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HIREK

Adjuk meg minden alkalomnak azt, ami jár!

Az első tavaszi rügyek, virágok mindig megindítják az em- 
ber fantáziáját. Gondolatok tolulnak egymás után, és mi is újjá- 
születünk, más ez az időszak az életünkben, mint a többi.

A meleg, puha, oltalmat adó fészkünkből kémleljük az éle- 
dező természetet, és ha mellette a híreken tartjuk a figyel- 
münket, akkor biztos vagyok benne, hogy valamennyiünknek 
átfut az agyán az a gondolat is: Istenem, milyen kevés elég a 
boldogsághoz. Hogy milyen szerencsések vagyunk, mert van 
hajlék a fejünk felett, mert meleg takaró ad védelmet, ha utol- 
ér bennünket az este, mert nyugalmunk van.

Béke.
Más ez a tavasz, mint az eddigiek. Túl a vírushullám kitudja 

hányadik szakaszán, most a békénket féltjük. Összeszorult to- 
rokkal nézzük a hírekben azokat, akik Európában élnek, alig 
pár száz kilométerre tőlünk, és egy bőröndben húzzák maguk 
után az életüket, egy élelemmel teli zacskót szorongatva.

Ezeknek az embereknek otthonuk volt. Ágyuk, asztaluk, ru- 
hájuk, kutyájuk, és semmijük sem maradt, csak a hit. Hinni ab- 

ban, hogy még visszatérhetnek földjükre, és nem azzal egyen- 
lő lesz, amit találnak, mint amit ott hagytak.

Segítünk, a magyar ember, az ácsi ember ilyen. A városban 
is vannak családok Ukrajnából, és elkél még jó ideig a segítség, 
ahogy a remény is: a háború megáll a határoknál, és nem lesz 
magánügyből közügy.

Sok minden van már mögöttünk ebben az évben – pedig 
alig néhány hónap telt el – és sok minden előttünk.

Volt egy lélekemelő nemzeti ünnepünk március 15-én, 
április 3-án pedig választás lesz, aminek talán soha nem volt 
ilyen nagy a tétje, mint most! 

Aztán jön a húsvét, a kereszténység legnagyobb ünnepe, 
Jézus feltámadásának ünnepe.  

Adjuk meg minden alkalomnak azt, ami jár!
Az ünnepeknek a tiszteletet, emelkedettséget, április 3-án 

pedig éljünk állampolgári lehetőségünkkel, és menjünk el sza- 
vazni, mert a hazánk sorsáról dönteni nem csupán demokrácia 
adta lehetőség, de hazafias kötelesség is.

SÁRI ANDREA

Ünnepelt a város, megemlékezés
március 15-én  Hírek a Gondozási 

Központból  Parkedrő avatás Ácson  
Téltemető vigasság

Újraszerveződött a helyi
Vöröskereszt  Ácsról jelentkezett a 

Kossuth Rádió  Készül a kastély új 
tetőszerkezete  Iskolai

sporteredmény  Tavaszi virágosítás 
indul Ácson
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Megkezdődtek a kastély tetőszerkezetének helyreállítási
munkálatai BALOGH ATTILA

mb. intézményvezető

Régi álmunk valósul meg azzal, hogy a művelődési ház tető- 
szerkezét fel tudjuk újítani. Az elmúlt évtizedben többször 
próbálkoztunk forrásokat szerezni, hogy ezt a problémát or- 
vosoljuk sajnos sikertelenül. Az idei évben azonban 115 millió 
forint kormányzati támogatást nyertünk a projektre, ami – ha 
lehet ezt mondani – az utolsó utáni pillanatban érkezett se- 
gítség.

Az épület tetőszerkezete ugyanis olyannyira rossz állapot- 
ban van, hogy egy hosszabb eső után szinte kézzel el lehet 
morzsolni az elöregedett palákat – meséli Dr. Szentirmai 
István polgármester. A tetőtérbe befolyó víz az évek során 
több helyen teljesen tökre tette a faszerkezetet. A végered- 
mény: korhadt gerendák, átázott mennyezet és falak.

A tető cseréje és a tetőszerkezet helyreállítása három 
ütemben történik. Jelenleg az első ütem munkálatai zajlanak, 
így az Óvoda köz felőli szárny kapja meg elsőként az új, illetve 
részben új tetőszerkezetet. Hivatalos favizsgáló szakember 
segíti az ácsok munkáját, így a jó állapotú gerendák továbbra is 
hozzátartoznak majd az épület történelméhez.

Külön öröm számunkra, hogy a munkálatokat helyi cég, a 

BR-Rönkvilág Kft. végzi. A több mint 1600 négyzetméternyi 
tető felújítása a nyár elejére készülhet el – mondta Balázs 
Róbert a kft. vezetője. A feltárás és bontás során kiderült, 
hogy sajnos a szerkezett rosszabb állapotban van, mint gon- 
dolták, szerencsére maga a födém egyelőre még rendben van, 
de az idő múlásával elképzelhető, hogy ezen a téren is szükség 
lesz beavatkozásra.

Érdekesség, hogy a munkálatok során régi dokumentu- 
mokra is bukkantak az ácsok. Több mint 70 éves, javítással 
kapcsolatos papírok kerültek elő.

Nagy lépés ez a felújítás az épület történetében és remél- 
jük, hogy a tetőszerkezet cseréje után további forrásokat tu- 
dunk majd találni az energiakorszerűsítés és a homlokzat 
felújításának érdekében.

Végül az Ácsi Hírek hasábjain keresztül is szeretnék köszö- 
netet mondani Czunyiné Dr. Bertalan Judit országgyűlési kép- 
viselőnknek, hogy segítette a törekvéseinket, valamint a vá- 
rosvezetésnek, a képviselő-testületnek, hogy biztosították a 
támogatás melletti önrészt és megvalósulhat ez a beruházás.

Ács tisztelettel adózik 
minden idős polgára előtt. 

Különösen kedves számunkra 
az a lakostársunk, aki igazán 

szép kort él meg.

Széles János 
bácsi

a napokban ünnepelte 90. 
születésnapját, melyen nem 

maradt el a köszöntés!

Kívánunk még neki számos 
boldog pillanatot, napokat, 

éveket egészségben és 
békességben!

Széles János 90 éves köszöntése
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Így ünnepelt Ács március 15-én
Dr. Szentirmai István polgármester ünnepi beszéde

Kokárda, Nemzeti Dal, Landerer nyomdája, Pilvax kávéház, Tizenkét pont, márciusi ifjak. 
Ami minden magyar embernek eszébe jut –e szavak hallatán, az egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk 

március 15. Ebből az alkalomból köszöntöm most Önöket! 

Kedves Ünneplő Ácsiak!
Ünnepet és megemlékezést is tartunk a mai napon! Ünnepet, mert 174 éve tört ki a forradalom, amely a 

magyar nép szabadságáról és az osztrák járom felszámolásáról szólt. 
És megemlékezünk mindazokról, akik részt vettek ebben a harcban, akik életüket és vérüket adták a 

magyar szabadságért!  

Nincs magyar ember, aki ne tudná, 
hogy mi történt 1848-ban, mégis újra és 
újra felemelő érzés megidézni a törté- 
nelmi pillanatokat, amikor a magyar nép 
azt mondta elég! 

Tudjuk, hogy mi minden előzte meg a 
magyar forradalom kitörését. Az akkori 
európai viszonyok, az elnyomás, a nem- 
zetiségek jogainak el nem ismerése és az 
önkény rányomta bélyegét szinte min- 
den országra. 

Forradalmak törtek ki szerte Európá- 
ban, de a magyaroké, a miénk tartott a 
legtovább!  

A mi fiataljaink, a mi hőseink voltak 
azok, akik vették a bátorságot és szóltak, 
kiáltottak!  Megfogalmazták a 12 pontot 
és jogokat, önállóságot követeltek! Bécs 
pedig meghátrált egy ideig, mert látta az 
egységes magyar fellépést. De, mindez 
látszat volt csupán. 

Bár, önálló kormányt alakíthattunk 
Batthány Lajos vezetésével, de 1848. 
nyarán már látni lehetett, hogy ellentá- 
madásra készültek.  

A magyar nép hitt benne, hogy saját 
sorsát újra a kezébe veheti, és elkezdheti 
az ország építését, a Szent Istváni esz- 
mék mentén.

A történelem azonban közbeszólt, és 
próbára tette Szent István magyarjait. A 
birodalmak összefogtak és a hatalmas 
osztrák és orosz nyomás megfojtotta azt 
a magyar népet, amely a Nyugat védő- 
bástyájaként állott a tatár, a török ide- 
jén. 

A mi népünket, aki felvette a harcot a 
betolakodókkal és védte a keresztény- 
séget még a félholddal szemben is. 

A világosi fegyverletétellel, majd ké- 
sőbb a komáromi erőd feladásával ért 
véget a magyar forradalom és szabad- 

ságharc. Kegyetlen idők jöttek. A meg- 
torlások, kínzások, besúgások, árulások 
és halálos ítéletek ideje. 

Magyarország gyászba borult, de hiá- 
ba a megtorlás és a megfélemlítés, sem- 
mi nem tudta kiölni a magyar emberből 
azt, ami egyszer megtörtént. 

És tudják miért? Mert mindig voltak, 
akik őrizték a múlt hőseinek emlékét. A 
magyar anyák délceg és bátor huszárok- 
ról beszéltek gyerekeiknek, az öregek 
régi csaták képét elevenítették fel. 

Az édesapák pedig magyarságra ne- 
velték gyermekeiket. Csakis így marad- 
hatott fel 1848 üzenete.  

Kedves Ünneplők! 
174 év telt el azóta. S, hogy hol tar- 

tunk most? Ma ismét harcolnunk kell 
nekünk, magyaroknak és adjunk hálát a 
teremtőnek, hogy nem fegyverrel, ha- 
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nem józansággal, higgadt céltudatos- 
sággal, békére való törekvéssel, meg- 
fontolt szavakkal, tettekkel és hittel! 

Mert a nemzeti érdekekért való kiál- 
lás ma ugyanúgy elemi érdekünk, mint 
174 évvel ezelőtt. Meg kell őrizni a föld- 
jeinket, folyóinkat, a magyar emberek 
érdekeit, megélhetését, mindent, ami- 
ért 48-ban harcolt nemzetünk! 

És megtesszük! Mert 2022-ben olyan 
polgári, nemzetmentő kormánya van 
Magyarországnak, aki egyszerre elszánt, 
és higgadt, biztonságot kereső.

Történelmi időket élünk.
Ezek a napok, hetek, hónapok beke- 

rülnek majd a történelemkönyvekbe, és 
a gyerekeink, unokáink tanulni fogják, 
hogy háború volt, világhatalmi és gazda- 
sági átrendeződés, aminek megoldásá- 

ban Magyarország nem csak a magyar 
emberek, de Európa érdekeit is képvisel- 
te azzal az eltökéltséggel, hogy nemzeti, 
európai érdekeinket és értékeinket nem 
adhatjuk oda másnak!

Ez a párhuzam 1848 és 2022 között 
Kedves Ünneplők!  

S hogy mi adjon erőt ahhoz, hogy a 
48-as eszmékhez hűen mi is kitartsunk?  
Adjon erőt a hitünk, és az, hogy erősek 
vagyunk. Mert erősek vagyunk. 

Békemenet áll ki a nemzeti kormány 
mellett üzenve: hogy a bajok csak erő- 
sítik a nemzettudatunkat!  

Tisztelt Ünneplő Egybegyűltek!
Nehéz év van mindannyiunk mö- 

gött, de városvezetőként úgy állok 
most itt Önök előtt, hogy kijelent- 
hetem: a küzdelmeket álljuk, a várunk 
stabil. Megőriztük Ács  szerepét a tér- 
ségben, vannak előremutató terveink. 
Célunk, hogy bebizonyítsuk, minden 
gazdasági, társadalmi kihívás ellenére 
megyünk előre!

Régóta esedékes beruházásokat 
valósítottunk meg, és számos ilyen 
van folyamatban, amihez minden se- 
gítséget megkaptunk Czunyiné Dr. 
Bertalan Judit ország gyűlési képvise- 
lőnktől.

Kemény küzdelmeket vívtunk 
együtt a városközpontot érintő felújí- 
tásért, hogy ne vesszen kárba a hatal- 
mas költségvetési hiánnyal átvett 
városkassza miatt ez a beruházás, de 
sikerült! Jó, hogy mindenben számít- 
hatunk rá, és bízom benne, hogy tudja, 
érzi, hogy Ő is számíthat az ácsiakra!

Kedves Ünneplők!
Kedves Ácsiak!
Ács érdeke mindenek előtt, a város- 

nak fejlődnie kell! Ennek elkötelezett 
híve vagyok! De tudom, hogy Önök is 
azok, mert mi, akik itt állunk, összegyűl- 
tünk, hogy együtt ünnepeljünk ma 2022. 
március 15.-én-, valamennyien szeretjük 
Ácsot, ezt a szép kisvárost, ami az ottho- 
nunk. 

Köszönöm Önöknek ezt a szeretetet. 
Köszönöm, hogy segítik, támogatják és 
hisznek abban a munkában, amit a város 
vezetése végez annak érdekében, hogy 
ne csak az itt és mostban legyen köny- 
nyebb és kényelmesebb az életünk, ha- 
nem nyomot hagyjunk az utókor számá- 
ra is.

A szabadságharc hősei  megértették, 
és mi is tudjuk,  hogy a haza ott van, ahol 
az emberek szeretik azt a helyet, ahol, 
élnek. Ahová tartozunk, s ami hozzánk 
tartozik. Ahol az emberek nem vágynak 
világgá, vagy ha mégis, akkor tudják, 
hogy idővel majd biztosan visszatérnek.      

A mi nemzedékünk sikere az lehet, 
hogy tudatosítjuk minden Ácsi polgár- 
ban az érzést: Ez a város a MIÉNK!

Hát tegyünk érte közösen! Emlékez- 
zünk nagyjainkra közösen! Ápoljuk a 
hagyományainkat közösen! 

És ami a legfontosabb: szeressük 
egymást! Mert mit kíván a magyar nem- 
zet? 174 év elteltével ma is ugyan azt, 
mint 1848-ban. 

"Legyen béke, szabadság és 
egyetertés!"

Köszönöm, hogy meghallgattak!
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A fa az élet szimbóluma, az újjászü- 
letést jelképezi. Ősszel lehullajtja a leve- 
lét, télen hibernálódik, tavasszal újranő- 
nek a levelei, nyáron pedig tele van élet- 
tel. Településünk vezetése is kiemelten 
fontosnak tartja, hogy minél több zöldö- 
vezet kerüljön kialakításra Ácson. Az 
Országfásítási Program részeként a Vi- 
dékfejlesztési Program támogatásából, 
településünk völgyi részén, 3,5 hektár 
területen, több mint húszezer őshonos 
facsemetét, nyárfákat, fűzfákat, tölgyfá- 
kat ültettek el az ácsiak a közelmúltban. 
Az újonnan kialakított erdő átadásán 
felszólalt többek között településünk 
polgármestere Dr. Szentirmai István is. 
Beszédében elmondta, hogy a most át- 
adott terület a jövő nemzedékét fogja 
szolgálni. Tanösvények, sétányok, ját- 
szóterek, futópályák is lesznek kiépítve 
itt, javítva ezzel az ácsiak életkörülmé- 
nyeit. 

- Egy erdő mellett állunk most. Talán 
nem látszik mert kicsiny, törékeny szálak 
merednek az ég felé, reménykedve 
abban, hogy felnőnek és láthatják azt, 
amit mi már nem innen fogunk. Körfor- 
gás az életünk, tele van jóval, rosszal, 
örömmel, bánattal, de a legnagyobb 
öröm mindig az, ha adhatunk. Egy aján- 
dék ez a gyermekerdő azoknak az ácsiak- 
nak, akik évtizedek múlva  a fák árnyé- 
kában időzhetnek. Úgy gondolom, hogy 
minden generációnak kötelessége nyo- 
mot hagyni maga után, valami maradan- 
dót alkotni. Így születtek templomaink, 
kastélyunk, iskolánk, közösségi és hiva- 
tali épületeink, így született újjá város- 
központunk, most pedig ezt az erdőt 

hagyjuk itt és adjuk át a felnövekvő ge- 
nerációk számára. Kérem az ácsiakat, 
gyerekeket, felnőtteket, hogy féltve 
őrizzük erdőnket, hogy az felnőhessen 
és a kitűzött célokat tudja szolgálni. - 
Mondta beszédében polgármester úr. 

Czunyiné dr. Bertalan Judit térsé- 
günk országgyűlési képviselője elmond- 
ta, hogy jelenlegi világunkban, a klíma- 
változás kellős közepén nagyon fontos, 
hogy megőrizzük és javítsuk az ország 
környezeti állapotát. Példaértékűnek 
nevezte azt, ami Ácson megvalósult. 
Wass Albert - Mese az erdőről szóló írá- 
sából idézett az átadó során, melynek 
fontos üzenete van a fiatalság felé. „A 
világon három féle ember él. A rontó- 
ember, aki fejszét fog és írtja az erdőt, a 
gyűjtőember, aki az erdőben rejlő hasz- 
nokat látja és a látóember, aki csak 
annyit tud mondani, hogy jaj de szép. 
Remélem, hogy ti gyerekek látó embe- 
rek lesztek. Azt a jóságot, szeretetet és 
békességet kívánom mindenkinek amit 
az erdő csendjében mindannyian megta- 
lálunk.”- mondta Czunyiné Bertalan 
Judit. 

 A Parkerdő telepítést megtisztelte 
jelenlétével Zambó Péter, az Agrármi- 
nisztérium erdőkért felelős államtitkára 
is aki elmondta, a kormány és az agrár- 
tárca kiemelten támogatja a fával borí- 
tott területek növelését. Azt a célt tűz- 
ték ki, hogy 2030-ra az ország fával borí- 
tott területeinek nagyságát 27 %-ra nö- 
veljék. Az agrártárca 2020-ban indította 
el a 10 ezer fő alatti települések számára 
szóló Településfásítási Programot, 
amelynek keretében 1,5 milliárd forint 
támogatásból 1350 helyen több mint 36 
ezer sorfát ültetnek el.

Viski József, az Agrárminisztérium 
vidékfejlesztési programok végrehajtá- 
sáért felelős helyettes államtitkára el- 

mondta, nagyon fontos, hogy a termé- 
szetes környezetünkre odafigyeljünk, 
védjük és ápoljuk azt. A cél az, hogy mi- 
nél több településen kerüljön kialakítás- 
ra zöldterület. - Évek óta van rá lehető- 
ség, akár a megelőző vagy akár a mostani 
vidékfejlesztési programból, hogy erdő- 
telepítésre az állami erdőgazdaságok, a 
magán erdőgazdálkodók vagy akár az 
önkormányzatok is pályázhassanak. Az 
elmúlt négy évben közel 42 ezer hektár 
új erdő telepítésére nyújtottak be pályá- 
zatot a magyar gazdák, ebből 171 milli- 
árd forint összegben, 36 ezer hektár ese- 
tében már támogatói döntés született. 
Eddig 35 település volt, amely a Vidék- 
fejlesztési Programból erdőtelepítésre 
pályázott és nyert. Az egyik első, aki már 
meg is valósította a telepítést az Ács vá- 
rosa. Fafajtától függően 14-18 évig az er- 
dő fenntartására, ápolására is biztosí- 
tunk forrást. - Tette hozzá.

Boros Attila a parkerdő tervezője el- 
mondta, az ácsi önkormányzat kérésére 
olyan 1 éves fákkal ültették be a 3,5 hek- 
táros területet, amelyek eddig is ősho- 
nosak voltak a térségben. - Négy részre 
osztottuk a területet, az egyik részre 
nyárfákat, fűzfákat, égerfákat telepítet- 
tünk. A terület másik részén pedig ősho- 
nos fafajokat, kocsányos tölgyeket, cser- 
tölgyeket ültettünk, de találhatóak itt 
juharok, kőrisek, valamint szilfák is. - A 
parkerdő tervezője hozzátette, hogy a 
nyárfák és a fűzfák viszonylag hamar, pár 
év alatt embernagyságúra nőhetnek, a 
tölgyfáknak azonban ugyanezen méret 
elnyeréséhez akár 10 évre is szükségük 
lehet.

A parkerdő tehát átadásra került, ha 
odafigyelnek a fákra és megfelelően 
gondozzák őket a dolgozók, a következő 
években egy új erdő fogja még élhetőb- 
bé tenni városunkat.

     

Húszezer őshonos facsemetével gazdagodott Ács
D.ZS.
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megköszönni. Szerencsére erre volt is le- 
hetőségem, hiszen 1994-től kezdődő 
képviselőségem idején számos jelentős 
önkormányzati fejlesztés véleményezé- 
sében, előkészítésében vehettem részt. 
(Szennyvízhálózat kiépítése, utcák asz- 
faltozása, kábeltelevíziós műsorok elin- 
dítása, iskolák felújítása, bölcsőde és 
három játszótér építése, városi cím el- 
nyerése, egészségház átalakítása...hogy 
csak a legjelentősebbeket említsem.)

Hiányzik-e Önnek az aktív munka, 
akár a képviselőség?

Ideje volt már “visszakapcsolnom”. 
Akkor jó egy képviselő-testület összeté- 
tele, ha minél több korosztály érdekeit 
tudják érvényesíteni. Sok fiatal él a tele- 
pülésen, az Ő érdekük is, hogy Ács úgy 
fejlődjön, hogy egy élhető és szerethető 
kisváros legyen. Ehhez szép és tiszta kör- 
nyezet, járható utak, járdák, jó közbiz- 
tonság, színvonalas oktatás, egészség- 
ügyi ellátás, kulturális élet kell. A képvi- 
selőség nem hiányzik, de jó lenne, ha az 
idősebb ácsi lakosok érdekei is markán- 
sabban megjelennének, gondolok itt a 
régóta tervezett Idősek Otthonára, helyi 
közlekedés fejlesztésére, lehetőség 
szerint több szociális munkásra. (Persze 

tudom, hogy ehhez rengeteg pénz kell, 
ami napjainkban “hiánycikk”.)

Évekig iskolaigazgatóként is 
tevékenykedett, hogyan emlékszik 
vissza az intézményre, pedagógus 
kollektívára, diákokra?

Az emlékezet sok mindent megszé- 
pít, de azért korábban sem volt köny- 
nyebb helyzetben az oktatás. Igazi, el- 
kötelezett pedagógusok kellettek a jó 
eredmények eléréséhez, s nekem sze- 
rencsére sok ilyen kollégám volt. Kevés- 
bé voltak jók a tárgyi feltételek, a diák- 
jaink is igazi eleven gyerekek voltak, vál- 
tozó szorgalommal, de a legtöbb mégis 
megállta a helyét a továbbtanulás során. 
Valódi elismerését jelentette a mun- 
kánknak, hogy versenyeken, középisko- 
lákban jól szerepeltek, sokan szereztek 
közülük diplomát, kiváló szakemberek 
lettek. Sajnos volt diákjaink jelentős ré- 
sze időközben elköltözött Ácsról, sokan 
pedig külföldön vállaltak munkát, pedig 
itthon is nagy szükség lenne rájuk. 

Az elmúlt években számos fejlesztés 
valósult meg a településen, az 
önkormányzatnak újszerű törekvései 
vannak. Hogyan látja ezeket, egyetért-
e velük?

Nehéz időszakban kellett dolgoznia 
az önkormányzatnak és a képviselő-
testületnek, hiszen mire jobban megis- 
merték volna egymást, meg a rájuk váró 
feladatokat, kitört a járvány. Elismerésre 
méltó, hogy az anyagi nehézségek elle- 
nére megvalósították a Zöld Város Pro- 
jektet, amivel rendezetté vált a telepü- 
lés központja. (Halkan jegyzem meg, 
hogy néhol a magas útpadka miatt óva- 
tosabban kell vezetni, de megszokható.) 
Mindenki örülhet a Gyár utca teljes fel- 
újításának, aszfaltozásának. Jó lenne, ha 
idővel a Petőfi Sándor és a Komáromi 
utcát is így felújítanák, hiszen ezen az 
útvonalon óriási az átmenő forgalom az 
autópálya, illetve Komárom felé.

Nagyon jó, hogy megragadnak és 
elnyernek pályázati támogatásokat, 
ezáltal új bölcsőde épülhet, illetve új 
tetőszerkezetet kap a Zichy Kastély. 
Fontosnak tartom a környezetvédelmet, 

Mikor vonult ki teljesen a közéletből?
Aki igazán érdeklődik a közélet iránt, 

az sohasem tud teljesen “kivonulni”. A 
2019-es önkormányzati választásokig 6 
cikluson át voltam önkormányzati kép- 
viselő, mert mindig is szerettem tevéke- 
nyen részt venni a környezetem életé- 
ben. Nem teljes visszavonulást, csak egy 
kis pihenőt terveztem, de a járvány miatt 
mindenki óvatosabb lett és a közösségi 
rendezvények is megszűntek hosszú 
időre. 

Sokan ismerik és szeretik a városban, 
mivel telnek a napjai manapság, 
tartja-e a kapcsolatot a régi 
munkatársakkal?

1971-ben kaptam meg a tanári diplo- 
mámat az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán. Egykori általános iskolai tanáraim 
hívó szavára jöttem vissza Ácsra, s nyug- 
díjazásomig itt, helyben tanítottam. Az 
első tanítványaim közül később többen a 
kollégáim lettek. Mindig öröm velük 
találkozni és beszélgetni az iskoláról, a 
gyerekekről, az oktatás jelenlegi helyze- 
téről. A régi munkatársaimmal sajnos 
nem találkozom rendszeresen, de néhá- 
nyukkal megmaradt a baráti kapcsola- 
tom. 

Annak idején önkormányzati képvise- 
lőként is tevékenykedett Ácson, miért 
gondolta úgy, hogy szívén viseli a 
település és az itt élők sorsát és 
képviselő lesz?

Tanári pályám évtizedei alatt diákok 
százaival és azok szüleivel alakult ki jó 
kapcsolatom. Iskolai rendezvényeken, 
családlátogatáskor és más alkalmakkor 
természetesen nem csak az iskolával 
kapcsolatos dolgokról beszélgettünk, 
hanem szóba került az is: mire lenne 
szükség itt Ácson? Hogyan lehetne az itt 
élő emberek életkörülményeit javítani? 
Logikusnak tűnt, – és erre biztattak is – 
hogy képviselőnek jelöltessem magam. 
Megtisztelőnek éreztem, hogy minde- 
gyik önkormányzati választáson nagyon 
sok szavazattal jutottam be a testületbe. 
A lakosoknak ezt a bizalmát igyekeztem 
aktív képviselői munkával, felkészültség- 
gel, minél sokoldalúbb tevékenységgel 

“Ács egy olyan közösséget adott számomra,
aminek megtartó ereje van!”

Beszélgetés Csányi Józsefné egykori iskolaigazgatóval, önkormányzati képviselővel
DEDE ZSOLT

A pedagógusok kezében van a varázspálca, hogy létrehozzanak egy szebb jövőt, amilyet mindannyian 
szeretnénk. Nagy felelősséggel járó hivatás a pedagógiai pálya. Iskolánk egykori igazgató asszonya, Csányi 
Józsefné már a kezdetektől azt vallotta és vallja, az iskola szellemiségének meghatározója a nevelőtestület, 
amelyben a pedagógusok egyénisége, kreativitása, alkotókészsége legjobban érvényesülhet. Tanári évtize- 
deit követően úgy gondolta, hogy a diákok jövője mellett szülővárosa, Ács sorsát is a szívén viseli, így válasz- 
tották meg a település önkormányzati képviselőjének, az ezzel járó feladatokat 6 cikluson át keresztül 
lelkiismeretesen végezte.
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hogy végre a Concó-patak medrét kiko- 
torják, minél több fa, park-és zöldterület 
létesüljön, hiszen egy vidéki városnak ez 
is hozzájárul a vonzerejéhez. 

Mit jelent az Ön számára Ács, a 
szülőföld, a város, ahol él?

Itt neveltek fel a szüleim, a férjemmel 
itt építettük fel otthonunkat, itt élnek a 
testvéreink, a családunk. Biztonságos 
környezetet, sok szép átélt eseményt, 
régi osztálytársakat, munkatársakat, 
tanítványokat, jó ismerősöket jelent 
nekem Ács. Egy olyan közösséget, 
amelynek megtartó ereje van.

Ha visszaemlékszik az aktív 
időszakára, van e olyan kedves 
történet, amit szívesen megosztana az 
olvasókkal?

Tanárként nagyon szerettem, amikor 

osztályfőnök is voltam. Számos olyan 
emlékezetes sztorink volt, amit talán az 
olvasók nem értenének, de mi szívesen 
felidézzük az osztálytalálkozókon. 

Van az emberekben egy általános 
elkeseredettség, sajnos ez érzékelhető 
az ácsiakon is. Hogyan lehetne Ön 
szerint ez ellen tenni? Jogosak-e az 
esetleges kritikák?

Mindenki kedvére nem lehet tenni, 
de az eltérő véleményeket is meg lehet 
úgy fogalmazni, hogy az ne legyen bántó 
és rosszindulatú. Én alapvetően opti- 
mista vagyok, azt tartom: csak súlyos 
betegek ne legyünk, a többi problémát 
megoldjuk valahogy. Az viszont tény, 
hogy a “hullámokban támadó” és sok ál- 
dozatot követelő járvány, valamint a kö- 
zelünkben zajló háború miatt megren- 
dült a biztonságérzetünk. Erős emberi 

kapcsolatok, segítőkészség és az együtt- 
érzés megtapasztalása talán javíthat az 
általános elkeseredettségen. 

Mivel telnek a nyugdíjas évei, 
mindennapjai?

Régen megmosolyogtam azokat az 
időseket, akik arra panaszkodtak, nincs 
mindenre idejük. Az én mindennapjaim 
is elég tevékenyen telnek és szerencsére 
nem csak a házimunka tölti ki azokat. 
Szívesen kertészkedem, tornázni járok, 
elkezdtem angolul tanulni, végre van 
időm többet olvasni, s ehhez a helyi 
könyvtár is nagy segítséget nyújt a leg- 
frissebb könyvekkel. Felnőtt gyerme- 
keink nem Ácson élnek, ezért nagy öröm, 
amikor hazalátogatnak, vagy mi utazunk 
hozzájuk és együtt van az egész család. 

Ács település Arculati Kézikönyve VÁROSHÁZA
Összeállította: Gyárfás Henriett városi főépítész

A településképi rendelet az elmúlt években több alka- 
lommal is módosításra került. Egy alkalommal a Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda 
által az épületek rendeltetési módjának megváltoztatásával 
kapcsolatban kiküldött tájékoztatás kapcsán, másik alkalom- 
mal a város a közterületi ingatlanok rendjéről szóló helyi 
rendeletének (17/2012. (IV.27.) tervezett hatályon helyezése 
kapcsán vetődött fel a településképvédelmi rendelet módo- 
sításának szükségessége. Emellett város az elmúlt időszakban 
a helyi védelemmel érintett ingatlanok körét is felülvizsgálta. 

A településképi rendelet legutóbbi módosítására azért 
került sor, mert elkészült a város településrendezési terve. A 
magasabb rendű jogszabályok pedig előírják, hogy a telepü- 
lésképvédelmi rendeltnek és a rendezési tervnek egymással 
összhangban kell lenni. A hatályos településkép védelmi 
rendelet alapja értelemszerűen a korábbi településrendezési 
terv volt. Azzal, hogy a város új rendezési terve hatályba lépett 
a településképvédelmi rendelet egyes részei átdolgozásra / 
módosításra szorultak. A településképvédelmi szempontú 
karakter területek lehatárolását hozzá kellett igazítani az új 
településszerkezeti tervhez.  

Emellett a településképvédelmi rendelet használata során 
felmerült változtatási/módosítási igényeket is beleépítette a 
város a módosított rendeletbe. 

Néhány szó a településképi rendelet kötelező elemeiről.
A településképi rendeletben az önkormányzat szakmai 

konzultációt biztosít az építkezők számára, amely konzultáció 
során megismerhetik az egyes konkrét ingatlanokra vonatko- 
zó előírásokat, elvárásokat. A szakmai konzultáció egy lehető- 
ség arra, hogy az építési tevékenység megkezdése előtt tisz- 
tában legyenek a vonatkozó előírásokkal.

A településképi rendelet bizonyos esetekben azonban 
kötelezővé teszi ezt a szakmai konzultációt. Településkép-
védelmi szakmai konzultáció kötelező a településképi szem- 
pontból meghatározó településközpont településrész terüle- 
tére minden építési, átalakítási, felújítási munka, azaz minden 
építési tevékenység megkezdése előtt. A meghatározó tele- 
pülésközpont területe: Fő utca, Gyár utca, Óvoda köz, Posta 
köz és a Komáromi utca egy része.

A szakmai konzultációról feljegyzés készül, amelyet az ügy- 
fél hivatalos úton meg kap az önkormányzattól.

A településképi rendelet másik kötelező eleme a telepü- 
lésképi bejelentési eljárás, amellyel szintén tisztában kell 
lennie minden építési munkát végzőnek a településen. Ács te- 

2018 évben Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyta a település Arculati Kézikönyvét, ill. 15/2018. (VIII. 
28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta a településkép 
védelméről szóló helyi jogszabályt.

Az arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotá- 
sa 2018 év folyamán a teljes nyilvánosság bevonásával készült. 
A kézikönyv is és a rendelet is felkerült a település honlapjára.

Az Arculati Kézikönyv bemutatja Ács meglévő épített és 
természeti értékeit és egyben javaslatokat, ajánlásokat fogal- 
maz meg Ács város elvárt jövőbeni településképének kialakí- 
tására, a település építészeti és táji karakterének alakulására.

A kézikönyv az értékek megismertetésével és egy kis útmu- 
tató segítségével feltárja az épített és települési környezet 
szépségét. Követendő példákat mutat a lakosság, a beruházók 
az építészek, tervezők és mindenki számára, aki Ácson épít- 
kezni vagy felújítani, épületet átalakítani szeretne.

A kézikönyv elkészítésének célja az volt, hogy bevezesse az 
olvasót az építészeti, természeti és táji értékek tárházába, 
hogy olyan épületet tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel 
töltheti el, egyben illeszkedik a település képéhez, a telepü- 
léskaraktert, helyi jellemzőket ízléssel viszi tovább, értéked ad 
a település, településkép számára.

Az önkormányzat azt reméli, hogy az Arculati Kézikönyv 
ösztönzőleg hat a lakosokra, beköltözőkre és arra inspirálja 
őket, hogy a település építészeti és táji karakteréhez illő és 
ahhoz léptékében is illeszkedő épületeket hozzanak létre.

A kézikönyvben foglalt ajánlások azonban nem kötelező 
jellegűek szemben a településképi rendelet előírásaival, ame- 
lyek betartása mindenki számára kötelező.

A településképi rendelet egyrészt meghatározza Ács 
város egyedi helyi védelem alatt álló értékeit, másrészt öve- 
zetekre bontja a település területét, amely övezeteken belül 
meghatározza a kötelezően betartandó előírásokat. Érdemes 
tehát mindenkinek megnézni a településképi rendelet mellék- 
letét, amely szemléletesen lehatárolja az egyes településré- 
szeket. A rendeletből pedig kiolvasható, hogy mely területre 
melyek az előírások. A településképi előírások elsősorban az 
épületek építmények külső megjelenésére vonatkoznak; ilye- 
nek a homlokzati anyaghasználat, színhasználat, tetőhéjaza- 
tok fajtái, színvilága, az épületek tetőformája, tetőhajlásszö- 
ge, az épületek tagozatai, nyílásosztásai, lábazatok kialakítá- 
sa, kerítés anyag használata stb. 

Ezeket az előírásokat minden új lakóépület vagy épület 
átalakítás, felújítás során be kell tartani. 
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A szemét összeszedése, a tisztaság, a rendezettség iránti 
igény talán mindenkitől elvárható minimum kellene, hogy le- 
gyen lakóhelyén és tágabb környezetében. Több esetben ta- 
pasztalhatjuk már, hogy a lakók portájuk elé virágot ültetnek, 
nyírják, gondozzák, öntözik a zöldfelületeket, hogy egy szé- 
pen ápolt terület alakuljon ki a házak előtt. Sok ácsival együtt 
én is úgy érzem, hogy az otthonomhoz hozzátartozik a házunk 
előtti közterület is, ezért ugyanúgy gondozzuk, ahogyan az 
udvart, a kertet is. A munkába gyermekeinket is be szoktuk 
vonni, hogy felnőve ez nekik is természetes legyen majd. 
Olyan jó lenne, ha egyre többen a sajátjuknak éreznék a kerí- 
tésen túli területet, még akkor is, ha ez egy picit több ráfor- 
dítást igényel az ingatlantulajdonosoktól. Tőlünk nyugatabbra 
ez magától értetődő, a lakosság ugyanúgy csinosítja, gondoz- 
za az utcafrontot, mint a tulajdonában lévő ingatlan belső ud- 
varát.

Jó volna, ha helyben is minél többeknél kialakulna ez az 
igény, és nem csak a magánszemélyek, hanem a településen 
tevékenységet folytató vállalkozások esetében is. Talán kije- 
lenthetjük, hogy az utcákat járva egyre több jó példát látha- 

tunk erre – így idővel egy valóban szép és rendezett város 
képét mutathatná Ács.

Éppen ezért kezdeményezem, hogy szólítsuk meg a lakos- 
ságot, a település vállalkozóit, vállalkozásait az Ácsi Hírek kö- 
vetkező számában, és ösztönözzük őket ebben a törekvésünk- 
ben. Biztos vagyok benne, hogy az egyre több pozitív példa 
már rövidebb távon is ösztönzőleg hatna a jelenleg portájuk- 
kal kevésbé foglakozók körében is. Fontosnak tartom, hogy a 
főként belterületen telephellyel rendelkező vállalkozásokat 
akár direkt módon, levélben is keressük meg, mert több közü- 
lük egyáltalán nem foglalkozik környezetével. (MÁV, volt Cu- 
korgyári terület környezete, volt Forduló Kft. telephely, mező- 
gazdasági vállalkozások, stb.)

Talán ösztönzőleg hatna, a lakosság körében történő „a 
tiszta udvar, rendes ház” feltételeknek megfelelő ingatlanok 
kitüntető felsorolása az év végi helyi lap hasábjain (esetleg 
közöttük egy jelképes díj kisorsolása), ill. vállalatok esetében 
egy emléklappal történő elismerés.

- így szól Héregi Péter képviselő úr javaslata, az önkormány- 
zat pedig várja a jelentkezőket egy 

Az Önkormányzat tavaly tavasszal fásítási és virágosítási akciót hirdetett Ács közterületein, ám ezt 
megelőzendő, egy kertészmérnökkel mérette fel Dr. Szentirmai István polgármester a rendelkezésre álló 
felületeket, hogy hová, mit érdemes ültetni.

Ez az elképzelés egyezik a Nagy Tamás alpolgármester által létrehozott 300 fős tagságot számláló város- 
szépítő csoport törekvésével, hogy a lakosság is vonja be magát a város arculatának alakításába, hogy 
érezzük sajátunknak a közterületeket is, ne csak a kerítéseken belüli portát.

Az önkormányzatnak van Településfejlesztési Bizottsága, amelynek elnöke Tóth Károly képviselő, ám ez a 
bizottság a megalakulása óta eddig egyszer ülésezett, ezért is üdvözölte Polgármester Úr Héregi Péter 
képviselő javaslatát, ami ugyancsak arról szól: Tegyük együtt szebbé Ács bel-, kül-és közterületeit!

VÁROSSZÉPÍTŐ AKCIÓNAPOT HIRDET AZ ÖNKORMÁNYZAT

VÁROSSZÉPÍTŐ AKCIÓNAPRA,
melynek időpontját a jelentkezőkkel egyeztetve tűznék ki. Aki szeretne csatlakozni, 

INTÉZMÉNYEK, CIVIL SZERVEZETEK, MAGÁNSZEMÉLYEK, KÖZÖSSÉGEK, EGYHÁZ, SZOLGÁLTATÓK, 
VÁLLALKOZÁSOK stb…

Kérjük, hogy Április 20.-ig jelezze szándékát az Önkormányzat titkárságán telefonon a 34-385-121 telefonszámon, vagy 
emailben a polgarmester@acs.hu címen.

A fotó illusztráció. Forrás: internet

rületén bejelentési eljárást kell kérelmeznie mindenkinek, aki
- helyi védett épületen az épület külső megjelenését 

befolyásoló építési tevékenységet folytat (pl. épület homlok- 
zatán végzett munkálatok, tetőfedéscsere)

- megváltoztatja egy épület rendeltetését (lakóházban 
irodát vagy kereskedelmi-szolgáltató egységet alakít ki, lakó- 
házban beépíti a tetőteret)

- reklámot, reklámhordozót kíván elhelyezni
A bejelentési eljárást Ács Polgármesterénél kell kérelmez- 

ni. Az eljárásban a polgármester egyaránt vizsgálja a helyi épí- 
tési szabályzatban és a településképi rendeletben előírtak tel- 
jesülését és adott esetben megtiltja a tevékenységet, ha az 
építési tevékenység nem illeszkedik a településképbe, vagy 
nem felel meg a településképi követelménynek. Egyszerűbb 
esetben tudomásul veszi az építési tevékenységet. 

Reméljük ezzel a rövid útmutatóval / tájékoztatással 
segítségül szolgálunk a lakosságnak.
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Kedves Ácsi Hölgyek, Lányok, 
Asszonyok, Édesanyák, Nagymamák!

Ezen a napon – ami hivatalosan is az 
Önöké – nehéz olyan köszöntőt fogal- 
mazni, ami nem tűnik negédesnek, ami 
őszintén és hízelgő szavak sokasága 
nélkül mondja el, hogy Önök milyen fon- 
tosak, hogy nők nélkül nem léteznénk, 
hogy Önök az olaj az élet és a család 
lámpásában. 

Ezért én szívemből kívánom, hogy az 
a megbecsülés és az a szeretet, odafi- 
gyelés jusson el Önökhöz az év minden 
napján, amit megérdemelnek, hiszen 
gondoskodásuk nélkül, a simogató kéz 
nélkül – ami szembeszáll a világ ezer ba- 
jával – nem léteznénk.

Tudom, mi férfiak tudjuk: nehéz lehet 
ennyi szerepnek megfelelni. Mégis cso- 
dálatos, hogy mindezt mosolyogva, ked- 
vesen és olyan kitartással teszik Önök, 
ami példaértékű mindannyiunk számára. 
Helytállni a családban, a munkahelyen, s 
közben sugározni szépet, jót, melegsé- 
get – erre csak a nők képesek.

Ma, amikor minden, az egész világ- 
rend megborulni látszik, még nagyobb 
szükségünk van erre a csodálatosan 
gyengéd, de mégis sziklaszilárd erőre, 
amit kapunk Önöktől.

Cserébe ezért a szívünket adhatjuk 
mi, férfiak – fiúk, férjek, apák, nagyapák – 
és az ígéretet, hogy mindezt megbe- 
csüljük!

Legyen Istentől megáldott szép nap- 
juk, ne csak minden év március 8-án, ha- 
nem életük minden napján!

Az önkormányzat és az intézmények hölgy dolgozóit is
köszöntötte a polgármester március 8-án

A tavasz közeledtével nagyobb ün- 
nepként a húsvétot szoktuk említeni. A 
húsvét a kereszténység egyik legfonto- 
sabb ünnepe. A Biblia szerint Jézus a ke- 
resztre feszítése utáni harmadik napon, 
vasárnap feltámadt, így a feltámadás ün- 
nepének is nevezik. A valláson kívül a ta- 
vaszvárás, a tavasz eljövetelének ünne- 
pe is, melyet a Hold állásának megfele- 
lően március vagy április hónapban tar- 
tunk.  

Mit jelent az embereknek manapság 
ez az ünnep? Sajnos egyre kevesebbet. 
Ez nem mindig volt így. A húsvéttal kap- 
csolatosan számos népszokás él, legis- 
mertebb a locsolkodás és a hímes tojás 
ajándékozása. A tojás az újjászületés 

Az ünnep mint fogalom valamilyen fontos eseményt állít a középpontba, 
amiről rendszeresen megemlékezünk. A kérdés az, hogy a mai felgyorsult 
világunkban kellőképpen foglalkozunk-e az ünnepeinkkel? 

Halványuló ünnepek

jelképe. Régebben – főleg vidéken – a 
húsvét egy egész települést megmoz- 
gató esemény volt. A falubeli emberek 
elmentek húsvét vasárnapján a temp- 
lomba misére, majd otthon elkészítet- 
ték az ételeket másnapra, és megfes- 
tették a tojásokat is. Húsvéthétfőn az 
asszonyok és a lányok otthon várták a 
locsolókat, míg a fiúk édesapjukkal vagy 
nagyobb korukban barátaikkal bejárták 
a rokonságot, illetve a baráti kört. A hús- 
vét számos történelmi és vallási háttere 
mellett ez (volt) az igazán fontos, mert 
régebben az ünnepek összehozták a 
rokonokat, barátokat. Természetesen 
ma is sokan tartják a hagyományokat, de 
az tény, hogy jóval kevesebben, mint 

akár tíz-húsz éve. Húsvétkor manapság 
már nem annyira jellemző az utcán fiú- 
csoportokat látni szódásüvegekkel, fia- 
tal apákat a kisfiukkal vagy éppen öl- 
tönybe öltözött idős bácsikat, amint régi 
biciklijükkel tekernek a rokonság női tag- 
jait megvédeni az elhervadástól. 

Az ünnep egyre jobban háttérbe való 
szorulása vajon mi miatt alakul-alakult 
ki? Erre valószínűleg egy komolyabb tár- 
sadalomtudományi tanulmány adhatna 
választ, azonban az bizonyos, hogy a hús- 
vét jelentősége nem akkora az emberek 
életében, mint évtizedekkel ezelőtt. Az 
ünnep ideje alatt egyre többen utaznak 
(mondhatni menekülnek) el a locsolko- 
dók és a locsolkodás elől kirándulni, vagy 
éppen egy wellness hétvégére. Aki sze- 
retné tartani a hagyományokat, az fur- 
csán érezheti magát. Ha az illető személy 
hölgy, akkor gondolhatja, minek készü- 
lődjön a locsolóknak, úgysem jön senki. 
Az urak esetében a helyzet az, hogy mi- 
nek menjen locsolkodni bárhova is, ha a 



Borongós időjárás fogadta a télteme- 
tő rendezvényre gyülekezőket a kastély- 
parkban, ám amint a Bóbita Óvoda kis 
növendékei rákezdtek a Süss fel nap, 
fényes nap... kezdetű énekre, csak-csak 
kikukucskáltak a napsugarak a komor 
felhők mögül. A csodák ezzel nem értek 
véget, hiszen Ácsra látogatott Kelep 
Elek, a világ legnagyobb gólyája is.

Ne szaladjunk ennyire előre! A műve- 
lődési ház már tavaly is megkísérelte a 
téltemetés hagyományát visszahozni, 
azonban a vírushelyzet miatt közösségi 
összejövetelt nem lehetett szervezni, 
így online égettük el a kiszebábot. Idén 
azonban remek kis programmal készül- 
tünk, ami nagy érdeklődést váltott ki a 
helyi családokból.

Köszönjük az iskola és az óvoda segít- 
ségét, akik a közönségszervezésben so- 
kat hozzátettek a sikerhez, valamint kü- 
lön köszönet illeti a Bóbita Óvoda Mici- 
mackó, Gomba és Cseresznye csoport- 
jait, amiért vállalták a tél elűzésében 
való aktív részvételt.

Az óvodás gyerekek műsora után el- 
szabadult a pokol. Hórihorgas emberek 
jelentek meg különböző zajkeltő eszkö- 
zökkel és zenei kísérettel, akik aztán min- 
denféle „gaztettet” követtek el, a közön- 
ség pedig tapssal és kitörő kacagással 
jutalmazta az egyes produkciókat. Hogy 
mást ne mondjak, megidézték a busó- 
kat, bemutatták a világ legnagyobb gó- 
lyáját, Kelep Eleket, aki egy lábon is tu- 
dott állni két másodpercig, sőt, esküvőt 

Gólyalábasok segítségével temettük el a telet
is tartottak, férjhez adták a közönség- 
ben szerényen megbújó (egyébként már 
férjezett) Betti óvó nénit egy óriáshoz, 
és sorolhatnánk még a csíntevéseket. Ez 
azonban nem volt elég a Vaga Banda 
legénységének. Fejükbe vették, hogy az 
ácsi kiszebábot, a mi Mariskánkat – akit 
időközben átkereszteltek Rozáliának – 
tűzbe hozzák.

Lett is nagy, tömeges vonulás: elöl 
ment a Rozália, aki Mariska, mögötte a 
Vaga Banda, utánuk meg a város apraja s 
nagyja. Végül a kastélykertben forróso- 

BALOGH ATTILA

dott fel a hangulat, és Mihály, aki a banda 
legügyesebb tűzzsonglőrje, lángoló fák- 
lyájával meggyúj totta Mariska szoknyá- 
ját, aki végül hamuvá lett, és reményeink 
szerint magával vitte a tűzbe az ácsiak 
minden gondját, baját és a világ összes 
rossz gondolatát.

Ezután – mivel észrevették, hogy itt 
már nem terem babér a számukra – seb- 
tiben elbúcsúztak a Vaga Bandások, és 
mivel a gólyalábakra nem lehet nyúlci- 
pőt húzni, jobb híján kereket oldottak.

A közönség nem bánta ezt a cseleke- 
det, mivel ekkorra már a Városi Nyugdí- 
jas Klub asszonyai rogyásig töltötték az 
asztalokat finomabbnál finomabb far- 
sangi szalagos fánkokkal és csörögével. 
Ezeket nem általták megkenegetni jó- 
fajta házi lekvárokkal, amit ezúton is kö- 
szönünk nekik.

A téltemetésben és fánkevésben 
megfáradt ácsi közönség végül világra- 
szóló élményekkel tért haza, és abban a 
reményben hajtotta álomra a fejét, hogy 
másnap már madárcsicsergésre és tava- 
szi napsugarak melengető simogatására 
ébredhet, hiszen eltemettük a telet. Volt 
is másnap mínusz egy fok hajnalban, és 
napsugarat sem láttunk délig, de ez már 
egy másik történet.

ÁCSI HÍREK
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legtöbben otthon sincsenek. Akkor sem 
biztos, hogy tárt karokkal fogadja valaki 
a lelkes locsolókat, ha otthon van, így 
akár kellemetlenül is érezheti magát 
mindkét fél. Ezáltal évről évre egyre ke- 
vesebben locsolkodnak, a húsvét ünne- 
pe fokozatosan elhalványul, kihal.

Az ünnepnek, s így a húsvétnak a lé- 

nyege is önmagában keresendő. Min- 
denki számára mást jelent. A kisfiúnak 
egy hímes tojást vagy egy csokinyulat, a 
kislánynak azt, hogy megajándékozhat 
valakit hímes tojással, az idős embernek 
egy jó beszélgetést a rég nem látott ro- 
konokkal. Igazán az összetartozás a fon- 
tos, az emberi kapcsolataink ápolása, s 

hogy az ünnepet a számunkra fontos 
személyekkel töltsük. Hiszen ünnepelni 
csak az tud, akinek van kivel. S az ünnep 
igazi értelme talán ez: az egymással való 
törődés. A többi csupán részletkérdés, 
legyen szó akár karácsonyról, akár hús- 
vétról…
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Kedves Márti! Köszönjük munkádat, és hosszú, boldog 
egészségben gazdag nyugdíjas éveket kívánunk! 

2022. március 1-jén ismét nyugdíjba vonult a polgármester 
hivatalból egy kedves kolleganőnk, Kéringer Györgyné Márti, 
aki 2013 áprilisa óta erősítette a pénzügyi osztály munkáját. 
Kitartó, lelkiismeretes és szorgalmas munkával eltöltött évek 
és persze több tízezer lekönyvelt tétel után Mártika is nyug- 
díjas lett, a megérdemelt pihenés következik.

Nyakó Atilla soraival búcsúzunk:
„Ízlelgesd hát a szabadságot!

Jövőd lesz, s múltad? Ó, hisz az van!
Apáink útján járunk... szól a

Sláger, míg te borzongva állasz.”

Köszönet

Ácsról szólt a Kossuth Rádió
Országos médi- 

ában szerepeltek az 
ácsiak, ugyanis Ko- 
márom és Ács volt a 
téma a Kossuth Rá-
dióban március 12-
én, szombaton.

Az Országjáró 
műsor ezúttal váro- 
sunkba is elkalauzol- 

ta a hallgatókat. Az adásmenet alatt 
szombaton délelőtt 10 és 12 óra, vala- 
mint délután 15 és 17.30 között, több- 
ször is bejelentkeztek a könyvtárból a 
szerkesztők, akik a turisztika, a kultúra, a 
sport területén, illetve a közéletben 
vagy éppen a civil szektorban tevékeny- 
kedő, értékes és érdekes ácsi emberek- 
kel beszélgettek élőben. Városunk pol- 
gármestere dr. Szentirmai István is be- 
szélt a városhoz fűződő érzéseiről, 
emellett hallhattunk többek között a 
Kossuth Lajos Asztaltársaságról, a Ter- 
mészetjáró Bakancsos Klub tevékeny- 
ségéről, az aranymosásról is.

Bebarangolhattuk a környéket kép- 
zeletben természetfotós szemmel, hall- 
hattunk lovassportról, papírszínházról, 
makettkészítésről, megismerhettük a 
kastély történetét és a helyi kulturális 
élet sokszínűségét, sőt egy kis zenei 
élményt is kaptunk a Kifordítva együttes 
jóvoltából. Taracközi Kinga műsorvezető 
ngyon hálás volt az ácsiaknak, kiemelte 
városunk sokszínűségét és vendégsze- 
retetét.  

A Kossuth Rádió Facebook oldalán 
képes beszámolót is láthatnak a nap 
történéseiről, a mediaklikk.hu oldalon 
pedig visszahallgathatják a teljes mű- 
sort.

Köszönjük a rádiónak, hogy kíváncsi- 
ak voltak ránk, és köszönjük mindazok- 
nak, akik vállalták, hogy mesélnek ma- 
gukról, a településről, vagy éppen a hob- 
bijukról.

BALOGH ATTILA
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A jó időt köszöntve téltemető farsangi vigasságot szerve- 
zett az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálata a Jegespusztán élő gyermekek- 
nek. A február 7-én megtartott vidám foglalkozás kezdetén 
minden kisgyermek egyedi maszkot készíthetett magának, 
majd pedig sorverseny keretében mérték össze ügyességüket 
és gyorsaságukat. Pókember, Batman és Darth Vader mellett 
megjelent többek között Hófehérke, Belle, Hulk, valamint az 
erdő kisállatai is feltűntek. A fürge kicsik ügyesen lavíroztak az 
akadályokkal tarkított pályán, melyet zsákban futva, tojást vé- 
ve vagy éppen fél lábon ugrálva kellett teljesíteniük. A hagyo- 
mányos farsangi feladatokból sem volt hiány, a versenyszá- 
mok végén pedig tombolajegyekkel jutalmazták a legügye- 
sebb apróságokat. A feladatok fáradalmait egy kis uzsonna 
mellett pihenhették ki, majd kezdetét vette a tombolasorso- 
lás, mely után hasznos és kreatív ajándékokkal térhettek haza. 
A részt vevő gyermekek külön meglepetést is kaptak. 

Farsangi mulatság
Jegespusztán

Hazajárnak Ácsra a Hazajárók

A Piskóta kávéház adott otthont a 
Hazajáró estnek, amelyet a Természet- 
járó Bakancsos Klub és a Bartók Béla 
Művelődési Ház szervezett közösen már- 
cius elején. Az est vendégei a Duna Tele- 
vízió Hazajáró című honismereti műsorá- 
nak két főszereplője, Kenyeres Oszkár és 
Jakab Sándor voltak, akik elárulták azt is, 
hogy Ács tényleg olyan számukra, mint- 
ha haza jönnének.

Sok éves barátság köti őket ugyanis a 
Bakancsos Klub tagjaihoz, akikkel hivata- 
losan is megerősítették a szövetségüket 
annak idején, amikor a Hazajáró Honis- 
mereti és Turista Egylet megalakult, és 
partnereket keresett a Kárpát-medence 
minden szegletében. Az ácsi bakancso- 
sok elsőként írták alá a szövetségi meg- 
állapodást a Monostori Erőd falai között, 
így nemcsak a barátság folytatódott, ha- 
nem a közös munka is elkezdődött.

A Piskóta nagytermében Balogh 
Attila, a művelődési ház vezetője és Tóth 
János, a Bakancsos Klub elnöke köszön- 
tötte a résztvevőket, aki megköszönte 
az önkormányzat, a művelődési ház és a 

Piskóta kávéház támogatását is. Ezt kö- 
vetően Kenyeres Oszkár és Jakab Sán- 
dor kalauzolta el a vendégeket a Hazajá- 
ró sorozat kulisszái mögé.

A vetítéssel egybekötött előadáson 
szinte a kezdetektől napjainkig megtud- 
tunk mindent az epizódok készítéséről, a 
forgatási körülményekről a szervezési 
munkákon át egészen a különböző ka- 
landokig, amiket a stáb az elmúlt évek 
során átélt. Természetesen soha nem lá- 

tott felvételek és egy kis bakiparádé is 
előkerült a tarsolyból, amin jókat derül- 
tek a vendégek.

A közönségtalálkozón nagy szerep ju- 
tott a gasztronómiának és a kultúrának 
is, ez már szinte hagyomány az ácsi Haza- 
járó esteken. Idén a magyaros ízek domi- 
náltak, és egy többfogásos disznótoros 
vacsorával készültek a vendéglátók. A 
fogások között Németh Dénes és zene- 
kara felvidéki és erdélyi tájak népzenéit 
játszott a közönség nagy örömére.

A közönségtalálkozót követően 
„desszertként” könyvbemutatóra is sor 
került. Kenyeres Oszkár ajánlotta az 
egyes évadokról készült Hazajáró köny- 
veket a közönség figyelmébe, amelye- 
ket természetesen a helyszínen dedikál- 
tak is a műsor készítői.

A kötelező programok és vacsora 
után az est kötetlen, baráti beszélgetés- 
sel zárult. A szervezők elmondták, hogy 
nagyon jó érzés volt a nagy érdeklődést 
látni, és örülnek, hogy egy színvonalas és 
értékteremtő programot sikerült ismét 
Ácson megvalósítani.

PAUER GERGELY
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Évtizedes hagyomány már Ácson, hogy a Természetjáró Ba- 
kancsos Klub kerékpáros emléktúrát szervez március 15-én az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteleté- 
re. Idén is sok kerékpáros gyűlt össze a Kossuth szobornál, 
hogy két keréken fedezze fel a környék 48-as emlékhelyeit és 

Kerékpáros emléktúra a Bakancsosokkal B.A.

Életének 72. évében elhunyt Kustán Ferenc.
Egy olyan IFI csapat tagja voltál, amelyikben nem lehetett rosszul játszani. Lelkesedésed odaadásod a pályán belül 

és kívül örökre példaértékű volt.
Rövid, aktív pályafutásod után, is szíveden viselted az utánpótlás segítését, támogatását, amig egészséged 

engedte elválaszthatatlan voltál a labdarúgó pályától.
Olyan igazi Vezérszurkoló, akikből a tettrekészség sohasem hiányzott.

Kustán Ferenc emlékére – Gyászol az Ácsi Kinizsi Lejegyezte:
Szili Béla 2022. március.

Halálod híre mindnyájunkat megrendített, sohasem felejtünk, nyugodjál békében!

Kortalan farsang
Az idősek klubjában az előző évekhez hasonlóan idén is jelmezbe öltöztek a 

vállalkozó kedvű klubtagok. A farsangot megelőző időszak izgalmasan telt az idősek 
körében. Ötletelés és jelmezkiválasztásra is volt lehetőségük, amelyben a klub 
dolgozói segítettek. Az előkészületek ezekkel a tennivalókkal nem értek véget, a 
szorgos tagok házi süteményt is készítettek. Az ünnepi délután jó hangulatban telt, 
a farsangi jelmezbemutatón találkozhattunk bohóccal, kertésszel, műtősnővel, 
gésával, tündérrel, szakácsnővel és kisiskolással is, valamint még sok-sok vidám 
jelmezessel. Kiváltságos helyzetben volt részünk, hiszen „Déryné” is meglátogatott 
minket, egy dalt is meghallgathattunk az előadásában. A vidámság sem 
maradhatott el, voltak, akik egy rövid kis humoros epizóddal készültek a hangulat 
fokozására. A délután további részén a finomságokkal teli asztal melletti 
beszélgetésre és táncra is volt lehetőségük a klubtagjainak.

Nőnap
A klubunk tagjai között természetesen a hölgyek vannak többségben, így a 

nőnapi alkalom sem maradhatott el az idei évben. A vezető asszony kedves 
szavakkal üdvözölte nőtársait ezen az alkalmon. Musitz Béla bácsi verset mondott a 
hölgyek köszöntésére.  Egy rövid kis műsort követően kellemes, jó hangulatú 
beszélgetésre is volt lehetőség néhány szendvics és sütemény társaságában. A 
hölgyek természetesen virágot is kaptak, így vált teljessé ez a nap.

Március 15-én
A klubunk mindennapjai során természetesen a nemzeti ünnepekről való 

megemlékezés is a programjaink részét képezik. Az idősek kézműves foglalkozás 
során ehhez kapcsolódó jelképeket készítettek. Március 11-én pedig a csípős hideg 
ellenére a klubvezető invitálására felkerekedtek, és meglátogatták Korotnoki 
Dániel sírját, hogy pár szál virággal leróják kegyeletüket.

Programok az idősek klubjában

rója le tiszteletét a hősök előtt. Természetesen az út közben 
elégetett kalóriákat a kastélyparkban pótolhatták a résztve- 
vők a túra után zsíros kenyér, tea és sütemény segítségével. A 
legkisebb résztvevők csokoládét és különleges kokárdát is 
kaptak Tóth János túravezetőtől.
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Az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola versenyzői a körzeti 
kézilabda diákolimpiai mérkőzéseken az első helyezést érték 
el, ezért a megyei versenyen ők képviselik a körzetet. 

A III. korcsoportos nyertes csapat tagjai: Szigeti Nóra, 
Szentirmai Gréta, Dancs Panna, Lovas Cintia, Németh Hanna, 
Stréhli Luca, Nagy Anna, Büki Dorka, Argai Kinga, Nagy Eszter, 
Molnár Fanni, Vincze Virág és Istella Boglárka, Góger Fruzsina 
és Góger Barbara. 

A IV. korcsoportos nyertes csapat tagjai: Csűrös Dorina, 
Istella Boglárka, Vincze Virág, Kovács Hanna, Németh Zina, 
Molnár Fanni, Faragó Lili, Takács Mónika, Abai Nóra és Bartal 
Petra.

Gratulálunk a lányoknak és a felkészítő pedagógusnak, 
Bíróné Tóth Ágnesnek!

Kézilabda diákolimpia körzeti döntő SPORT

Sok szeretettel és várakozással hí- 
vunk mindenkit 2022. május 1-jén vasár- 
nap a programokkal és élményekkel teli

ÁCSI CSALÁDI MAJÁLIS
rendezvényre, amely Ács városának szin- 
te minden civil szervezete és intézmé- 
nyei összefogásával valósul meg az ön- 
kormányzat támogatásával, az Ácsi 
Adventi Angyalok kezdeményezésére és 
szervezésében. 

A majális helyszínének az ácsi MOTO- 
CROSS pályát választottuk, ahol a kiépí- 
tett infrastruktúra mellett a természeti 
szépségeink is közvetlenül elérhetőek 
akár gyalogosan, akár kerékpárral.

A nap folyamán mindenki megtalál- 
hatja a magához illő szórakozási formát, 
a testhez álló szabadidős tevékenysé- 
get. Sorversenyek, játékok, bemutatók 
színesítik a programot. 

 Valódi gasztrokalandozásnak is ne- 
vezhetjük az eseményt, hiszen finom, 
helyben készülő ételek és behűtött ita- 
lok várják a helyszínre kilátogató majáli- 
sozókat. 

Az Adventi Angyalok tavasszal sem tétlenkednek….

Tagokat vár a Vöröskereszt ácsi szervezete

Ezúton is kérünk mindenkit, aki ked- 
vet érez ahhoz, hogy aktív részese le- 
gyen ennek a forgatagnak, hozza magá- 
val barátait, rokonait, azokat, akikkel szí- 
vesen tölti aktív pihenését. Szívesen fo- 
gadunk minden ácsi és nem helybeli 
érdeklődőt, aki csatlakozni szeretne 
hozzánk.

A rendezvényre a belépés és az ottani 
fogyasztás teljesen INGYENES, a részt- 
vevők összefogásának és jószándékának 
köszönhetően.

Az esemény 2022. május 1-jén 9.00 
órakor nyitja kapuit, a programok ezt 
követően 10.00 órakor kezdődnek és 
kifulladásig tartanak.

ÉPÍTSÜNK KÖZÖSSÉGET, ÁPOLJUK 
A HAGYOMÁNYOKAT !

VÁRUNK MINDENKIT, LEGYÜNK 
EGYÜTT 2022. MÁJUS 1-jÉN!

További információkkal április hónap 
folyamán találkozhatnak. (Angyalok) 

Tíz taggal újjáalakult a Magyar Vöröskereszt Ácsi Alap- 
szervezete. A titkári feladatokat Szlukovényi Anna látja 
majd el, az elnöki tisztségre, pedig Nagy Tamást jelölte és 
választotta meg a csoport. 

A tisztújítást követően Nagy Tamás az Ácsi Híreknek el- 
mondta: hálás a bizalomért, melyet igyekszik megszolgálni.

- A Vöröskereszt általunk legfontosabbnak tartott fela- 
datában, a véradásban igyekszünk majd nagy segítséget 
nyújtani a településen az idei évben is, emellett célkitűzé- 
sünk, hogy továbbra is adományokat gyűjtsünk és juttas- 
sunk el a rászorulók részére. A szervezet elnökeként szeret- 
ném megköszönni minden ácsi véradónak, hogy a karját 
nyújtja, másokért!

„Gyújts magadból éltető fényt, ha az életet valahol 
pislákolni, kihunyni látod” – ez a Vöröskereszt jelmondata, 
amit követni szeretnénk.

Kérem, aki csatlakozna hozzánk, az keressen bátran! – 
mondta el lapunknak Nagy Tamás.
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ÁPRILIS 1. – „BOLOND ÁPRILIS”
Április 1-je Hugó napja, a téli napfor- 

dulótól számított századik nap, ezért 
népünk régente „száznapnak” is nevez- 
te. Az „áprilist járatás”, „április bolondja” 
az ókori tavaszkezdő tréfás örömün- 
nepekre vezethető vissza. Hozzánk talán 
német közvetítéssel került. Erre vall, 
hogy elsősorban városi és gyermekmu- 
latság, a felnőtt falusi nép körében soha- 
sem gyökeresedett meg.

 
ÁPRILIS 2. – ANDERSEN 
SZÜLETÉSNAPJA – A MESEÍRÁS 
NAPJA  – A GYERMEKKÖNYVEK 
NEMZETKÖZI NAPJA

1967 óta tartják világszerte a Gyer- 
mekkönyvek Nemzetközi Napját Hans 
Christian Andersen dán meseíró szüle- 
tésnapján. A Gyermekkönyvek Nemzet- 
közi Tanácsa (IBBY) által szervezett 
ünnep célja, hogy a gyermekekkel meg- 
szerettessék az olvasást, a könyveket. 
Minden évben más-más ország vállalja 
az eseménysorozat szponzorálását, ne- 
vezetesen az adott ország megfogal- 
mazza a nap jelmondatát, felkér egy 
neves írót, hogy ez alkalomból küldjön 
üzenetet a világ gyermekeinek, s egy 
képzőművészt, hogy tervezzen plaká- 
tot. 2001-ben Magyarország szervezte a 
központi rendezvényeket.

 
 ÁPRILIS – NISZÁN HÓ 27. NAPJA – 
HOLOCAUST EMLÉKNAP

A varsói gettólázadás (1943. április 
19.) kitörésének évfordulója alkalmából 
az izraeli kormány döntése értelmében 
minden évben megemlékeznek a máso- 
dik világháború 6 millió zsidó áldozatá- 
ról. Az emlékezés már túllépett Izrael 
határain és szerte a világban a kegyetlen 
fájdalom napja lett a Holocaust Emlék- 

nap. A Gergely-naptár szerint minden 
évben más napra esik, a zsidó naptár 
szerint Niszán hó 27. napja.

 
 ÁPRILIS ELSŐ HÉTVÉGÉJE
– A ROMA KULTÚRA NAPJA 
MAGYARORSZÁGON

A „cigányság szent ünnepének” ne- 
vezte Choli Daróczi József a minden év 
áprilisának első hétvégéjén megrende- 
zendő Roma Kultúra Napját. A megem- 
lékezést első alkalommal 1993 áprilisá- 
ban tartották neves cigány művészek 
Budapesten a Magyar Írószövetség 
székházában.
 
 ÁPRILIS ELEJE – A II. VILÁGHÁBORÚ 
BEFEJEZŐDÉSE MAGYARORSZÁGON

1945. április 4-én a szovjet Tájékoz- 
tatási Iroda közleményben jelentette be 
a világnak, hogy a szovjet csapatok befe- 
jezték Magyarország egész területének 
elfoglalását. A lényeget tekintve ez meg 
is felelt a valóságnak, bár április közepé- 
ig még szórványos harcok előfordultak 
az osztrák határ menti magyar falvak tér- 
ségében. A katonai hadműveletek április 
13-án fejeződtek be.

A rendszerváltás előtt április 4. volt a 
Magyar Népköztársaság nemzeti ün- 
nepe.

 
 ÁPRILIS 11. – JÓZSEF ATTILA 
SZÜLETÉSNAPJA – 1905; 
A KÖLTÉSZET NAPJA 
MAGYARORSZÁGON

Hazánkban 1964 óta József Attila 
születésnapján, április 11-én ünnepeljük 
a Költészet Napját. Ebből az alkalomból 
minden évben irodalmi előadóestekkel, 
könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal 
és -versenyekkel tisztelgünk a magyar 
líra előtt.

Magyar klasszikus költők versei a Ma- 
gyar Elektronikus Könyvtár (MEK) hon- 
lapján.

 
 ÁPRILIS 18. – NEMZETKÖZI 
MŰEMLÉKI NAP

Az UNESCO ICOMOS (International 
Council on Monuments and Sites) szer- 
vezetének javaslatára április 18-át Nem- 
zetközi Műemléki Nappá nyilvánították. 
Először 1984-ben ünnepelték. E napon 
főleg azokra a műemlékekre hívják fel a 
figyelmet, amelyek veszélyben vannak. 
Magyarország már a meghirdetés évé- 
ben csatlakozott a kezdeményezéshez.

világörökség.lap.hu
 

 ÁPRILIS 22. – A FÖLD NAPJA
1970. április 22-én Denis Hayes ame- 

rikai egyetemi hallgató mozgalmat indí- 
tott el a Föld védelmében. Azóta a diák- 
ból az alternatív energiaforrások világhí- 
rű szakértője lett. Már mozgalmának 
megindításakor több mint 25 millió ame- 
rikai állt mögé, ma pedig szinte az egész 
Földre kiterjed az általa kezdeménye- 
zett mozgalom. Ezernél több szervezet 
vesz részt benne. A Föld Napja célja, 
hogy tiltakozó akciókkal hívják fel a 
figyelmet a környezetvédelem fontossá- 
gára. Magyarországon 1990 óta rende- 
zik meg.
  
ÁPRILIS 23. – A KÖNYV NAPJA – A 
SZERZŐI JOGOK NAPJA

1995-ben az UNESCO A Könyv Nap- 
jává nyilvánította április 23-át katalán 
javaslatra. Április 23-án halt meg William 
Shakespeare és Miguel de Cervantes. Ez 
a nap A Szerzői Jogok Napja is. A nap 
célja, hogy felfedezzük az olvasás szép- 
ségét, és ösztönözzük egymást a köny- 
vek forgatására.

Jeles napok áprilisban

 Hirdetési szándékát az alábbi e-mail címen jelezheti: acsihirek@gmail.com
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