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Ösztönösen ragaszkodik az ember, az 
értékeihez. Legyen az a sajátja, a saját 
életterén belül, vagy tágabb értelem- 
ben, a lakóhelyén, ahol él.

 Éppen ezért, mindig öröm, ha az gya- 
rapszik.

Mert fontos, hogy megőrízzük az 
örökségünket, de legalább ennyire lé- 
nyeges az is, hogy képesek legyünk va- 
lamit hozzátenni a jelenhez, jelet hagyni, 
amiről majd évtizedek múltán elmond- 
hatják a következő generációk, hogy ezt 
Ők–,  jelen esetben Mi építettük.

A Zöld Város Beruházás ilyen.
Az építésre fókuszál, de lényeges 

eleme, – ahogy itt a címlapfotón is látja 
az Olvasó –, az értékmentés.

A lapban részletesen beszámolunk a 
mesefa gyógyításáról, lentebb pedig az 
útfelújításokról is.

SÁRI ANDREA

Értékmentés, és értékteremtés
-ütemterv szerint halad a Zöld Város Beruházás

Befejeződött a Gyár utca aszfaltozá- 
sa. Az útfelújítás a projekt keretein belül 
a polgármesteri hivatalig terjedő sza- 
kaszt foglalja magába, azonban a Gyár 
utca folytatása is aszfaltozásra kerül egy 
másik pályázat keretében.

AMagyar Közút jóvoltából a Strabag 
Kft. vezényletével, lapunk megkeresé- 
sekor éppen a félpályás aszfaltozást vé- 
gezte a kivitelező cég. Az előbb említett 
pályázat első felében a csapadékvíz elve- 
zetése valósult meg a Piactérig, de már 
az önkormányzat mögötti területen is 
térkövezik a parkolókat, valamint járda 
és buszmegállók is átépítésre kerülnek – 
közölte lapunkkal Nyitrai Zsolt, a projekt 
műszaki ellenőre. 

Dr. Szentirmai István, városunk pol- 
gármestere elmondta: az útépítésen túl 
a projektnek köszönhetően az épülő 

(folyt. a 3. oldalon)

piactér mellett egy szociális épület is ké- 
szül, az itt kialakított parkolóhelyek tér- 
kövezése pedig már megvalósult, így im- 
pozáns lesz a látvány, a mai kor igényei- 
nek megfelelő a környezet. A piactér 
előreláthatólag november végére elké- 
szül, de zajlanak a munkálatok városunk 
egyik legfontosabb közösségi színterén, 
a Zichy Parkban is, hiszen ez is megújul a 
projekt 3. fázisában. A park zöld terüle- 
teinek rendbetétele és kialakítása mel- 
lett új létesítményekkel és elemekkel is 
gazdagodik. Az Ács központi részét, szí- 
vét érintő beruházások valamennyi fá- 
zisa tehát ütemterv szerint halad, és már 
a lakosságnak sem kell sokat várnia, 
hogy birtokba vehessék városunk, a mai 
kor igényei szerint felújított központi 
részeit és új létesítményeit. 

Szépen halad a Zöld Város Beruházás 
Gyógyítók a mesefánál 1956. október 

23.-ra emlékezett Ács Beszámoló az 
Idősek Napjáról  Portré Ácsi Kutyasuli
rovatunkban Dr. Szentirmai Csabával 

beszélgetünk  Szüreti Felvonulás
Gasztro-Sarok  Iskolai hírek

beszélgetés Csuka László 
önkormányzati képviselővel.
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2021. szeptember 28-án meghozott fontosabb döntések:

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. 
szeptember 28-án rendkívüli testületi ülést tartott. A Képvise- 
lő-testületi ülést megelőzően az anyagok kiküldésre kerültek 
a képviselők részére. 

Ács Város Önkormányzata a Kisvárosi Program keretében 
pályázatot kíván benyújtani a Zichy kastély tetőszerkezetének 
felújítására. A tervezett kivitelezés nem engedélyköteles, így 
építési engedély nélkül végezhető. A pályázat benyújtásához 
szükséges előzetes közbeszerzési eljárás lefolytatása. A köz- 
beszerzés eredményeként megkötendő vállalkozási szerző- 
dés csak sikeres pályázat és megkötött támogatási szerződés 
esetén valósul meg. 

Süveg Ádám tervező elkészítette a közbeszerzés lefolyta- 
tásához szükséges műszaki rajzokat, műszaki leírást és a stati- 
kai felmérést is.

A kivitelezés becsült értéke nettó 126.250.940 Ft+Áfa.

A projekt közbeszerzését a KEM Nonprofit Kft. végzi, aki az 

eljárás során biztosítja a felelős akkreditált közbeszerzési szak- 
tanácsadó részvételét, elvégzi a szükséges dokumentációkat, 
közzétételeket, kapcsolattartási feladatokat lát el az ajánlat- 
tevőkkel. 

A nyílt közbeszerzési eljárásra Ács Város Képviselő-testü- 
letének döntése értelmében a Hugyecz Tetőfedő Kft., Ács, 
Kisstábornok u. 3., a BR Rönkvilág Kft., Ács, Vasvári P. u. 29., 
Markó Péter ev., Ács, Dankó P. u. 7., Trinity Alfa Kft., Győr, 
Patkó u. 46., a ZaFiR Mérnök Tanácsadó Kft., Tatabánya, Tán- 
csics M. utca 93., a SCHATZ – Ház Kft., Győr, Bécsi út 14. és a WF 
Építőipari és Szolgáltató Kft., Komárom, Laktanya Köz 9. 
vállalkozások kerülnek meghívásra ajánlattétel céljából. 

A közbeszerzési eljárás során szükség van műszaki ellenőr 
megbízására. A Képviselő-testület a legkedvezőbb árajánlatot 
adó Város-Mérnök Kft-t (Győr, Korbonits u. 5.) bízza meg a mű- 
szaki ellenőri feladatok ellátásával. A műszaki ellenőrzés válla- 
lási díja nettó 2.520.000 Ft + áfa. A vállalkozási szerződés csak 
akkor lép hatályba, ha a pályázat sikeres és a támogatási szer- 
ződés megkötésre kerül.

Ács Város több utcájában problémát jelent az ingatlanok 
beazonosítása, tekintettel arra, hogy a házszámok egyáltalán 
nem vagy nem megfelelő módon kerülnek kihelyezésre.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) bekezdése szerint minden ház- 
számmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a 
házszámot.

Amennyiben valaki bizonytalan ingatlana pontos jelölése 
felől, a Polgármesteri Hivatalban tudunk segítséget adni.

A házszámtábla hiánya vagy nem megfelelő elhelyezése 
megnehezíti a betegszállítók, a mentőszolgálat, a tűzoltóság, 
a rendőrség, a postai szolgálat, valamint a többi közszolgál- 
tató munkáját.

A beazonosíthatóság továbbá a lakosság érdekeit, vala- 
mint a közbiztonság megteremtését is szolgálja.

Kérjük, hogy a házszámtáblák kihelyezésénél az alábbiakra 
legyenek figyelemmel:

Felhívás a házszámtáblák kihelyezésére
–   A házszámtáblát az épület utcai homlokzatán kell elhe- 

lyezni.
– Amennyiben egy telken több épület van, melyeknek utcai 

homlokzatai egymást takarják vagy az épület utcai homlokza- 
tán elhelyezett házszám az esetlegesen nagy távolság miatt a 
közterületről nem látható, akkor a telek homlokvonalán (az 
első épület homlokzatán, kerítésen) is valamennyi az ingatla- 
non álló épületre vonatkozó házszámot fel kell tüntetni.

– A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség 
szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a ház- 
számtáblák szükség szerinti pótlásáról, kihelyezéséről hala- 
déktalanul gondoskodni szíveskedjenek.

Közreműködésüket köszönjük!

A “Zöld Város Projekt” képekben
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Hagyományosan az ácsi Kossuth Lajos Asztaltársaság meg- 
hívására gyűltek össze az emlékezők a kegyeleti parkban októ- 
ber 6-án. A nemzeti gyásznapon az aradi vértanúkra emléke- 
ztünk. 

Az emlékműnél gyertyagyújtással és főhajtással tiszteleg- 
tünk a hősök előtt. Az esős időben összegyűlt érdeklődőket 
Nagy Irén, az asztaltársaság elnöke köszöntötte, felidézve az 
eseményeket. A jelenlévők egy-egy szál virággal rótták le ke- 
gyeletüket a vértanúk előtt, majd a művelődési házban foly- 

Az aradi vértanúkra emlékeztünk B.A

tatódott a megemlékezés, ahol Pulai János előadását hallgat- 
hattuk meg. 

Minden évben kiemelünk egy személyt az aradi vértanúk 
közül, akinek az életéről és az eseményekhez fűződő szere- 
péről hallhatunk érdekességeket, így évről évre különböző 
perspektívákból elemezhetjük a történteket. Ezúttal Aulich 
Lajos szemüvegén keresztül élhettük át a harcokat. Köszönjük 
Pulai Jánosnak az érdekes és részletes előadást. A megemlé- 
kezés kötetlen beszélgetéssel zárult. 

Október 23.-a nem csak nekünk, de a 20. század világtörté- 
nelmében számos népnek közös ünnepe. Hiszen ez a nap a 
terror és az elnyomás elleni hősi küzdelemre, a szabadság sze- 
retetére emlékeztet. 65 év telt el 1956 őszének eseményei 
óta, s mi, minden évben emlékezünk. Emlékezünk ezen a na- 
pon, koszorúzunk, tisztelettel adózunk a múltnak. Október  
23.-a, ma már a törvény erejénél fogva is ünnep, munkaszüneti 
nap, amikor a legtöbben a családban, otthon emlékezünk, kö- 
zösen töltjük azt. Mégis évről-évre sokan ünnepeljük együtt, 
közösségben. De mi is történt 65 esztendővel ezelőtt, ami mi- 
att minden magyar ember számára mementó ez a dátum?  Egy 
nagyhatalom próbálta ránk erőszakolni rendszerét úgy, hogy 
közben elvegye keresztény hitünket, generációk óta őrzött 
hagyományainkat, nemzeti büszkeségünket. A rendszerrel 
szembeszegülőket üldözték, megölték, névtelen sírba temet- 

ték, mert még holtukban is féltek tőlük. Ilyen körülmények kö- 
zött, ennek a gyökértelen rendszernek a pillanatnyi elbizony- 
talanodását felismerve teljes nemzeti egyetértésben győzött 
a forradalom 65 évvel ezelőtt.

Nagy Imre azt mondta, hogy a nemzet, történelme során 
talán még soha nem volt olyan egységes. A szabadságharc 
azért folyt, mert a nemzet szabadon akart dönteni arról, hogy 
miképpen éljen. A történelem már sokszor bebizonyította, 
hogy a magyar nép különleges erővel és hittel bír, amely ha 
kell, lerombolja a falakat, megállítja az elnyomókat. 1956-ban 
egyszerű emberek adták az életüket azért, hogy az elnyomó- 
nak határozott NEM-et mondjanak. Diákok, pedagógusok, 
mérnökök, családapák, katonák, egyszerű emberek tették fél- 
re a félelmet és mutatták meg a szabadságvágyat, azt, hogy a 
szív, az összetartozás és a haza mire is képes. 1956-ban az em- 

Tisztelt Emlékezők, Kedves Ácsiak!
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Lábatlanon a Gerenday Ház adott otthont a Megyei Érték- 
tár Megyenapnak, ahol Dr. Szentirmai István polgármester 
Popovics Györgytől, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 
elnökétől és Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képvi- 
selőtől vette át az elismerő dokumentumokat, amelyek tanú- 
sítják, hogy két ácsi érték is kiemelt megyei értéket képvisel. 

Nagyszerű természeti és kulturális adottságokkal, sokszínű 
nemzetiségi hagyománnyal rendelkezik megyénk, történelme 
páratlan, ezt tükrözik ezúttal is az elfogadott megyei értékek – 
nyilatkozta Popovics György, megyei közgyűlési elnök. 

A most beválasztott tizenhárom új értékkel immár 181-re 
nőtt a szűkebb hazánk lajstromba vett kincseinek száma. Az 
ácsi értékek közül a Bagolyvár és a cukorgyártörténeti kiállítás, 
valamint a Zichy-kastély és a Mesefa vívta ki magának az elő- 
kelő helyet a megyei értékek között. 

Az ácsi Bagolyvár 1858-ban épült, korábban két tantermes 
elemi iskolaként működött. Elnevezésével kapcsolatban két 
monda maradt fenn. Az egyik szerint nevét a padlásán fész- 
kelő bagolypárról kapta, a másik szerint – amely a valószínűbb 
– elnevezése a tudást jelképező bölcs bagoly szimbólumára 
vezethető vissza. Turisztikai szempontból kiemelkedő vonz- 
erőt jelentenek az itt található kiállítások. Az országban egye- 
dülálló cukorgyári emlékkiállítást is a Bagolyvár épületében 
rendeztük be.

A korabeli feljegyzések alapján a ma Zichy-kastély néven 
ismert, barokk stílusú épület 1796-ban már biztosan állt. A 
birtok a 17. század végén került Esterházy Károly egri püspök 
tulajdonába. A Zichy család nevéhez fűződik viszont a kastély 

Két ácsi érték is bekerült a megyei értéktárba

eklektikus (neobarokk) stílusú átalakítása a XX. század elején. 
Az egykor 70 hektáros kastélypark egy része ma is látható, 
ebben az egykori díszkutat medencévé alakították. A kastély 
főhomlokzata előtt elterülő parkban Szent István király szobra 
található. A kastélypark közepén áll az ifj. Esterházy Ferenc 
által 1799-ben ültetett kőrisfa, közismert nevén, Mesefa.

Legyünk büszkék rá, hogy a kiemelt turisztikai vonzerővel 
rendelkező megyei települések mellett ácsi értékek is bekerül- 
tek a megyei értéktárba!

BALOGH ATTILA

Dr. Szentirmai István
polgármester

beri lélek ereje emelte a nemzetet a realitások kiábrándító, 
tehetetlen és sivár világa fölé, és söpörte el a kommunizmus 
hazugságokra épített világát. 

1956-ban is együtt voltunk mi magyarok. A rádiókészülé- 
kek mellett imádkozók, a tűzvonalban helyt álló hősök, a mun- 
kások és az élelmet hozó vidéki parasztemberek. Nem féltünk, 
erősek, és határozottak voltunk.  

Az elkeseredettség, a hit, a lélek ereje, hogy létezik egy má- 
sik, szemmel nem, csak a szívvel látható Magyarország, vitte 
emberek millióit az utcára akkor. A hit és remény, hogy létezik 
egy másik, egy szabad, független, gyarapodó Magyarország, 
ahol az emberek nem rettegnek a besúgástól, hanem bizalom- 
mal fordulnak egymás felé. Nem az irigység, hanem a másik 
sikere feletti öröm, nem az osztályharc, hanem a szeretet tölti 
el a lelkeket.

Ezért most, 65 évvel később október 23-án a vágyainkat, a 
reményeinket, a hitünket, a várakozásainkat is ünnepeljük. Át- 
éljük mindazt, amit az akkori magyarok a jövőről, saját sorsuk 
alakulásáról gondoltak. Ebből fakad az ünnep ereje, hogy álta- 
la előcsalogatjuk a múltunkban szunnyadó erőt. Mert 56-ban 
olyan erő volt, ami a világot rengette meg! 

A múlt olykor véres, azonban hittel tölt el! 65 évvel ezelőtt 
végül győzött a nagyobb, a kegyetlen, a hatalmasabb. 

De soha nem tudja tőlünk elvenni azt, hogy a magyar 
magyar, a nemzet nemzet, a haza haza maradt!

A magyarság történelme során mindig elérkezik az a pilla- 
nat, amikor új, mélyebb összefüggésben jelennek meg a múlt 
eseményei. A hősök útján, a magyar nép tehetségéből és hité- 
ből fakadóan mindig eljutottunk oda, ahonnét a múlt minden 
lépése értelmet nyert, és ahonnét a folytatást is megláthat- 
tuk. Halljuk hát meg a hősök szavait! Tiszteljük meg őket azzal, 
hogy megfogadjuk üzenetüket: egységesség, testvériesség, 
szeretet! Hiszen, október 23.-a  ma már nem csak a forradalom 
emléknapja, hanem ténylegesen a magyar szabadság ünnepe 
is! Már 1956-ban megfogalmazódott a teljes nemzeti szuve- 
renitás igénye, végül 1989. október 23-ig kellett rá várni. 

A mai napon tehát a szabadságot ünnepeljük, amelyet 
féltenünk, óvnunk kell most is. Sokan az életüket adták 
Magyarország szabadságáért, tartozunk nekik annyival, hogy 
míg élünk, és míg világ a világ óvjuk, féltjük és teljes tartal- 
mában meg őrizzük!

Mert szeretjük a hazánkat!

Kedves Ácsi Lakosok!
2021.11.01-től, Ácson ismét elérhető a hölgyek számára a 

védőnői méhnyak szűrés. A szűrés 3 évente vehető igénybe 
térítésmentesen a védőnőnél, amennyiben behívólevéllel 
rendelkezik. Valamennyi 25 és 65 év közötti hölgynek ajánlott. 
A méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével és kezelé- 
sével a méhnyakrák megelőzhető. Szűrővizsgálattal felismer- 
hetők a méhnyak olyan elváltozásai, amelyekből az évek során, 
kezelés nélkül méhnyakrák fejlődhetne ki.

A kenetvétel a védőnői tanácsadóban történik az erre a cél- 
ra kialakított helyiségben, nem szükséges távolabbi városba 
utazni, szakrendelőbe menni, helyben megoldható. A kenetet 
ezután laboratóriumban vizsgálják. A szűrés eredményéről a 
tanácsadóban tájékoztatom, és lelettel látom el.

A vizsgálat elvégzéséhez időpontegyeztetés szükséges. 
Amennyiben behívólevéllel rendelkezik, az alábbi elérhetősé- 
gen keressen munkanapokon 8-16 óráig.

Fülöp Tünde – védőnő
2941 Ács, Deák Ferenc u. 25.

Tel.: 20/2649-299

Szűrővizsgálat
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“Pedagógusnak lenni azt jelenti, hogy végtelen kíváncsisággal, türe- 
lemmel, kitartással bátorítod a gyermeket, segíted, hogy merjen, akarjon 
kibomlani, kinyílni mint egy csoda, hogy felszínre kerüljön, közkinccsé 
váljon a szívében rejtett érték. Üres szívű embert Isten nem teremt!" 
Böjte Csaba gondolatai ezek, melyek tökéletesen ráillenek egy idős ácsi 
hölgyre, aki egy évtizeden át vezette a Pénzásási Általános Iskolát. 
Zsebők Zoltánné nyugalmazott iskolaigazgató megannyi diák számára 
kedves emlékeket ébreszt, vérbeli pedagógus. A tanári hivatás az élete. 
Azt mondja, a legszebb pályát választotta, amit az életben lehet. Hogy a 
pedagógus szakma mégis milyen erős hivatás, arról Piroska nénivel 
beszélgettünk.

Egy életre szóló hivatás...

A nyugdíjas éveit töltő egykori igaz- 
gató 1935. december 6-án született. El- 
mondása szerint gyermekkorát két do- 
log határozta meg. A II. Világháború fé- 
lelme és borzalmai, melyek szerepet ját- 
szottak élete akkori szakaszában, még 
annak ellenére is, hogy meglehetősen 
fiatal volt még azokban az években.         
-Láttam a szüleim arcán a rettegést, ami 
rám is nagy hatással volt. Mindannyian 
féltünk. – A másik dolog, ami életem e- 
zen szakaszának jobbik oldalához tarto- 
zott, az a családi és testvéri szeretet, 
amiben részesültünk. – Hangsúlyozta 
Piroska néni.

Tanulmányait szülőhelyén kezdte 
meg Zsebők Zoltánné egy 1930-as évek- 
ben épült zárdában, ahol az Isteni Meg- 
váltó leányai tanították. Itt olyan erkölcsi 
nevelést kapott, amit élete során tovább 
tudott vinni. - A kedves nővérek nagy 
szeretettel neveltek minket, csodálatos 
iskolán kívüli foglalkozásaink voltak. - Ez 
az idilli állapot azonban megszűnt, ami- 
kor 1948-ban államosították az iskolá- 
kat. Ezt követően is világi pedagógusok- 
tól tanulhattunk, egy olyan osztály ková- 
csolódott össze, ami példaértékű, vallás- 
tól függetlenül. Olyannyira, hogy a 60. 
éves találkozónkig minden 5. esztendő- 
ben összejöttünk az egykori osztálytár- 
sakkal. - 

- Már gyermekkoromban megfogal- 
mazódott bennem és tudtam, hogy taní- 
tó szeretnék lenni. Ezért jelentkeztem 
Esztergomba, a Tanítóképzőbe 1950-
ben. Gyakorlatomat Nógrád megyében, 
Varsányban töltöttem. Végtelenül sze- 
rencsés embernek mondhatom magam, 
hogy mindenhol kiváló, nagy tudású, 
emberségből is jeles pedagógusok vet- 
tek körül. Szeretettel és hálával gondo- 
lok például Csere Jóska bácsira, de 
ugyanígy emlékezek vissza Dr. Hársing 
Lajos nyelvész, műfordítóra és Bálint 
Ferenc tanár úrra, Bartos Jenőre, vagy 
Végvári István tanár úrra is. Bátran állít- 
hatom: egész más ember lettem azzal, 
hogy az ő példájukat láthattam, követ- 
hettem. – Tette hozzá a pedagógus. 

A gyakorlatot követően az Ácsi Álta- 
lános Iskolában helyezkedett el Zsebők 
Zoltánné, Borvendég Károly akkori igaz- 

gató közreműködésével. Piroska néni 
azt mondja, szeretettel fogadták, elfo- 
gadták és elismerték munkáját. - Meg- 
mondom őszintén nagy félelmem volt 
visszatérni az alma materbe, hogy ho- 
gyan fogadnak majd azok a tanítók, akik 
engem is oktattak egykor. Csodásan 
éreztem ott magam, jó kapcsolatom volt 
a pedagógus kollégákkal, gyerekekkel és 
a szüleikkel is. 13 évig dolgoztam a mai 
Gárdonyi Géza Általános Iskolában, míg 
1957-ben el nem kezdték építeni az isko- 
lát Pénzásás településrészen. Rohamo- 
san nőtt a születendő gyermekek száma, 
iskolára volt szükség, melyet 1958 feb- 
ruár 10-én avattak fel két tanteremmel, 
azonban az építkezés tovább zajlott 
mindaddig, amíg önálló oktatási intéz- 
ményként el nem tudták indítani a 8 osz- 
tályt. Ekkor, 1968-ban kerültem én ebbe 
az iskolába. A 8 osztály beindítása kez- 
detben kaotikusnak tűnt, mivel szakta- 
nárokra lett volna szükség, de nagyon 
nehezen találtunk. Ám ahogy telt az idő, 
a tantestület is egyre inkább megszilár- 
dult. Egy olyan kiváló tantestület élére 
állhattam, amit minden iskola kívánhat- 
na magának. Mai napig nagy szeretettel 
gondolok minden kollégára. – Emlékszik 
vissza Zsebők Zoltánné. 

Piroska néni azt mondja, tanári, peda- 
gógusi életének legszebb időszaka volt, 

amit a Pénzásási Iskolában töltött. 10 
évig tevékenykedett az intézmény igaz- 
gatóhelyetteseként, majd Kocsis József- 
né nyudíjba vonulását követően őt ne- 
vezték ki igazgatónak. A tisztséggel járó 
feladatokat 10 évig lelkiismeretesen vé- 
gezte. Közben diplomát szerzett Eger- 
ben, a Tanárképző Főiskolán, földrajz 
szakon. - Abban az időben, amikor én ta- 
nítottam, számtalan versenyt szervez- 
tek járási, megyei és országos szinten is. 
Ezekre a megmérettetésekre előszere- 
tettel készítettem fel és neveztem be is- 
kolánk tehetséges tanítványait. Rendkí- 
vül büszke voltam és vagyok mai napig is 
rájuk, mert ahol ők versenyzőként meg- 
jelentek, bizonyosan el is foglalták a do- 
bogó valamelyik fokát. Minden diá- 
komra módfelett büszke vagyok, hiszen 
sokan közülük tanárok, mérnökök let- 
tek, az élet megannyi területén meg le- 
het találni őket, dicsőséget szerezve ez- 
zel az iskolánknak. Mindig azt mondták a 
volt tanítványaim, hogy szigorú, de igaz- 
ságos tanár voltam. Mindig azt mond- 
tam nekik: “Nem rád haragszom, hanem 
érted!” - 

A nyugalmazott iskolaigazgató szere- 
ti és ragaszkodik szülővárosához, tős- 
gyökeres ácsi, mindig az itteni levegőt 
szívta, az ácsi erdőben kirándult, a Duna-
part ácsi szakaszán sétált, s elmondása 
szerint soha nem tudta volna elképzelni 
az életét máshol. Időközben megháza- 
sodott, férjével két gyermekük szüle- 
tett, lánya Debrecenben, fia pedig Tatán 
él a családjával. Édesanyjuk nagy örö- 
mére mindketten a pedagógiai hivatást 
választották. - Nagyon jó gyermekeim 
vannak, szeretettel vesznek körül, akik 
tündéri unokákkal és 7 dédunokával ör- 
vendeztettek meg az évek során.– Tette 
hozzá Zsebők Zoltánné.

Piroska néni 1991-ben ment nyugdíj- 
ba, de 2000-ig, – míg ereje és energiája 
engedte, – földrajzot tanított a diákok- 
nak. Nyugdíjas mindennapjait tervszerű- 
en éli, minden órának, percnek megvan a 
kigondolt programja, sosem unatkozik. 
Időközben férje elhalálozott, magára 
maradt, de nem magányos, sokat ker- 
tészkedik, olvas, keresztrejtvényt fejt, 
bekapcsolódott az egyházközség mun- 
kájába, ám legkedvesebb időtöltése 
mégiscsak az unokákkal, dédunokákkal 
telik. 

Pedagógiai hitvallása: mindent a gye- 
rekekért. Ami talán annyit tesz, a gyere- 
keket nem elég szeretni. Sok időt kell ve- 
lük tölteni, hogy megértsük az érzelme- 
iket, gondolataikat. Mindegy, hogy ki- 
csikkel vagy kamaszokkal dolgozik az 
ember. Ha megtalálják a közös hangot, 
rengeteg csodálatos pillanattal és él- 
ménnyel lesz gazdagabb mind a tanár, 
mind a diák. 
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A választások óta eltelt három 
esztendő, ahogyan a ciklusból is eltelt 
már ugyanennyi. Nagyon küzdelmes és 
sok munkával járó három esztendőt 
tudhat maga mögött a városvezetés, 
és Képviselő Úr is. Hogyan értékeli ez 
idő alatt az önkormányzati munkát, 
valamint Polgármester Úr munkáját? 

A választások óta eltelt időszak tel- 
jesen szokatlanra és furcsára sikeredett 
a covid fertőzés okozta pandémia miatt. 
Mivel Ácson egy teljesen új képviselő 
testület kapott bizalmat a szavazóktól 
2019-ben, a szokásosnál is nagyobb 
szükség lett volna a folyamatos, testü- 
leti és bizottsági ülésekkel járó testületi 
munkára egymás megismerése és köny- 
nyebb megértése érdekében. Úgy ér- 
zem, hogy mire kezdett kialakulni az 
együtt dolgozásból fakadó összhang, 
akkor kezdődött az időszak, amikor a 
Kormányzati intézkedések értelmében 
nem lehetett a képviselőket egy asztal- 
hoz ültetni. Ez okozott aztán nehézsé- 
geket és félreérthető helyzeteket min- 
denkinek, polgármesternek, képviselő- 
nek és hivatali dolgozóknak egyaránt. 
Mindezek ellenére én azt gondolom, 
hogy a feladatait mindenki elvégezte, a 
város vezetése polgármester úrral és 
alpolgármester úrral az élen, teljesen jól 
oldotta meg a felmerült problémákat és 
különösen sokat dolgoztak a fejleszté- 
sek és beruházások lebonyolításának 
sikeréért. 

Annak ellenére, hogy majdnem 
meghiúsult a Zöld Város Projekt 
Ácson, szépen alakul a városközpont, 
amit ismert okok miatt, illetve 
országgyűlési képviselő asszony 
közbenjárásával sikerült tető alá 
hozni. Mit szól hozzá, mennyire volt 
indokolt ez a beruházás? 

A Zöld Város Projekt sikeres megvaló- 
sulása szerintem a képviselők közül, szá- 
momra a legfontosabb és legörömte- 
libb. Alpolgármesterként vettem részt 
abban a folyamatban, amikor is az ötlet- 
ből egy sikeres pályázat készült. Valóban 
nagyon közel került a projekt a kútba 
eséshez, ehhez több negatív tényező 
egybeesése kellett, amik között bizto- 
san volt gazdálkodási hiba és az Önkor- 
mányzat más területein tapasztalt alul- 
finanszírozottság és egyéb források hi- 
ánya is befolyásolta. Abban, hogy ez vé- 
gül is megvalósulhatott óriási munkája 
van polgármester úrnak és nem sikerült 
volna a térség országgyűlési képviselő- 
jének támogatása nélkül. Mennyire volt 
ez indokolt?  Mindig elmondjuk, hogy az 
első és legfontosabb feladat az intézmé- 

nyeink működtetése, és ez így is van. Ám, 
ha a legkisebb esély és lehetőség is mu- 
tatkozik fejlesztésre és beruházások 
megvalósítására – pályázatok segítségé- 
vel – azt nem szabad kihagyni. Különö- 
sen igaz ez egy olyan település eseté- 
ben, mint Ács, ahol a város saját bevétele 
nem tesz lehetővé jelentős fejlesztése- 
ket. Már most teljesen más hangulatú és 
színvonalú lett az érintett terület és ez a 
teljes készültség után még fokozódni 
fog. Amikor a várossá avatás megtör- 
tént, valahogy ilyennek képzeltem el a 
központi részeket. Sok még a feladat, de 
elindultunk egy olyan úton, ami felold- 
hatja azt a sztereotíp véleményt, mi sze- 
rint: Jó nagy falu ez a város! Külsőségek- 
ben is meg kell mutatnunk, hogy Ács 
igazi magyar kisváros lett.

A magyarokra általánosságban 
jellemző, hogy nem elégedettek. 
Mindig másra vágynak, mint ami 
éppen van és megadatott, ez alól 
nyilván nem kivételek az ácsiak sem. 
Hogyan látja, azért adhatnak 
elégedettségre okot a településen 
zajló projektek, beruházások? 

Erre nagyon nehezen tudok válaszol- 
ni, mert nem ismerem az érzést, misze- 
rint mindig másra vágynék, vagy esetleg 
nem volna elég, ami éppen van. Ez nem 
azt jelenti, hogy ne lennék mind a mun- 
kában, mind a magánéletben törekvő. 
Sokkal inkább azt érzem, hogy mindenki- 
nek annyi mindene van, amennyit meg- 
érdemel az élete során mutatott telje- 
sítménye alapján. Az elégedetlenség 
nem építő jellegű jellemvonás. Igaz ez 
egy ember és egy közösség életében is, 
ami előrevisz az az összefogás, az empá- 
tia és a sok beszéd helyett a még több 

munka. Egyébként nem látom úgy, hogy 
Ács vagy az ácsi lakosok mások lennének, 
mint a többiek, a nagy többség itt is örül 
az eredményeknek, a sikereknek és eze- 
kért tesznek is az ácsi emberek.    

Mi lenne a következő prioritás 
Képviselő Úr szerint, amit mielőbb 
szeretne megvalósítani Ácson? 

Mint azt az előzőekben is mondtam 
sok még a feladat, annak ellenére, hogy 
sok szép sikert értünk el a fejlesztések 
terén az elmúlt években. Ha abban gon- 
dolkodunk, hogy mi szorulna felújításra 
akkor, fontossági sorrendben a kastély 
épülete, a városháza épülete, a fogor- 
vosi rendelő épületének homlokzata jut 
eszembe, illetve a járdák állapota na- 
gyon sok helyen kifogásolható, a köz- 
ponti részeken túl is meg kell oldani a 
csapadékvíz elvezetés problémáit. Azért 
nehéz terveket és célokat megfogal- 
mazni, mert nem ismerem a következő 
időszak anyagi lehetőségeit. Ami segíte- 
ne a fejlesztési elképzelések megvalósí- 
tásában az a saját bevételek növekedése 
lehetne, cégek és vállalkozások Ácsra te- 
lepítésével, – amíg ez nem sikerül, addig 
maradnak a pályázati források esélyei. 
Természetesen köszönettel tartozunk 
az Ácson ténykedő és adózó vállalkozá- 
soknak és vállalatoknak, de szükségsze- 
rű lenne a vállalkozói kör bővítése is.

Hogyan lehetne a lakosság negatív 
érzelmi állapotán javítani Ön szerint? 
Természetesen a COVID-helyzet is 
hozzájárult ahhoz, hogy mindenki egy 
kicsit borúlátóbb, de képviselőként mi 
a véleménye, hogyan lehetne javítani 
ezen az állapoton? Hiszen Ács egy 
élhető kisváros. 

Ha egy kicsit tréfálkozva akarnék vá- 
laszolni erre azt mondanám, hogy sokat 
segített az én érzelmi állapotomon, 
amikor a közösségi oldalakon letiltottam 
az összes negatív kommentelőt. Ezt tu- 
dom tanácsolni mindenkinek! Ha komo- 
lyabban belegondolok, mindenkinek be- 
lülről fakad a borúlátó, negatív hangula- 
ta, ezen javítani kívülről nehéz, szinte le- 
hetetlen. Minden történésben, minden 
emberben, növényben stb. keressük és 
fedezzük fel a jót és a szépet, ha valaki 
mindig a rosszat veszi észre egyszer csak 
azzal szembesül, hogy nem leli örömét 
semmiben. Hát ez most egy kicsit filozo- 
fikusra sikeredett, de képviselőként sem 
jut eszembe más.

Milyen a kapcsolata polgármester 
úrral, illetve a képviselő-testület 
tagjaival? 

“Olyan Magyarországot szeretnék, amelyben Ács
igazi magyar kisvárosként virágzik!”
Beszélgetés Csuka László önkormányzati képviselővel



ÁCSI HÍREK

7

Kapcsolatom polgármester úrral 
konstruktívnak, együttműködőnek ne- 
vezhető, részemről ez könnyen kivite- 
lezhető, hiszen józanul gondolkodó, kö- 
rültekintő, és ami nekem a legfonto- 
sabb: Jó Embernek ismerem Őt már 
évtizedek óta, ezen polgármesterként 
sem változtatott. A harmadik polgár- 
mester, akivel együtt dolgozom képvi- 
selőként. Mindenkivel megtaláltam a  
hangot, annak ellenére, hogy különböző 
jellemű és habitusú emberekről beszé- 
lünk, a közös pont a településért tenni 
akarás volt és most is az. Képviselő-
társaimat régóta ismerem, tudom min- 
denkiről, hogy milyen ember, így aztán 
nem is érnek velük kapcsolatban megle- 
petések. Ha néha vannak is vélemény 

különbségek, az nem jelenti azt, hogy ne 
lehessen együtt tevékenykedni a váro- 
sért és az itt lakókért. Úgy látom, a tes- 
tület többi tagja is ezen az állásponton 
van. A képviselőként töltött 19 év meg- 
tanított arra, hogy elfogadjam az 
enyémtől különböző véleményt, ezeket 
mindig is építő jellegűnek tartottam és 
azt gondolom, hogy a szakmai síkon zajló 
viták előre viszik az ügyeket.   

Milyen Ácsot képzel el 20 év múlva? 
20 év nagyon hosszú idő, mégis azt 

mondom, egyúttal visszagondolva az el- 
múlt 20 évre, hogy nem várok gyökeres 
változásokat, fontos a tradíciók és ha- 
gyományok őrzése. A fejlődéshez 
azonban jó lenne látni, hogy 3-4 cég te- 

lepült a város határába és az itt lakóknak 
nem kell munkába járni máshova. Azt 
szeretném, hogy színvonalas intézmény- 
rendszerrel rendelkezzen a város egész- 
ségügyi, oktatási, kulturális és sport vo- 
natkozásban is. Az intézményekben fe- 
lelős szakmai munka folyjon, ami garan- 
tálja azt, hogy az okos és egészséges 
gyermekek felnőttként jó irányba terelik 
a város szekerét. A jelenleginél is több 
civil szervezet legyen, akik segítenek a 
szabadidő hasznos eltöltésében és segí- 
tik a város nívós rendezvényeinek sike- 
rét. Végezetül nem csak elképzelni, ha- 
nem látni is szeretném azt, hogy Magyar- 
ország továbbra is magyar ország marad 
és lesz, amiben Ács igazi magyar kis- 
városként virágzik. DZS

Gyermekkorára így emlékszik vissza: - 
Édesapámmal mindig állatok között 
voltunk, sok lovat, disznót, bikát, juhot 
tartott akkoriban. Jelen voltam a lovak 
és tehenek ellésénél, kutyát varrtunk 
össze együtt és elkisértem a munkahe- 
lyére. Szerettem a jószágokkal lenni, de 
sokáig nem tudtam, hogy mi is a valódi 
jövőképem. Gimnázium végére körvona- 
lazódott bennem – mivel inkább a reál 
tantárgyak álltak hozzám közelebb –,  
hogy állatorvos szeretnék lenni. Az erős- 
ségeimet figyelembe véve választhat- 
tam volna agrármérnök, vagy emberor- 
vos hivatást is, de én végül emellett dön- 
töttem. - Mondta lapunknak Dr. Szentir- 
mai Csaba, aki hozzátette, napjainkban 
leggyakrabban kutyás és macskás gazdik 
keresik fel, de kisebb hobbiállatok is 
megfordulnak a rendelőben, ilyen pél- 
dául a nyúl, a hörcsög, a tengerimalac, 
vagy a teknősbéka. A mindennapokban 
is állatok veszik körül: három kutyája, 
díszhalai, teknősei. Lányai kedvencei pe- 
dig a hüllők és nyulak. Az állatok ugyan- 
akkor nem csak az Ő életében fontosak, 

“Engem az öröm és elégedettség motivál, amit a gazdák arcán
látok, amikor meggyógul a kiskedvencük!”

Már évtizedekkel ezelőtt nagyapja, később az édesapja, majd Dr. Szentir- 
mai Csaba is az állatorvosi szakmát választotta. De számára ez több, mint 
szakma: hivatás. Nem is akármilyen, hiszen az állatok gyógyítása, adott eset- 
ben kezelése az egyik legnemesebb feladat a Földön. Hiszen adódhat olyan 
helyzet, hogy haszon vagy háziállataink, kis és nagyobb termetű kedvenceink 
is ugyanúgy ellátásra, ápolásra szorulhatnak, csakúgy, mint mi, emberek. 
Ilyenkor jó, ha tudjuk, hová és kihez kell fordulnunk. Az ácsi állattartók már jól 
tudják, hogy ezekben az esetekben Dr. Szentirmai Csaba magánpraxisát kell 
felkeresniük, aki 2 éve üzemelteti városunkban magán-állatorvosi rendelőjét.

Doktor úr tizenhét évvel ezelőtt, 2004 őszén végzett Állatorvostudományi 
Egyetemen Budapesten, majd munkáját a helyi sertéstenyésztő cégnél kezdte. 
Kezdetben otthonának pincéjében műtött és gyógyított állatokat, majd a kor 
követelményeinek megfelelő helyre költöztette rendelőjét. Azóta több száz 
jószág fordult meg a kezei alatt. Városunk állatorvosának azonban a gimná- 
zium befejeztéig koránstem volt egyértelmű, hogy állatorvos szeretne lenni.

szépségek mellett természetesen az ál- 
latorvoslásnak is meg vannak a maga ne- 
hézségei. - Adódhat ugyanis olyan hely- 
zet, amikor egy műtét nem sikerül, vagy 
egy kezelés balul sül el egy állatnál. Mivel 
minden hozzá forduló állat sorsát a szí- 
vén viseli, a következőt vallja: Nem va- 
gyok mindenható, engem is megvisel 
egy-egy szomorú kimenetelű eset, de 
meg kell tanulni együtt élni a gondolat- 
tal, hogy nem lehet minden állatot meg- 
gyógyítani. 

A szakma szépségét számomra in- 
kább az adja, hogy segíthetek azokon az 
állatokon, amelyet az ember tenyésztett 
és felelősséggel tartozik érte. A másik 
motiváció munkám során pedig az öröm 
és elégedettség, amit a gazdák arcán lá- 
tok, amikor meggyógyul a kiskedvencük. 
- Hangsúlyozta.

Az nyilvánvaló tény, hogy a háztáji ál- 
lattartás napjainkra meglehetősen visz- 
szaszorult. Doktor úr úgy véli, ma már 
nem éri meg haszonállatot tartani, az 
emberek oroszlánrésze több műszak- 
ban áll helyt a munkahelyén, sem idejük 
nincs rá, sem pedig anyagi hasznot nem 
termelnek.  - Régen majdcsak minden 
udvarban voltak disznók, tehenek, ma 
már csak elvétve találni, inkább a ba- 
romfitartás, ami napjainkban elterjedt. - 
Tette hozzá az állatorvos.

Azt gondolja, hogy ebben a szakmá- 
ban szükség van: alázatra és elkötele- 
zettségre. Bízik benne, hogy lesz 4. ge- 
neráció, aki a dédszülő, nagyszülő és 
édesapa nyomdokaiba lép. - Egyelőre 
mindkét lányom állatorvos szeretne len- 
ni. Imádják az állatokat. A nagyobbik má- 
sodikos gimnazista, de kisebb műtéte- 
ket, el tud végezni egyedül. Ahogyan én 
édesapámmal, úgy ők is sokat vannak 
velem, ha tehetik. - Tette hozzá.

INTERJÚ

hanem a család többi tagjainak körében 
is. Két testvére közül egyik biológus, a 
másik pedig, – édesapjuk példáját követ- 
ve – lovakkal foglalkozik. 

Ám, ahogy minden hivatásnak, a 

Beszélgetés Dr. Szentirmai Csaba állatorvossal
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Míg egy korábban már aszfaltburko- 
lattal rendelkező útszakasz javításához 
nem, addig egy új aszfaltos út készítésé- 
nél szigorú műszaki és hatósági doku- 
mentáció valamint tervezés és engedé- 
lyeztetés szükséges – mondta el az Ácsi 
Híreknek Szentirmai Isván polgármester.

Az említett két utca útburkolata az 
évek során meglehetősen leromlott, el- 

Új aszfaltszőnyeget kapott a Patak és Zrínyi utca

Új, kátyúmentes, biztonságos. Ezek jellemzőek leginkább a néhány hete leaszfaltozott Patak és Zrínyi utca 
útburkolatára. Az önkormányzat szigorú költséggazdálkodásának köszönhetően ugyanis önerőből végezte el a 
beruházást, a két utca aszfaltozását összesen mintegy bruttó 15 milló forintból, csaknem 2.500 négyzetméter 
területen. A kivitelező cég, a Colas Út Zrt. elvégezte a munkákat, mely mindkét említett utcában magába foglalta 
egy 6 cm-es kopóréteg elkészítését, egy vízelzáró aknafedlap szintre emelését, valamint padkanyesést és neme- 
sített padkakészítést is. A sikeres műszaki átadást követően az új utakat már használja is a lakosság. 

használódott a megnövekedett gépjár- 
műforgalom miatt. Több helyen megre- 
pedt és néhol a bazaltréteg is kilátszott a 
borítás alól. De, nem csak ebben a két 
utcában romlott az utak minősége a vá- 
rosban. Éppen ezért az önkormányzat – 
az önerős beruházásokon kívül – minden 
pályázati lehetőséget megragad az út- 
hálózat fejlesztésére, új utak építésére. 

Az említett utcákban éveken át gödrök- 
kel, kátyúkkal kellett a kerékpárosoknak 
és autósoknak megbirkózniuk, most 
azonban forgalmi akadályok, kátyúk, út- 
hibák nélkül, biztonságosan közleked- 
hetnek a helyiek a teljes hosszukban új 
aszfaltszőnyeget kapott utcákban. 

SÁRI ANDREA

Az idén 222 éves lesz a kastélykert- 
ben álló Mesefa, mégpedig november 
12-én. Régóta tudjuk, hogy a különleges 
értéket képviselő kőrisfánk egészségi 
állapota rendkívüli módon megromlott, 
épp ezért komoly lépésekre szántuk el 

BALOGH ATTILAMegkezdődött a Mesefa rehabilitációja

magunkat a fa életének megmentésére. 
Felvettük a kapcsolatot a GARDEN 

FASORFENNTARTÓ KFT-vel, akik nem- 
csak országos, hanem nemzetközi vi- 
szonylatban is komoly szakmai elisme- 
réssel bírnak az idős, különleges fák 

szakápolásában, megmentésében. A 
nyár folyamán a Garden Fasorfenntartó 
Kft. munkatársa szinte egy teljes napot 
eltöltött a Mesefa vizsgálatával, végül a 
cég által készült szakvélemény és ápolási 
javaslat alapján a Zöld város projekt be- 
ruházói megkezdték a Mesefa rehabili- 
tációját, kezelését. Első körben az elszá- 
radt, korhadt részektől kellett megsza- 
badítani a kőrisünket, ami komoly terhet 
is jelentett a fának. A folyamatnál a szak- 
emberek komoly figyelmet fordítottak 
az évtizedek során a fa üregeibe költöző 
élőlényekre, így például fészkekre vagy 
éppen a denevér populációra is. A kelet- 
kezett sebeket a napokban speciális 
anyaggal fogják kezelni a szakemberek. 

A fa leghosszabb kinyúlású alsó váz- 
ága is üregesedett, gyengült teherbírá- 
sú, ezért alá kellett támasztani. A Mesefa 
külseje egy picit most meg fog változni, 
de ez szükséges volt ahhoz, hogy még 
sok-sok évtizedig velünk lehessen. A to- 
vábbiakban a fa közvetlen környezeté- 
ben is változások lesznek, a körülötte lé- 
vő talaj fellazítás után speciális tápanya- 
got és mulcstakarást kap. Ezek az első 
lépések, de folyamatos gondozással és 
gondoskodással, odafigyeléssel tehe- 
tünk majd még többet a Mesefáért. 
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Az idén újra összegyűltek az ácsi lovasok és barátaik a lovas- 
pályánál, hogy aztán szépen rendbe szedett menetben vonul- 
janak végig a településen. A hagyományoknak megfelelően 
elöl ment „bíró uram maga”, mögötte pedig a város apraja és 
nagyja. 

Nagy örömünkre az időjárás is kedvezően alakult, így az őszi 
napsütésben indulhatott el a menet.  Volt muzsika, énekszó és 
természetesen tánc is, ahogy az lenni szokott. A menet időn- 
ként meg-megállt, hogy szomjukat csillapítsák a lovasok. Ilyen- 
kor minden állomáson elsőként a Kisbíró kiáltotta ki a legfon- 
tosabb információkat, majd Isten áldását kérte a menetre és 
az ácsi borra. A megállókon természetesen kis produkciókkal 
kedveskedtek a menetben résztvevők a felkínált finomságo- 
kért cserébe. Az összesereglett nézők a Bóbita Óvoda kis óvo- 
dásainak táncát és Szűcs Erika táncos növendékeinek erre az 
alkalomra készült szüreti produkcióját nézhették meg. Ezúton 

BALOGH ATTILA

is köszönjük a gyerekeknek a felkészülést és a kitartó közremű- 
ködést. Ahogy haladtunk állomásról állomásra, egyre jobb volt 
mindenkinek a kedve, és egyre hangosabban szólt az ének. 
Persze minden jó dolog véget ér egyszer, így a szüreti felvo- 
nulás is visszatért a lovaspályára még napnyugta előtt. 

Fontos kihangsúlyozni, hogy hálásak vagyunk az ácsi lova- 
soknak és a szervezésben résztvevőknek, hogy idén is meg-
valósulhatott ez a szép hagyomány. Külön köszönet Dr. 
Szentirmai István polgármesternek, aki összefogta és koordi- 
nálta az eseményt. Talán kevesen tudják, de az ácsi lovasélet 
résztvevői egy igazi közösséget alkotnak, akikre mindig szá- 
míthatunk, és ez jó érzéssel tölt el bennünket. 

Reméljük, jövőre is találkozunk, jövőre is lesz jó termés, 
szüret és jó bor, mert ahogy a Kisbíró fogalmazott: „a jó Isten- 
nek hála, az ácsi bornak sehol sincsen párja.”

Szüreti felvonulással ünnepeltük az ácsi bort
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Ez az alkalom nem csupán szerte a nagyvilágban, de a mi 
számunkra, a mi településünkön sem múlhatott el programok 
nélkül. Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központban nagy 
odafigyeléssel törekedtünk arra, hogy időseink számára több 
kikapcsolódást nyújtó lehetőséget kínáljunk ebből az alkalom- 
ból. Az idei évben lehetőséget kerestünk arra, hogy klubunk 
tagjai kisvonattal járják körbe településünk utcáit. A kisvasu- 
tazás olyan szívderítő tevékenység, amelyből nem lehet 
kinőni. Az idősek az épületünk előtt szállhattak fel „Tivadarra” 
és a kívánságaik szerint, előzetesen összeállított útvonalon 
haladhattak végig az utcákon, amely kedves régi emlékeket 
ébresztett bennük. Az utazáson jó ízű nevetések és vidám be- 
szélgetések mellett, hamar elröppent az idő. Az idősek világ- 
napjához kapcsolódó rendezvény a követő napon, Szolgála- 
tunk által szervezett „Legyen a Horváth kertben Budán” elne- 
vezésű programmal folytatódott. A „dalest” szélesebb körben 
került megrendezésre, Az Idősek Klubjának tagjai mellett, a 
Pénzásási Nyugdíjasklub és a Városi Nyugdíjas Klub tagjai is 
meghívást kaptak. Az előadásnak a Művelődési Ház adott hely- 
színt, amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni. A rendez- 

vényen Gerencsérné Járóka Erzsébet az intézményvezetője 
köszöntötte a vendégeket. Néhány gondolatban foglalta 
össze az idős emberek iránt érzett hálánkat, és felhívta a fi- 
gyelmet a korosztály megbecsülésére az év mindennapján. 
Ezt követően Boglárka a Muzsika Tv-ből szórakoztatta a közön- 
séget. Az idősek bebizonyították, „hogy nem csak a húszéve- 
seké a világ”, vidáman énekelték az általuk közkedvelt operet- 
teket, dalokat, és a fináléban egynéhányan még táncra is per- 
dültek. A program hagyományteremtő célzattal került meg- 
szervezésre, bízunk benne, hogy jövőre megismételhetjük.

 Sarkadi Sándor: Köszöntő
ź „Múlik az idő, őszre jár, de fénylik még a napsugár.

aranyat szór és meleget, örüljenek az öregek.
Az őszidő is szép lehet, kívánunk hosszú életet.
Maradjanak még itt velünk,  jövőre újra eljövünk.”

Programjaink az Önkormányzat támogatásával jöttek lét- 
re, a résztvevőink és magunk nevében is köszönetünket 
szeretnénk kifejezni ezúton is!

Idősek világnapja településünkön

fokhagymával, pirospaprikával, kömény- 
maggal, sóval és borssal, majd belekerül 
egy kis adag mustár és egy konzerv para- 
dicsom sűrítmény is. Ezeket az alapanya- 
gokat lassú tűzön puhára főzzük, majd 
pár perccel az étel teljes elkészülte előtt 
hozzáadjuk az erdei gombákat, azt is 
hagyjuk puhára főni az ételben. Ezt köve- 
tően a tejfölt a pirospaprikával és a liszt- 
tel simára keverjük és hőkiegyenlítéssel 
hozzáadjuk a pörkölthöz. Néhány perc 
után az ételünk elkészült, amit még me- 
legen, juhtúrós galuskával tálalunk. 

A recept az eredetileg cukrász vég- 
zettségű Róka Józseftől származik, aki 
11 évet dolgozott a szakmában Ácson. 
De nem csak sütött, főzött is, hiszen ta- 
nulmányait egy tanteremben és tan- 
konyhán folytatta a szakácsokkal, így an- 
nak minden csínnyát-bínnyát elsajátítot- 
ta. A régi, tradícionális magyar receptek 
kedvelője. Sokat Tanult Andorka Ferenc 
főszakácstól, Szalai Bálint ácsi cukrász- 
mestertől és megcsillogtatta tudását a 
Honvédségnél is, ahol tiszteknek főzhe- 
tett. Számos alkalommal mérte össze 
tudását a szakmai legjobbjaival, meg- 
annyi megyei, valamint egy országos ver- 

Szarvasborjú gombás paprikás 
(Róka József receptje)

Hozzávalók:
-25 dkg sertészsír
-1,5 kg vöröshagyma 
-5 kg szarvasmarha lábszár, vagy 

lapocka
-1 üveg lecsó (7 dl)
-2 fej fokhagyma 
-házi pirospaprika (ízlés szerint)
-só (ízlés szerint)
-bors (ízlés szerint)
-köménymag (ízlés szerint)
-1 csapott evőkanál mustár
-1 konzerv paradicsom sűrítmény 
-1 kg erdei gomba (többféle)
-2 dl tejföl
-2 evőkanál liszt
-1 púpozott evőkanál házi 

pirospaprika

Elkészítés:
Az étel marhalábszárból, nyakból és 

lapockából készül, de a legjobb vegye- 
sen. A hagymát megdinszteljük a sertés- 
zsíron, amire rátesszük a kockákra vá- 
gott megtisztított, megmosott húst, 
majd alaposan megpörköljük. Amikor 
már színt kapott a hús, hozzáadjuk a házi 
készítésű, előre leturmixolt lecsót. Ezt 
követően fűszerezzük a pörkölt alapot 

senyen is elismerték már főzőtudását. 
Róka József úgy véli, lassan idejétmúlttá 
válik az a társadalmi berögződés, hogy a 
nő helye a konyhában van. Egyre több 
férfi ragad fakanalat, nem is akármiléyen 
lelkesedéssel és tehetséggel, ízérzékkel. 
Kedvenc ételei közé tartozik a jókai bab- 
leves és a  körmös velős pacal.  
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Hal, Víz és Ember: ebben a pavilon- 
ban Magyarország jellegzetes vizes élő- 
helyeit ismerhettük meg, a rendezők cél- 
ja hazánk álló- és folyóvizeinek, vizes élő- 
helyeinek látványos bemutatása volt. Az 
ország legnagyobb kiállítási akváriumá- 
ban például 2 méteres és 110 kilós halak- 
kal is találkozhattunk.

Hagyományos Vadászati Módok: A 
hagyományos vadászati módokat − aga- 
rászat, solymászat, íjászat, elöltöltő 
fegyveres vadászat − bemutató kiállítás 
helyszíne volt. Mindemellett komoly 
szerepet kapott a ló és a vadászat kap- 
csolatának a bemutatása.

Sokat hallani az elmúlt hetekben a Vadászati Világkiállításról, mely 
egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a társadalmi tudatformálás révén 
megerősödjön hazánkban a természet védelme és szeretete, az ésszerű, 
józan és körültekintő civilizációs fejlődés gondolatának fontossága. A szí- 
nes programsorozat hozzájárult ahhoz, hogy az emberek jobban megért- 
sék a természet védelmének fontosságát, a fenntartható természethasz- 
nosítás fogalmát és értelmét, elismerjék a vadászat, a vadgazdálkodás, a 
horgászat, a halászat, a halgazdálkodás, az erdészet, az erdőgazdálkodás 
hasznát és szükségességét. Mindezekről Kiss Balázs vadászmester, a Concó 
Menti Vadásztársaság tagja mondta el tapasztalatait és élményeit az Ácsi 
Híreknek.

Vadászati és Természetvédelmi Világkiállításon az Ácsi vadászok

A vadászíjászat bemutatásához egy 
kora Árpád-kori faluba léphettünk be, 
ahol megismerkedhettünk a tradicioná- 
lis magyar íj készítésével és használatá- 
val is. S ne feledkezzünk meg a lovas va- 
dászatról sem: párhuzamosan mutatták 
be a honfoglalás kori és a modern kori 
technikákat, eszközöket.

Központi Magyar Kiállítás: A köz- 
ponti magyar kiállítás helyszíne, ahol a 
többnyelvű tárlat egy ezeréves sétára 
kalauzolta el a látogatókat a Kárpát-me- 
dencében, melyen átérezhettük, hogy a 
magyar nép története a természetkö- 

zeli szakmák révén egy a természettel. A 
csarnokban közel 1200 négyzetméteren 
kaptak helyet a magyar nagyvadat be- 
mutató preparátumok.

Kárpát-medencei Kincsestár: A 180 
négyzetméter alapterületű kiállító tér 
felülnézetből egy keresztre hasonlított 
– utalva ezzel Szent Hubertusra, a vadá- 
szok védőszentjére, ami jelölte a négy 
égtájat is. Lényegében négy zsindellyel 
fedett vadászkunyhó nézett a négy égtáj 
irányába, visszaidézve azokat a havasi 
vadásztanyákat, amelyeket annyira sze- 
rettek a híres magyar vadászok, mint pél- 
dául Széchenyi Zsigmond, Fekete István, 
Kittenberger Kálmán, Nádler Herbert és 
sokan mások.

Összefoglalásként elmondhatom, 
hogy nemtől és kortól függetlenül, le- 
gyen az szakmabéli vagy pusztán termé- 
szet iránt érdeklődő ember, óriási él-
ménnyel és tapasztalattal gyarapította 
az érdeklődőket, amely kiállítás méltán 
öregbíti Magyarország Természeti és 
Tőrténelmi kincseit a világ bármely pont- 
ján.

Október elején a Sméja Galériában lévő „Fényes vadon” ki- 
állításhoz szerveztünk egy kísérőprogramot. Tarr Gergő ter- 
mészetfotóssal fogadtuk az érdeklődőket a kiállítótérben, 
ahol egy interaktív előadás keretében bepillanthattak a kulisz- 
szák mögé a fotósok és természetkedvelők egyaránt.

Gergő sok-sok érdekességgel és hasznos információval te- 
letűzdelt előadással örvendeztette meg a résztvevőket. Szak- 
mai kérdésekre is volt lehetőség, és természetesen a körülöt- 
tünk élő állatok világa is elvarázsolta nemcsak a jelen lévő gye- 
rekeket, hanem a felnőtteket is. A legbátrabbak kézbe vehet- 
ték a fotós eszközöket, és még a fotós lesbe is belebújhattak.

Megismertük az egyes képek készítésének körülményeit, 
illetve azt is, hogy egy természetfotós sokszor akár éveket is 
dolgozik azért, hogy sikerüljön megvalósítani az elképzelését. 
Sok-sok tervezés, ötletelés, munka és időbefektetés, mire 
egy-egy fotó elkészül. Persze sok múlik a szerencsén is, hogy jó 
időben legyen jó helyen a fotós, megfeleljen a szélirány, az 
időjárás és még a fények is, egyszóval számtalan körülmény. 
Ahogy Gergő fogalmazott többször is: az ilyen pillanatok mind 
ajándék a természettől. 

Köszönjük Tarr Gergőnek az értékes gondolatokat és a re- 
mek délutánt. 

BALOGH ATTILAAjándék a természettől 
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48 diák és 5 pedagógus látogatott el Budapestre a Vadá- 
szati és Természeti Világkiállításra szeptember 29-én. Gyönyö- 
rű és különleges állatokat, trófeákat láthattak tanulóink.

A Hungexpo teljes területén, összesen 8 pavilonban, inter- 
aktív kiállítások, virtuális valóság játékok segítettek megismer- 
tetni Földünk egyedülálló élővilágát. Hazánk vadászatával és 
vadgazdálkodásával egy ezeréves séta keretében ismerked- 
hettek meg a Központi Magyar Kiállításon, de külön csarnok- 
ban mutatkoztak be a világ minden tájáról érkező nemzetek is. 
A leleményes és figyelmes gyerekek érdekes feladatokat old- 
hattak meg, melyet a szervezők apró ajándékokkal jutalmaz- 
tak. Egyik diákunk Palkó Noémi egy tavaszi rajzversenyre be 
küldött pályamunkáját is megtalálta a kiállításon. Élményekkel 
gazdagon kicsit elfáradva értek haza a résztvevők.

Két év kihagyás után ismét részt ve- 
hettek tanulóink a Nagy Sportágválasz- 
tó rendezvényen, idén Budapesten. 
Több mint 100 szabadidős és verseny- 
sportág közül választhattak a gyerekek 
koruknak, alkatuknak, erőnlétüknek és 
érdeklődésüknek megfelelően, ebben 
pedig edzők és sportági szakemberek 
voltak a segítségükre. A rendezvény köz- 
ponti részén felállított színpadon egész 

Budapesti Nagy Sportágválasztó 2021.

Vadászati és Természeti Világkiállítás Budapest

Idén is megrendezték a „Kultúrházak 
éjjel-nappal" elnevezésű országos prog- 
ramsorozatot, amelyben az ácsi Bartók 
Béla Művelődési Ház is részt vett, még- 
pedig egy különleges, erre az alkalomra 
összeállított szabadulószobával készül- 
tünk. A szabadulószoba lényege, hogy a 
csapatokat bezárják egy helyre, és adott 
időn belül, rejtvényeket megoldva kell 
kijutniuk.

A művelődési ház szeptember 25-26. 
között fogadta a jelentkező csapatokat. 
A Xántus János névre keresztelt szaba-
dulószoba a híres magyar természettu- 
dós, utazó és néprajzkutató élete és 

munkássága köré épült. Egy óra állt a 
csapatok rendelkezésére, hogy megold- 
ják a rejtvényeket, és sikeresen kijussa- 
nak. 

A két nap során összesen 16 csapat 
vett részt a játékban. A csapatok között 
többségében ácsi lakosok voltak, viszont 
Bábolnáról, illetve Igmándról is érkeztek 
érdeklődők.

Nagy örömünkre mindenki sikeresen 
vette az akadályokat, és teljesítette a fel- 
adatokat.  

Aki esetleg nem tudott eljönni, vagy 
éppen lemaradt a limitált jelentkezésről, 
a jövőben lesz még lehetősége kipróbál- 

Szabadulás a kastélyból PAUER GERGELY

ni, terveink szerint ugyanis visszatér a 
Xántus János szabadulószoba a művelő- 
dési ház programjai között a jövőben. 
Jelenleg egy új szobán is dolgozunk, 
amit október végén lehet majd kipró- 
bálni. 

nap izgalmas bemutatókkal léptek fel a 
sportágak képviselői. Híres sportolókkal 
készült beszélgetéseket láthattunk és 
hallhattunk, akik további kedvet adtak 
az adott mozgásforma kipróbálásához. 
Gyorsan előkerültek a telefonok egy-egy 
fotó, selfi erejéig, amikor diákjaink pél- 
daképpel vagy olimpiai sportolóval talál- 
koztak.
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Tájékoztató az állatok tartására vonatkozó
legfontosabb tudnivalókról, és jogi szabályozásáról

LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ

Sok vitás kérdés önmagától megoldódik, ha mindenki 
megismeri és betartja az ide vonatkozó alapvető szabályokat.

A kedvtelésből tartott kisállatok vásárlását, befogadását 
és tartásmódját számos jogszabály szabályozza, amelyeket 
minden állattartónak be kell tartania. 

Az Országgyűlés az Állatvédelmi Törvényt („Az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény) 
annak tudatában alkotta, hogy az állatok érezni, szenvedni és 
örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük 
biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége.

A jó gazda gondossága:
Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni. A 

jogszabály értelmében a “jó gazda gondossága” kiterjed arra, 
hogy az állat számára olyan életkörülményeket biztosítson, 
amely az annak fajára, fajtájára, nemére, korára jellemző fizi- 
kai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egész- 
ségi állapotának megfelel, valamint tartási, takarmányozási 
igényeit kielégíti. Gondoskodni kell az állat megfelelő elhelye- 
zéséről, tisztán tartásáról, felügyeletéről, legalább napi egy- 
szeri ellenőrzéséről.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény rendelkezései szerint:

Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állat- 
tartás következtében mások jogai és érdekei sérelmet ne 
szenvedjenek, különös tekintettel a zajterhelésre, a levegő és 
a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésére, valamint 
a káros rovarok és rágcsálók szaporodására.

Megfelelő tartás, nevelés és gyógykezelés:
Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek 

megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzé- 
séről.

Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és 
biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról szöké- 
sének megakadályozásáról.

A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon kor- 
látozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és 
a sérülésmentes mozgás lehetőségét. 

Figyelem! Patás állatot és kutyát állandó jelleggel kiköt- 
ve tartani tilos!

Ha ideiglenesen megkötik a kutyát, jogszabály szabályozza 
a kutyák súlyától függő minimális férőhelyet, illetve 
lánchosszúságot.

Tilos tartani
· kistestű ebet 10 m-nél, közepes testű ebet 15 m-nél, 

nagytestű ebet 20 m-nél kisebb területen,

· tartósan kikötve kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű 
ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel.

 
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányren- 

delet alapján: – kistestű eb, amelynek testtömege nem haladja 
meg a 20 kilogrammot, – közepes eb, amelynek testtömege 
20–40 kilogramm, – nagytestű eb, amelynek testtömege meg- 
haladja a 40 kilogrammot.

Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egye- 
denként legalább 6 m akadálytalanul használható területet 
kell biztosítani. Amennyiben ebet futólánccal vagy ahhoz ha- 
sonló elven működő szerkezettel kikötve tartanak, a feszített 
és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 8 m-
nél, valamint a futó rész nem lehet rövidebb 3 m-nél. A kikö- 
tésnél a lánc kutyához történő rögzítéséhez kizárólag nyakörv, 
vagy hám használható.

A szabadban tartott állatok számára – azok természetes 
viselkedését is figyelembe véve – biztosítani kell olyan terü- 
letet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint 
az időjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas hatások- 
kal szemben védelmet találnak

Az állandóan bezárva tartott állat számára (pl.: sertés, tyúk- 
félék stb.) tartója köteles megfelelő mozgásteret biztosító fé- 
rőhelyről gondoskodni.

Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeket – az 
állatvédelmi előírásoknak megfelelően – könnyen tisztítható, 
csúszás- és hézagmentes, a tartott állat fajának megfelelő 
burkolattal kell ellátni. Ezeket szükség szerint, de legalább he- 
tente ki kell takarítani. Az állattartó köteles az építmény rend- 
szeres fertőtlenítéséről, az ott található kártékony állatok 
irtásáról, a legyek gyérítéséről folyamatosan gondoskodni.

A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közte- 
rületről köteles eltávolítani.

Az állat szállításakor az állat élettani szükségleteinek kielé- 
gítéséhez szükséges feltételeket a szállítónak biztosítania 
kell, viselkedési szükségleteire pedig figyelemmel kell lennie. 
Az állatot olyan szállítóeszközön kell szállítani, amely annak 
sérülést nem okozhat, és megvédi az időjárás káros hatásaitól.

Az állatot nem szabad kínozni, emberre vagy állatra uszí- 
tani, illetőleg állatviadalra idomítani.

Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes 
állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat 
elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos.

Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok kí- 
méletére, védelmére vonatkozó jogszabály vagy hatósági 
határozat előírását megsérti – magatartásának súlyához, 
ismétlődéséhez igazodó – állatvédelmi bírságot köteles 
fizetni. 

Az állatvédelmi bírság alapösszege (75.000.- hetvenöt- 
ezer forint.) Az alapösszeg a jogszabálysértés súlyosságától 
függően hatványozódik. 

Ha az állattartó az állatvédelmi előírások szándékos vagy 
ismételt megsértésével állatának maradandó egészségkáro- 
sodását vagy elpusztulását okozza, újbóli állatvédelmi bírság 
kiszabása mellett az állat kedvtelésből való tartásától a 
jogsértés súlyától függően 2–8 évre eltiltásra kerül.

Állatvédelmi bírság kiszabásával egyidejűleg az állattartót 
a hiányosságok kijavítására, pótlására kötelezhető.

Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével tartson 
állatot, és gondoskodjon róla, különös tekintettel az állat 
szökésének megakadályozására!

Fotó: internet
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Gazdinak lenni felelősség!

Négylábú barátaink javítják életminőségünket, ezt minden felelős 
állattartó tudja. Az állatok biztonságérzetet, rengeteg örömöt adnak 
nekünk és aktívabbá is teszik mindennapjainkat. Az állattartás pozitívan 
befolyásolja az érzelmeinket, csökkentheti a depressziót, a stresszt és a 
szorongást is. Mielőtt azonban hazaviszünk egy házi kedvencet, alaposan 
mérlegelnünk kell, hogy van-e elég időnk, energiánk, türelmünk az új csa- 
ládtag számára, valamint ellátásának költségei sem okoznak számunkra 
gondot. Egy háziállatnak ugyanis jóval több mindenre van szüksége, mint 
ahogyan azt a legtöbb ember gondolná. A helyi kutyatartási kultúra javí- 
tása volt a cél, amikor egy éve Kruzslicz Anita kutyaiksolát nyitott Ácson. 

Mikor kezdődött az állatokhoz, azon 
belül is a kutyákhoz való 
ragaszkodásuk?

Talán kicsit közhelyes lesz, de tényleg 
az az igazság, hogy amióta az eszemet 
tudom, én már kutyás voltam. Kutyasze- 
rető családban nőttem fel, és már egé- 
szen korán tudtam, hogy velük szeret- 
nék foglalkozni felnőttként is. 1993-ban 
kaptam meg életem első fajtatiszta ku- 
tyáját: egy hosszúszőrű colliet. A fajta 
szerelmese lettem, így “kicsit” később – 
2005-ben megvásároltam a kennelala- 
pító kutyámat. 2006-ban a családunk 
egy sheltievel bővült, majd 2015-ben 
egy régi álom teljesült azzal, hogy egy 
kedves barátommal együtt Szlovákiából 
hozzánk került egy smooth collie leány. 
Jelenleg – a párom kutyáival együtt – 14 
kutyával osztjuk meg az otthonunkat és 
az életünket. Közülük néhányan már 
nyugdíjba vonult veteránok, akik termé- 
szetesen a legnagyobb büszkeségeink! 
A kutyaiskola mellett rendszeresen já- 
runk szépségkiállításokra, ahol szintén 
születtek szép sikereink. A kennelünk 
volt már az év legeredményesebb, illet- 
ve a tőlünk kikerült kutyák is számos al- 
kalommal váltak az év legeredménye- 
sebb kutyáivá. 2009-2010-ben végez- 
tem el a MEOE Őrző-Védő Sportbizott- 
sága által szervezett Kutyakiképző és 
Kiképzésvezető tanfolyamot. Ekkor már 
tanultam és tanítottam is a Göcsej Ku- 
tyakiképző Iskolában, Zalaegerszegen. 
Később az Országos Collie, Sheltie Baráti 
Egyesület elnökeként a Győri OCSBE 
kutyaiskola kiképzésvezetője lettem. Az 
iskolát 2015-ben bábolnai foglalkozá- 
sokkal bővítettük.

2013 óta mint okleveles kutyakozme- 
tikus is tevékenykedem, emellett pedig 
folyamatosan igyekszem még tovább is 
képezni magam.

Igy lettem rally-obedeince segéd- 
bíró, kutyás-terápiás foglalkozásvezető, 
jelenleg pedig rehabilitációs kutyakikép- 
zést tanulok. 

Mikor és milyen indíttatásból 
alapították a kutyaiskolát, s milyen 
céllal?

A szomszéd településen, Bábolnán 
2015-ben kezdtem el az oktatást és az 

évek alatt több ácsi tanuló is átjárt hoz- 
zánk. Ekkor fogalmazódott meg a gon- 
dolat, hogy talán helyben is lenne erre 
igény. Nagy Tamás alpolgármester úrral 
közösen dolgoztuk ki a részleteket és ne- 
kivágtunk. Illetve nekivágtunk volna, ha 
nem jött volna közbe a vírushelyzet, ami 
miatt sajnos hónapokat késett a kezdés. 
Mivel a személyes oktatás ezután sem 
mindig volt lehetséges, elméleti oktatá- 
sokkal is segítettük tanulóinkat. A célunk 
az alapvető kutyatartási kultúra javítása 
volt, illetve az is, hogy egy jó közösséget 
építsünk fel a helyi kutyásoknak. Úgy 
érzem, hogy ez az elmúlt egy év alatt jól 
sikerült. 

Minden kutyaiskola specializálódik 
valamire, amiben jó, amire nagyobb 
hangsúlyt fektet. Önök miben tudnak 
leginkább segíteni az iskolát felkereső 
gazdiknak?

A legfontosabb alappillérek a szocia- 
lizáció a kézbentarthatóság. Ha valaki 
kutyát vesz magához – függelenül a faj- 
tájától vagy a korától – azt szeretné, 
hogy azzal a kutyával problémamente- 
sen tudjon együtt élni. Manapság sokat 
változott a kutyák szerepe. Sok helyen 
már nem egyszerű házőrzők, hanem csa- 
ládtagok, társak lettek, akik a gazdikkal 

kirándulni, nyaralni járnak. Így alapvető 
elvárás lett, hogy a kutya rendesen visel- 
kedjen emberekkel, a többi kutyával. 
Lehessen vele utazni, vagy beülni egy 
étterembe. Örök igazság az, hogy egy jó 
alapokat kapott, megfelelő helyről való 
kiskutyával legtöbbször könnyebb a gaz- 
di dolga, de ez persze nem mindig van 
így és ez nem is elég. Nekünk tehát az a 
dolgunk, hogy a kutyákat és a gazdikat 
megtanítsuk a közös életre. Akár ked- 
vencnek, sportra vagy kiállításra szándé- 
kozunk nevelni egy kutyát, az alapvető 
normák betartására mindenképp szük- 
ség van. Emellett persze a jó gazda-
kutya kapcsolat kialakítása is fontos. Egy 
kölyöknél a korai időszakban megta- 
pasztalt élmények szinte kitörölhetet- 
lenül megmaradnak és ezek határozzák 
meg a későbbi viszonyukat az emberek- 
hez, más kutyákhoz, a világhoz. Tehát 
már ekkor is fontos a tudatosság és a 
megfelelő foglalkozás.

A kutyaiskolát elkezdeni azonban 
soha nincs késő, így nem csak a kölyök- 
kutyásokat, hanem a felnőtt kutyás 
gazdikat is várjuk. 

Milyen egyéni igényeket elégítenek ki 
és problémákat oldanak meg ezek a 
képzések és hogyan zajlanak?

Minden igény egyedi. Nincs két egy- 
forma kutya. Nincs egy olyan módszer, 
amit mindenkire rá tudunk húzni, és 
biztosan működni is fog. Ezért szeretem 
a kiscsoportos foglalkozásokat, ahol van 
idő egyenként is foglalkozni a párosok- 
kal. Ha egy kutya félénk vagy épp hiper- 
aktív, érzékeny vagy esetleg agresszív, 
személyre szabottan kell kezelni az 
adott problémát – nem csak gyakorlati, 
hanem elméleti szinten is. A gazdának 
meg kell értenie, hogy a kutya miért vi- 
selkedik így, vagy úgy egy adott helyzet- 
ben. Nem elég a pillanatot kezelni, a vi- 
selkedésprobléma mögé kell nézni és 
azt megoldani. A foglalkozásainkon po- 
zitív megerősítéssel dolgozunk. Ezt a ki- 
fejezést manapság gyakran lehet halla- 
ni, azonban sokat kicsit félreértelmezik. 
Sajnos még sok helyen ma is él és elfo- 
gadott a “par force” módszer, amelyben 
a gazdák és sajnos a kiképzők is használ- 
nak negatív, erőszakon és büntetésen 
alapuló módszereket, miközben nem ve- 
szik észre, hogy így mit kommunikálnak a 
kutyának. Ezzel az eljárással – hiába is 
szeretnénk megfelelni magunknak, vagy 
másoknak, – a saját kutyánk bizalmát 
romboljuk és a gyakorlás sem a kutyá- 
nak, sem pedig a gazdának nem lesz egy 
kellemes program.

A pozitív a mi esetünkben egyáltalán 
nem azt jelenti, hogy megengedő. A 
pozitív azt jelenti, hogy dicsérettel – 
szóbeli vagy jutalomfalattal – dolgozunk 
és ahelyett, hogy azt mondjuk és emel- 
jük ki, mi a rossz, azt kommunikáljuk le, 
ami jó. A közös munka sokkal eredmé- 
nyesebb, ha azt a gazda és a kutya is 
élvezi. 
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A csoportos oktatást, vagy inkább az 
egyéni képzést helyezik előtérbe?

Ez az adott kutyától függ. Előfordul 
olyan eset, hogy bizonyos okokból a 
kutya nem alkalmas rögtön a csoport- 
ban való munkára. Például: ha túlzottan 
fél, vagy túl agresszív. Ilyenkor van lehe- 
tőség arra, hogy egyénileg is foglalkoz- 
zunk vele, de a cél mindenképpen az, 
hogy csoportban is kezelhetővé váljon. 
Ezekre az esetekre vannak úgynevezett 
terápiás kutyáink, akik megfelelően 
kommunikálnak a problémás kutyákkal 
és segítik őt, illetve a gazdát, hogy to- 
vábbléphessen a közös foglalkozásokba. 

Kiknek a jelentkezését várják a 
kutyaiskolába? Vannak-e esetleg 
egyedi feltételek, amiknek meg kell 
felelniük az ebeknek?

Az iskolába járás kortól-nemtől-faj- 
tától független. Két feltételem van. Az 
egyik, hogy a kutya egészséges legyen 
és rendelkezzen a korának megfelelő 
oltásokkal, valamint alapvető követel- 
mény a külső és belső parazitamentesí- 
tés. A másik feltétel a megfelelő felsze- 
relés. A hétköznapokban gyakran hasz- 
nált és kedvelt felszerelések egy része a 
kutyaiskolai foglalkozásokra nem alkal- 
mas. Így például a hám, az úgynevezett 
“flexipóráz” vagy az általam nagyon nem 
szeretett szöges-láncos pórázok, nyak- 
örvek. Ezeket mindig tisztázzuk már a 
foglalkozások előtt a gazdikkal. 

Hány oktatót foglalkoztatnak, mennyi 
időt vesz igénybe egy-egy kiképzés?

Jelenleg én foglalkozom a tanulók- 
kal, viszont folyamatban van új kiképzés- 
vezetők és segítők képzése is, akik a jö- 
vőben aktív részesei lesznek az óráknak. 
Az órák általában 1-1,5 órásak. Feladat-
pihenés-feladat-pihenés formájában. A 

kutyáktól nem várható el a folyamatos 
és hosszantartó koncentráció. A tapasz- 
talat az, hogy egy óra alatt már teljesen 
elfáradnak. Ez ebben az esetben nem 
kimondottan fizikai fáradtságot jelent. A 
kutyák esetében (is) kétféle fáradtságot 
különböztetünk meg. A fizikai, amikor 
aktív mozgással – futással-kerékpározás- 
sal-úszással – fárasztjuk le. Ez nagyon 
fontos, azonban nem elég. Egyrészt 
azért, mert a legtöbb kutyát nagyon ne- 
héz lefárasztani, másrészt pedig ez a fá 
radtság gyorsan “elmúlik”. Bármilyen 
mozgásformát is választunk, vegyük fi- 
gyelembe a kutya egyéni tulajdonságait: 
alkat, kor, edzettség, időjárás, adott 
esetben a terepviszonyok. Emellett min- 
denképpen szükség van a mentális fá- 
rasztásra is, vagyis arra, hogy a kutya 
agya is lefáradjon. Ezt elérhetjük egysze- 
rű engedelmes feladatokkal, trükktanu- 
lással, őrző-védő munkával, tárgy vagy 
személykereséssel és még számtalan 
más módon is. Ezekben az esetekben a 
kutyának ismernie kell a vezényszavakat, 
együtt kell dolgoznia az emberrel, eset- 
leg más kutyákkal és kontroll alatt kell 
tartania az ösztöneit. Ezek a feladatok 
viszonylag gyorsan és hosszú időre lefá- 
rasztják a kutyát. A két típusú foglalko- 
zás eredményeképpen lehet kiegyensú- 
lyozott és fáradt kutyánk. Azt pedig min- 
den kutyás tudja, hogy fáradt kutya 
egyenlő jó kutya. 

Milyen képzések közül választhatnak a 
kutyaiskolát felkeresők?

Ahhoz, hogy igazán specializálódni 
tudjunk, ahhoz az iskola még nagyon fia- 
tal. Sok-sok párost kell még kinevelnünk 
ahhoz, hogy rendszeres speciális képzé- 
seink legyenek. Viszont azért, hogy ne 
csak a klasszikus alapengedelmességi 
képzések legyenek gyakran beiktatunk 

1-1 órát, ami egy kis kitekintés a többi 
kutyás sport felé. Szoktunk hozni akadá- 
lyokat – ez szokott lenni a legnépsze- 
rűbb a tanulók körében . Emellett pedig 
ügyességi feladatokkal, trükktanulások- 
kal színesítjük az órákat. 

Honnan lehet tudni, hogy milyen fajta 
kutya illik egy-egy bizonyos 
embertípushoz?

Gyakori probléma, hogy az emberek 
nem megfelelő fajtát választanak. Álta- 
lában érzelmi alapon választunk kutyát, 
funkcionálisan ritkán. Pedig sok bosszú- 
ságtól kímélhetnénk meg magunkat, ha 
kicsit előre gondolkodunk. Meg kell vizs- 
gálni, hogy az adott fajta való-e nekünk. 
A környezet, a család akarja-e. Ismerem-
e a képességeit, az ösztönszintjét. Van-e 
elegendő időm arra, hogy megfelelően 
foglalkozzak vele. A kutyákat felada- 
tokra tenyésztették ki. Manapság renge- 
teg a “munkanélküli kutya”. Ha pedig 
nem teheti azt, amire kitenyésztették, 
akkor nekünk kell kitalálni, hogy mit te- 
gyen. Ha ezt nem tesszük meg, lehet, 
hogy búcsút inthetünk a szépen gondo- 
zott kertnek, vagy tisztán tartott lakás- 
nak. A kutya képet ad a gazdáról. Sokszor 
ez a kép nem tetszik. De ez nem a kutya 
hibája!. 
Mennyire népszerű ez a szolgáltatás 
Ácson?

Úgy tapasztalom, hogy egyre többen 
megismerik az iskolánkat és szeretné- 
nek csatlakozni hozzá. Vannak, akiknek 
elég egy alaptanfolyam és megeléged- 
nek az ott megszerzett tudással, de 
szerencsére vannak olyanok is, akik 
szeretnének többet tudni és folyamato- 
san fejlődni. 

Milyen jövőbeli elképzeléseik, terveik 
vannak ezen a területen?

Általánosságban elmondható, hogy 
az állat, ezen belül a kutyatartási kultúra 
még mindig hagy kivetnivalót maga után 
az országban. Sajnos gyakran nagy a sza- 
kadék a kutyaszeretők és a kutyákat 
kevésbé kedvelők között. Ez nem csak az 
egyik, illetve a másik oldal hibája. A nem 
megfelelő tartás, a séta közbeni szeme- 
telés tovább mélyíti ezeket az ellentéte- 
ket. Úgy gondolom, hogy az egyik elsőd- 
leges cél az kell, hogy legyen, hogy a 
kutyák megfelelően viselkedjenek az 
utcán, az emberek között. Emellett na- 
gyon fontos a korai felvilágosítás is. Az, 
hogy az ifjúság is megismerkedjen a 
felelős állattartással, megtanulja az álla- 
tok szeretetét, a róluk való gondosko- 
dást. Ennek érdekében már szervezés 
alatt áll néhány felvilágosító-óra, amit a 
helyi gyerekeknek szeretnénk megtar- 
tani.

ÁCS VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA  |  XXX.ÉVFOLYAM 2021. OKTÓBER  |  Megjelenik: havonta 2500 példányban | Felelős 
kiadó: Ács Város Önkormányzata | 2941 Ács, Gyár utca 23. | Főszerkesztő: Sári Andrea  | Grafika, tördelés: Vincze László | 
Fotók: Varga Ramóna, Nyéki János, Nagy Tamás, Tarr Gergő, Balogh Attila, Pauer Gergő, Dobsa Mihály, archívum | 
Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: acsihirek@gmail.com | Nyomda: Center-Print Nyomda Kft. | Az Ácsi Hírek online 
elérhető a WWW.ACSVAROS.HU oldalon. | Az írásokat szerkesztett formában közöljük! Képeket, cikkeket nem őrzünk 
meg! OM 163/307/2009

CSI     
HIREK

DZS


	Oldal 1
	Oldal 2
	Oldal 3
	Oldal 4
	Oldal 5
	Oldal 6
	Oldal 7
	Oldal 8
	Oldal 9
	Oldal 10
	Oldal 11
	Oldal 12
	Oldal 13
	Oldal 14
	Oldal 15
	Oldal 16

