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HIREK

Április 26.-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében került 
sor az Ács Város Önkormányzat képviselő testülete által ho- 
zott rendelet alapján, az életkezdési támogatások, valamint az 
első lakáshoz jutási támogatások ünnepélyes átadására. 

A Bóbita Óvoda kisóvodásainak műsora után a jelenlévőket 
Dr. Szentirmai István polgármester köszöntötte. Beszédében 
kiemelte, hogy Ács Város Önkormányzata elkötelezett az Ács 
közigazgatási területén élő családok, gyermekek támogatása 
iránt, majd szeretettel gratulált, és jókívánságait fejezte ki a 
családoknak.  Az emléklap, és virág átadása után a támoga- 
tások kifizetésére került sor. 

Az ünnepségen egyszeri 50.000.-Ft-os pénzbeli juttatás- 
ban 14 család részesült összesen 700.000.- Ft értékben.

A rendezvényen Dr. Szentirmai István gratulált az első la- 
káshoz jutott családoknak is. A támogatási szerződések aláírá- 
sa után a támogatás összege is az ünnepség keretein belül a 
került átadásra. Az eseményen 10 család részesült összesen 
4.200.000.-Ft. juttatásban.

A támogatás célja az Ácson házat építő, vagy vásárló, és új- 
szülötteket vállaló fiatal családok megsegítése, ami egyezik a 
kormány családpolitikájával.

5 millió forint értékben életkezdési, és
első lakáshoz jutási támogatást kaptak fiatal ácsi családok

Város Napi előzetes
Majális 2022.

Portré: Dr. Nikicser László
Élet az idősek klubjában

Kitüntetett Tűzoltó Parancsnokunk
Gyermeknap kapcsán egy népes 

ácsi családnál jártunk
Im memoriam Szakolczai István

"Az én Anyukám" 
fogalmazásverseny díjazottjai
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ÁCSI MAJÁLIS 2022.ÁCSI MAJÁLIS 2022.ÁCSI MAJÁLIS 2022.

Tisztelt Szervezőtársaink, kedves 
Barátaink!

Mi, Adventi Angyalok úgy érezzük, 
hogy nagyon nagy dolgot vittünk véghez 
Veletek együtt, a Ti segítségetekkel, a Ti 
lelkes és önzetlen támogatásotokkal. 

Úgy érezzük tudatnunk kell Veletek 
azt, hogy mennyire hálásak vagyunk 
Nektek és mennyire büszkék vagyunk a 
közösen megteremtett összefogásra.  
Az összefogásra, a közösség erejére, 
amikről sokszor „csak” beszélünk, ám 
aztán valami miatt nem történnek meg a 
tettek. 

Most megtörtént!
Talán mondhatjuk, hogy megtörtént 

a csoda, ám ez olyan csoda, amely megis- 
mételhető, talán évről-évre, ha ismét 

egymás mellé állunk. Úgy, ahogy a Majá- 
lis napján egymás mellett álltak azok a 
sátrak és pavilonok, melyek között a ki- 
látogató emberek önfeledten töltötték 
el ezt a napot, hiszen minden egyes he- 
lyen baráti szóval, családias hangulattal, 
finomabbnál finomabb ételekkel és fris- 
sítő italokkal, vidám játékokkal találkoz- 
hattak. 

Ez csak úgy valósulhatott meg, hogy 
közületek mindenki beleadta a legtöb- 
bet, amit csak lehetett, bizonyítva jó- 
szándékát, önzetlenségét és barátságát.

Amint azt Ti is láttátok és tapasztal- 
hattátok nem csak mi vagyunk Nektek 
ezért a napért hálásak, hiszen akik ott 
voltak akár Ácsról, akár a környék telepü- 
léseiről mindenkitől csak az elismerés és 

a köszönet szavait lehetett hallani. Na és 
persze azt, hogy „ hát azt nem is gondol- 
tuk, hogy ez ekkora esemény, ekkora buli 
lesz.”

Őszintén szólva mi is csak reméltük, 
bíztunk benne ám elsősorban Bennetek 
bíztunk és hittünk. Hittük, hogy közösen 
meg tudjuk valósítani az elképzelésün- 
ket.

Köszönjük, hogy mindenkinek meg- 
mutathattuk, mennyit ér az összefogás, 
mennyit ér a közös gondolkodás és mek- 
kora eredményre vezetnek a közös tet- 
tek. Mindent köszönünk Nektek, kíván- 
juk, hogy a Majális példája legyen köve- 
tendő példa az év minden napján Ács 
város életében!
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Egy nemzet vagyunk!
Felvidéki és erdélyi barátaink is

részt vesznek az idei Ács-Kapocs Fesztiválon

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Ha- 
táron túli szervezetek támogatási prog- 
ramban, a közösségi és gazdasági test- 
vértelepülési programok és együttmű- 
ködések támogatására kiírt pályázatá- 
ban Ács városa 1,000,000,- Ft támoga- 
tásban részesült, az Ács-Kapocs Fesztivál 
Ács-Madar-Olasztelek című, TTP-KP-1-
2022/1-000030 azonosító számú pro- 
jekt tekintetében.

Ács város kapcsolata a jelenlegi test- 
vértelepüléseivel a 2000-es években in- 
dult. A települések civil szervezeti, egy- 
házai, a települések lakossága baráti 
együttműködést mutat az elmúlt évek- 
ben. Ács és Madar kapcsolatát tovább 
erősítette a 2017. évben közösen pályá- 
zott és elnyert Interreg SKHU/1601/4.1/ 
056 számú határon átnyúló pályázat, 
melynek keretében a két önkormányzat 
a szociális ellátások és az egészségügyi 
szűrővizsgálatok tekintetében valósí- 
tott meg közös programokat. A telepü- 
lések rendezvényeinek kooperatív meg- 
szervezése, a falunapok, városnapok 
programjain való aktív közreműködés, a 
civil szervezetek harmonikus kapcsolata 
a meglévő szoros együttműködés ékes 
bizonyítéka. Madar és Olasztelek közsé- 
gek kezdetektől résztvevője az Ács-
Kapocs Fesztiválnak, mely színteret biz- 
tosít a Magyarok kenyere programsoro- 
zatnak. Településünkön a testvértele- 
pülések, a környező és több felvidéki 
település közreműködésével valósul 
meg nemzetközi szinten a búza összeön- 
tése és szétosztása a résztvevők között. 
Ennek a rendezvénynek a keretében vált 
hivatalossá 2020. évben Madar község- 
gel a kapcsolatunkat a testvértelepülési 
okmány aláírásával. Ez az okmány pecsé- 
telte meg az eddigi kapcsolatot, illetve a 
jövőre nézve tovább mélyítette mind az 
önkormányzat és intézmények, mind a 
polgárok kapcsolatát a két település, 
valamint a már meglévő testvér-telepü- 
lések között. A hagyományosan a város- 
napi programokhoz kapcsolódóan kerül 
megrendezésre az Ács-Kapocs Fesztivál. 
Ez a rendezvény kapcsolódási pont az 
erdélyi, a felvidéki és az országhatáron 
belüli magyarság között. Hagyományőr- 
ző, folklór programokon, sportrendez- 
vényeken, egyházi megemlékezéseken 
vendégül látnánk egymást, hogy az 
együttműködés kereteit még szorosab- 
bá fűzzük. A célunk a közös múlt, ma- 
gyarságtudatunk erősítése, a hagyomá- 
nyos értékeinek megőrzése.

A felvidéki település Komáromtól 21 

km-re északkeletre fekszik, 131 méteres 
tengerszint feletti magasságban, a Bá- 
torkeszi-dombság déli lábánál, a Madari-
patak völgyében. Jelentős erdőterület 
tartozik hozzá. Híres szőlőtermesztő 
község. Közigazgatási területe 27,07 
km². Határos Szilasházával, Újpusztával, 
Komáromszentpéterrel és Marcelhá- 
zával nyugatról, Dunaradvánnyal és Du- 
namoccsal délről, Bátorkeszivel keletről, 
valamint Perbetével északról. Keleti 
határa egyben a történelmi vármegye- 
határt is alkotja Komárom és Esztergom 
vármegye között. Területén már a korai 
szláv időkben település állt – ezt a feltárt 
temető bizonyítja. Első fennmaradt írá- 
sos említése 1252-ből származik, amikor 
Marcellus de Modor-nak, egykori szolga- 
győri (Zulugageuriensis) várjobbágynak 
és fiainak – Benedeknek, Marcellnek és 
Éliásnak – IV. Béla megerősítette szabad- 
ságjogaikat. 1260-ban is említették (az 
újabb kutatások szerint 1198-ban), ami- 
kor Imre király a település névadó mada- 
rászait telepítette le itt. A község kezdet- 
ben Szolgagyőr várának tartozéka volt, 
majd 1295-től az esztergomi érseké, va- 
lamint a Madari és Keszi családé. Később 
a szentpéteri uradalomhoz tartozott, 
amely erdősítette határát. 1485-ben 
Mátyás király a székes-fejérvári kereszte- 
sek konventjének megparancsolta, hogy 
Marczalházi Posár Miklós fiainak és uno- 
kájának, Gáspárnak – akiknek régóta bírt 
Marcelháza, Madar, valamint Pat és 
Gyarmat puszta – birtokaikat új ado- 
mányba adja. A község 1485 és 1716 kö- 
zött a Pozsár, Sibrik, Maszlik családoké, 
1716-től a Gyulayaké volt. Egy része a 
XVII. és XIX. század között a bátorkeszi 
uradalomhoz tartozott. Területén 1763-
ban földrengés, 1886-ban és 1904-ben 
tűzvész pusztított. Lakói főként mező- 
gazdasággal, szőlőtermesztéssel és er- 
dei munkákkal foglalkoztak. A település 
a trianoni békeszerződésig Komárom 
vármegye Udvardi járásához tartozott. 
1938 és 1945 között újra Magyarország 
része volt. A második világháború után 

számos családot telepítettek ki: Csehor- 
szágba 54, Isztimérre pedig 52 családot. 
A Madari-erdőben ekkoriban katonai lő- 
teret alakítottak ki. 2006. szeptember 
23-án avatták fel a község címerét és 
zászlaját. 

Látnivalók:
- Református temploma 1691-ben 

épült egy gótikus templom átépítésével. 
Az 1763-as komáromi földrengés után 
újjáépítették. Mai formájában klasszicis- 
ta stílusú.

- A katolikus Szűz Mária-kápolna 
1939-ben épült.

- Édes Gergely helyi születésű pap- 
költő tiszteletére 2004-ben emléktáblát 
avattak a református templom falán.

- A református templom bejáratánál a 
templom felújításának emlékére 2002-
ben emléktáblát helyeztek el.

- Fa harangláb a református templom 
bejáratánál. Harangja 1749-ből szárma- 
zik. 

- A katolikus templom udvarában ta- 
lálható beton nagykereszt. A temetőben 
két nagykereszt is található, mindkettő 
betonból készült.

Olasztelek Erdélyben, Kovászna me- 
gyében fekszik. Bardóc fiúszék egykori 
központja, közigazgatásilag Bardochoz 
tartozik.

Sepsiszentgyörgytől 50 km-re észak- 
nyugatra, Baróttól 4 km-re északra az 
Őrhegy lábánál, a Kormos-patak balparti 
teraszán fekszik. 

Gépkocsival a 131-es számú megyei 
út mentén, vasúton az ágostonfalvi vagy 
málnásfürdői állomásokon keresztül 
közelíthető meg. Nevét a Károly Róbert 
alatt bevándorolt olasz telepeseiről kap- 
ta. 1333-ban Olazteluk néven említik 
először. Régi templomát a tatárjáráskor 
lerombolták. Református temploma 13-
14. századi eredetű volt, de ezt 1857-
ben lebontották.

A település és az itt lakó emberek 
eredetére választ kereső különböző el- 

Olasztelek bemutatása

Madar bemutatása
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Egész életemben igyekeztem mindig pontosan megfogalmazni,
 hogy hova tartok, de nem elfeledve, hogy honnan jövök!

méletek közül csak abban van megegye- 
zés, hogy valamennyien a település ne- 
vében is fellelhető és az őshonos, ola -
szos hangzású családnevek – Márkó 
(Markó), Kolumbán, korábban még gyak- 
ran előforduló Fábián – által is alátá- 
masztott olasz eredetről beszélnek. Má- 
ra már a Fábián család kihalt, a Márkók és 
Kolumbánok azonban ma is a falu ősi és 
legszélesebb magvát képezik.

Arra vonatkozóan, hogy az őslakók 
mikor és milyen körülmények között 
kerültek ide és telepedtek meg e helyen, 
már eltérőek a vélemények: egyesek a 
római birodalom határait vigyázó kör- 
nyékbeli castrum lakóiban és utódaiban, 
az Attila római hadjárataival ide vetődő 
olaszokban, mások az első magyar kirá- 
lyok által ide telepített olasz mesterek- 
ben vélik felfedezni a település ősla- 
kosait.

1910-ben 838 lakosából 837 magyar, 
1 román volt. A trianoni békeszerződé- 
sig Udvarhely vármegye Homoródi járá- 
sához tartozott. 1992-ben 773 lakosából 
764 magyar, 9 román volt.

A települést szabad székely határő- 
rök leszármazottai lakják, a 2002. évi 
népszámlálási adatoknak megfelelően 
összesen 750-en, mely a következőkép- 

pen oszlik meg: 742 magyar illetve 8 ro- 
mán anyanyelvű lakos; vallási hovatar- 
tozás szempontjából 633 református, 56 
római katolikus, 48 unitárius, 8 ortodox, 
1 személy Jehova tanúinak és 4-en más 
felekezetnek a követői.

A helybéli román anyanyelvűek is jól 
beszélik a magyar nyelvet, amely, akár- 
csak egész Erdővidéken, itt is sajátos 
alakot őriz: az e-zés, ö-zés, ü-zés bizo- 
nyos formáit (es – is, eppen – éppen, en- 
gömöt – engemet, embör – ember, mün- 
köt – minket), valamint őrzi a Károli-féle 
bibliafordítás sajátos, régies nyelveze- 
tét (például vala – volt , mondám – 
mondtam).

Annak ellenére, hogy az elmúlt 60 év- 
ben több mint 300-an költöztek el (Ko- 
lumbán Csaba bácsi összeírása szerint), 
elsősorban fiatalok, a be- vagy visszaköl- 
tözések száma elég csekély, és az évi 
születések száma legjobb esetben is 
csak ritkán éri el vagy haladja meg a 10-
et, 134 a 18 év alatti a fiatalok, valamint 
51 a 75 év fölötti korúak száma, így az el- 
öregedési mutató (2,62) biztató jövőt 
jósol a közösség számára. Ugyanakkor 
vonzóvá teheti a környékbeli fiatalabb 
generáció számára az évszázadok óta 
megőrzött etnikai egységessége, vagy a 

vidék kisvárosához, Baróthoz s így egy- 
ben a környék egyetlen középiskolájá- 
hoz, kórházához, nagyobb gazdasági 
egységekhez – munkalehetőséghez való 
közelsége. Hogy az évszázadok alatt 
megmaradt ennyire egységesnek, az 
annak is tulajdonítható, hogy tudatosan 
vigyázta az egységességet, a rokonhá- 
zasságra is hajlott, hogy erőforrásainak, 
földterületének feldarabolódását, bom- 
lását megakadályozza. Igaz, hogy szor- 
galma és élniakarása mellett ezért a 
viszonylagos zárkózottságáért a "szász" 
gúnynévvel illetik a környék lakói. Szor- 
galmas, igyekvő jellemükről az a régi kis 
gúnyvers emlékezik meg, mely szerint 
„Olasztelek bocskortelek, bolond, aki 
benne telel!”– télen is annyi munkát 
adtak a szolgának, hogy a lábbeli akkor 
sem került le hosszú időre annak lábáról.

Látnivalók:
- Mai temploma 1858-ban épült fel, 

alacsony kőfalában áll 1795-ben épített 
tornya.

- A Daniel család kastélya 1609 körül 
épült, 1668-ban bővítették és átalakítot- 
ták, 1884-ben megújították. Egykor 
védőfal övezte, melynek nyomai még 
láthatók.

Beszélgetés Dr. Nikicser Lászlóval

Szép diplomáciai karriert futott be, bejárta a világot, de lelkében ma is ácsinak érzi magát, noha korán elkerült a 
városból. Nikicser László neve ma is ismerősen cseng Ácson, és nem csak a felnőtt korosztályok számára, hiszen a 
pénzásási iskola egykori diákját a mai gyerekek is ismerik, és mint itt tanult hírességként tekintenek rá.

Lapunk a napokban megkereste a volt nagykövetet, és nem csalódott: Nikicser László kedvesen fogadta 
érdeklődésünket, és részletesen beszélt életéről, munkájáról s arról, hogyan látja a világot.
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Nikicser László Ács szülöttje, egykori pénzásási diák. 1962-1970 között volt az ácsi iskolatanulója. Középiskoláit Székesfehérváron végezte, majd 
Moszkvában a Nemzetközi Diplomataképző Egyetemen szerzett nemzetközi jogász diplomát. Hivatásos diplomata. A külügyminisztériumban több 
vezető beosztásban dolgozott. Tunéziában, Cipruson, Észtországban volt nagykövet, majd Franciaországban.
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A hely, ahová minden időst szeretettel várnak

Összefoglaló az idősekkel folytatott 
interjúkból:

Miért döntöttek úgy, hogy 
csatlakoznak ehhez a közösséghez?

Az elmagányosodás és az egyedüllét 
egy nehéz élethelyzet, amely az idős 
emberek életében bekövetkezik. A kö- 
zösség, a társas élet viszont sokak szá -
mára fontos az élekor előrehaladtával is, 
gyakran a család, a környezet is érzi, 
hogy idős hozzátartozójának ezzel tudja 
segíteni a mindennapjait. Az, hogy ki 
miért döntött a klubtagság mellett, 
egyéni életutak határozták meg: a moti- 
váció eltérő, van, aki saját kezdeménye- 
zésre, van, aki a család noszogatására és 
olyan is van, aki az intézményvezető fel- 
keresésére kezdett el idejárni. 

Az idősek saját szavaikkal így fogal- 
mazzák meg a válaszaikat:

Ucus néni a klub tagja hosszú évek 
óta, aktívan részt vesz a foglalkozáso- 
kon, itt tölti a hétköznapjait. „Mit tudok 
csinálni otthon egyedül?” – mondogatja 
gyakran.

Kati, aki keddenként látogatja a klub- 
bot: „Hallottam a nyugdíjasoktól, hogy 

kirándulni, színházban voltak, én is 
jelentkeztem, hogy idejárhassak.”

Irénke néni elmesélte, hogy: „Vezető- 
asszony szólt, hogy van lehetőség jelent- 
kezni a központba ….”

Ica néni, aki mindennap kerékpárral 
érkezik, így emlékszik vissza: „Szomszéd- 
ban dolgoztam, saját döntésemből jöt- 
tem érdeklődni, hogy egyedüliként tár- 
saságot teremtsek magam körül nap- 
közben.”

Sarolta néni, akit a magány motivált a 
klub felkeresésére, így fogalmaz: „A csa- 
ládom tagjai ajánlották, hogy ne marad- 
jak egyedül, látogassak el ide.”

Többen maguk is megfogalmazzák, 
hogy a környezetük számára sem akar- 
nak plusz terheket jelenteni, így bizton- 
ságban jó helyen tölthetik el az időt, 
nem kell aggódniuk a hozzátartozóknak 
sem. A szolgálat dolgozói rendelkezésre 
állnak, és mindig kéznél van a segítség 
abban az esetben is, ha véletlenül egy 
rosszullét, szédülés fordulna elő. A klub 
nemcsak a biztonságot jelenti az ide lá- 
togatók számára, hanem színt ad a hét- 
köznapokban a különböző programok- 
kal, foglalkozásokkal.

A klub széles szükségletekre nyújt 
választ, a mindennapi gondozástól egé- 
szen a heti egyszeri igénybevétel lehető- 
ségéig. A szolgálathoz történő el- és 
hazajutásban is többféle megoldási le- 
hetőség közül lehet választani egészségi 
állapottól függően. Vannak, akik a beju- 
tást önállóan oldják meg, de többen kér- 
nek és kapnak ebben segítséget. 

Mindennap 9 óra körül már nagy a 
nyüzsgés, hiszen szinte mindenki megér- 
kezik. Így kezdődhet a foglalkozás, 
amely a klubtagok kedvére való, és szí- 
nesítik az idősek mindennapjait. Amel- 
lett, hogy kiváló szórakozást nyújtanak a 
résztvevők számára, a szabadidő hasz- 
nos eltöltése is biztosított. A programok 
és a foglalkozások szakmai megalapo- 
zottsággal kerülnek összeállításra.

Az intézmény vezetője, Gerencsérné 
Járóka Erzsébet és a terápiás munka- 
társa, Budovics Istvánné elmondják:

„A készségfejlesztések során kiemelt 
célunk, hogy az idős ember a lehető 
leghosszabb ideig megőrizze a szellemi 
és szociális életminőségét a meglévő 
kompetenciáinak fenntartását. Szolgál- 
tatásainkkal az állapotromlás mértéké- 
nek csökkentéséhez, késleltetéséhez já- 
rulunk hozzá. Ezeket egyéni és csopor- 
tos foglalkozások alkalmával valósítjuk 
meg. A programjaink között szerepelt 
kézműves foglalkozás (finommotorika), 
játékok (memóriafejlesztés, kommuni- 
káció), torna (fizikai erőnlét).

Továbbra is van létjogosultsága a 
speciális szükségletekre válaszoló de- 
mens ellátás biztosításának is. A foglal- 
kozások úgy vannak összeállítva, hogy 
mindenki a képességei szerint részt tud- 
jon venni benne.”

Arra is választ kaphattunk a riport 
folyamán: 

Nemrégiben felkerestük az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központot, ahol az idősklub tagjainak tettünk 
fel kérdéseket, hogy megismerhessük az itt folyó közösségi életet. Az interjúalanyok izgatottan várták, hogy 
mesélhessenek a klubéletről.

P. GERGELY
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Hogyan telik egy nap a klubban? 
Ucus néni elmondta, hogy reggel 8 

óra körül a szolgálat autójával elhozzák a 
klubba. 

Manci néni, aki egyik legrégebbi klub- 
tag így mesél erről: „Mivel már nagyon 
nehezen járok, megoldották a beszállítá- 
sunkat és a hazavitelünket a gépkocsival, 
vagy az önkormányzat kisbuszával.”

Margit néni szavaival élve, akit kéré- 
sének megfelelően itt mindenki Ica néni- 
nek szólít: „Kikapcsol az ittlét, nem fog- 
lalkozok az otthoni gondokkal”.

T-né Marika néni, aki a covid időszak 
bezártságát követően kereste fel a szol- 
gálatot, úgy nyilatkozik, hogy: „Szere- 
tem a kulturális foglalkozásokat, kézmű- 
vességet, minden alkalomra más és más 
dolgokat csinálunk, verselünk, éneke- 
lünk, tornázunk.”

Béla bácsi úgy gondolja, hogy: „Fog- 
lalkozások változatosak, jó időtöltés is.”

H-né Kati, aki ebben a közöségben ta- 
lálta meg a helyét, elmondja, hogy: „A 
lelki békémnek is jót tesz, jók a foglalko- 
zások, a betegségemben is nagy segítsé- 
get nyújtanak.”

Ági néni, akit ismerősök biztattak a 
csatlakozásra, beszél arról, hogy: „Külön- 
féle találós kérdésekre, feladványokra 
kell válaszolni.”

H-né Marika néni, aki a kertjéből gyak- 
ran hoz virágokat, hogy a többiek is örö- 
müket lelhessék benne, elmondja, hogy: 
„Szívesen színezek, mert nagyon szere- 
tem a virágokat.”

Marcsi, akit a központtól kerestek fel 
a lehetőséggel, elmondja: „Én a mate- 
matikai foglalkozásokat szeretem a leg- 
jobban.”

A klub napirendjét megismerve az is 
kiderült számunkra, hogy foglalkozáso- 
kat követően az ebédidőt nem mindenki 
tölti itt. 

Azoknak, akik a programok után itt 
maradnak, van lehetőségük az ebédet 
helyben elfogyasztani, tiszta, kulturált, 
modern környezetben, mivel az épület 
2016-ban teljes körű felújításon esett át.

Többen jelzik, hogy az ebéd viszony- 
lag kedvező áron elfogadható, kétféle 
menüből lehet választani. Vélemények 
ezzel kapcsolatban megoszlanak:

- Az ebéd van mikor jó, néha rossz.

- Az ebéddel és az árával is meg va- 
gyok elégedve, ebből a pénzből otthon 
nem tudnék főzni.

A koradélutáni órákban igény szerint 
van lehetőség arra, hogy a szolgálat 
munkatársai gondoskodjanak a tagok 
hazajutásáról.

Szné Éva néni, aki hosszú magányos 
időszak után került a klubba: „Megvan a 
kényelmünk, autó visz minket haza.”

Milyen időszakos programok vannak?
Marcsinak elmesélte, hogy az idősza- 

kos rendezvények közül leginkább a 
farsangi bál tetszik neki. Újdonság volt 
számára már felnőtt fejjel ismét jelmez- 
be bújni. 

És hogy még milyen izgalmas progra- 
mokra kerül sor, az év folyamán azt a 
klubtagok beszámolóiból tudhatjuk 
meg.

Szné Éva néni: „Anyák napjára nagyon 
jól esett, hogy megvendégeltek ben- 
nünket, nagyon meglepett.”

H-né Kati: „Nagyon vidám a farsang, 
mindig beöltözünk, a nőnapon, anyák 
napján vendégek vagyunk, jól érezzük 
magunkat, a költészet napján verset 
olvastunk fel, videóra vettek bennünket. 
A karácsony a legszebb, családias hangu- 
latú, ez a kedvencem.”

T-né Kati néni: „Én nem szeretek sze- 
repelni, csendes típus vagyok, de ennek 
ellenére részt vettem a karácsonyi mű- 
sorban.”

Ilonka néni: „Én személy szerint na- 
gyon jól érzem magam, szeretem a kö- 
zösséget, tudok alkalmazkodni, és na- 
gyon jó programokat találnak ki szá- 
munkra.”

Manci néni: „Aki szeretne a progra- 
mokon szerepelni, az csatlakozhat, sok 
verssel és énekkel készülünk.”

Sz-né Éva néni: „A programok nagyon 
szórakoztatóak, mulatságosak, szívesen 
segítenek, ha kérjük, nagyon is szolgálat- 
készek.”

Évike: „Ellátás nagyon jó. A tisztálko- 
dásban és a mosásban is segítenek a 
gondozónők.”

Vannak, akiknek az életét változtatta 
meg a klub…

Ica (Margit) néni elmesélte, hogy a 

férje elvesztése utáni depresszión is a 
társasági élet segítette át. Korábban 
Komáromban lakott, és ott vette igény- 
be ezt a szolgáltatást, de Ácsra költö- 
zött, és most idejár a klubba. Örömmel 
tapasztalta, hogy itt a színezés mellett 
sokféle a szabadidős tevékenység van a 
repertoárban, sőt, a jeles napokon, ün- 
nepnapokon még külön programok is 
vannak. Új ismeretségekre tett szert. Az 
épület falai között szerelem is szövő- 
dött. Béla bácsival, aki szintén özvegy 
volt, úgy döntöttek, hogy idős korukra 
nem szeretnének egyedül maradni, és 
most boldog párkapcsolatban élnek 
egymással.

A klubban nemcsak párkapcsolatok, 
hanem baráti kapcsolatok is kialakulnak, 
és régebbiek is felelevenednek, gyakran 
előfordul, hogy régi munkatársak vagy 
iskolatársak ismét aktívan beszélgetnek, 
nem jelent gondot az elmulasztott évek, 
ott tudják folytatni, ahol korábban félbe 
maradt a beszélgetés.

Miért is szeret itt lenni?
Évike: „Nekem jó itt, mert jól vagyok, 

a hibáimat is elnézik, tudnak kezelni, jól 
érzem magam.”

Bözsi néni: „Odahaza sajnos egyedül 
lennék, nagyon megszerettem a helyet.”

B. Aranka néni: „Nagyon jól érzem 
magamat, jó a közösség, köszönet érte.”

Sarolta néni: „Megfogadtam, ottho- 
nosan érzem magamat, sok köszönettel 
tartozom mindenért.”

T-né Marika néni: „Minden nagyon 
szép, mindennel meg vagyok elégedve, 
remélem, még sokáig járhatok ide.”

Ilonka néni: „Egy mondatban: én na- 
gyon hálás vagyok, hogy van egy ilyen 
közösség, melynek a részese lehetek.”

Sokan vannak, akik évek óta látogat- 
ják az intézményt, de lehet találkozni új 
tagokkal is. Persze a véleményük közös, 
nagyon szeretnek itt lenni, és természe- 
tesen a jövőben is látogatni a közössé- 
get.

Továbbra is sok szeretettel várnak 
minden szépkorút, aki jó társaságba 
vágyik!

Szent Flórián napján – aki a tűzoltók védőszentje – azokat 
ünnepeljük, akik ezt a szép, ám komoly veszélyekkel teli 
hivatást választották.

A Komárom-Esztergom megyei tűzoltónapot idén Környén 
rendezték. Ebből az alkalomból most is sor került a legjob- 
baknak járó kitüntetések átadására.

Ács polgármestere, Dr. Szentirmai István emléklapot és 
jutalmat adott át Keresztes Józsefnek, az Ácsi Önkormányzati 
Tűzoltóság parancsnokának. Megköszönte a tűzoltóság élén 
végzett munkáját, és külön köszönte a városért végzett tevé- 
kenységét is, melyben rajta kívül az összes tűzoltó részt vesz.

Kitüntetést kapott Keresztes József tűzoltóparancsnok
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Egy az ötezerből...
Napjainkban kevesen választják azt a felelősségteljes, szenvedélyt megkövetelő hivatást, mely a magukra 

maradt, sorsukra hagyott gyermekek és fiatalok rövidebb vagy hosszabb távú nevelését, gondozását tűzi ki 
célul. Ács vélhetően egyik legnépesebb családja, Krajczár Márta és párja mégis ezt a hivatást választották: 
nevelőszülők. Ők egy, a jelenleg Magyarországon nyilvántartott 5000 család közül, akiknél az elmúlt év- 
tizedek során már 25 gyermek nevelkedett, jelenleg is hat gyermek él ácsi otthonukban: négy testvérpár – 
akik másfél, két és fél, négy és hat évesek –, valamint egy 15 éves kamasz, aki 10 éve van nálunk, továbbá egy 
18 éves utógondozott, aki 3 éves korában került hozzájuk. Kevesen tudják, hogy a gyermekvédelmi gondos- 
kodásban lévő gyerekek ma már nem nagy létszámú intézetekben, hanem nevelőszülőknél vagy lakásott- 
honokban élnek – így kisebb, szeretetteljes közösségbe kerülnek rögtön azután, hogy traumát éltek át. 

riporterünknek a kezdeteket Márta. A 
patronálás azonban csak a hétvégéket, 
ünnepnapokat jelentette a család szá- 
mára, azzal nem számoltak, hogy egy 
három és fél éves gyermek nem érti 
majd, miért kell visszamennie az ott- 
honba. Így a második hétvégét követően 
– amikor sírva vitték vissza – utánajártak, 
hogyan nevelhetnék ők a kislányt. Így 
lettek nevelőszülők 1995-ben. 

Azt is elmesélte, hogy az egyik náluk 
nevelkedett kislány, aki azóta felnőtt, 
kirepült a családi fészekből, minden év 
szeptember 8-án felhívja és megkérdezi 
tőle: Milyen nap van ma, Anya? Hiszen 
neki akkor, azon a napon lett először, 
igazi családja – osztotta meg lapunkkal a 
megható történetet Márta. 

Örömhír továbbá, hogy városunkban 
két másik család is él, akik szívükön 
viselik a gyermekvédelmi gondoskodás- 
ban élő gyerekek sorsát, s Mártáékhoz 
hasonlóan nevelőszülőként tevékeny- 
kednek. 

 Azt mondják, minél idősebb egy 
család nélkül, elhagyatottan élő gyer- 
mek, annál nagyobb szív kell hozzá. Egy 
már kialakult személyiséggel rendelkező 
gyermeket a saját nyelvén kell szeretni. 
De lássuk csak, a szívből jövő szeretet 
mellett mi szükséges még ahhoz, hogy 
valakiből nevelőszülő válhasson. – A fo- 
lyamat első lépése az, hogy egy motivá- 

Nemes feladatot vállal magára az, aki 
nevelőszülőnek áll. Jelenleg közel hu- 
szonháromezer gyermek nevelkedik ál- 
lami gondoskodásban Magyarországon, 
éppen ezért minél több nevelőszülőre 
lenne szükség, akik átmeneti segítség- 
nyújtást vagy végleges otthont tudnak 
biztosítani számukra. A gyermekvédelmi 
gondoskodás felelősségteljes feladatát 
hazánkban állami, egyházi és civil fenn- 
tartású szolgáltatók végzik. A Szent 
Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató a 
Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntar- 
tásában működő országos hatáskörű 
gyermekvédelmi intézmény – ahová 
Mártáék mint nevelőszülők tartoznak – 
2011-ben kezdte meg működését. Egy- 
házi fenntartóként biztosítják annak le- 
hetőségét, hogy a gyerekek megismer- 
kedjenek a hitélettel, de nem kötelező 
vagy elvárt dolog a vallásosság. 

Krajczár Márta pályafutását 27 éve 
kezdte a nevelőszülői pályán, azt mond- 
ja, a véletlen segítette ehhez a hivatás- 
hoz. - A lányom kórházba kerülésekor 
megismert egy 3 éves állami gondozott 
kislányt, aki akkor a komáromi gyerekvá- 
rosban élt. Annyira közel kerültek egy- 
máshoz, hogy a lányom elhatározta: sze- 
retné, ha patronálnánk a kislányt. Utána- 
járt a folyamatnak, majd bementünk a 
gyerekvárosba, ahol alkalmasnak nyilvá- 
nítottak minket a feladatra – mesélte 

ciós levelet kell írni a gyermekvédelmi 
szolgáltató részére, melyben meg kell 
fogalmazni, miért is szeretnénk ezt a hi- 
vatást választani. Ezt követően felveszik 
a kapcsolatot a nevelőszülő-jelöltekkel, 
akiknek megvizsgálják a pszichológiai al- 
kalmasságát, majd a rendelkezésre álló 
lakás, ingatlan körülményeit is górcső alá 
veszik a törvényi előírásoknak megfele- 
lően. Végül részt kell venni egy 60 órás 
oktatáson, melyet követően egy szak- 
képzett team dönt arról, hogy alkalmas-
e az adott személy a feladatra – tudtuk 
meg a nevelőszülővé válás feltételeit 
Kuthy-Szakács Anitától, a Komárom-
Esztergom megyei Nevelőszülői Hálózat 
vezetőjétől. 

- A mi feladatunk nevelőszülőként az, 
hogy ezeket a hatalmas hátrányból indu- 
ló gyerekeket elfogadjuk, őket is elfoga- 
dásra ösztönözzük, és kihozzuk belőlük a 
legjobbat – hangsúlyozta Márta. A 18. 
életévüket betöltött fiatal felnőttek el- 
dönthetik, hogy tovább tanulnak, vagy 
önálló élet kialakításába kezdenek, per- 
sze a családban maradás lehetősége is 
fennmarad, ezt utógondozásnak hívják. - 
Nagyon szerencsés vagyok, hiszen min- 
den gyermekünk hazajár, egytől egyig 
rendkívül hálásak. Ünnepek alkalmával, 
leginkább karácsonykor huszonnégyen 
üljük körbe az ünnepi asztalt a két gyer- 
mekemmel és három unokámmal 
együtt. A saját gyermekeim szociálisan 
meglehetősen érzékenyek, több nevelt 
gyermekünk példaképként tekint rájuk. 
De vannak már unokák a nevelt gyerme- 
keinknél is, nekik én ugyanúgy a nagyma- 
májuk vagyok – tette hozzá az ácsi 
nevelőszülő.

Amennyire felelősségteljes, legalább 
annyira hálás hivatás a nevelőszülőség. 
Márta 25 gyermekkel a „háta mögött” 
arra a kérdésünkre, hogy szerinte milyen 
egy jó nevelőszülő, s hogy van-e neve- 
lőszülői hitvallása, a következőt válaszol- 
ta: ez egy rendkívül értékes hivatás, ami 
számtalan pluszt s nem utolsó sorban 
önbecsülést ad számomra. Hiszen még- 
iscsak az a legnagyobb elismerés, ha a 
gyermek úgy érzi, akkor lett először igazi 
családja, amikor hozzánk került, nem 
pedig akkor, mikor valójában a világra 
jött. Ezért érdemes nevelőszülőnek 
lenni. Egynek, az ötezerből. 
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Szakolczai István doktor úrra emlékezünk

Dr. Szentirmai István polgármester 
és kolléga így búcsúzott:

82 évedből fiatalságod, de úgy is 
mondhatom fiatalságunk javát együtt 
éltük meg. Mennyi emlék tört felszínre, 
amikor leültem ez elé a fehér papír elé, 
hogy leírjam, és aztán majd itt elmond- 
jam, ki is voltál. 

Számomra nemcsak Dr. Szakolczai 
István, egy ember Ácson, hanem kolléga 
és barát is. Te voltál, aki amikor fiatal 
állatorvosként Ácsra kerültem, bemu- 
tattál feleségemmel együtt sok helyen 
és sok családnak, majd amikor nyugdíjba 
vonulásodkor mint utódodat szintén be- 
mutattál az állattartóknak. A két család 
baráti kapcsolatokat tartott fenn mind- 
végig. Tudtuk egymás búját, baját, örö- 
mét. Páratlanul jó EMBER voltál, Pista, 
minden szó, amit ezen kívül még ideír- 
tam, erre a papírra, olyan feleslegesnek 
tűnik, mert az, hogy JÓ EMBER – ez a 
kifejezés mindent elmond Rólad.

Mégis, a végtisztesség úgy kívánja, 
hogy elevenítsük fel életed fontos állo- 
másait. Hát megteszem!

Dr. Szakolczai István 1940. február 2-
án Losoncon született. Az érettségi vizs- 
gát Balassagyarmaton tette le, majd 
1960 és 1965 között elvégezte az Állat- 
orvostudományi Egyetemet. Állatorvosi 
tevékenységét az Ácsi Egyetértés Mg. 
Tsz.-ben kezdte, majd a kisbéri mester- 
séges megtermékenyítő állomásra, ké- 
sőbb a Tornyó-pusztai Állami Gazdaság- 
ba került. 

Folyamatos ácsi munkája 1968-ban 
kezdődött meg, mint körállatorvos. Ezt a 
hivatását nyugdíjba vonulásáig, ami 
2002. október 31-én történt, végezte. 
Mellette több ízben is kapott az állat- 
egészségügyi szolgálattól vezetői meg- 
bízást. 1976 és 77 között megbízott járá- 
si főállatorvos, ezután komáromi járási 

főállatorvos 1982. novemberi megbí- 
zott kerületi főállatorvosi munkájának 
megkezdéséig, amit nyugdíjba vonulásá- 
ig végezett. Még az ácsiakat szolgálja 
2010-ig mint magán állatorvos. Ekkor 
teljesen visszavonul az állatorvosi mun- 
kából. Közben két szakállatorvosi diplo- 
mát is szerez, először állathigiéniai, majd 
igazgatási és szervezési szakállatorvosi 
diplomát. Szakmai továbbképzését 
nemcsak az előbbi diplomák, hanem kü- 
lönböző továbbképzéseken való részvé- 
telével is folytatta.

Dr. Szakolczai István 1966 novembe- 
rében házasodott meg, ekkor lépett szö- 
vetségre egy életre Baricza Zsuzsával. 
Házasságukból két gyermek születik, 
András és Ágnes. Boldog, kiegyensú- 
lyozott házasságban nevelik diplomás 
emberré két gyermeküket. 2016-ban ün- 
nepelték 50 éves házassági évforduló- 
jukat.

Példa lehet ez a szövetség, ez a csalá- 
di kötelék, eloldhatatlan kapocs minden- 
ki számára, hiszen tudom: az, hogy most 
menned kell, Pista barátom, ez sem 
változtat azon a tényen, hogy Társad, 
gyerekeid mellett maradsz örökre, mert 
aki mindvégig kitart hűséggel, azt nem 
felejtik. Az akkor is ott lesz a minden- 
napokban, amikor fizikai értelemben 
már nem lehet.

Míg jövőjét építettük,
Sorsa el volt döntve rég.
Megkívánta, elszerette
Tőlünk a hatalmas ég.

Nem törődve semmit azzal,
Hogy szívünknek fájni fog:
Jöttek érte s mosolyogva
Vitték el az angyalok!

Búcsúzik most Tőled, Kedves Pista 
Ács városa is. Az ácsiak. A Te nagy csa- 

ládod, hiszen szolgálatod idején Ácson 
majdnem mindenkinek volt valamilyen 
állata, ami a család életszínvonalát nagy- 
ban befolyásolta. Ezért jóformán min-
denkivel találkoztál az idők folyamán, 
akiken munkáddal segíteni tudtál. Min- 
denkor lehetett számítani rád, ha hívtak, 
akkor mentél, mindegy, hogy éjjel vagy 
nappal volt. Mindezért és szerény életvi- 
teledért, példamutató családi életedért 
az akkori ácsi társadalom megbecsült 
tagja voltál. Jó ideje pedig élő legenda. 

De tudnod kell, a legenda mindig él! 
Holtában is. Ezért ez a város mindig em- 
lékezni fog Rád. 

Mindenki, akin segítettél, akivel kap- 
csolatba kerültél.

Te egy olyan hivatást választottál 
(velem együtt), ami arról szól, hogy se- 
gítsük a tőlünk gyengébbet, a magáért 
kiállni nem tudót, azt, aki ugyanúgy erre 
a világra született, mint mi, csak nem tud 
szólni, kérni, mondani, ha baja van. 

Csoda a mi hivatásunk, és csoda volt 
számodra is az a sok szép évtized, amikor 
mentetted a menteni valót, amikor segí- 
tetted az életet, amikor el lehetett vesz- 
ni a hálás állati tekintetekben, és megkö- 
szönni a sorsnak, hogy azt a pillanatot 
nekünk, neked adta.

Ilyen voltál.
Ember nagy betűkkel, segítő, példá- 

san, mindig az egyenes úton járó ácsi, 
akit soha nem fogunk elfelejteni.

Jókai Mór írja egyik regényében, és 
hiszem, hogy így lesz! Ezzel a gondolat- 
tal engedlek el, Pista!

„Ami bennem lélek, veletek megy; ott 
fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz 
virágaid között, mikor elhervadnak; meg- 
találsz a falevélben, mikor lehull; meghal- 
lasz az esti harangszóban, mikor elenyé- 
szik; s mikor megemlékezel rólam, mindig 
arccal szemközt fogok veled állani.”

Hiába tudjuk, hogy aminek kezdete van, annak vége is lesz – mióta világ a világ –, mégis a legnehezebb érzés és a 
legfájdalmasabb, amihez soha nem fogunk hozzászokni, amit soha nem fogunk tudni megérteni, csak elfogadni, 

ha valakit útjára kell engednünk.

Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezésében került megrendezésre 
Ujpál Emőke pszichológus KamaszFrász című előadása. A szervezők korábbi vágya 
teljesülhetett ezzel, hiszen az ötlet még a járvány időszakot megelőzően került ki- 
gondolásra. Az előadás a kamaszok lelkivilágát, érzéseit és a tinédzserkor jellegze- 
tes problémáit elemezte. Az izgalmas téma során szó esett a serdülőkor feladatai- 
ról, a saját identitás kialakításáról, kihangsúlyozva a szülő és gyermek közötti biza- 
lom és a megfelelő kommunikáció fontosságát. Az érdeklődők mosolyogva idézték 
fel az ismerős, néha elutasító vagy közömbös mondatokat, a kamasz viselkedés jel- 
legzetes momentumait. A kamaszok szélsőséges viselkedése mellett a szakember 
kitért a szülők érzelmeire, gondolataira is, valamint arra, hogy hogyan tudják kezelni 
a tinédzserek hangulatingadozásait. A legfontosabb és talán leghasznosabb tanács- 
ként elhangzott: „Nem kell tökéletes, csak elég jó szülőnek lenni”. A sok érdeklődőt 
vonzó előadás korábbi hagyományokra tekint vissza. Gerencsérné Járóka Erzsébet 
intézményvezető tervei szerint a jövőben évente akár két alkalommal is szeretné- 
nek hasonló előadásokat tartani. A témaválasztás körében nyitottak, szívesen fo- 
gadják a javaslatokat.

Felnőtt születik: A kamaszkor küzdelmei
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Hosszú, COVID-okozta kényszerszünet után került sor újra 
a Tatai Református Egyházmegye presbitereinek találkozó- 
jára. Az egyházmegyei presbiteri konferencia helyszíne az ácsi 
református templom volt. A megyéből érkezettek, valamint a 
házigazda gyülekezetből részt vevő, összesen mintegy 150 
testvérünk szép tavaszi napon, április 30-án találkozhattak 
egymással. A kezdő áhítaton Imre Bálint dégi lelkipásztor, a 
Mezőföldi Református Egyházmegye esperese szolgált, a kon- 
ferencia vezérigéje alapján. Az emmausi tanítványok húsvéti 
történetéből szólt az alapige: „Maga Jézus is melléjük szegő- 
dött, és együtt ment velük.” (Luk.24,15) A járványhelyzet utáni 
újra eszmélésre, a gyülekezeti életbe és a presbiteri szolgálat- 
ra való újraindulásra buzdított a hit boldog tapasztalatával: 
nem egyedül vagyunk, Urunk is velünk együtt jár. Farkas Balázs 
tatai lelkipásztor a továbblépéshez alapot adó „helyzetjelen- 
tést” adott a résztvevőknek. A gyülekezetekből beérkezett 
beszámolók alapján komoly tanulmányban foglalta össze, ho- 
gyan élte meg egyházmegyénk a világjárvány hozta rendkívüli 
helyzetet. Sokat mondó, grafikonokkal alátámasztott megál- 
lapításai a hogyan tovább átgondolásához sok segítséget 
nyújtottak. Ebben a gondolatkörben szólalt meg Dr. Nemes 
Pál egyházkerületi főgondnok, aki ebben az egyházi ciklusban 
kezdte meg szolgálatát. A hamarosan elérkező presbitervá- 
lasztásra hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy személyesen el- 
kötelezett, élő hitű, szolgálni kész, és a közösségben helyét 

megtaláló, együtt munkálkodásra alkalmas presbiterekre lesz 
szükség. Felhívta a figyelmet az idén esedékes népszámlálásra 
is, ahol nagyon fontos, hogy mindenki válaszoljon a vallásra, 
egyházhoz tartozásra vonatkozó kérdésekre is. Szűcs Attila 
dadi presbiter, egyházmegyénk zsinati képviselője, a Zsinati 
Tanács, valamint több zsinati bizottság tagja, személyes hang- 
vételű beszámolójában az országos egyházi irányvonalakra 
mutatott rá. Kiemelte, hogy nagyon fontos az egyházmegyei 
szint egyházunk életében, és hogy felülről, a Zsinattól mint or- 
szágos szervezetünktől nem lehet várni az egyház megújítá- 
sát, annak a tagjaiban, különösen is a presbiterek életében kell 
elindulnia. Ezt erősítette meg utolsó előadónk, Bor Imre is, aki 
a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnökeként vett 
részt alkalmunkon. A Szövetség országos újjászervezéséről 
beszélt, arról, hogy egy gyorsan változó világban nekünk is fel 
kell vennünk a ritmust. Nem a túlfejlesztett szervezetben, ha- 
nem az aktív, gyülekezetekben élő tagságban láttatta a meg- 
újulás esélyét. A kiosztott jelentkezési lapokon keresztül min- 
denkinek lehetősége volt, van, hogy csatlakozzék a Presbiteri 
Szövetséghez.

A tartalmas délelőttöt közös ebéd követte a gyülekezeti 
házban, ahol kötetlen formában tovább folyt a beszélgetés. A 
konferencia egyik legnagyobb áldása és öröme az volt, hogy 
több év szünet után végre szabadon, nyugodtan, egymásnak 
örvendezve találkozhattunk.

Presbiteri konferencia városunkban
GERECSEI ZSOLT

Egy újabb mérföldkőhöz érkezett a
Hartmann Hungary Kft

Az ácsi gyár április végén ünnepelte a 
legújabb gyártósor telepítését, az új rak- 
tárcsarnokot és a nyomda automatizálá- 
sát. Ezen az ünnepségen részt vett a dán 
anyavállalt vezetősége, a dán nagykövet 
és dr. Szentirmai István, Ács Város pol- 
gármestere.

A gyár élete a kezdetektől összefonó- 
dott a várossal, hiszen dolgozóik nagy 
többsége helybéli lakos. Ahogy az a 
múltban is, jelenleg is a Hartmann és a 
város vezetése között folyamatosan jó 
kapcsolat áll fenn. Ahogy azt Polgármes- 
ter úr az ünnepi beszédében is elmond- 
ta: „Három fontos dolog köt össze ben- 
nünket ácsiakat a Hartmannal: az első, 
hogy a Hartmann városunk legnagyobb 
munkaadója, másodszor a Hartmann a 
legnagyobb adófizetőnk, a harmadik pe- 
dig, hogy a Hartmann folyamatosan ke- 
resi a lehetőséget, hogyan tudná a helyi 
közösség életét támogatni, kezdemé- 
nyezéseket felkarolni – gondoljunk csak 

a társadalmi munkákra, amelyet dolgo- 
zóik elkötelezettségének köszönhe- 
tünk.”

Torben Rosenkrantz-Theil, vezérigaz- 
gató beszédében elmondta, mennyire 
örvendetes számára az hogy együtt ün- 
nepelhetünk még akkor is, amikor felfor- 
dult körülöttünk a világ. Hiszen az embe- 
rek továbbra is fogyasztanak tojást, a 
gazdáknak továbbra is szükségük van a 
csomagolásra, és bármi történjék is, a 
Hartmann itt lesz, hogy a gazdáknak 
legyen mibe csomagolni a tojást. 

Nagyon sok pozitívumot merített ab- 
ból is, hogy mivé vált az üzem azóta, 
hogy a Hartmann 1991-ben megvásárol- 
ta. Akkor még csak 2 gyártósora volt az 
üzemnek, amely azóta fokozatosan 9 
sorra nőtt. Az évek során több gyártó- 
sort nagyobb formagépekre cseréltek 
és jelentős beruházásokat eszközöltek 
az új technológia és automatizálás terén 
a folyamatos versenyképesség biztosí- 

tása érdekében. Büszkék vagyunk arra, 
hogy a gyártott tojáscsomagolás 
mennyiségét tekintve mára ez az ácsi 
üzem a legnagyobb a világon.

Az anyavállalat évtizedek óta jelentős 
befektetéseket hozott Magyarországra, 
egyrészt az üzem elhelyezkedése miatt, 
ahonnan a kiforrott nyugati piacok ki- 
szolgálása, valamint az egyre növekvő 
keleti piacok ellátása nagyon kedvező. 
Mindemellett azonban a legfontosabb 
számára a magyar dolgozóik tudása és 
elhivatottsága, ez a fő ok ami miatt Ácsra 
hozta beruházásait. 

A vezérigazgató kiemelte, hogy 
Vincze Attila vezetésével van egy tapasz- 
talt és ambiciózus helyi gyárvezetés, 
akinek munkája elengedhetetlenül hoz- 
zájárult a Hartmann-tőke Magyarország- 
ra vonzásához. Attila vezetésével pedig 
2009 óta a duplájára nőtt az üzem 
teljesítménye. 

Vincze Attila megköszönte a projek- 
tekben nyújtott erőfeszítéseit Tóth 
Árpád György és műszaki csapatának, 
Jenei Tamásnak és az ő operatív csapatá- 
nak és nem utolsósorban a dán Hart- 
mann gépgyár munkatársainak támoga- 
tását. „Ez a megvalósult beruházás egy 
mérföldkövet jelent ennél az üzemnél és 
mindannyian nagyon büszkék vagyunk, 
hogy közös erőfeszítéseink ma már a 
100 éves Hartmann vállalatcsoport tör- 
ténelmének részét képezik”.

Fotó: https://hartmann-hungary.hu/
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tása. Találtunk fanyesedék-tüzelésű kazánt, melynek gyártója 
közüzemi felhasználás bemutatására referenciát is ajánlott 
megyénken belül. Most sajnos csak két új gázkazán került be- 
építésre a központi óvodában, mivel fontos volt a fűtés korsze- 
rűsítése. Furcsa világ következik energia-felhasználás szem- 
pontjából, meggyőződésem, hogy az alternatív energia és 
egyéb energetikai beruházások fontosabbak lesznek minden- 
nél! Egy lépéssel előbbre lennénk, ha foglalkoztunk volna a 
felvetéssel, legalább közös beszélgetés szintjén.

A bizottság tagjai robbantották ki szennyvíztelepünk kör- 
nyezetkárosításnak gondját, ami felhívta a hatóságok figyel- 
mét, és tényként kezelhetjük, hogy elkerülhetetlen a problé- 
ma megoldása, valószínűsíthető, hogy ez meg is történik. A 
kifolyó szennyvizet azóta is többször ellenőriztük, ezt a jövő- 
ben is megtesszük. 

A pénzelvonások miatt önálló beruházásra kevés az esély.  
A pályázatok nem igazán arról szólnak, amire helyben nagy 
szükség lenne. Jelenleg egyik ilyen pályázat a Csillapusztai út 
felújítása. Erre kaptunk most 95%-os támogatást. 5%-os ön- 
erőt – közel 15 millió forintot – az önkormányzatnak kell bele- 
tenni a saját költségvetéséből. Ezt a 15 millió forintot talán 
jobb lett volna járdaépítésre használni, hiszen ennyit az elmúlt 
50 év alatt sem sikerült összesen költeni erre a célra!

Másik fájó pontunk az új nemzetközi kerékpárút. Nagyon 
sajnáljuk, hogy az előző testület belement abba, hogy kike- 
rülje településünket. A bizottságunk is kérte, hogy a Lovadi út 
felújításánál (ez várható) alakítsunk ki egy aszfaltozott kerék- 
pársávot, amivel a belterületről elérhetnénk a nemzetközi ke- 
rékpárúton Gönyűt és Komáromot. Sajnos ennek fontosságát 
egy halálos baleset is bizonyítja.

Több civil kezdeményezést segítettünk anyagilag, munká- 
val, technikával. Ezt a továbbiakban is fontosnak tartjuk, 
amennyiben megkeresés érkezik felénk akár az önkormány- 
zattól, akár civilektől.

Az itt említett néhány üggyel, remélem, sikerült megmu- 
tatni, hogy a Településfejlesztési Bizottság folyamatosan és 
valóban dolgozik. Nagyon sajnáljuk, hogy ez elkerülte az alpol- 
gármester, Nagy Tamás figyelmét. A Héregi Péter által újra 
felvetett városszépítő akciónap mellett azonban fontos lenne 
az is, hogy a megszépített környezetünket meg tudjuk majd 
óvni az egyre többször tapasztalható vandál viselkedés ellen!

Májusban település-bejárást tervezünk. Ezt az egy hónap- 
pal ezelőtti Településfejlesztési Bizottság ülésén határoztuk 
el, amit az összevont ülésen kívül tartottunk (az ott elhangzot- 
takról a testületi ülésen beszámoltam). 

Ezután ismét összeírjuk a legégetőbb problémákat, amihez 
a lakosság észrevételeit is várjuk. Kérem, jelezzék felém is öt- 
leteiket, megvalósítandó elképzeléseket, problémákat.

Elérhetőségem: info@tothtransacs.hu  0670/36-46-321.
Tisztelettel kívánok jó egészséget, szép időt a tavaszi, nyári 

munkákhoz is, amivel szebbé tehetjük környezetünket:

Tisztelt Szerkesztő Asszony!
Az Ácsi Hírek márciusi számában megjelentetett egy cikket 

„Városszépítő akciónapot hirdet az önkormányzat” címmel. Az 
írásban név szerint lettem megszólítva egy igaztalan állítással 
összefüggésben, ezért reméltem, hogy megkérdeznek a té- 
mával kapcsolatban, mivel ez nem történt meg, szeretném 
tisztázni a félreértésre okot adó állítást. Ezért kérem, levele- 
met változatlan formában jelentesse meg a májusi számban!

Egy kis történelem: A rendszerváltás óta létezett települé- 
sünkön faluszépítő, településfejlesztési bizottság, ami ötletei- 
vel, javaslataival mindig hozzájárult lakóhelyünk szépülésé- 
hez. Részt vett a nagy beruházások lebonyolításában, ellenőr- 
zésében, mindig segítették az aktuális polgármester munká- 
ját. Pl.: az ő/mi (mert akkor is testületi tag voltam) kezdemé- 
nyezésére és megvalósításában készült el Ács első játszótere; 
a belterületi utak 20 cm-es alappal lettek volna építve az előírt 
40 cm-es helyett, ha nem jelezzük az eltérést! Súlya volt a bi- 
zottságnak a döntéseknél, beruházási sorrendek meghatá- 
rozásánál.

2019-ben az alakuló ülés előtt a polgármester úr közölte 
velünk a létrehozandó bizottságokat és azok összetételét. 
Ezek között NEM szerepelt a településfejlesztés. Mi javasoltuk 
ennek a bizottságnak a felállítását, de ezt a polgármester, 
Nagy Tamás alpolgármester és a velük együtt induló további 
három képviselő nem szavazta meg. 2020-ban egy képviselő 
lemondása után került be Héregi Péter, és ő mellénk állt eb- 
ben az ügyben, így létrejöhetett ez a bizottság. A pandémia 
miatt hosszú ideig nem lehetett tartani sem bizottsági, sem 
testületi üléseket. Ennek ellenére mi párszor összeültünk nem 
hivatalos megbeszéléseken, és javaslatainkat továbbadtuk a 
város vezetése felé. Kezdeményezéseinket, ötleteinket több- 
nyire lesöpörték az asztalról, mert az országos rendelet sze- 
rint a döntések joga a polgármester kezébe került. Egyébként 
2019 óta nincsenek külön bizottsági ülések egyik bizottságnál 
sem. Összevont üléseket tartunk, mint egy testületi ülést, csak 
a kültagokkal kibővítve. Ennek ellenére én összehívtam egy 
külön településfejlesztési bizottsági ülést, amin a polgármes- 
ter úr tanácskozási joggal vett részt. Enyhén szólva negatívan 
állt hozzá az elképzeléseinkhez, minden felvetésünkre azt ke- 
reste, hogyan és miért nem lehet megcsinálni.

Egy javaslatot mégis sikerült átverni, egy traktorra szerel- 
hető ágvágó vásárlását, ami az utak szélén álló fák nyesésére 
szolgál, ugyanis több belterületi (pl. Vasútsor) és dűlőút a be- 
növésektől sokszor járhatatlan.

Már többször javasoltuk egy zöldhulladék-lerakó és kom- 
posztáló terület létrehozását. Úgy érezzük, nagy szükség len- 
ne rá. Szerencsére a településen nagyon sok háznál van több 
fa, szőlő, örökzöldek, aminek gondozása közben keletkező 
nyesedék az ingatlanokon belül nem igen komposztálható, 
nem égethető, a barna kukába nem fér bele. Központi gyűj- 
tőhelyen a meglevő gépekkel kezelhető lenne, értékes kom- 
posztot nyerhetnénk belőle. Sajnos ez a javaslatunk sem nyert 
támogatást a polgármester részéről.

Másik lényeges felvetésünk a zöld hulladék újrahasznosí- 

Levelet juttatott el Tóth Károly önkormányzati képviselő az Ácsi Hírekhez, kérve annak megjelentetését.
Mivel a levélben több, a polgármesteri munkával kapcsolatos információ, állítás lett megfogalmazva, Polgármester 

Úrtól is információt kértem ezekkel kapcsolatban a pontos tájékoztatás végett.
Így Tóth Károly levelét, s az abban leírtakkal kapcsolatban Dr. Szentirmai István polgármester kiegészítő infor- 

mációit alább olvashatják Tisztelt Olvasóink!

Tóth Károly Péter
  Településfejlesztési bizottság elnöke

Ács város Polgármesteri
Hivatalában 2022. május 01.
napjától Közterület-felügyelet
működik 1 fővel

A felügyelet tevékenysége során a város közterületi rendjének és tisztaságának javítása érdekében végez hatósági 
ellenőrzéseket. A lakosok a város közterületeinek tisztaságával és rendjével kapcsolatos problémáikkal 

személyesen minden 
pénteken 08:00 órától 11:00 óráig és 13:00 órától 16:00 óráig tartó ügyfélfogadási időben, a

2941 Ács, Gyár u. 34/A címen található önkormányzati rendészeti irodában, egyéb időszakban a 
06-20/372 5992 telefonszámon vagy a kozteruletfelugyelo@acsvaros.hu e-mail címen érhetik el

Varga Zoltán közterület-felügyelőt.
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Ha Tóth Károly igaztalanul lett megvádolva, akkor elég lett 
volna ezt tisztázni, nem pedig ismét a széthúzást, elégedet- 
lenséget szítani a cikkében, és minden áron bebizonyítani, 
hogy a polgármester a hozzá nem értő gonosz.

De igaz az állítás, mert a Településfejlesztési Bizottság 
csak egyszer ülésezett önállóan. Ha tisztában lenne az Ön- 
kormányzati Törvénnyel, tudhatná, hogy a bizottság elnöke 
jogosult összehívni a bizottsági ülést a polgármesteri hiva- 
talon keresztül. Ki kell küldeni a meghívókat, hivatalos he- 
lyen lehet megtartani, és az elhangzottakról jegyzőköny- 
vet kell felvenni. Az nem bizottsági ülés, ha magánhelyen a 
bizottság egy része összeül, mert tudatosan nem hívtak 
meg mindenkit.

Azt, hogy közös bizottsági ülések legyenek, a testület sza- 
vazta meg, köztük Tóth Károly is, avval az indokkal, hogy így 
mindenről értesül minden képviselő.

Az elvem a bizottságokkal kapcsolatban az, hogy nem kell 
sok bizottság. Egy képviselő maximum két bizottságban le- 
gyen benne, mert akkor eredményesebb munkát tud végezni, 
mintha több helyen is tag. Ez esetben nem forgácsolódik szét 
egy képviselő sem.

2020-ban a járvány ideje alatt a polgármesternek joga volt 
dönteni egy személyben egy-két dolog kivételével. Összesen 
egy beruházásban döntöttem, ez pedig az erdő telepítése 
volt, ami a támogatás révén nem kerül pénzébe az önkormány- 
zatnak. Ha nem döntök, lecsúszunk a pályázatról. Azok, akik a 
pandémia alatt párszor összeültek, és ötleteket adtak, az nem 
a bizottság volt, hanem a választáson a Tóth Károllyal induló 
csapat. Minden ötlet annyit ér, amennyit meg lehet belőle va- 
lósítani. Megvalósítani azt lehet, amire pénz van. Egy világjár- 
vány kezdetén, amikor új költségvetést kellett készíteni, a dol- 
gozók csökkentett fizetést kaptak, akkor nem lehet ötleteket 
megvalósítani.

Nem tudom, miért kellett „átverni” az ágvágó megvételét, 
mert amikor biztosan látszott, hogy a pénzünk megvan hozzá, 
magam terjesztettem be a testületi ülésre, amit a testület 
meg is szavazott.

A zöldhulladék-lerakó ötletszinten jó. De kellene hozzá egy 
bekerített terület, ami zárható, és egy ember, aki ott a rendre 
felügyel. Különben nemcsak zöld hulladék lenne ott, hanem 

mindenféle szemét, építési törmelék és egyéb. Ennek az el- 
szállítása és megsemmisítése pedig hatalmas összeg lenne, 
ami megterhelné az önkormányzat pénztárcáját. 

A zöldhulladék újrahasznosítása is egy jól hangzó szöveg. 
Kazánt venni nem egy nagy eset. De nézzük, mi a vonzata en- 
nek az ötletnek. Kell egy nagy teljesítményű daráló, egy meg 
felelő traktor, ami azt hajtja, kell egy nagy tároló a nyesedék- 
nek, mert csak száraz nyesedékkel lehet tüzelni. Ez valószínű 
patkánytanya lesz. Ezt át kell hordani heti szinten az óvodába, 
mert ott egy nagy tároló nem férne el, és a tartályába is be kell 
időnként helyezni azt. Ehhez emberek kellenek, akiknek fizet- 
ni kell, és a közterheit is ki kell fizetni. Az óvodapályázatban, 
amit már megnyertünk, napelemek beépítése is szerepel. 
Mindezeket egy bizottsági ülésen már megbeszéltük, tehát 
foglalkoztunk vele.

A szennyvíztelep környezetkárosítása sajnálatos dolog, és 
mindent meg kell tenni érte, hogy még egyszer ne történjen 
meg.  A szennyvíztisztítónak a tulajdonosai mi vagyunk, tehát 
az önkormányzat. Tudott dolog, hogy 100 %-on üzemel. Ne- 
künk kell a pénzt a bővítéshez előteremteni. Személy szerint 
ezen dolgozom. A nagy szennyezés esetén Nagy Tamás volt, 
aki értesítette az ÉDVZRT-ét. A többiek csak a facebookon 
„robbantották” ki a környezetkárosítást. Az üzemeltetőnek 
havária esetén kötelessége a hatóságokat értesíteni, amit 
meg is tett.

A kültéri utak felújítása és építése EU-s pályázat, tehát ők 
úgy határoztak, hogy erre is fordítanak pénzt. 285 milliót ka- 
punk a 15 millió forintunk mellé. Ha valakinek 15 millió több, 
mint 285 millió, azt sajnálom. Ez az út itt marad Ácson, és mi 
leszünk vele gazdagabbak. Ezt a pályázatot Tóth Károly is meg- 
szavazta. Az utóbbi négy éveben a Fő utcán és a Gyár utcán is 
több 15 millió értékben készült járda, amiben a mi önrészünk 
is benne van. A BM- nél pedig idén is pályáztunk járdára.  

Terveink között szerepel a Lovadi Dűlő rendbetétele, amire 
a terveket és a költségvetést el is készítettük. Ennek a Győr 
felőli oldalán épülne meg a kerékpárút, ami az EURÓ VELO 6-
tal összekötné a települést.

Dr. Szentirmai István
polgármester

Információk és észrevételek Tóth Károly képviselő
néhány állításával kapcsolatban…

Új szolgáltatás Ácson
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

Packeta Hungary Kft. által üzemeltetett Z-BOX ön- 
kiszolgáló csomagküldő automata telepítésével új 
szolgáltatás vált elérhetővé településünkön. A 
Packeta Hungary Kft. 25 európai országban több, 
mint 9000 átvevőhelyet működtet. Ezek mindegyi- 
kén lehetőség van érintésmentes fizetésre. 

Az automata 0-24 órás csomagfelvételt és cso- 
magfeladást tesz lehetővé a hét minden napján. Az 
online vásárolt termékek átvétele egyszerűen, 
kényelmesen megoldható az automata használa- 
tával, amihez könnyen kezelhető mobilapplikáció 
társul.

A Z-BOX automaták működése a napelemes 
tápellátásnak köszönhetően teljesen környezet- 
barát. 

A Z-BOX Ácson a Polgármesteri Hivatal mögötti 
parkolónál található.

További információ: www.packeta.hu
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Tizenötödik alkalommal szervezte 
meg a Föld-napi túrát a Természetjáró 
Bakancsos Klub. A túrán több mint het- 
venen vettek részt, ami nagyon szép 
szám, tekintve, hogy az időjárás nem ép- 
pen kedvezett a túrázóknak, illetve egy 
napra esett a program a Gerecse 50 tel- 
jesítménytúrával is, ahol szintén szép 
számmal képviseltették magukat az ácsi- 
ak és a környékbeliek.

Hetedik alkalommal sétálunk át a 
Föld napján a szomszédos Nagyigmánd 
településére, ahol Nagy Lajos az Igmándi 
húsbolt tulajdonosa látja vendégül a tú- 
rázókat. A korábbi években az ácsi erdő 
adott ottohont a túrának, de néhány éve 
úgy döntöttünk, hogy a történelmi em- 
lékhelyeink és a Napóleoni sáncok mel- 
lett lévő természeti értékeink köré fűz- 

Több mint hetvenen túráztunk a Föld napján

zük fel az útvonalat. Így idén is a kastély- 
parkból indultunk, érintettük többen 
között a Concóháti kastélyt, majd a Con-  
có mellett a Csémi-hegyi forrás vízével 
csillapítottuk szomjunkat. Ezután felka- 
paszkodtunk a nemrégiben felújított ki- 
látóhoz is, amely a „Bableves-hegy” csú- 
csán várja az érdeklődőket. Innen lee- 
reszkedve a két tó között húzódó vadre- 
gényes ösvényen értünk be Nagyig- 
mándra, ahol meg sem álltunk Nagy 
Lajos húsboltjáig. Itt aztán volt mivel pó- 
tolni az elégetett kalóriákat, ám mielőtt 
a kiváló házi felvágottakra, szalámikra és 
füstölt árukra rávetettük volna magun- 
kat, házigazdánk kürt szóval köszöntött 
bennünket – ez is már hagyomány. 
Miután jóllaktunk, az ácsi lovasfogatok 
és gazdák vártak ránk, hogy hazaszállít- 

sanak bennünket.
Útunk során csodálatos és ritka nö- 

vényvilággal és rendkívül gazdag állatvi- 
lággal találkoztunk. Egyesületünk célja 
az is, hogy a fiatalok, gyermekek figyel- 
mét minél korábban felhívjuk a környe- 
zettudatosság, a környezetvédelem fon- 
tosságára. Ez a túra erre is remek alka- 
lom.

Külön köszönjük az tógazdának és 
munkatársának, hogy idén is átmehet- 
tünk a lezárt területen és természetesen 
köszönettel tartozunk Nagy Lajosnak a 
szíves vendéglátásért, valamint az ácsi 
lovasfogatoknak, gazdáknak, és nem 
utolsó sorban Dr. Szentirmai István pol- 
gármesternek, aki segített a hazaút 
megszervezésében.

TÓTH JÁNOS

Igazi tavaszi napsütéses idő fogadta a 
kastélyparkba látogatókat húsvét vasár- 
nap. A Húsvét a parkban elnevezésű ha- 
gyományos programunkat az elmúlt két 
évben nem tudtuk megrendezni a jár- 
ványügyi szabályozások miatt. Most 
azonban minden összeállt és egy remek, 
családi program kerekedett a kastély- 
parkban.

A Bartók Béla Művelődési Ház, 
Könyvtár és Városi Sportcsarnok, vala- 
mint a BRTK Önkéntes Klub több állo- 

másos családi programmal készült az 
egész család számára. Kicsik és nagyok, 
együtt gyűjthették a tojásokat, amelye- 
ket aztán a „Nyusziboltban” le is vásárol- 
hattak, különböző édességekre és apró 
játékokra.

A Veszprémi Vidámpark jóvoltából 
két hinta is ingyenesen üzemelt a hús- 
véti búcsúban, a program ideje alatt. 
Nagy sikert aratott az Angry Birds játék 
és a tojás céllövölde is, ahol bizony a 
felnőttek is sokszor visszatértek, egy egy 
próbálkozás erejéig. A tömegben egy 
nagyon sznes egyéniség, Noncsi bohóc 
is feltűnt, aki lufiból hajtogatott külön- 
böző figurákat a gyerekeknek.

Csak jöttek és jöttek a családok, hogy 
közös képet készítsenek a szalmanyu- 
szival és báránnyal (amit ezúton is kö- 
szönünk a Bóbita óvoda óvó nénijeinek), 
vagy a Nyuszilakkal, ahonnan időnként 
szappanbuborékok szálltak a magasba.

A családi program egy remek bábelő- 
adással zárult a könyvtárban, ahol a 
Bábuci Bábszínházat fogadtuk egy elő- 
adáserejéig. A program híre messze- 
földre eljutott, hiszen még Komáromból 
és Győrből is kaptunk pizitív üzeneteket 
és köszönő leveleket a remek napért. 
Köszönjük a sok-sok mosolyt, amit kap- 
tunk gyerekektől és felnőttektől egy- 
aránt!

BALOGH ATTILA

A felnőttek is játszottak a húsvéti rendezvényen
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AZ ÉN ANYUKÁM…
Fogalmazásversenyt hirdetett az önkormányzat áprilisban 

Az én Anyukám… címmel, melyre általános iskolás gyerekek 
pályázatait várta, édesanyjukról.

A felhívásra 17 munka érkezett, melyet négytagú zsűri ér- 
tékelt. A díjátadásra május 3-án került sor a városháza tanács- 
termében, ahol a pályázó gyerekek szüleikkel vettek részt.

Dr. Szentirmai István polgármester megköszönte a gyere- 
kek és pedagógusok munkáját, s elmondta: hagyományterem- 
tő szándékkal indították útjára a fogalmazásversenyt, s öröm, 
hogy 17 gyermek írta le édesanyjához fűződő érzéseit, hiszen 

ahogy fogalmazott: ez a legerősebb kötelék ember és ember 
között a világon.

A verseny első helyezettje Szabó Lara 5. osztályos tanuló 
lett, aki csodálatosan írt Édesanyjáról, könnyeket csalva a sze- 
mekbe. A második helyezett Vincze Virág 6. osztályos tanuló 
lett. A harmadik helyre Lőrincz Dávid fogalmazását sorolta a 
zsűri.

A díjazott gyerekek oklevelet és vásárlási utalványt kaptak.
A résztvevők mindegyike emléklapot és csokoládét vehe- 

tett át Dr. Szentirmai István polgármestertől.

1. helyezett fogalmazás
SZABÓ LARA 5. b

Az én anyukám alacsony és vékony al- 
katú, akinek rövid őszes színű haja és kék 
szeme volt, valamint sokat mosolygott. A 
postán dolgozott itt, Ácson. A kedvenc 
hobbija a papírfonás volt, amiből nagyon 
sok szép munka született. Amikor kiderült, 
hogy anya terhes velem, akkor ő 40 éves 
volt, váratlan baba voltam, de annál na- 
gyobb lett az öröm, amikor a világra jöt- 
tem. Egyedülálló anyaként nevelt nagy 
szeretetben és boldogságban. Mindig 
megpróbálta nekem megadni azt, amire 
vágytam. Pl. egy kiskutyát. 5 éves voltam, 
mikor Lili hozzánk került. Ő egy benti szo- 
bakutyus. Amikor első osztályos lettem, 
anya munka előtt a postás bicikli hátulján 
ülve elvitt iskolába, az ajtó előtt elköszön- 
tünk egymástól, elment dolgozni, majd 
délután jött is értem. Születésnapomra 
kaptam egy fehér-rózsaszín biciklit anyá- 
tól, és amikor el szerettem volna menni ve- 
le egyedül iskolába, akkor nagyon nehezen 
engedett el, mivel óvott és féltett minden- 
től. Így amikor már egyedül jártam iskolá- 
ba, akár busszal, akár biciklivel, délutánon- 
ként mindig nagyon várta, hogy hazaérjek 
az iskolából, és általában olyan ételt fő- 
zött, amit nagyon szerettem. Anya rendkí- 
vül finoman főzött. Türelmes és mosoly- 
gós nő volt, viszont elég sokszor volt mér- 
ges, ugyanis nagyon sokszor viselkedtem 
úgy, ahogy nem kellett volna, és direkt 
bosszantottam. A rossz viselkedésem elle- 
nére is én voltam a szeme fénye. Hétvégén 
esténként együtt néztük az X-Faktort és a 
Sztárban Sztár-t, és szurkoltunk az előa- 
dóknak, valamint telefonon keresztül sza- 

vaztunk rájuk. Minden elalvás előtt olva- 
sott nekem egy mesét, és simogatta a fe- 
jem, míg el nem aludtam. A közös kedvenc 
filmünk a Mennyei csodák volt, amin mind- 
ketten sírtunk mindig, és egymást vigasz- 
taltuk. A nyárhoz közeledve rengetek kö- 
zös programot találtunk ki, amiket meg is 
valósítottunk a szünetben. Sok helyre 
mentünk el. Ilyen volt pl. az állatkert, mozi, 
strand és a különböző falunapok is, és eze- 
ken kívül még sok más helyen is voltunk. 
Rengeteget nevettünk, és jól éreztük ma- 
gunkat. Mindig együtt voltunk, számtalan 
időt szánt rám, és mindent meg tudtam ve- 
le beszélni. Anyának nagyon sok mindent 
köszönhetek. Pl.: hogy megtanította ne- 
kem a dolgokat, iskoláztatott, örömet és 
boldogságot okozott, s nem utolsó sorban 
mindig megnevettetett. Azért írtam róla 
múlt időben, mert sajnos már nincs velem, 
viszont nagyon szerencsém van, hogy erre 
a kis időre is tudott nevelni, és sok közös él- 
ményt szereztünk együtt. Ő volt a legjobb 
édesanya a világon, és nagyon szerencsés 
vagyok, hogy ilyen volt az anyukám. 

2. helyezett fogalmazás
VINCZE VIRÁG 6. b 
Anya csak egy van

A világon sok-sok szebbnél szebb dolog 
van, számomra a legszebb dolog az édes- 
anyám. Az édesanyámnak köszönhetem 
azt, hogy élek, ő az a magabiztos, erős és 
csodálatos nő, aki engem a világra hozott. 
Ő volt, aki megtanított beszélni, járni, ülni, 
enni és ami a legfontosabb: szeretni.

Rengeteg dologban segít nekem, csak 
egy szavamba kerül, és néha sajnos vélet- 
lenül ezt ki is használom. A főztjei egysze- 

rűen fantasztikusak, pont úgy, mint ő 
maga. Sokat dolgozik, de ránk mindig sza- 
kít időt, még a meccseinkre is eljön, ahol 
kiabálva szurkol nekem és a testvéremnek. 
Amit a legjobban szeretek benne, az a mo- 
solya, egyszerűen varázslatos, ha meglá- 
tom, egyből jobb kedvem lesz, és akkor ab- 
ban a pillanatban minden, ami fájdalmas, 
eltűnik. Befejezésnek csak annyit szánok, 
hogy nagyon szeretem, és ha megkér- 
dezik, ki a példaképem, én azt mondom: 
Anya. 

3. helyezett fogalmazás
LŐRINCZ DÁVID

Az én anyukám számomra a legkedve- 
sebb. Állandóan ügyel az egészségemre, 
testi épségemre. Én nagyon szeretek enni, 
anyukám sokszor elkészíti a kedvenc éte- 
leimet, amiben én is szívesen segítek neki. 
Sokat főzök, sütök vele együtt. Amikor épp 
nem a konyhában vagyunk, akkor segít a 
házi feladat megírásában és a tanulásban. 
Mindig nagyon szigorú velem, ami nem 
mindig tetszik nekem. Az iskolában elért 
eredményeimet neki köszönhetem. Nem 
vagyok a legszorgalmasabb tanuló, de ő a 
legnagyobb szorgalommal és kitartással 
foglalkozik velem. Én és a családom többi 
tagjáért is mindent megtesz, hogy min- 
denki boldog legyen. Az én anyukám sokat 
dolgozik, hogy más gyermekeknek is jó 
legyen. Sokszor fáradtan jön haza, de még 
így is jut ideje mindenkire. Szeretetét és 
odaadását megpróbálom meghálálni.

Nekem van a világon a legjobb anyu- 
kám.
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Ácsi értékeink
Az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház 

sikeresen pályázott az Agrárminisz- 
térium által kiírt úgynevezett Hunga- 
rikum pályázaton még 2021-ben. A 
„Mesés értékeink Ácson” című pályá- 
zatunk 2.102.387 forint támogatást 
nyert.

A támogatást a Helyi Értéktár Bizott- 
ság által nyilvántartásba vett ácsi ér- 
tékek bemutatására és nyilvánosságra 
hozására nyertük. Így az elmúlt időszak- 
ban elkészült egy honlap, ami nem csak 
az ácsi értékeket mutatja be, hanem a 
Helyi Érték Bizottság működését is.

Jelenleg hét olyan természeti, kultu- 

P. GERGELY

Varga Zoltán lapunknak elmondta: 
legfőbb feladata, hogy a rendvédelmi 
szervekkel, társhatóságokkal és civil 
szervezetekkel együttműködve hozzájá- 
ruljon a közterületek rendjének fenntar- 
tásához, az önkormányzati vagyon vé- 
delméhez. Emellett feladatai közé tarto- 
zik a közterületek jogszerű használatá- 
nak ellenőrzése, valamint a köztiszta- 
ságra vonatkozó jogszabályok végrehaj- 
tásának ellenőrzése is. Továbbá az ő fel- 
adata a közreműködés az állategészség- 
ügyi és ebrendészeti feladatok ellátásá- 
ban, illetve a városban található parko- 
lók jogszerű használatának biztosítása is 
a tevékenységei közé sorolhatók. - A kó- 
bor ebek észlelésénél megpróbálok min- 
dig a leggyorsabban reagálni és eljárni, 
hiszen a “kutyával veszélyeztetés” az 
egyik legsúlyosabb szabálysértés. Meg- 
bízást kaptam továbbá az önkormány- 
zattól a Városi Piac felügyeletére is, illet- 
ve a lakosok érdekeit szem előtt tartva 
alkalmanként – karöltve a hivatalos szer- 
vekkel – járőrözünk a város utcáin, ekkor 
mérjük fel a közvilágítás megfelelő mű- 
ködését, esetlegesen felmerülő hibáit. 

A cél: hatékonyabb közterület-felügyelet!
“Jobban, tisztábban, biztonságos környezetben éljünk!”

Nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a jó 
közbiztonság fenntartására, szabálysér- 
tések megelőzésére, különös tekintettel 
a hétvégi éjszakai rongálásokra. Ennek 
érdekében a jövőben bármikor számít- 
hat a lakosság a közterület-felügyelet és 
a hivatalos szervek közös akciójának ke- 
retében éjszakai járőrözésre. Ritkán 
ugyan, de előfordul, hogy hajléktalan 
személyek közterületen való tartózko- 
dásánál kell intézkednem, de az én fela- 
datom a köztisztaság fenntartása, a köz- 
lekedési és parkolási szabályok betartta- 
tása és az önkormányzati ingatlanokon 
történő értékek eltulajdonításának fel- 
derítése is a rendőrség segítségével. 

Jelenleg két kerékpárlopás ügyében is 
folyik eljárás, a térfigyelő kamerarend- 
szer bevonásával – hangsúlyozta a köz- 
terület-felügyelő, aki hozzátette, a fent 
említett szabálysértések ügyében 5 
ezertől 50 ezer forintig terjedő, ismételt 
szabálysértés esetén 70 ezer forintos 
bírság is kiszabható. 

- Célom, egy rendezettebb városkép 
kialakítása, egy biztonságosabb, élhe- 
tőbb település megteremtése. A legfon- 
tosabb a lakossági szemlélet formálása, 
hogy jobban, tisztábban, biztonságos 
környezetben éljünk. Ennél a munka- 
körnél is a segítségnyújtás lehetőségét, 
a lakossági érdekek képviseletét tartom 
szem előtt – emelte ki hitvallását Zoltán.

Városunk közterület-felügyelőjéhez 
problémáikkal személyesen minden 
pénteken fogadóóra keretében fordul- 
hatnak 13 órától 16 óráig tartó ügyfélfo- 
gadási időben a Gyár u. 34/A. alatt talál- 
ható irodában, valamint munkaidőben 
hétköznapokon a 06/20 372 59 92 tele- 
fonszámon, és megírhatják észrevéte- 
l e i k e t  a  k o z t e r u l e t f e l u g y e l o 
@acsvaros.hu e-mail címre is.

Az idei esztendő májusától Varga Zoltán személyében közterület-felügyelő vigyáz a nem magántulajdonban lévő 
területek biztonságára, tisztaságára városunkban. Zoltán nem ismeretlen a helyiek körében, hiszen az Önkormányzati 
Tűzoltó-parancsnokságon is évek óta derekasan helytáll, – május óta másodállásban. Sokan ugyanakkor nem vagyunk 
tisztában a tisztség valódi jelentésével. A feladatkörében eljáró közterület-felügyelő ugyanis intézkedésre jogosult, 
rendészeti feladatokat ellátó hivatalos személy, és ennek megfelelően büntetőjogi védelemben részesül. A felügyelet 
tevékenysége során városunk közterületi rendjének és tisztaságának javítása érdekében végez hatósági ellenőr- 
zéseket. De mi is tartozik ma, egy ilyen hivatalos személy feladatkörébe, azon túlmenően, hogy egyenruhás jelenlét 
biztosításával hozzájárul a bűnmegelőzéshez, ezáltal az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének növeléséhez? 

rális, történelmi, épített értékünk van, 
amelyet a Helyi Értéktár Bizottság ja- 
vaslata alapján kiemelet értékként keze- 
lünk. Ebből kettő már a Megyei Érték- 
tárba is felvételt nyert, ahogy arról már 
korábban beszámoltunk.

A HUNG2021/8416 számú projekt 
keretében a létrejött honlapon keresz- 
tül mutatjuk be a kiemelt értékeinket, 
emellett tájékoztató táblákat helyez- 
tünk el és egy információs kiadvány is 
készül, amely segtségével végig lehet 
járni a szóban forgó értékeinket. Az 
internetes felület a www.acsiertekek.hu 
címen érhető el.
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