kezett korlátozások lehetetlenítették el 
a közösségi játékélményt. Most azonban 
a könyvtár berkein belül új erőre kapott 
a kezdeményezés és a Magyar Kultúra 
Napján el is indítottuk a társasjáték 
klubot.

Újraindult a társasjáték klub

Több mint negyvenen gyűltünk össze 
a művelődési ház dísztermében. Sokan 
elhozták kedvenc játékaikat, így minden- 
ki kedvére válogathatott a jobbnál jobb 
társasok között. Voltak páros és csopor- 
tosan játszható játékok és igazi nyüzsgés 
költözött a művelődési ház falai közé. 
Senkinek nem jutott eszébe a mobiltele- 
fon, az egész társaságot az együtt ját- 
szás öröme hajtotta.

Különböző kártyajátékok, táblás, 

ügyességi, logikai és stratégiai játékok 
kötötték le az érdeklődőket. Gyerekek, 
fiatalok, felnőttek játszottak együtt, ka- 
cagva, mókázva a fair play szabályai sze- 
rint. Igazi, jó hangulatú klubdélután ke- 
rekedett az első találkozásból.

A társasjáték klub foglalkozásaival 
havonta egyszer jelentkezünk majd, ter- 
mészetesen folyamatosan lehet csatla- 
kozni és új ötletekkel, játékokkal fel- 
dobni a klub hangulatát. Várunk minden 
érdeklődőt! A művelődési ház Facebook 
oldalán folyamatosan tájékoztatást 
adunk az aktuálisan közeledő időpon- 
tokról, alkalmakról.

BALOGH ATTILA

A játék iránti szenvedélyünket nem csak gyermekkorban élhetjük ki, 
hanem felnőttként is magunkkal hozzuk ezeket az örömöket, így nem 
csoda, hogy több generáció találkozott a művelődési házban az idei év 
első társasjáték klubjában.
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Az Országgyűlés 2000. június 16-án hatályba lépett hatá-  
rozatával minden év február 25-ét a Kommunizmus Áldozatai- 
nak Emléknapjává nyilvánította.

1947-ben ezen a napon Kovács Bélát, a Független Kisgaz- 
dapárt főtitkárát a megszálló szovjet hatóságok jogellenesen 
letartóztatták, majd a Szovjetunióba hurcolták. A mentelmi 
jogától megfosztott képviselő hozzávetőleg kilenc évet tö- 
tött börtönökben és munkatáborokban. Szabadon engedése 
után pár évvel, 1959-ben, 51 évesen halt meg.

A politikus emblematikus letartóztatása az első állomása 
volt annak az eltervezett folyamatnak, amely során a kommu- 
nista párt az ellenszegülők kiiktatásával a totális egypárti 
diktatúra kiépítése felé haladt. A kisgazda képviselő önkényes 
fogvatartása a demokratikus jogok lábbal tiprásának jelképé- 
vé vált, s jól jellemezte a pártállami rezsim majdnem fél évszá- 
zados uralmát. Kovács Béla sorsa egyfajta típuspéldája lett 
azoknak, akiket ma a kommunizmus áldozataiként tarthatunk 
számon.

„Egy ember halála tragédia. Egymillióé statisztika.” /
Joszif Visszarionovics Sztálin/

A kommunista diktatúrák halálos áldozatait világviszony- 
latban 100 millióra becsülik. Kelet-Közép-Európában a számuk 
eléri az 1 millió főt. Ennyien vesztették életüket éhínségben, 
kényszermunkatáborban, vagy kegyetlen kivégzések során.

Jóval többre tehető azonban azok száma, akiket a diktatúra 
hétköznapi valósága testileg és lelkileg megnyomorított. A 
rendszer áldozata volt az is, akit vallattak és kínoztak, akit 
megbélyegeztek, akit kirekesztettek vagy börtönbe zártak, 
akit csoport-, politikai- vagy vallási hovatartozása miatt üldöz- 
tek; mindenki, akit megfosztottak a szabad cselekvés és vá- 
lasztás lehetőségétől.

Február 25-én emlékezünk a több tízezer, családjától elvá- 
lasztott és kényszermunkatáborba hurcolt honfitársunkra, a 
koholt vádak alapján mészárszékre küldött emberekre, az el- 
lenállóként mártírhalált halt hősökre. Ezen a napon felidézzük 
mindazok emlékét, akik az erőszakrendszer áldozataivá váltak, 
családtagjaikra és szeretteikre, akiket a kommunista rezsim 
meghurcolt és kiszolgáltatott. És ezen a napon emelt fővel 
emlékezhetünk minderre, mert egy letűnt rendszer bűneit 
emlegetjük, amelyet a nemzet kitartása és a szabadság iránti 
olthatatlan vágya örökre eltemetett.

Albert Camus: A magyarok vére
(részlet)
A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a 

magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön és a 
mindenünnen támadó kiáltásaink visszhangjával, elérje a nem- 
zetközi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal 
szemben.

És ha ez a közvélemény nagyon is erőtlen és önző ahhoz, 
hogy igazságot szolgáltasson egy vértanú népnek, ha a mi han- 
gunk túlságosan gyenge, kívánom, hogy a magyar ellenállás 
megmaradjon addig a pillanatig, amíg keleten az ellenforra- 
dalmi állam mindenütt összeomlik ellentmondásainak és ha- 
zugságainak súlya alatt.

A legázolt bilincsbe vert Magyarország többet tett a sza- 
badságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az el- 
múlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét 
megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társada- 
lom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam 
most már alvad az emlékezetben.

A magára maradt Európában, csak úgy maradhatunk hívek 
Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a 
magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, – még köz- 
vetve sem – igazoljuk a gyilkosokat.

Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. De meg 
kell kísérelnünk, feledve vitáinkat, revideálva tévedéseinket, 
megsokszorozva erőfeszítéseinket, szolidaritásunkat egy 
végre egyesülő Európában. Hisszük, hogy valami bontakozik a 
világban, párhuzamosan az ellentmondás és halál erőivel, 
amelyek elhomályosítják a történelmet, – bontakozik az élet 
és meggyőzés ereje, az emberi felemelkedés hatalmas moz- 
galma, melyet kultúrának nevezünk, és amely a szabad alkotás 
és szabad munka terméke.

A magyar munkások és értelmiségiek, akik mellett annyi 
tehetetlen bánattal állunk ma, tudják mindezt, s ők azok, akik 
mindennek mélyebb értelmét velünk megértették. Ezért, ha 
szerencsétlenségükben osztoztunk, – miénk a reményük is. 
Nyomorúságuk, láncaik és száműzöttségük ellenére királyi 
örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a sza- 
badságot, amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt 
visszaadtak nekünk!

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA
FEBRUÁR 25.

Ács Város polgármestere dicséret- 
ben részesítette VARGA RÓBERTET, a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 8. c osz- 
tályos tanulóját példamutató és segítő- 
kész cselekedetéért, mellyel egy idős 

ÉLETETET MENTETT AZ ÁCSI ISKOLÁS
hölgyön segített, aki rosszul lett, s ő ezt 
meglátta. Azonnal segítségért indult, 
amit nem talált az utcában, ezért egy 
másik utcából hívott.

Dr. Szentirmai István polgármester 
így méltatta Róbert cselekedetét:

A hétköznapi hősök köztünk élnek. 
Ennek a jelzőnek a viselésére pedig – hős 
– te is jogosult vagy immár, fiatal korod 
ellenére.

Ács városa nevében, annak polgár- 
mestereként köszönöm, hogy megmen- 
tettél egy életet, hogy nem nyugodtál 
bele abba, hogy nem találsz segítséget a 
közelben, tovább kerestél, és ezzel olyat 

cselekedtél, amire csak a legnemesebb 
lelkű emberek képesek.

Ezt a példát add tovább a környeze- 
tedben másoknak is, mert az apró hival- 
kodásmentes JÓ viszi előre a világot, és 
szükségünk van sok ilyen emberre, mint 
amilyen fiatal korod mellett máris vagy!

Köszönöm szüleidnek, hogy ilyen 
nagyszerű gyereket neveltek belőled, és 
kívánom, hogy életed során ne kelljen 
sokszor szembe találnod magad hasonló 
helyzettel, de ha mégis, akkor tudni 
fogjuk:

VARGA RÓBERTRE számíthatunk!
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A történelem során rengeteg alkalommal tapasztaltunk 
olyan szörnyűségeket, amelyek mai szemmel teljesen elfo- 
gadhatatlan, gyalázatos tettek voltak. Ezek közül talán a 
legszörnyűbb és legismertebb a második világháború során le- 
zajló holokauszt volt. Az európai zsidó holokauszt áldozata- 
inak száma becslések szerint 5 és 6 millió fő között lehet. Közel 
minden tizedik, a holokauszt idején meggyilkolt áldozat ma- 
gyarországi zsidó volt. Vagyis a meggyilkolt magyarországi zsi- 
dók száma 500 és 600 ezer fő közöttire tehető. Fontos meg- 
említeni, hogy a holokauszt áldozatai nem csak a zsidók voltak, 
rajtuk kívül százezrével öltek meg cigányokat, mozgáskorláto- 
zottakat, értelmi fogyatékosokat, homoszexuálisokat, kisegy- 
házak (Jehova tanúi) tagjait, hadifoglyokat, valamint a rend- 
szer politikai ellenfeleit is. Ez a tragikus esemény sajnos tele- 
pülésünket is érintette.

A zsidóság a középkori írásos emlékek alapján már az 1400-
as években jelen volt a településen. Az akkori község fekvésé- 
ből adódott, hogy jelentős számban telepedett le itt a zsidó 
lakosság. 1836-ban 4073 lakosból 231 fő volt izraelita vallású. 
A gyülekezet jelentőségét és nagyságát mutatja, hogy meg- 
alakították saját szentegyletüket. A községnek volt saját rab- 
bija és temetkezési helye is. Temetkezés céljából megvásárol- 
ták a falu keleti felében azt a területet, amely a mai Komáromi 
utcából nyílik, a Concó-patak mellett.

Az ácsi zsidó lakosság köztiszteletben álló közösség volt, 
aktívan részt vettek a település közösségi életében. Üzleteik 
kiváló árukkal látták el az ittenieket és a környékbelieket is. A 
későbbi zsidóüldözések sajnos mindent megváltoztattak. Az 
életben maradt zsidók a második világháború után nem köl- 

töztek vissza a településre. Csupán egyetlen testvérpár költö- 
zött vissza, Klein Janka és Klein Malvin, ácsi zsidó lakosok.

Dr. Alföldi Kálmán orvosként kezelte Klein Jankát, aki az ő 
kérésére jegyezte le történeteit, emlékeit az ácsi zsidóságról, 
amit végül 2014-ben sikerült megjelentetni hasonmás kiadás- 
ban, a művelődési ház dondozásában. Az alábbiakban Klein 
Janka emlékezéséből idézünk:

„Én aki e sorokat irom, Pesten laktam. Húgom Látogatóba jött 
hozánk, nem volt Ácson mikor az elhúrczolás történt. Elhurczol- 
ták Vinternicz családot ott volt egy félig béna Todor nevü ember 
azt is el viték. Itt egy Leány Lili és egy Fiú Frici, meg maradt, ezek 
nem voltak Ácson. Az Ácsi zsidóság nagyon sokat szenvedett, 
Vinternicz Pista múszos volt, a Fáról löte le a Tiszt, csak úgy pa- 
szióból, De hányat? Nagyon fáj a szívem, nehéz leírni. Hát még átt 
élni! a zsidó házakat teljesen ki fósztótták, csak a púszta falak 
maradtak, a zsido Templomot le szerelték, úgy halotúk hogy vala- 
mi kegy tárgyat átt vittek az Egyházakba, De mi nem túdjúk, mit, 
itt nagyon szép fölszerelés volt, a Tóra az nagyon drága, sok Írás, 
sok ima van benne, a zsidóság szent Írásai. nem túdjúk hova lett, 
Minden, mert a házakat, Padlástól pinczéig kifosztották! A Leg 
Ádázab betörök sem csináltak volna ilyen csúnya múnkát. amit 
nem vitek el, azt föltüzelték, félig éget fényképek hevertek szana 
szét. Ez volt minden amit a lakásban találtunk.”

Idézet: Az ácsi zsidókról. Klein Janka emlékezése.
Az emlékirat szerkesztője Dr. Alföldi Kálmán

A második világháború legnagyobb megsemmisítő táborá- 
nak, az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának nap- 
ját, január 27-ét az ENSZ közgyűlése 2005-ben a holokauszt 
nemzetközi emléknapjának nyilvánította.

PAUER GERGELY
A holokauszt nemzetközi emléknapja
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- Abban az időben még a jobban telje- 
sítő ipari tanulókat kiemelték, így rögtön 
1952-ben irodára kerültem, ahol nem 
tölthettem sok időt, ugyanis 1955-ben 
bevonultam katonának és az 1956-os 
forradalmat végigharcoltam Budapes- 
ten. Esztergomban voltam egy harcko- 
csizó ezrednél, s onnan, mint sorozott 
katonát vittek minket a fővárosba. Ez az 
időszak, az ott és akkor történt esemé- 
nyek egy életre nyomot hagytak ben- 
nem. A magyarok egy emberként álltak 
ki a forradalom mellett. – Meséli Laci 
bácsi.                                  

A borús idők és a forradalom meg- 
hökkentő eseményeit követő néhány 
esztendőben id. Bősze László megismer- 

kedett élete párjával, akivel 1959-ben 
házasságot kötöttek. A közös cél, az 
őszinteség, egymás szeretete és tiszte- 
lete volt az alapja kapcsolatuknak.  – A 
sorsot azóta is áldom, mert egy olyan 
párt kaptam magam mellé, akit minden- 
kinek kívánok. Két rendkívüli, okos és 
szorgalmas gyermeket nevelt nekem, 
ami valódi ritkaság. A nagyobbik fiam, 
László jelenleg a Bábolna Nemzeti Mé- 
nesbitrok műszaki igazgatója, a kisebb 
fiam, Zoltán pedig agrárkémiát végzett, 
az üzleti világ mestere, középvezetői 
megbízása van 4 európai ország illeté- 
kességi területén. Ehhez egy olyan édes- 
anya kellett, mint az én kedves felesé- 
gem, a gyerekek oktatásának anyagi fel- 

tételeit pedig megpróbáltam én becsü- 
letes munkával biztosítani a családom 
számára. – Büszkélkedett lapunknak az 
idős nyugdíjas, majd így folytatta: három 
unoka boldog nagypapája vagyok. 

Ma már egyre inkább visszaszorul az 
egykor virágzó kisipar, mondja Laci bácsi, 
akit a forradalom után munkája megye- 
szerte sok településre elsodort. – Sokat 
dolgoztam Sopronban, Oroszlányban, 
sőt Budapesten is. Így tanultam ki a szak- 
mát, gyakorlatra tettem szert, szeret- 
tem a munkám. A helyi és járási Ipartes- 
tületben vezetőségi tag voltam, időköz- 
ben letettem két mestervizsgát, így let- 
tem önálló iparos, majd szakmai előre- 
menetelem a Komárom-Esztergom me- 
gyei Mestervizsga Bizottság alelnöki 
posztjáig repített. – A rendszerváltást 
megelőző években aktívan részt vállalt a 
település politikai életében is, 1985-
1990-ig önkormányzati képviselőként 
segítette Ács fejlődését. – Óriási lelke- 
sedéssel, de kevés tudással láttunk neki 
a munkának, majd Ácsot is elérte az ún. 
privatizáció. Amire azonban abszolút 
büszke vagyok, hogy az én javaslatomra 
fogadta el az akkori testület, hogy a 65 
év feletti egyedülálló egyének ne fizes- 
senek szemétdíjat, ezt a kiadást az ön- 
kormányzat magára vállalta. – Hangsú- 
lyozta beszélgetésünk során id. Bősze 
László, akinek már édesapja is párttitkár, 
továbbá a Jegespusztai Gazdaság első 
embere volt. 

Az iparengedély megszerzésében – 
miután Laci bácsit többször is megbün- 
tették – az ácsi, Kompás György támo- 
gatta, nála dolgozott ugyanis akkoriban, 
aki a Nemzeti Bank megyei helyettes-
vezetője volt. – Szerettem a munkám, 
többszáz háztartásban, vállalatnál, 
intézményben jártam. Legalább 50 évet 
dolgoztam a szakmában, többször kie- 
meltek, voltam vezető szerelő, munka- 
vezető, magánvállalkozó. Nemrég töl- 
töttem be a 88. életévemet, 1991 óta 
nyugdíjas időszakomat töltöm csalá- 
dom, gyermekeim, unokáim körében, 
akiknél nincs nagyobb boldogság. Sze- 
rencsére a fiam, aki gépészmérnök 
diplomával jött velem az egyetemi szün- 
ideje alatt is szerelni, hogy megtanulja a 
kétkezi munkát, továbbviszi ezt az álta- 
lam annyira kedvelt mesterséget. – 
Tette hozzá. 

Id. Bősze László ideje nagy részét 
otthon tölti, elmondása szerint egészen 
a tavalyi évig mindig talált tennivalót a 
ház körül, mindene a kert és annak gon- 
dozása. Idős kora ellenére még mindig jó 
egészségnek örvend, bár a hallása az 
utóbbi időben eléggé meggyengült és 
igen fáradékony, egy elmondása szerint 
rendkívül súlyos betegség miatt, mely- 
ből szerencsére 1990-ben teljesen fel- 
épült. Hosszúra nyúlt életét Ő maga sem 
tudja megmagyarázni, de talán abban 
lehet titka, hogy egész életében tevéke- 
nyen, szorgalmasan dolgozott a család- 
jáért, fél évszázadon át kisiparosként. 

       

Meglehetősen izgalmas szakma a vízvezeték szerelő munka, főleg, ha 
valaki vidéken dolgozik. A több évtizede a szakmában lévő vízvezeték 
szerelők ugyanis annyi féle lakásban dolgoztak már, hogy nekik bizony 
nem nagyon lehet újat mutatni. És ez nem csak a vízvezeték szerelő 
szempontjából lényeges dolog, a megbízók is jobban járnak azzal a 
tapasztalt szakemberrel, aki már mindent látott. Ő lesz az, aki tudja 
gyógyírt a régi csövek hibáira, ő az, aki az új eszközöket beköti, telepíti a 
régi környezetbe, és ő az, aki felderít olyan hibát, amire az új szakem- 
berek lehet, hogy nem is gondolnak.

Ilyen tapasztalt szakember id. Bősze László is, akit bizonyára sokan 
ismernek Önök, ácsiak. A jelenleg nyugalmazott vízvezeték szerelő 
1935. január 20-án született, s a 8 elemi osztály befejezése után Győrbe 
került ipari tanulónak, ahol 1950-ban szerezte meg a vízvezeték- és 
központifűtés szerelő szakmát. 

50 év a kisiparban...
Beszélgetés id. Bősze Lászlóval 

DZS
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Joker is beugro a farsangi bálra

Nemcsak Ácsról, hanem a környező 
településekről is érkeztek vendégek, 
baráti társaságok. A roxforti boszorká- 
nyok, „Az” bohóc, gengszter macska, 
apácák mellett Joker is tiszteletét tet- 
te a távoli Gotham városából. Szeren- 
csére Batman ezúttal nem jelent meg, 
így a balhé elmaradt.

A vacsora és a tánc mellett jelmez- 
verseny és varázstükör színesítette a 
programokat. A zenei aláfestésről a 
sombrero kalapok és hangulatos dalla- 
mok ismerői, a Tequila Showband gon- 
doskodott. A remek hangulat és a 
résztvevők pozitív visszajelzései kellő 
bátorságot adnak számunkra, hogy 
folytassuk ezt a hagyományt, hiszen 
úgy látjuk, nagy szükség és igény mu- 
tatkozik az ilyen jellegű szórakoztató 
programokra és kikapcsolódásra.

BALOGH ATTILA

 farsangi időszak nemcsak a lako- Amákról, népszokásokról szól, ha- 
nem egyben a báli szezon idejét is 

jelzi. Sokszor próbáltuk már a báli ha- 
gyományokat újraindítani, megújítani 
Ácson, néha sikerrel, néha kevésbé sike- 
resen. Idén egy remek partneri együtt- 
működés keretében a Piskóta Kávéház 
és a művelődési ház összefogásából szer- 
veztünk farsangi bált, amelyre nagyon 
sokan jöttek el.
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- Nem panaszkodom a gyermekko- 
romra, édesanyám, Krajczár Erzsébet 
mosónőként dolgozott, abból tartott el 
minket, mindent megkaptunk, ami tőle 
tellett, és szeretetben sem volt hiány. 
Tíz éves lehettem, amikor az ácsi szolgá- 
latot hat csendőr látta el, náluk kezdtem 
dolgozni konyhai kisegítőként. Két év 
után a Győri MÁVAG-nál helyezkedtem 
el, Mariska, a nővérem is Győrben dolgo- 

Keveseknek adatik meg, hogy olyan szép kort éljenek meg, hogy régi, évtizedekkel ezelőtt velük történt 
eseményeket mesélhetnek el másoknak, életük egy-egy fontos állomását, meghatározó, számára kedves 
történetét. A kiváltságos hallgató ilyenkor csak meredt arccal, csillogó szemekkel tekint vissza a mesélőre. 
Az idő kerekének vasfoga senkit sem kímél, így talán még örvendetesebb, hogy a sokat megélt, 93 éves Csuka 
József – aki 1929. 03. 11-én született Ácson, és akit bizonyára sokan ismernek a városban – megosztotta 
velünk életének történetét. Jóska bácsi 1945-től kisebb kihagyásokkal közel 40 évig állt az egész város életét 
meghatározó cukorgyár szolgálatában, több beosztásban is tevékenykedett, hosszú éveken át anyagkia- 
dóként, majd egyre több és több kategóriában megszerezte a jogosítványt, így vált a gyár egyik parádés 
sofőrévé. A cukorgyár – ahová Jóska bácsi szerint nagyon nehezen vagy csak protekcióval lehetett bejutni – 
gyermekkorában, már akkor többszáz ember és családjaik számára nyújtott biztos megélhetést. 11 éves volt, 
amikor szülei elváltak, azután édesanyja egyedül nevelte őket két testvérével, Máriával és Jánossal.

Van úgy, hogy az élet felülírja a számításainkat. Sajnálatos módon így történt ez lapunk és Csuka Jóska 
bácsi vonatkozásában. Januárban ugyanis jó hangulatú beszélgetést folytattunk vele, mesélt emlékeiről, 
életéről, családjáról, mi pedig lejegyeztük, hogy a februári újságban majd közreadjuk.
Most ezt tesszük nagy tisztelettel és legalább ilyen fájó szívvel, hiszen Józsi bácsit attól, hogy mielőtt 
elmegy, kezébe vehesse az Ácsi Hírekben megjelenő emlékeit, csak néhány hét, nap választotta el.

Kedves Józsi bácsi!
Köszönjük a beszélgetést, és kívánjuk, hogy ott, az égi országban legyen olyan tartalmas és példás az élete, 
mint amilyen itt, köztünk volt!

Cukorgyári emlékek nyomában...
Interjú Csuka Józseffel a cukorgyár egykori dolgozójával 

zott. Kis idő múlva a II. világháború ese- 
ményei a várost is utolérték. 1944-ben 
rettenetes szőnyegbombázás érte az 
ipartelepet. Négyen voltunk ácsiak, az 
iparcsatorna felé vettük az irányt.

Repülőkkel kezdték bombázni a vas- 
utat, egy betonzsilip menedékében húz- 
tuk meg magunkat. Amikor visszamen- 
tünk, azonnal a nővéremet kerestem az 
óvóhelyen, aminek beszakadt a teteje 

egy bombától. Szerencsére nem esett 
baja. A borzalmak után gyalog indultunk 
útnak haza a vasút mellett, mert a sínek 
is az égnek álltak – emlékszik vissza a há- 
borús eseményekre Jóska bácsi, aki miu- 
tán rendeződött a helyzet 1945-ben, 
azonnal felmondott és hazajött, így lett 
16 évesen az Ácsi Cukorgyár alkalmi 
munkavállalója. 1950-től katonai szolgá- 
latot teljesített, ahol az újonckiképzés 
után Jóska bácsit tiszthelyettesi iskolába 
küldték, így lett a harckocsizó zászlóalj 
egyik századának műmestere. – Akkor 
még csak udvaroltam a későbbi felesé- 
gemnek, aki kijelentette, nem akar kato- 
nafeleség lenni, édesanyám sem szeret- 
te volna, így 1953-ban leszereltem. Az 
akkori Földműves Szövetkezet igazga- 
tója, Papp Gábor jó ismerősöm volt, az ő 
közreműködésével egy vegyesüzletben 
kezdtem el dolgozni eladóként, először 
Komáromban, majd Vaspusztán. Négy 
év után ajánlott munkát Papp Kálmán a 
cukorgyár anyagraktárába egy nyugdíj- 
ba vonuló kolléga helyére – tette hozzá 
Csuka József.

A mostanra bezárt gyáraink és a még 
működő kaposvári gyár közül az ácsi volt 
a legrégebbi, már 1871-ben is üzemelt. 
Időközben nőtt a gyár kapacitása, javul- 
tak a technológiai és műszaki paraméte- 
rek, az Ácsi Cukorgyár európai viszony- 
latban is korszerű gyárrá vált. Fontos 
szerepet játszott ebben a szakmailag 
erős, jó kollektíva. A gyár dolgozói olya- 
nok voltak egymásnak, mint a testvérek, 
családtagok. – Egyszer odajött hozzám 
egy gépkocsi-előadó barátom, hogy a 
cukorgyár négy embert be akar iskolázni 
gépkocsivezető tanfolyamra. Közöltem, 
hogy én a honvédségnél már megsze- 
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reztem a jogosítványt, 30.000 km-t bale- 
setmentesen levezettem, de az érvé- 
nyességét nem hosszabbítottam meg. 
Így mentem el Győrbe az iskolába, és 
szereztem meg újra a gépjármű-vezetői 
engedélyt – mondta lapunknak Csuka 
József. Teherautó, oldalkocsis motorke- 
rékpár és személygépkocsi vezetésére is 
alkalmasnak találták, majd az évek során 
egyre több kategóriára szerzett jogosít- 
ványt a gyár jóvoltából. – Az anyagkia- 
dást követően egy évig traktoros vol- 
tam, majd kapott a cukorgyár 412-es 
Moszkvicsokat. Azt mondta a garázs- 
mester: Józsi, oda kell menned az egyik 
kocsira, felügyelői sofőr leszel. Örültem 
is neki meg féltem is tőle, hiszen forgal- 
mas, városi közutakon nemigen jártam 
még. Már a második utunk a Budai Járási 
Tanácshoz vezetett, oda kellett vinnem 
a felügyelőt, területet egyeztetni.

Egyikünk sem ismerte a járást, így 
már az első belvárosi körforgalomban el- 
tévedtünk, rendőrök igazítottak útba. 
Visszafelé már tudtam az utat, hiszen 
ahol egyszer elmegy az ember, arra már 
emlékszik. Belejöttem, megszerettem, 
sokáig jártam osztályvezetőkkel, rendőr- 
nyomozókkal, hiszen akkoriban nem volt 
ám mindenkinek autója, ha egy hivatalos 
embernek szüksége volt autóra, azt a 
cukorgyártól kért és kapott is – mesélte 
riporterünknek Jóska bácsi.     

Évekig sofőrködött Csuka József az 
Ácsi Cukorgyárban, vezetett személyau- 
tót, négytonnás billenős ZIL tehergép- 
kocsit, amivel a gyár kazánját látta el tü- 
zelővel. Később új, darus autó érkezett 
az üzembe, amivel végül 12 évig dolgo- 
zott a gyárban, egészen 1989-es nyug- 
díjazásáig. Csuka József munkáját a 
gyárban töltött évek alatt többször is 
elismerték, többszörös Kiváló Dolgozó 
volt, és megkapta a minisztériumi Kiváló 
Munkáért kitüntetést is. Tagja volt a cu- 
korgyári férfi énekkarnak, ennek meg- 
szűnése után a falusi és a református 
énekkarnak is, aktív közösségi életet élt, 
12 évig volt tagja a községi tanácsnak. 
Alapító tagja, majd vezetője volt az 
1973-ban életre hívott Baráti Körnek, 
melynek tagjai a település megbecsült 
polgárai, akik ápolják a baráti kapcsola- 
tokat az Ácsról elköltözött, ám Ácson 
együtt nevelkedő kortársaikkal. Később 
dr. Pap Andrásról nevezték el a baráti 
társaságot, amit a visszavonulása óta 
Csuka József fia tart össze Szili Béla 
titkár segítségével.      

Az ácsi gyárat 1871-ben, 150 eszten- 
deje alapította többek között Patzen- 
hofer Konrád, aki később egyedüli tulaj- 
donos lett. Jóska bácsi azt mondja, mai 
napig szívesen emlékszik vissza egy régi 
történetre, ami az egykori tulajdonos 
mellszobrához kapcsolódik. – Már a 
honvédségnél is igyekeztek beszervezni 
a pártba, ám ott sikerült elkerülnöm: 
nem vagyok még érett a párttagságra, 
ezzel érveltem az agitálóknak. De a cu- 
korgyár anyagraktárában a munkát kizá- 

rólag párttagok végezhették, így kény- 
telen voltam elvállalni. A forradalom 
után az üzembe helyeztek egy párttit- 
kárt, Tóth István volt a neve. Patzenho- 
fer Konrád mellszobra a nagyiroda folyo- 
sóján, egy talpazaton állt egészen addig, 
míg a párttitkár el nem tüntette, mond- 
ván: egy ilyen arisztokratának itt nincs 
helye, semmisítsék meg. Mi Rigó Ernő 
kérésére gondosan elhelyeztük a raktár- 
ban, sokáig ott tároltuk, majd a padlá- 
son, időnként lemostuk, megtisztítot- 
tuk, s amikor az idők változásával az új 
igazgató szerette volna a szobrot felállí- 
tani az irodájában, keresni kezdték az 
alapító mellszobrát. Én ugyan már nem 
dolgoztam az anyagraktárban, de el- 
mondtam nekik, hogy ott van a padlá- 
son, a kémény mellett egy zsákban. Meg- 
találták, készült neki szép talpazat, és 
onnantól kezdve a mindenkori igazgató 
irodájában volt felállítva. Most egy fővá- 
rosi kitérőt leírva ismét visszakerült 
Ácsra, a Cukorgyár Történeti Múzeum- 
ban van. Így vettem részt az alapító-
tulajdonos mellszobrának megmentésé- 
ben – meséli az egykori cukorgyári 
dolgozó. 

A gyár ezredforduló utáni bezárása 

az egész települést megrendítette. Ta- 
lán azért is, mert az üzem biztos lábakon 
állt, nyereséges, műszakilag stabil volt, 
kapacitása folyamatosan  fejlődött. Napi 
300 tonnánnyi vagy még annál is több 
cukrot termeltek. Az egykor ott dolgozó, 
szép éveket megélt Csuka Józsefnek is 
óriási szívfájdalma a gyár megszűnése, 
hiszen a legnagyobb helyi adóbefizető 
volt az ácsi üzem, és csaknem 300 em- 
bernek adott munkát és biztos megél- 
hetést.

A családról kérdezve Jóska bácsi el- 
mondta, hogy 1959-ben vette feleségül 
élete nagy szerelmét, Váradi Ilonkát, 
akivel 60 évig éltek boldog, szeretetteli 
házas életet, egészen 2019-ig, mióta saj- 
nos egyedül maradt.  Azóta gyermekeik, 
menyük és az unokák segítik a minden- 
napokat, és külön öröm számára, ha 
meglátogatják őt az imádott déduno- 
kák, akik immár hárman vannak.

Csuka József majdcsak az egész éle- 
tét az Ácsi Cukorgyár szolgálatának 
szentelte. Munkához való hozzáállása és 
szorgalma nemcsak családtagjai, isme- 
rősei, egykori munkatársai körében él, 
hanem példát adhat Ács Város egész 
közösségének is. 

FENYVES-ERDEI ANETT
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NYÍLIK AZ ÁCSI TERMELŐI PIAC

Elkészült a TERMELŐI PIAC, melynek 2022. március 19-én 9 órai 
kezdettel lesz az ünnepélyes megnyitója a városháza mögött.
Szeretettel hívunk és várunk minden engedéllyel rendelkező 
kistermelőt Ácsról és a környékről, és várjuk a vásárlókat is, 

mindenkit, aki számára fontos a MINŐSÉG.

Hentesáru, sajt és más tejtermék, méz és ehhez kapcsolódó 
termékek, házi tojás, virág és kerti palánták, zöldségfélék, házi 

befőttek és szörpök, chili és termékei, növényi olajok, kézműves 
termékek, kézműves szappan, száraz virágok, megannyi házi 

készítmény várja a vásárlókat.

Kérjük és hívjuk Önöket, hogy látogassanak ki a megnyitóra, melyet 
követően minden kedden és pénteken lesz piac.

Szándékunk, hogy a termelők a vevőknek közvetlenül adják el a 
portékáikat, megfizethetőbb áron. Nem tömegterméket, hanem 

biológiailag értékesebb, tarsítószer mentes élelmiszert kínálnak a 
termelők. A termelői piaccal mindenki nyer: a vásárló egészséges 
termékhez jut, és vásárlásával magyar családok megélhetéséhez 

járul hozzá.

Találkozzunk az ÁCSI TERMELŐI PIACON minden pénteken, mert
A HAZAI A LEGJOBB!

Piaccal kapcsolatban kontakt: 06-20/468 66-46
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Bérci Zsanett Diána: 
szociális ügyek, köztemetés

életkezdési támogatás 
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
Telefon: 34/595-144, email: 

epiteszet@acsvaros.hu

Szabó-Kiss Bernadett:
étkezési díjak befizetése

06-20/950 45 06
penzugy9@acsvaros.hu

Dr. Papp Gábor:
ingyenes jogi tanácsadás

hétfő: 15.30 – 17.00
30/486-29-96;

drpappgabo@gmail.com

Telefon: 34/595-154,
email: adougy@acsvaros.hu

Családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat: 

20/229-49-77, 34/395-096
Gondozási központ:

34/385-667, 
gondozas@acs-varos.hu

20/267-51-93,
bolcsode.acs@gmail.com

Héreginé Major Ilona
óvodavezető:

20/262-83-18; 34/385-230;
acsibobitaovoda@gmail.com

Művelődési ház nyitva tartása:
Hétfő-péntek:

12.00-20.00
Szombat, vasárnap:
programok szerint.

Elérhetőségek:
Balogh Attila
20/255-8010

acsmuvhaz@gmail.com

Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő-péntek: 8.00-16.00

Elérhetőségek:
Meszlényi-Mali Beáta:

20/288-8653
34/600-390

acskonyvtar@gmail.com

Városi sportcsarnok
Sipos István: 20/340-0898

acs.sportcsarnok@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

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 
mindennap 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 
mindennap a rendelési idő alatt

3. sz. háziorvosi körzet:
Dr. Takács Ágnes

Hétfő, szerda, Péntek: 
12.30-14.30; 

kedd, csütörtök: 9.30-11.30
34/385-643:

időpontkérés, gyógyszeríratás 
mindennap 

11.30-12.30, 14.30-15.30 
20/338-04-51

Gyermekorvos:
Dr. Demissie Tewodros

hétfő: 8.00-12.00; 
kedd, csütörtökön, pénteken: 

9.00-12.00;
szerda: 12.00-16.00

30/298-43-18

34/385-121
titkarsag@acsvaros.hu

Dr. Szmirnova Éva

30/973-16-70
időpontkérés rendelési napokon: 

7.00-8.00 
I. sz. körzet

Hétfő 14.00-15.30,
szerda: 13.00-15.30, 

Csütörtök 14.00-20.30,
péntek: 12.00-16.30

II. sz. körzet
Hétfő: 7.00-14.00,
kedd: 7.00-12.00, 

Szerda: 7.00-13.00,
Csütörtök: 7.00-14.00, 

Péntek: 7.00-12.00

hétfő: 5.45-7.45, 
szerda:  7.00-9.00, 
péntek:  7.00-9.00

bejelentkezés minden hétköznap: 
10.00-14.00 között

20/241-57-25

Kiss Mónika
Csecsemő- és kisgyermek-

tanácsadás: 
kedd: 8.00-9.00

Terhestanácsadás:
Hétfő: 8.00-10.00

20/329-69-83 munkanapokon: 
8.00-16.00

KÖZVILÁGÍTÁS
HIBABEJELENTÉS

EON
HIBABEJELENTÉS

06-80/533-533

ÉDV ZRT.
HIBABEJELENTÉS

+36-80/426-426

HULLADÉKUDVAR

PICK-UP

Vill-Korr Hungaria Kft.
30/334-40-05

hibabejelento@vilkorr.hu

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

nyári nyitvatartási
rend szerint üzemel

csütörtök: 9.00-18.00, 
szombat: 14.00-18.00

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

1224 
vagy 34/342-888;

34/222-222, 34/222-888

ILLEGÁLIS
SZEMÉTÉGETÉS

ESETÉN

Éjjel-nappal hívható:
70/436-33-31

ÁCS ÖNKORMÁNYZATI 
TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

GYERMEK-
GYÓGYÁSZATI

ÜGYELET 
TEL.: 34/342-840

114 MELLÉK  

Ideje:
hétköznap 16:00 – 8:00 óráig

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

Helye:
kórház volt gyermekosztályának

helyén

A rendkívüli helyzet alatt az
ügyfélfogadási időpontok változhatnak!
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Mórocz Melinda
Rendelési idő:

csütörtök: 9.30-13.30
Tanácsadás (terhes és csecsemő)

20/253-09-77

Pénzásási védőnő:
Fülöp Tünde

védőnői tanácsadás:
Kedd: 8:30-12:30

csecsemő: Szerda: 11:00-12:00
06-20/264 92 99

34/386-231

34/600-390  34/385-043

Komáromi Járási Ügysegéd
Hétfő: 13.00-16.00,
Szerda: 8.00-11.00

34/795-780
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Jeles napok márciusban

Tisztelt ácsi lakosok!  Megköszönve eddigi anyagi hozzájárulásukat kérem, hogy adójuk     
1 %-ával ebben az évben is támogassák  az Ács Fejlődéséért Alapítványt. Felajánlásukkal a 
városfejlesztést, kulturális és szabadidős programok anyagi támogatását segítik elő. 

 Adószámunk: 19149385-1-11 
TÁMOGATÁSUKAT KÖSZÖNJÜK! Csuka László - kuratóriumi elnök

Kedves Mindenki! Kérjük, aki teheti,  támogassa óvodánkat adója 1%-ával!  
Köszönjük szépen a kis Bóbitások nevében. 
„Mosolygó Bóbiták“ Alapítvány: 18614244-1-11

Tisztelt Lakosság! KEDVES OLVASÓINK! Aki szeretné támogatni a pénzásási óvoda 
alapítványát,  megteheti adója 1%-ával a következő adószámon:  18614378-1-11 

Köszönettel: Pénzásási Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

Kérjük adója 1%-ának felajánlásával támogassa iskolánk alapítványát!
„Nagy Iskola Kis Diákjaiért“ Alapítvány - adószám: 18612644-1-11 
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Március 4.
Kázmér napja, Baranyában patkány- 

űző nap. Ilyenkor kell utánanézni, hogy a 
patkányok nem telepedtek-e meg az is- 
tállókban vagy a házban, és ez a nap a 
legalkalmasabb arra, hogy onnan a gaz- 
da kihajtsa a rágcsálókat.

Március 12.
Gergely napja, eredetileg a diákság 

ünnepe. A nap ünneplését IV. Gergely 
pápa rendelte el, ezen a napon emlékez- 
tek I. Gergely pápára, az iskolák patrónu- 
sára. Eredete a XVI. századra nyúlik 
vissza, amikor a tanulók maguk és taní- 
tóik számára adományokat gyűjtöttek. 
Tulajdonképpen az iskolaév lezárását 
jelentette, a szeptemberi tanévkezdést 
csak a XIX. századtól vezették be.

Ezen a napon a gyerekek vidám jel- 
mezes felvonulással, köszöntők éneklé- 

sével és dramatikus játékokkal emlé- 
keztek Gergely pápára, bemutatták az 
iskolai életet, az új tanulókat iskolába hí- 
vogatták, kosarukba pedig adományo- 
kat gyűjtöttek.

Március 18.
Sándor napja, a néphit szerint az első 

meleghozó nap. „Sándor, József, Bene- 
dek, zsákban hozzák a meleget.” Bizo- 
nyos vidékeken a zab és árpa vetésére 
legalkalmasabb napnak tartották.

Március 19.
József napja, kedvelt névnap. József, 

a názáreti ács, Jézus gondviselője. Az 
első meleg tavaszi napnak tartják falun. 
Erre a napra várják vissza a gólyákat, és a 
méheket is ekkor eresztik ki. A Mura vi- 
déken a marhákat is kihajtják a legelőre. 
Számos termésjóslás is kötődik a nap- 

hoz. Azt tartják, amilyen az idő József- 
kor, olyan lesz nyáron a szénahordáskor 
is. Ha az égen szivárvány látható, jó lesz a 
búzatermés.

Március 21.
Benedek napja, a csillagászati tavasz 

kezdete. A bencés rendet alapító Szent 
Benedek ünnepe. Egyes vidékeken fok- 
hagymát szenteltek ezen a napon, 
amelynek aztán csodatévő, betegség- 
űző erőt tulajdonítottak.

Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, 

Jézus Szentlélektől való fogantatásának 
napja. Az évszázados megfigyelésekre 
alapuló népi bölcsesség szerint ezen a 
napon indul meg igazán a mezők növé- 
nyeinek növekedése, ekkor érdemes 
gyümölcsfát oltani, szemezni. 

Március hazánk éghajlati viszonyai miatt a tavasz első, bár gyakran sajnos még hűvös, csapadékos hónap- 
ja. A paraszti életben mégis a mezőgazdasági munkálatok kezdetének ideje. Számos, az időjáráshoz kapcso- 
lódó megfigyelés és jóslás kötődik ehhez a hónaphoz. Ugyanakkor március a húsvéti 40 napos nagyböjt 
hónapja is, ilyenkor tilos a vigalom, a lakodalom, a húsos ételek fogyasztása.
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