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SZENÁTUSI HÍREK – 2018. április
Áprilisi mottóim: „… ahol okosság kell,
ott erőszak mitsem ér.” (Hérodotosz)
„A mértéktelen harag őrültséget szül.”
(Epikurosz) „ … az igaz embert egyedül
az idő mutatja meg, míg a hitványra első
percben ráfigyelsz.” (Szophoklész)

a finanszírozást is. Nagyságrendileg itt
800.000 forint körüli összegre kell gondolni egy év alatt. Szerencsére mindkét
keresés gyors eredménnyel járt és így
egy hét sem maradt ki a gyógytorna szolgáltatásból.

Kedves Olvasóim!

Az alábbiakban pedig olvassák el
az új szakemberek bemutatkozását

Áprilisban településünk valamennyi lakosát érintő változás történt, de olyan
gördülékenyen ment végbe, hogy igazán
csak az tűnhetett fel néhányuknak, hogy
mások kezelik őket.
A történet hátteréről röviden. Településükön közel öt éve folyik gyógytorna.
Egyre többen ismerték meg és váltak lelkes látogatóivá az ingyenes szolgáltatásnak. Az együttműködés indulásakor elődöm úgy egyezett meg a vállalkozóval,
hogy egy évig ingyenesen használhatják
a számukra biztosított óvodai tornatermet. Az évek teltek és a szolgáltatás egyre népszerűbbé vált, a szerződés azonban nem módosult.
2017-ben képviselő-testületünk úgy
döntött, hogy a megyében egyedülállóan alacsony bérleti díjakat és építményadót emeli és még így is jóval az
átlag alatt vagyunk. Bevételekre a település megszokott szolgáltatásainak,
rendezvényeinek folytatásához szükség van. Valamennyi vállalkozóval meg
tudtuk kötni a szerződést, a Rochlitz
Bt. viszont közölte, hogy ők nem hajlandók bérleti díjat fizetni. Én ezt nem
tekintettem tárgyalási alapnak. Többfajta kompromisszumos javaslattal álltam
elő, de a magát konzekvensen „üzletasszonynak” nevező tárgyalófél nem
volt hajlandó álláspontján változtatni,
mert véleménye szerint az ellenkezik
üzleti filozófiájával …
Nem volt mit tennem, gyorsan kellett
cselekedni. Először is szakképzett, rutinos gyógytornászokat kellett keresnem, azután pedig pénzügyi támogatót.
Az előző vállalkozó ugyanis a megyében egyedülállóan olyan szerződéses
viszonyban áll az OEP-pel, ami alapján
orvosi javaslatra, beutalóval a betegeket
ingyen kezeli. Mivel a szolgáltatás ebből
következően almásfüzitőieknek eddig
nem került pénzbe, meg kellett oldanom

Türinger Emőke és Bohnerné Vincze
Ilona gyógytornászok vagyunk, 20 éve
foglalkozunk mozgásterápiával. Hos�szabb ideig a komáromi Selye János
Kórházban dolgoztunk. 2 éve vállalkozóként dolgozunk Komáromban,
gyógytornász
magánrendelőnkben
és a környékbeli kis településeken.
Csoportos és egyéni tornákat is tartunk, ahol szükséges. Rehabilitációs
(agyvérzés utáni állapot, protézis beültetések után, csonttörések, sport
sérülések, gerinc betegségek, ízületi
kopások, gerincferdült gyerekek kezelése, terhestorna, babatorna…) és
betegség megelőző céllal is tevékenykedünk.
A felsoroltakból látható, hogy minden
korosztállyal foglalkozunk.

2018. április hónaptól az önkormányzat megbízásából elvállaltuk az Almásfüzitő településen élők gyógytornáztatását. Heti 2 alkalommal, hétfőn
és csütörtökön, 10-től 12 óráig dolgozunk a Sün Balázs Óvoda tornatermében. A tornán való részvétel ingyenes.
A tornához feltétlenül hozza magával
orvosi leleteit és/vagy orvosi beutalóját. Aki preventív céllal érkezik nem
szükséges beutaló, pl. csontritkulás,
cukorbetegség, érszűkület… esetén.
Az egyéni tornákhoz szükséges a telefonos egyeztetés.
Elérhetőségeink
Türinger Emőke
06 70 379 4363
Bohnerné Vincze Ilona
06 30 535 1162
Sok szeretettel várjuk a rászorulókat és
a tornázni vágyókat csoportos és egyéni
foglalkozásainkra. Kérem éljenek a lehetőséggel, kevés település büszkélkedhet ilyen rutinos szakemberekkel.
Szenátor
(Beró László – polgármester)

Tóth Árpád:
Áprilisi capriccio (részlet)
„...Ó, áprilisi útszél,
Tréfás, arcomba fútt szél,
Rügyecskék, zöldacél-rugók,
Ó, fuvolás aranyrigók,
Ó, csermelyhangú csízek,
Illatok, édes ízek,
De jó most elfeledni, hogy
az élet rút és vad dolog,...”
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Iskolai hírek

A szombathelyi Ungaresca Táncegyüttest
1955-ben a kőszegi Jurisics Miklós Gimnázium diákjai alapították. Tagjai diákok
és felnőtt, dolgozó emberek, akik kedvtelésből táncolnak. Évente átlagosan
60-80 fellépése van a csoportnak. Kiugró
szakmai sikereket értek el Dr. Pesovár
Ernő művészeti munkájának eredményeképpen, aki 1959-1978-ig az együttes

szám
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Nyílt nap az óvodában

Néptánc és népi zene a színpadon
A Filharmónia Magyarország Nonprofit
Kft. – Ifjúsági Koncertsorozat 3. előadására került sor iskolánkban március 27-én. Ez alkalommal az Ungaresca
Táncegyüttes műsorát láthattuk, melyhez a Boglya Népzenei Együttes húzta a
talpalávalót.

2018. 3.

művészeti vezetője volt. Munkásságában három célt tűzött maga elé, melyek
együttesen jellemzik művészeti arculatát: – a magyar nyelvterület tánckultúrájának színpadra állítása és bemutatása,
– a ma embere érzésvilágának megjelenítése a magyar néptánckincs felhasználásával, táncszínházi produkciók
keretében, – a történeti tánchagyomány
ápolása, melyet a névvélasztással is jelezni kíván.
Az együttes az elmúlt időszak alatt
számos országos fesztiválon, versenyen
vett részt és nyert el együttesi, szólótáncos és koreográfusi díjakat.
A kísérő zenekar 1984-ben tanárképző főiskolásokból alakult Szombathelyen, és azóta folyamatosan
működik. Célja a magyar
hangszeres népzene hagyományhű elsajátítása, ápolása és eljuttatása a közönséghez.
Az előadáson bemutatott
táncok színpadi megjelenítése előtt kivetítőn láthattuk
az egyes táncok történetét,
jellemző lépéseit bemutató
filmrészleteket Dr. Pesovár
Ernő népzenekutató magyarázó gondolataival alá-

támasztva. Elhangzott, hogy az azonos
nevű táncok között is milyen változatokat
ismerhetünk meg, koronként, és tájegységenként milyen eltérő motívumokat figyelhetünk meg. A lenyűgöző táncokat a
tájegységeknek megfelelő népviseletben
adták elő a táncosok. Először az ugratós
táncokból, majd a lassú és gyors csárdásból, a forgatós táncokból, az eszközös
táncokból (üveges és botos táncok), végül a verbunkos táncokból láttunk ízelítőt. Záró műsorszámként egy egyveleget
mutattak be, amelyben felismerhetőek
voltak az előzőleg bemutatott táncok.
A három táncospár, és a háromtagú zenekar nagyon vidám hangulatot teremtett, és a változatos műsorral lenyűgözte
a közönséget, amely kitartó tapssal köszönte meg a szórakoztató előadást.

HARMADSZOR IS A KÖRZET ÉLÉN!
Április 11-én rendezték Komáromban a II. korcsoport részére a labdarúgó Diákolimpia tavaszi fordulóját. Az őszi kör után joggal bizakodhattunk a továbbjutásban, hisz a csoport éléről
vártuk a meccseket.
Nyolc iskola csapata két 4-es csoportban versenyzett. Mindhárom csoportmeccsünket megnyerve várhattuk ellenfelünket. A bábolnai Iskola csapatával küzdöttünk a döntőbejutásért.
Óriási csata folyt a pályán. A félidőben 0:0 volt.
Aztán megrázták magukat a fiúk és a vége 5:0
lett a javunkra. A döntőben a Feszty iskola várt
ránk, akiket a csoport mérkőzésen 2:1 arányban
legyőztünk. Nem volt kétség. A döntőben simán,
7:0 arányban nyertünk. Ezzel mi lettünk a körzet
bajnoka és jogot szereztünk a megyei döntőben
való részvételre sorozatban harmadszor. Óriási
siker! A bajnokcsapat tagjai: Járfás Barna, Kiss
Viktor, Neuprond Krisztián, Oláh Milán, Sarus
Bence, Szecsődi Bence, Szecsődi Máté és Takács Gábor Áron.
Juni Béla testnevelő

Óvodánkban „tizenéves” hagyomány,
hogy a leendő óvodásaik és szüleik számára nyílt napot szervezünk. Ugyanakkor nagy szeretettel látjuk a már volt
óvodásaink szüleit is.

Pinczehelyiné Csordás Katalin

Mire is jó egy ilyen rendezvény? Ez a
nap lehetőséget nyújt, hogy a szülők
bepillantást nyerjenek az intézmény
életébe, mindennapjaiba mindhárom
csoportba (Katica-, Virág- és a Napsugár csoportban). Az alkalmat többen megragadták, éltek vele, s közben
gyűjtötték a tapasztalatokat az óvodai
életről. Sokan keresték a módot egy
kis beszélgetésre a pedagógusokkal és
óvodai dolgozókkal. Mi is történt ezen a
napon az óvodában?
Az óvó nénik erre a napra széles
tárházát mutatták be az óvodai mindennapoknak. A nap 9.00 órától 11.30
ig tartott. Az érkezéskor a csoportok-

ban történt egy kis alkotó foglalkozás
szervezése a húsvét jegyében. Például tojás festése, mely mindig nagy
élmény a gyermekek számára. Ezt
követte, hogy vendégeinket meghívtuk egy „báb előadásra”, mely kedves
kis hőseivel (nyúl, róka) a tavaszt és a
húsvétot köszöntötte. A nap, jelentős
eseménye volt, a szabadban történő
locsolkodási szokás felelevenítése.
Ilyenkor a fiúk meglocsolják a lányokat és ezért cserébe tojást kapnak
ajándékba. Ehhez tartoznak a locsoló
és köszönő versek elmondása. A felnőtt számára már szokványos helyzet
a kicsiknek számos izgalmat nyújt.
„Sikerül-e meglocsolni a kedvenc barátnőt, óvodás társat?” Ők erre tudatosan készülnek.
A továbbiakban, – egy kis mozgás
szervezés keretében – répát gyűjtöttünk a húsvéti nyuszinak, amit előtte az

óvodai dajka nénik jól eldugtak az óvoda
udvarának területén. A gyerekek lelkesen futkostak és közben keresgélték a
bokrokban és az udvari játékok között
megbújó répákat. A végén pedig megszámoltuk, hogy melyik csoport gyűjtött
többet, melyik csoport volt eredményesebb a keresésben. A répából nem csak
a húsvéti nyuszi lakmározhatott – ami az
óvoda főbejáratánál fogadta az érkezőket
– hanem a gyerekek is boldogan ropogtathatták.
Közben pedig a nap sütött, megérkezett a tavasz. Ezt vártuk! Erről szólt a
nap. Az „újjászületésről” a természet
ébredéséről és a mese szép élmények
gyűjtéséről. Reméljük, hogy akik kihasználták gyermekeikkel a lehetőséget, jól
érezték magukat és szívesen térnek be
hozzánk a jövőben is.
Folczné Kerek Etelka
óvodavezető
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Emlékfák ültetése
A fák csodálatos, intelligens teremtmények, a barátaink, életünk kísérői, éltető erői. (Aki erről többet akar megtudni,
érdemes elolvasni Stefano Maneuso
– Alexandra Viola szerzőpáros „ A fák
titkos nyelve” című könyvét.) Vannak
olyan hagyományok, amikor gyermek
születik, a család facsemetét ültet, ez
lehet gyümölcsfa is, ami végigkíséri a
gyermek életét. Mások, szeretteik eltávozásakor emlékfákat ültetnek tiszteletükre, ezért olyan szépek a temetőkertek.
Néhányan összefogtunk Halász doktor
kezdeményezésére és március 28-án 8
darab platáncsemetét, az emlékezés fáit
ültettük el a Rákóczi út és főút közötti
területre, a köztiszteletnek örvendő szeretteink emlékére. Emellett a környezetünket is szebbé tettük, de természetesen gondoznunk és ápolnunk kell, hogy
szép naggyá cseperedjenek mindenki
örömére.
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A Nyugdíjas Klub életéből
2018. március 12-ei klubnapunkról

ni a 235 éves öreg platánt, aki 2014-ben
volt az év fája. Lakótelepünk szinte egy
liget. Nagyon sok nemes fa, bokor, cserje vesz körül minket (hárs, fenyő, juhar,
gesztenye, jezsámenbokor, gyöngyves�sző, aranyeső stb.) Kakas Imre, Szarka
György kertészek érdeme.
De emlékezve a régi-régi időkre, az
általános iskolai évekre, mi tanulók is
segédkeztünk facsemeték ültetésébe,
ami nagy büszkeséggel töltött el minket
és érdeklődve figyeltük növekedésüket.
Valószínű, ezért is szeretjük, becsüljük,
gyönyörködünk és óvjuk őket. A mai szülőknek is erre kell nevelni gyermekeiket,
szeressék a fákat, bokrokat, ne bántsák
őket, mert az nekik is fáj!
Köszönjük az önkormányzat hozzájárulását, Vízkelety Tibor csapatának a
segítségét!

Munkatervünk szerint márciusra terveztük Beke Zsolt kertészmérnök meghívását, arra gondoltunk, tanácsokat ad
az aktuális kerti munkákról. Egy előadásra készültünk és nagyon praktikusan egy kérdezz-felelek lett a találkozásból és ez nagyon jól sikerült.
Az időjárás már nem először megtréfált bennünket, mert a kerteket még hó
borítja, kemény mínuszok vannak még
hajnalonta, de már hallani a madarak
csicsergését, bízva benne, hogy a tavasz
közeledik.
Beke Zsolt egy aktuális figyelmességgel kedveskedett a klub hölgytagjainak,
az elmúlt napokban ünnepeltük a Nőnapot, ez alkalomból néhány üveg finom
móri borral lepett meg bennünket.
A nedűt kortyolgatva, és közben az
általunk megfogalmazott kérdéseket
feltéve sok-sok érdekes információhoz
jutottunk. Fontos a jó vetőmag megválasztása, de nem mindegy kitől ? Milyen

Stingl Gellértné

Hogy mindenki tudja, ezek: Dr. Halász
Sándorné, Révész Lászlóné, Bokor
Józsefné, Meretei Ferencné, Kóródi
Jenő, Pácsa Mihály, Kaptay György,
Stingl Gellért emlékfái.

aktuális feladatokkal kell kezdeni, milyen permetszert és mikor használjunk?
Mindez egy szuszra hangzott el, mert
Zsolt kapásból és azonnal válaszolt
kérdéseinkre. A több mint egy órás beszélgetés nagyon hasznosnak bizonyult,
a kapott tanácsokat ha megfogadjuk és
az égiek is kedveznek, talán ismét bőséges termést takaríthatunk be. Mond-

hatnák, úgy legyen, hiszen a klubtagok
kedvtelésből művelik a kerteket, évtizedes tapasztalattal és a most kapott jó
tanácsok megfogadásával. Befejezésül
mindenkinek jó kertészkedést kívánt
Beke Zsolt.
Fekete Józsefné
klubvezető

2018. áprilisi klubnapunkról

A platán a szép leveleivel, tarka törzsével, lecsüngő golyószerű termésével, a
legszebb fák egyike. 2010-ben az év fája
volt. Tatán, a tóparton érdemes megnéz-

Idősek Klubja

2018. 3.

Március

Zajlik az élet az idősek klubjában.
Márciusi programjaink is üde klubnapokat hoztak. Szorgos kezek készítették a nőnapi és a húsvéti ajándékokat.
Egyik klubtársunk meglepetésként
horgolt tojásokkal kedveskedett mindenkinek. Ezeket csempészte a nyuszi az ajándék kosárkákba. Húsvéti
ünnepségünkre a szokott triumvirátus hagyományos hajtogatott pogácsát sütött. Pákozdi Csaba színvonalas műsorával vidított fel bennünket.
Szűcs József énekelt és új könyvéről
mesélt a klubtagoknak. Egy szerda
délelőtt a győri színházban jártunk,
„Bolha a fülben” c. előadáson. Ácsné
Jutka a szokott pajzán meséivel örvendeztetett meg és csalt mosolyt arcunkra. Jártunk a helyi könyvtár kiállításain is. Egyik nap
lehetőség volt illatos, gyógyító olajokat kipróbálni. Napokig illatozott a klubhelyiség.
ASZAI

Ha április, akkor a költészet
napjához kapcsolódó irodalmi
műsort tervezünk, ezt tettük ez
évben is. Vendégünk Szűcs József volt. Több mint 10 éve Bekéné Magyar Melinda intézményvezető hívta fel a figyelmünket
arra, hogy van Füzitőn egy tehetséges, sokoldalú fiatalember, irodalom kedvelő, zenében,
színházban, színházi rendezésben „otthon” van.
Szűcs Józsefet először 2007-ben
hívtuk meg, jó barátjával, művész
társával Mátraházi Ferenccel egy
felejthetetlen Radnóti est vendégei lehettünk, egy „libabőrös”
esten, ahogy visszaemlékezünk
erre a csodára.
A mi kis közösségünk bátran
elmondhatja magáról, hogy irodalomkedvelők vagyunk. Hogy
mennyire, azt az is mutatja, hogy szinte
két évente vendégünk volt Szűcs József,
de tapsolhattunk Ferenc László tanár úrnak és tanítványainak is.
A mai délután meglepetést tartogatott számunkra. Szűcs József tollából
nemrégen jelent meg egy fantasztikus

kutató munkával elkészült és nagyon
megrázó eseményeket tartalmazó
könyv, „Hűlt helyek” címmel, egy valaha volt zsidó közösség nyomában.
A szerző a mocsai zsidó közösségről
írt és dolgozta fel a levéltári adatok
alapján az egykor élt 33 áldozat sorsát,

életét történetét. A könyv nagy
sikert aratott a mocsai polgárok körében, hiszen a bemutató
során a művelődési ház megtelt
érdeklődőkkel, akik szinte el
sem akarták hinni, hogy községükben ennyi zsidó származású
ember élt egykor.
Az íráshoz csak gratulálni tudok és tudunk, mert ma már kevesen vállalkoznak arra, hogy egy
ilyen fajsúlyos témához nyúljanak
és azt ilyen mélységében fel is
dolgozzák.
Sok segítő akadt, akik biztatták és támogatták Szűcs Józsefet
ennek a nem mindennapi írásnak az elkészítésében. A sok támogató és segítő közül csak egy
személyt emelek ki, Beró László
történelemtanárt, aki maga is
holokauszt kutató és a könyvet
lektorálta.
Az adta a mai délutánnak az aktualitását, hogy a napokban történt az országos megemlékezés a holokauszt áldozatairól.
Fekete Józsefné
klubvezető
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Képek és hangok

A lmásfüzitői H írek

szám

Sport

Rendhagyó és talán hagyományteremtő. Eltérő műfajú mégis egymással
összecsengő. Szemnek és fülnek külön-külön, de mégis együtt. A léleknek.
A Magyar Költészet Napja előestéjén
Évák címmel fotókiállítás nyílt a Könyvtárban a Molaj Fotóstúdió és a Kifordítva együttes közreműködésével. Ünnepeltünk. Vers- és fényírást.
Költészet kifordítva. Nem a klasszikus,
inkább a kortárs. És nem prózában, inkább dalban. Kétségtelen, hogy József
Attila kihagyhatatlan…meg Radnóti…
A többi szerző? Első hallásra talán idegen. Ülünk a könyvek között, abban az
összehasonlíthatatlan illatban, amit
csakis egy könyvtár falai között érez az
ember. Az új könyvek friss tinta és ragasztóillata keveredik a már megsárgult
lapú kiadványok enyhe vanília aromájával. A felcsendült dalok emlékeket
idéznek. Az első verssor vagy taktus
után már tudjuk hol hallottuk őket. Rádióban, koncerten, színházban, egy régi,
karcokkal teli bakeliten. Adamis Anna,
Földes László Hobó, Bereményi Géza,
Lovasi András, Geszti Péter. Ma élő és
dolgozó zenészek. Dalszöveget írnak.
Kortárs verseket, ha úgy tetszik. A Molaj
fotóstúdió tagjai elhozták nekünk a maguk Éváit. Látjuk az anyát, a gyermeket,
a barázdált arcút, a valóját maszk mögé
rejtőt, a táncost, a kismamát, a testét
csadorral fedőt. Pillanatok fekete-fehérben. Pillantok színesben. Pillanatok
nemcsak női szemmel. Pillanatok, aminek részesei lehetünk. Arcok, mozdulatok, csöndek. A mi arcaink, a mi mozdulataink, a mi csöndjeink. Miénk, nőké.
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Labdarúgás – utánpótlás

Illés László Elnök Úr 2017 nyarán keresett meg, hogy segítsek neki Almásfüzitőn felépíteni az utánpótlást, melynek szívesen mondtam igent, hiszen
4-5 gyerek járt edzésre és olykor még
az U7-ben is voltak problémák, ahol
3 gyermekre volt szükség, hogy tudjon
szerepelni a csapat.

A fotóstúdió 1953-ban alakult. 1968-ban,
Oroszlámos György vette át a vezetését,
és a mai napig ő fogja össze egy lelkes,
fotózni vágyó közösség munkáját. Egyegy kiállítás anyagát nem először hozták
el hozzánk, Almásfüzitőre. A rendez-

vényen Bekéné Magyar Melinda intézményvezető köszöntötte a vendégeket,
majd Oroszlámos György megnyitotta a
tárlatot. A képek május 26-ig tekinthetők
meg a könyvtárban.
Török Tímea

Első körben az óvodások rendszeres
edzését kellett megoldani, ahol Petőcz Péter nagy szerepet vállalt és addig
jutottunk, hogy szeptembertől már 16
gyermek jár az óvodába focizni. Ebből
adódóan láttuk, hogy az U7-es csapatunk rendben lesz. U9-es csapatunkban
voltak játékosok, de nem elegen így akik
jártak edzésre azokat megkértük, hogy
hozzák barátaikat, ismerőseiket edzésre,
ez annyira jól sikerült, hogy Naszályról
is tudtunk igazolni gyerekeket a helyiek
mellé így a 5 fős csapatban 10 főt sikerül
versenyeztetni folyamatosan. Az U11-es
csapatnak volt egy gerince az Almásfüzitőikre épülve, melléjük a fiatalok felhozva
sikerült egy ütőképes csapatot kialakítani, akik az első évükben a Bozsik Futsal
teremtornán 3. helyen szerepeltek, ami
nagy siker nálunk nagyobb 2 egyesület a
Komárom és Bábolna mögött végeztünk.
U14-es csapat sem volt Almásfüzitőn,
ami már nagyobb pályán és 8+1 fős rendszerben zajlódik. Ide sok gyermekre volt
szükség, ami az első három alkalommal,
esélytelen volt, hogy meglesz a csapat.
Ekkor szülő megkeresések, régi játékos lista alapján gyerekek megkeresése
történt, ami annyira jól sikerült, hogy 16
játékosunk van az U14-ben jelenleg és jelenleg az 5. helyen állunk az U14-es Nyugati bajnokságban, ami egy most alakuló
csapattól reális és jó teljesítmény. Jelenleg 40 igazolt utánpótlás játékunk van és
rendszeresen ki tudunk állni U7, U9, U11
és U14-es bajnokságban. Több tornán

vettünk részt és fogunk is rész
venni, hiszen visszakerültünk a
megyei labdarúgás utánpótlás
vérkeringésébe és sorra kapjuk a meghívásokat. Egyesületünk idén télen szervezett egy
utánpótlás tornát, ahova nagy
csapatok is eljöttek, így nagyon
színvonalas torna lett belőle
csak néhány csapatot említve
(Győri ETO, Tatabánya, Tata) is
részt vett a tornánkon. Jövőre
célunk egy U16-os csapat bajnokságba indítása, ahova az
U14-ből kiöregedett játékosok
további versenyeztetése a cél.
László Péter utánpótlás szakágvezető

7

8

A lmásfüzitői H írek

2018. 3.

szám

Rétegvastagítás a vörösiszap-tározón
a természetes ökoszisztéma védelmében
A Tatai Környezetvédelmi Zrt. az alábbi információkat küldte szerkesztőségünknek a VI-os vörösiszap tározón folyó munkálatokról.
A VI-os vörösiszap-tározó már korábban
is teljesen fedett volt, pontosan olyan,
mint egy szép, természetes ligetes
mező. Ezen a tavaszon és nyáron azonban ennek a tározónak nagy részén továbbra is csak a földet láthatják majd az
arra járók. Mi ennek az oka? Mi történik
ezen a vörösiszap-tározón?
Az elmúlt években egyértelművé
vált, hogy a VI-os tározón a sok évvel
ezelőtt lefektetett fedőréteg vastagsága nem megfelelő. Annak érdekében,
hogy hosszú távon fenntartható legyen
a természetes növénytakaró, rétegvastagítás mellett döntöttünk. A munkálatok tervét az előírásnak megfelelően
benyújtottuk az illetékes hatósághoz,
és a szükséges engedélyeket megkaptuk. A terület rendbetételét 2017-ben
kezdtük el. Munkatervünk szerint több
évig fog tartani az elvékonyodott, erodálódott felszín egészének befedése. A
tavaly tavasszal elkezdett földmunkákkal nyár elejére végeztünk, ősszel pedig a megfelelő, speciális fűkeverékkel
bevetettük a területet. Idén pontosan
ugyanezt a menetrendet irányoztuk elő.
Az ütemtervet tartjuk, az elmúlt év so-
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Teréz anya
„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben.
Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”
Kalkuttai Szent Teréz, közismert nevén Teréz anya (1910-1997), albán nemzetiséghez tartozó, római katolikus apáca, a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend alapítója, a Nobel-Békedíj (1979) és számos magas kitüntetés tulajdonosa, aki Kalkutta szegényei között végzett áldozatos munkájával az egész
emberiség elismerését kivívta.

rán a rétegvastagításra szoruló felszín
egy harmadán végeztük el a szükséges
munkálatokat, idén egy újabb harmad
áll előttünk. A felszínt itt is a korszerű,
az uniós előírásoknak megfelelő rekultivációs fedőanyaggal fedjük le, amelyet
a közeli VII-es tározón végzett hulladékhasznosítással állítunk elő.
Ez az anyag a természetes talajhoz
hasonló jellemzőkkel és összetevőkkel
rendelkezik. A fedőanyag használatával egyben azt is elkerüljük, hogy máshonnan természetes termőtalajt kelljen

idehozni, erre a nem mezőgazdasági
hasznosítású területre. Ez az ún. passzív
talajvédelem, a modern környezetvédelem egyik fontos alapelve. A munkagépeink mostanában vonulnak ki a terepre, és
terveink szerint június végéig befejezik a
földmunkát. A területet ezután az időjárás függvényében ősszel füvesítjük, így
jövőre egy újabb jelentős területen állhat
helyre a természetes ökoszisztéma.
Tatai Környezetvédelmi Zrt.
kommunikációs csoport

Édesapja, sikeres albán építési vállalkozó
volt, édesanyja, a háztartást vezette. Ágnesnek még két idősebb testvére volt. A
szülők az albán többséggel ellentétben, a
muszlim környezet dacára katolikus vallásúak voltak. Édesanyja tevékeny szerepet töltött be az egyházközség életében,
mindig igyekezett segíteni a szegényeken, és gyermekeit is ebben a szellemben nevelte. Ágnes 18 éves korára elhatározta, hogy missziós nővér szeretne
lenni Indiában, és jelentkezett az akkor ott szolgálatot teljesítő írországi Loreto
nővérekhez, akik néhány hónap felkészítés után Indiába, Dardzsilingbe küldték.
Szerzetesi fogadalmát itt tette le. A következő állomás Kalkutta, ahol 18 évig
földrajzot és hittant tanított a Szent Mária szerzetesi iskolában, melynek 1944től igazgatója lett.
1946-ban Dardzsilingbe kellett utaznia lelkigyakorlatra. A vonaton a harmadosztályú kocsiban óriási volt a tömeg, és megdöbbenve tapasztalta azt a nyomort és szegénységet, amely az indiaiak többségének kijutott. Ekkor ébredt rá
küldetésére, arra hogy nincs joga a kolostor békéjében, kényelmében éljen, miközben az emberek, akiket szolgálni jött, nyomorognak. Tisztán észlelte Jézus
hívását, hogy hagyja el a zárdát, és éljen a legszegényebbek között. Ez volt Teréz
anya életében a „sugallat napja”. 1948-ban engedélyt kért XII. Pius pápától, hogy
elhagyhassa a közösséget és független apácaként Kalkutta nyomornegyedében
dolgozhasson. Levetette szerzetesi öltözékét, fehér szárit öltött, kék szegéllyel,
a vállán kereszttel; mely öltözéket viselte élete végéig.1950-ben megkapta a
pápai jóváhagyást az új szerzetesrend alapítására. A Szeretet Misszionáriusai
rend hivatása Teréz anya szavaival: „hogy segítse az éhes, ruhátlan, hajléktalan,
béna, vak, leprás embereket, az olyanokat, akik nemkívánatosak, szeretetlenek, kitaszítottak a társadalomból és mindenki elkerüli őket”.
1965-ben az első Indián kívüli otthont Venezuelában nyitották, majd Róma,
Tanzánia következett. Sorra nyíltak az otthonok Ázsiában, Afrikában, Európában, és megnyílt az első misszionárius ház New Yorkban is. A Szeretet Misszionáriusainak kalkuttai házát 1986 februárjában II. János Pál pápa is meglátogatta. Teréz anya ezt a napot élete legboldogabb napjának nevezte.
1979-ben, amikor átvette a Nobel-békedíjat megkérdezte: „Hogyan segíthetjük elő a világbékét?” „Menjünk haza és szeressük a családunkat.” Az ünnepi
banketten való részvételt lemondta, és a kapott 6000 dollárt Kalkutta szegényeinek juttatta el. 1983-ban Teréz anya II. János Pál pápánál tett látogatása során
szívrohamot kapott. 1989-ben a második szívroham után egyre romlott egészségi állapota. 1997. március 31-én leköszönt a rend vezetéséről és tíz nappal
87. születésnapja után, 1997. szeptember 5-én elhunyt. Halálakor a rend a világ 123 országában 610 missziót működtetett, ahol több mint 4000 apáca és
több mint 100 000 önkéntes ápoló dolgozott. Bár India nem keresztény ország,
a kormány mégis három napos nemzeti gyászt rendelt el, és állami temetést
rendezett. Halálát az egész világ az emberiség nagy veszteségeként értékelte.
II. János Pál pápa a missziós világnapon 2003. október 3-án Rómában csaknem negyedmillió zarándok jelenlétében boldoggá avatta, 12 évvel később Ferenc pápa engedélyezte a szentté avatási dekrétum kihirdetését. 2016. szeptember 4-én, vasárnap ünnepi szentmise keretében történt meg a szentté
avatás.
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Tudod-e…..
Mi a felvilágosodás?
Nyugat-Európa legfontosabb szellemi áramlata a XVII. században. Főként Franciaországban fejlődik Voltaire, Rousseau és Diderot műveinek
köszönhetően. Az ész előtérbe helyezése, a szabadság iránti vágy és a tolerancia jellemzi.
Miről híres 1968?
Egy diákmozgalomról, amely egész
Európán végigszáguldott: a franciáktól indult ki (és francia májusként
emlegetik), majd elterjedt Németországban, Olaszországban stb. Sok
reformot sikerült kiharcolniuk az oktatás területén. Mivel nagyon fontos
szerepe volt az oktatás történetében,
a „hatvannyolc” kifejezést alkalmazták mindenféle vitás ügyre a hetvenes, sőt a nyolcvanas években is.
Mi a hexameter?
Az archaikus kor leggyakoribb versmértéke, amely a görög nyelvben „hat
ütem” jelentésű. Már Homérosz használt az eposzaiban, az antik Rómában
pedig Vergilius. Neve onnan ered, hogy
hat lábból áll: azaz a költő „lába” hatszor veri a földet, hogy a verssor felolvasásakor a ritmust erősebben érzékeltesse.
Mi a kamarazene
Kis zenekarra írt művek gyűjtőneve, amelyekben az egyenrangú szólamokat egy-egy résztvevő ad elő.
A kamarazene a 17. sz. századból ered,
amikor a főúri szalonokban elhangzó
zenét illették ezzel az elnevezéssel
(nem azonos a szalonzenével). Később
a polgári otthonokban is elterjedt ez a
fajta „házimuzsikálás”, melynek legelterjedtebb formája a vonósnégyes.
A 20. században a kamarazene fogalma kibővült, megváltozott; ma már
koncerttermekben előadott hangversenyzeneként is funkcionál.
Ki volt Joachim Murat?
Napóleon egyik legnagyobb generálisa, aki a császár sógora lett, amikor feleségül vette annak nővérét
Carolinát. Napóleon Nápoly királyává
tette, s ő a várost európai központtá
emelte.
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Április a kertben
Rügyfakadás után és lombosodás előtt
még egyszer gondosan át kell tekinteni
a szőlőtőkéket, és a száraz csonkokat,
esetleg a ki nem hajtott vesszőket le
kell metszeni. Ha netalán túlságosan
sok termőrügy maradt volna a tőkéken,
akkor utómetszéssel még ezek számát
csökkenteni lehet.
Mihelyt a hajtások 6-10 centiméter hos�szúra nőttek, el lehet kezdeni a hajtásválogatást: Ennek során az alkalmatlan
helyen lévő, túl sűrűn álló hajtásokat
kézzel kitördeljük. Ezzel eleve megakadályozzuk, hogy a tőke nyáron és ősszel
nagyon sűrűvé váljon és a beárnyékolt
fürtök ne tudjanak beérni.
Ha még nem történt meg, ezt követően
elvégezhető az első permetezést. Ennek
a szerkombinációját úgy érdemes ös�szeállítani, hogy egyszerre nyújtson védelmet a peronoszpóra, a lisztharmat, a
szürkerothadás, a szőlőatka és a szőlőmoly ellen.
A kártevők közül különösen a szőlőatkák elleni védekezés létfontosságú, mert ezek évről évre veszedelmesebbek lesznek. Az első tünet úgy
jelentkezik, hogy a hajtás vontatottan
bontakozik ki, a fertőzött tőke nehezen lombosodik és a levelek gyűröttnek
látszanak. A kártevők válogatnak a tőkék között; nem mindegyiket támadják
meg tavasszal, de később valamennyit
ellepik.

A szőlőskert elgyomosodása ilyenkor
kezdődik el. De aki
most alaposan kapál, az könnyedén
úrrá lehet a gyomnövények
fölött.
Persze, ha valaki
addig vár a kapálással, amíg a gyomok derékig érnek
és már elszórták
magjaikat is, annak
nehéz és fárasztó
feladata lesz a szőlősorok megtisztítása.
A szőlő vízigényes növény, különösen
most, a hajtásnövekedés időszakában,
amikor a képződő szövetek felépítéséhez
sok vízre van szükség. Ajánlatos tehát
behúzni az öntözőcsövet a szőlősorok
közé és alaposan megöntözni a tőkéket.
Már most érdemes kiültetni néhány
korai paradicsompalántát; ha még talajmenti fagyok jönnének, akkor ezeket be
lehet takarni földdel; cseréppel, papírsüveggel, és, a legrosszabb esetben pótolni
lehet a kifagyott palántákat.
Itt van a babvetés szezonja. Most vethetjük el a tökfélék sokaságának a magját is, trágyával dúsított fészekbe.
Lehet már vetni a mángold magját,
hogy a leveleiből főzött ételekkel felidézzük a nagymama konyháját. Egy négyzet-

Tudod-e,
hogy
hány harangja van
a Mátyás-templomnak,
hány
tornya a Halászbástyának,
és
milyen magas a
Szabadság-szobor? Honnan származik Óbuda vagy a
Rózsadomb neve? Bartos Erika, a Bogyó és Babóca sorozat írója és rajzolója,
akinek munkásságát számos hazai és
nemzetközi díjjal ismerték el, most a
fővárost mutatja be a legkisebbeknek.
Az építészmérnök végzettségű meseíró
egy, az óvodások számára jól érthető
történet és saját, részletgazdag rajzai
segítségével kalauzolja végig a kis ol-
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Felhívás

méter mángoldvetés kielégíti egy négytagú család igényét. Ehhez két gramm,
azaz egy tasak vetőmagra van szükség.
A magvakat 30 centiméter sortávolságra, 2 centiméter mélyen kell elvetni; és
június közepétől rnár lehet az első leveleket szedni.
Ha már a babról esett szó, nem hagyható el a zsizsik elleni védekezés megemlítése. Alapja a fertőzéstől mentes
vetőmag, ezért csak szakboltban vásárolt, csávázott magot érdemes vetni. Ha
a szomszédból mégis fertőződne a babvetés, akkor a betakarított száraz babot
helyezzük 48 órára a mélyhűtőbe vagy fagyasztóládába. Ha a kezelés után kives�szük, akkor a továbbiakban kamrában
tárolhatjuk a babot; a zsizsik a hidegtől
elpusztult.

A Magyar Honvédség
2017 . évben létrehozta az Önkéntes Területvédelmi tartalékos
rendszert. Az ország
valamennyi járásában
járásonként megalakítandó, területi elven
szervezett önkéntes tartalékos századok célja, hogy szükség
esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A területvédelmi tartalékos század
tagjai a felkészítések alkalmával olyan kiképzést, tudást
kapnak, amely a helyi közösség védelmi képességét növeli,
legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről.
A tartalékosok felkészítése és az alkalmazása helyben történik, alapvetően a járásban, esetleg a megyén belül, évente
összesen 20 napban.
Az önkéntes tartalékos szolgálatra személyesen a polgármesteri hivatalokban a kijelölt ügyintézőknél, a járási
hivatalokban vagy a megyeszékhelyen lévő toborzó irodában
(2800 Tatabánya, Komáromi utca 18.) lehet jelentkezni.
Jelentkezhet minden nagykorú, magyarországi lakóhel�lyel rendelkező, büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar állampolgár, a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár
betöltéséig.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TAVASZ VAN! GYÖNYÖRŰ!
Fotó- és videó pályázat 10-14 éves fiataloknak
A Vörös és Zöld blog (www.voroseszold.eu) fotó- és videó pályázatot hirdet Almásfüzitőn és környékén (Komárom, Naszály, Dunaalmás, Neszmély, Szomód, Tata) élő 10-14 éves fiataloknak. A
pályázat eredményhirdetése az almásfüzitői Füzitői Napokon 2018. május 26-án lesz.

Könyvajánló
Bartos Erika:
Brúnó Budapesten – Buda tornyai

2018. 3.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TAVASZTÜNDÉR MEGÉRKEZETT
Rajzpályázat 3-8 éves gyerekeknek

A Vörös és Zöld blog (www.voroseszold.eu) rajzpályázatot hirdet
Almásfüzitőn és környékén (Komárom, Naszály, Dunaalmás, Neszmély,
Szomód, Tata) élő (3-8 éves) gyerekeknek. A pályázat eredményhirdetése az almásfüzitői Füzitői Napokon 2018. május 26-án lesz.

A pályázat témája

A pályázat témája

vasót Budapest nevezetes helyszínein.
A hat kötetre tervezett Brúnó Budapesten sorozat mesésen mutatja be Budapest gyerekek számára érdekes helyeit:
tereket, épületeket, múzeumokat, ismertebb nevezetességeket és felfedezésre váró látványosságokat. A Buda
tornyai című kötetéből Buda történelmi
részeit ismerhetjük meg.
Mesevár:
Lili, a tökéletes hercegnő
és az elveszett gyémántok
A különleges alakú Mesevár a képzelet birodalmába repíti a kicsiket. Lili,
a tökéletes hercegnő tökéletes partit
rendez, amire nem hívja meg korántsem tökéletes Méregcsókot... Segíts
Lilinek megállítani a bosszúálló boszorkányt!

A rajzpályázatra olyan alkotásokat várunk, amelyek bármilyen módon
bemutatják a tavasz szépségét, az éledő természetet, azt, hogy miért
fontos számunkra, hogy vigyázzunk a természet értékeire, óvjuk a
madarakat, állatokat, növényeket. Az alkotás témája lehet egy tavaszi
kirándulás, bármilyen tavaszi munka a kertben, vagy a tavasszal nyíló
virágok, a zöldbe boruló természet, a megérkező énekes madarak
bemutatása.

amelyek bármiA fotó- és videó pályázatra olyan alkotásokat várunk,
természetet, azt,
lyen módon bemutatják a tavasz szépségét, az éledő
értékeire,
természet
a
k
vigyázzun
hogy miért fontos számunkra, hogy
témája lehet egy
óvjuk a madarakat, állatokat, növényeket. Az alkotás
vagy a tavasszal
tavaszi kirándulás, bármilyen tavaszi munka a kertben,
ő énekes madarak
nyíló virágok, a zöldbe boruló természet, a megérkez
bemutatása. A videó hossza ne legyen több 20 mp-nél!

Mesevár:
Botond, a bátor lovag,
és a trollos kaland
Trükkös, a rosszcsont troll el akarja rontani a király szülinapi ünnepségét! De
Botond, a bátor lovag - a te segítségeddel útját állja a csínytevőnek, mikor feltűnik az újabb küldetés...
Kovácsné Svelik Beáta
könyvtáros

Pályázati feltételek

Pályázati feltételek

Pályázni egyénileg lehet, egy gyerektől egy munkát fogadunk el. A pályaművek
technikai megvalósítása bármilyen eszközzel történhet. A rajzokat-alkotásokat
kizárólag digitálisan várjuk a következő e-mail címre: rajzpalyazat@tkv.hu
Az e-mailben a következő adatokat kérjük megadni: pályázó neve, életkora,
lakhelye, elektronikus értesítési címe.

Pályázni egyénileg lehet, egy fiataltól egy munkát fogadunk el. Az alkotásokat
kizárólag digitálisan várjuk a következő e-mail címre: fotopalyazat@tkv.hu
Az e-mailben a következő adatokat kérjük megadni: pályázó neve, életkora,
lakhelye, elektronikus értesítési címe.

A pályaműveket
elbíráló zsűri tagjai

A Vörös és Zöld blog szerzője, az almásfüzitői Petőfi Sándor Kulturális Szabadidő Központ és Könyvtár igazgatója,
valamint egy rajztanár.

Fontos!

Díjak

Első helyezett: tollas ütő szett
Második helyezett: sportdzseki
Harmadik helyezett: rajzkészlet
4-10 helyezett: pendrive
1-3 közönségdíj (A beérkező pályaműveket
feltöltjük
a Facebookon egy alkalmazásba, melynek
segítségével
szavazni lehet rájuk március 19-én éjfélig):
sportdzseki

A pályázat benyújtója tudomásul veszi, hogy
a beküldött pályaműveket a kiíró szabadon felhaszn
álhatja online (Facebookoldalán, a kapcsolódó weboldalain, az Instagra
m oldalán), valamint nyomtatott formában
(kiadványokban, kiállításon stb.)
azzal, hogy a szerző nevét megemlíti. A legjobb
pályaművek felkerülnek a kiíró honlapjára, Faceboo
k és Instagram oldalára.

Pályázat meghirdetésének időpontja: 2018. április 4.
Beküldési határidő: május 12. (két héttel a rendezvény előtt)
Eredményhirdetés: május 26.

„Rügyet bontanak a fák,
kivirul most minden,
tavaszi szél könnyedén
ágról-ágra libben.”
K. László Szilvia:
Tavaszváró ének

A pályaműveket
elbíráló zsűri tagjai

A Vörös és Zöld blog szerzője, az
almásfüzitői Petőfi Sándor Kulturális
Szabadidő Központ és Könyvtár igazgatója, valamint egy rajztanár.

Díjak

Első helyezett: tollas ütő szett
Második helyezett: sportdzseki
Harmadik helyezett: rajzkészlet
4-10 helyezett: fidget spinner
1-3 közönségdíj (A beérkező pályaműveket
feltöltjük
a Facebookon egy alkalmazásba, melynek
segítségével
szavazni lehet rájuk március 19-én éjfélig):
tollas ütő szett

Fontos!

A pályázat benyújtója tudomásul veszi, hogy a beküldött
pályaműveket a kiíró szabadon felhasználhatja online (Facebook
oldalán, a kapcsolódó weboldalain, az Instagram oldalán),
valamint nyomtatott formában (kiadványokban, kiállításon
stb.)
azzal, hogy a szerző nevét megemlíti. A legjobb pályaműv
ek felkerülnek a kiíró honlapjára, Facebook és Instagram
oldalára.

Pályázat meghirdetésének időpontja: 2018. április 4.
Beküldési határidő: május 12. (két héttel a rendezvény előtt)
Eredményhirdetés: május 26.

A lmásfüzitői H írek

12

2018. 3.

szám

Közérdekű információk
Beró László
polgármester
fogadóórája
2018. május 7. 10.00–11.00 között
a Polgármesteri Hivatalban és
14.00–15.00 között
a Közösségi Házban.

dr. Szeidl Bernadett
jegyző fogadóórája
2018. május 14. 9.00–12.00-ig
a Polgármesteri Hivatalban
2018. május 15-én 13.00–14.00-ig
a Közösségi Házban.

Képviselők
Kerekes Géza
alpolgármester
30 929 4660
Csapucha Árpád
20 381 1915
Folczné Kerek Etelka
20 280 0112
Pusztai János
20 958 8438
Vizkelety Tibor
30 445 1238
Tamás-Kovács Beáta
Minden hónap első péntekén
a Közösségi házban 16.00–17.00,
a Művelődési Házban 17.00–18.00-ig.

Fogorvosi rendelés
Fogorvos
Dr. Tarnay Anikó
2932 Almásfüzitő Petőfi tér 1.
Tel.: +36 34 348-138
Hétfő: 15.30–20.00
Szerda: 11.30–14.30
Egészségház
2932 Almásfüzitő, K.K.V. ltp.97.
Tel.: +36 34 348-228
Csütörtök: 8.00 - 11.00
Péntek: 15.30 - 20.00

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00-16.00
Kedd: csak halotti ügyintézés
Szerda: 13.00–15.00
Csütörtök: csak halotti ügyintézés
Péntek 8.00–12.00
Pénztári nyitvatartás:
Hétfő 8.00–12.00, 13.00–15.30
Szerda 13.00–15.00
Péntek 8.00–11.30

Anyakönyvi Hírek
Akiket nagyon vártunk!

Született:
Szabó Léna 2018. 01 .27-én
Édesanya:
Szabóné Vári Emőke Nikolett
Édesapa: Szabó Zoltán
* * *
Született:
Kalmár Péter Milán
2018. 03. 18-án
Édesanya:
Neuprond Krisztina Laura
Édesapa: Kalmár Péter
Jó egészséget kívánunk!
* * *
Házasságot kötöttek:

Háziorvosi rendelés
Háziorvos
Dr. Úr Mihály
2932 Almásfüzitő, Petőfi út 6.
Tel.: +36 34 348-257
Hétfő: 8.30–11.30
Szerda: 13.00–16.00
Péntek: 8.30–11.30
Egészségház
2932 Almásfüzitő, K.K.V. ltp.97.
Tel.: +36 34 348-228
Kedd: 13.00–16.00
Csütörtök: 8.30–11.30

Február 10-én
Kegyes Ildikó és Kozár Ferenc
esküdött egymásnak
örök hűséget.
Sok boldogságot!

Almásfüzitő Község Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti, tájékoztató jellegű lapja.
Terjesztés: minden postaládába eljuttatva Almásfüzitő területén.
A lapban közölt írások nem minden esteben egyeznek meg szerkesztőségünk véleményével.
A cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 18-a (almasfuzitoihirek@gmail.com).
Felelős kiadó: Almásfüzitő Önkormányzatának Képviselő-testülete. Főszerkesztő: Bekéné Magyar Melinda
Nyomda: PRINT-KOM 2000 Kft. Komárom, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel.: 346-385

